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Revista luso
Brasileira

lã' csti circulando O til
timo numeru da Revista
Luso-Brasileira que e dirl.
rida pelo nosso patricio
Sr. Mãrio Fernandes Dia.i.

EDI ótima apresentac:�,o
e com farto noticiirio .'\

Revista Luso-Brasileira e
lUn orgão que orgulha a

hnprensa catarlnense.

FoOUETES SECRETOS NA

PRAÇA VERMELHA

Viaturas blindad�s equi
Padas com. joguetes' uttra
modernos, deSjilaram aos

:U.�::I�S ��s��:g.a(:c=��
,peralOte o primeiro-minis-'

;;;�;

o MAIS ABTIGO DIÁBJO DE SANTA CATAlUNA�

·TA"-GR0'lE4R0-G0-S�lllb'i/llil+-� IO TEM P O lMeteorol",lcol •

(Sintese do Boletim Geomcteoro!6gtoo, de

I�. SEIXAS NETTO, válida até às 23)8 "-8, do
dia 3 de maio de 1962

FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO

ATMOSFERI-,i:6��?��u�!b���LA�����'à6�t�tt�
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms ; Ne-

�::�v�o-;-a�I���:a��p�:c�I;��fr�s c��:r:�s_ �:�= I
po estável.'
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Govêrno

�ste, Senhor Presidente,
o panoran;ta de Santa Ca

tarina. Revelo·o a Vossa

Excelência para que possa
sentir, desde logo, a sin

ceridade dos nossos apelos
e a urgência do nosso

atend�mento.

Catarinense aplesentou
pretensões, ao Presidente do

" .

Brilhante explanação do prof. Alcides Abreu e eng. Paulo Melro
° Governo de Santa .o sr. cíeantrc de' Paiva ctarecimentos a respeito tia Logo após sua chegada

_ ". __ .. , ... __ � __ ._ .. _..,._

Catarina toi dos únicos a Leite, Diretor do Banco In. quele organismo e das pos ao aeroporto, recebido pp!;:; .: Imandai, com a antecedeu. teramerlcano de nesenvctvi slbllldades de nnancremen mundo oficial o sr. Felipe _

ela devida, ao BID, o pra mente pelo Brasil faz quea to dentro de que pretendia Herzera e seu 'starr'' fora r.)
no com os projetos das ore tão de acentuar êste ponto. o Governo do Estado. encaminhados ao Palá(:lo
tensões de financiamento. prosseguindo com uma se do Govêrno, onde, ímed.a,
Ao iniciar sua exposiçào, rte de considerações e ea. REUNIAO temente, passaram as'!

reunir com.o Gcvernadnr

Logo ap�s o desembarque dos visitantes, o GovernadÇlr Celso ,.8arnos
..
se dirlg ,

em: companhia do Sr. Felipe Herrera, Presidente do BID e do Dr. CIeanto Paiva

Leite, diretor do Brasil1to rejerido organismo, pa,." o, Palácio do Govêmo.

......

Celso Ramos �eu .secretaria
do e assessoras técnicos pa
ra o serudo �Iscussão· das
proposições apresentadas.
Saudados os; ilustres vi

enente-, em rápidas pala.
vras. pe'c governador cet,
so Ramos. a seguir o P:of.
Alcides Ab:eu e o Eng.
Paulo Melro' passaram a

-talar, de maneira objetlvn,
sôbre o quadro geral 111,)
eoucnecõee do Estado �10

SID,. destacando a, Impor;
tâncla e o significado co
que a)i estava, sempre ele
maneira concreta, mostre '1

do tnctueive as impUcações
I �1��t':;�o=;
contatos antertonnente es

tabelecld.os. Baaeeco em cs

rudes pormenorizados, ca,l:t
tópico explanado corres,

Aumento do Funcionalismo (40·/. sem teto)
na ordem do dia da Câmara, hoje

BRASíLIA, 2 (V A.) - Depois de aprovar au- sendo aprovada a seguln- I 1.0: os ortctars Aos qua-
O projeto que aumenta os menta geral de 40% sem te. sube�enda. proposta dros de medicas, dentistas,
vencimentos dos funcLona- limite de teto para todos pele relatór . sr, .rcão Agrl- rarmaceuuccs e veterlna-
rim publícos federais ríe- os servidores ll,ubllcos civis pino: !'OS ortctats da ativa rios, serão enquadrados na

verá entrar na ordem do e militares a partir de 1,° Aue tiverem curso supe- letra acima, conforme o

dia .da Câmara dos Depu- de abril e o satarto famllla rtor terão direito a gratl- curso seja de 3, 4, 5 ou

tados hoje, quinta-feira, na base de 2.500 cruzeiros ncecãc de nlvel umverst- mais anos.

em regime de urgencla. O para cada dependente em tário na seguinte propor- fi 2.°: Ficam suprimidas
Uder do PSD, sr. Martins 1962, e 3.000 cruzeiros em cêc: a) � 15% para os as gratificações de Estado

Rodrigues, Informou que a 1963 a partir do 4.° depen- diplomados pela Academia Maior e Tecnlca."
Militar das Agulhas Ne-

dente, a Comissão Especial gras. Escola Naval, Escola

voltou a reunir-se a fim de Aeronautica, Escola de

de prosseguir no exame de
outr.os itens da materla. Oficiais Especialistas, e de

Infantaria de Guardas da

Aeronautica, e outros de

formação ou espeCialização
de oficiais de nível supe
rior; b) - 20% para os

________________
. - que alem dos cursos da le-

tra - (a) - tenham mais
de um ano de curso de es

pecialização ou aperfei
çoamento obtido em esco

las militares; c) - �5%
para os que alem do curso

da letra - (a) - sejam
possuidores dos cursos de
Estado Maior, Escolas de
Guerra Naval ou Tecnlca.

Comissão Especial deverá.
ter concluldo o exame da

materia, e manifestou a

�;;deec��ãriod;Sb!í�:��er��
urgencla para a tramita

ção do projeto.

Examinaram-se as emen

das relativas à extensão
da gratificação de nivel
universitário aos militares,

Contra os v.otos dos srs.

Benjamim Farhat e Cha
gas Freitas, foi a seguir
aprovada emenda determi
nando que não se incorpo
rem para qualquer efeito
aos proventos dos servi
dores civis e mll1tares, as

vantagens da gratificação
de nlvel unlversltarlo. O
sr. Chagas Freitas está
substituindo na Comissão
o sr. Gurgel do Amaral.
Por 9 v.otos contra 4 foi re
jeitada a emenda do sr.

Liclo Hauer, visando in
corporar aquelas vanta
gens aos vencimentos dos
civis e militares, quando
passarem à inatividade.

Seminário ífeESiudos
do . Oeste Calarilense

suas

BID

Govemudor Celso Ramos-, S8t1S secretários e assessores técnicos, se reunem em

Palácio, C01J� o Sr. Feltpe Herrera e selt "siaí]" f/OÜJ!' para estudo das pl'ctell

foi'jes de Santa Catarina jlmto aquele eJ;labelecimellto de credito.

pondía a um projeto ela ses de especial1zo.ção, há cnences, entre 6 e 14 anos

..Ii�..dt afOf1t�t)Ql as ba,stante ,PO&SlbUiciade � não encontram espaça nas

���:::!;:e1l�0Bme�n��bd;- �cn� tre�-:� ���es�
rncs: _ C.I!.:PAL no urn.c: abastecimento de água.
b _ programa proprto uo 'Enquanto Isto, de cada UlO

BID; c curso do coaven.o crianças que nascem, 10

Eis em síntese, as seu. do i:HD com o BNDE 110 morrem antes de compre-

�
,

tar um ano de idade. A po-
citações do Estado I - De o.

senvotvtmnteo nconomrcc 2 - San�a Catarina ji !�:t��a hi:�i\���: i:� r�
�Içã;, !:��:���:�t�m:I��: ��lilP�:�tei�c�:d;o ���: ad!)� 1.958 e 1.961, os indlces de

consume de energia caí
vimentacão de rodovias; 2 para a Pundtçao 'I'upt . I)

xaram de 123 kilowatt!
_ Energia: conolusâc (13. - para as mcustrtes Kra. hora/habitante/ano para
usina Palmeiras ce Blumc bin.· 119. As estradas asfaltadas
nau e obras da SOTELCA não chegam a 400 qutjô-
comprendendo linhas de 3 _ Apôs a reunião. c metros, numa rede rodo-

transmissão e suoestacôec: Presidente e seu "starr" se viáría de 30.000 qullôme-
3 - Fomento.: p:oieto de colocaram à dísposíçào da tros. Contamos hoje com

credito rural do Banco de Imprensa. Em próxima eUL apenas milhar e meio de

Desenvolvimento do zsta, cão daremos a síntese das profissionais de nivel su

do e projeto de crédito IJ. declarações prestadas a perior, entre médicos, ad

pequena empresa a cargo nossa reportagem. vogados, agrônomos, vete

do BDE; II - Projetos de _ Segutu.se no Querên rinárlos, dentistas e enge-

::��êeS�:o S��i:lg::: lser���: cia Palace Hotel, um jeu. ����rO:�e!a:�S:�e�:IV���:
de água para as cidad�s ri':! �:dO�f�:I�:�:;I:s, a�:vue:í funcionar.

S. Francisco do Sul, Tim'l6. comparceram os ilustres
Rio do Sul e Mafra. visitantes, bem como inú_
Tudo isto importando meras personalidades I:':!

num total de 22.l95.;iS':, nosso mundo oficial. Ofere
sendo que o estado -entr:t cendo o jantar em nome do
rIa com 10.647.683 e os res Govêrno de Santa CatarL
tantos 11.547.909 seriam na, o governador Celso Ra
através de financiamnto do mos pronunciou o disCUJ'so
BID. que damos abaixo, na lm�_

INSTRUMENTO gra:
COMPLEMENTAR Senh�r Presidente:

O Govêrno e o povo de
Santa Catarina sentem-se
sumamente honrados com
a vIsita de Vossa. Excelên
cia. Em verdade, a pre
sença do Presidente do
Banco Interamericano de
DesenVOlvimento, neste Es.
tado, não apenas supera a

expectativa dos nossos an

seios de pr::>gresso, mas,
sobretudo. marca nova fa
se nas nossas esperanças e
Oportunidades de desen
volvimento.
Santa C::tarlna, Senhor

Presidente. não difere do
rest;b do Brasil. Com uma
área de 94.000 kilõmetros
quadrados, abriga uma po_
pUlação de dois milhões e

cem mil habitantes. Em

1.95.9. a renda média per
caplta, ia um, pouco além
cI� 17 m,il cruzeiros, quan�
do a brasileira era de' 21
ml! cruzelrOIi. Para 300.000
famijiali rurais, os dados
prellmlnª-reji po último

SINTESE

° Sr. Cleanto de Paiva

Leite esclarecimento que :l

BID é um instrumento

completo dos outros or!7,""I_
nismos existentes com a

finalidade de colaborar n:,

desenvolvimento das

ções americanas passa :l. :\

nalizar os pr.ojetos que lhe<;

foram apresentados. rlen
tro da diretriz adotarll'!..
esclarecendo alguns asne,�_

tos e solicitando, outra; vê
zes, maiores esclarccimen.
"'".

No decurso da reunia,}.
outros técnicos se fizeram

ouvir. quer do "stafl" do
Presidente Felipe Herr.:r.1,
quer do governador Ce:�Q:
Ramos, abordando pontes·
ligados li pretensão do 'EIi_'
tado e a .outros puntos do:
programa do Banco.

OUTROS DADOS

Mas, Senhelr Presidente,
não estamos de' braços
cruzados. Santa Catarina
trabalha. Santa Catarina
poupa. Santa Catarina
produz. O seu Governo
possuiu-se da convicção de
que ê necessário mudar,
de que � mistér enfrenLar,
com redoblado ânimo, a

cri'e -de pauperIsmo. Or
ganizou um plano de 'Me

tas, com o apõlo da quase
unanimidade parlamentar.
Mandou preparar especia
listas. na CEPAL e no

B.N.D.E. Organizou equipes
novas, reuniu os valores
humanos, impôs·se a um

regime de trabalho conti
nuo. Vinculou reCUJ's:)s e

ampliou as âreas de tribu
ta�ão.

Organizou o Banco de
Desenvolvimcnto e criou
um Centro de Treinamen
to para agricultores. Pro
gramou Usinas. Elabora
projetos. Prepara técnicus.
Põs � evidência o proble
ma <lgrário. Imag-inuu e

it,1plantou órgflOs novos,
(conUqua na 8.a llatr.',

I -- Sendu o Prc�idenlc

FH um entusiasta, dos ;;Ui.

O AUMENTO

FLORIANÓPOLIS, (Pelo
correio) - A União Cata
rlnénse de Estudantes Se
cundários realizará no pró
ximo mês, (na cidade de

Caçador, 'o 1° Seminário de
Estudos de Região Oeste.

tro sovietico, Nikita Krus

chev (ao alto, â esquerda)
e enorme multidão. Foi

aprese1ltado, ainda, pela
primeira vez, um canhão
que pode ser transportado
por· aviões, alêm de um

existir um joguete secreto
de grande calibre. O mi

.
nistro da Dejesa, marechal
Malinow�ki, falando no

inicio do destile, advertiu
novamente que a URSS es

tá capacitada a �ar
todo c' (ju�lLque" eventual

agressor".

o conclave,- que contará
com a presença de repre
sentantes estudanLls se

cundaristas das cidades de
C9.pinzal, Concôrdia, Caça
dor, Chapecó, Joaçaba, Ca
o.lloinhas, ,Lages. ·lde}ra.
Curit.,!banos, será·� patroci
nad.o,� pelo União __ Caçado-

Reforma da Constituição: "Caminh-
o b t e r s 61 i d a paz i n te r n a"

de:�A����Aá�la�t, f��:�:----------------------------":_---------- ------------------------
" do aos trabalhadores de

Volta Redonda e (pelo ra

dio) a todo o país, fez in
cisivo pronunciamento em

favor de pronta reforma
da Constituição da Repu
cuca (nesta ou na próxí
�a legislatura), como o

unlco melo de realizar as

"mais Importantes" refor

mas de base.

Numa das passagens
fundamentais de sua ora

ção de L° de Mala, o chefe
de Estado, depois de re

cordar que, durante quase
oito meses de -governo, tu

do fez para restaurar .o

equU!brlo politico do pais,
proclamou: "Cabe agora
marcharmos corajosamen
te para o equlllbrlo social,
somando esforços e divi

dindo responsabilidades e

sacrlflclos, em busca de

uma ordem mais justa, de

uma estrutura economtca

mais eompatlvel com o In

teresse do povo, de uma

paz Interna solida e dura

vel, a fim de que a demo

cracia se ccneonde na con

fiança e no respeito de

todo o povo brasileiro."

O sr. João Goularb, no

inicio e na conclusão de

seu discurso, prestou ho

menagem à. flg')lra do

"!.morta} e, grande presi
dente Getullo Varias".
.._ -- _:"'.
âr'rancará das mãos a ban-

deira que dele recebeu.
O· presidente pós em re

levo a responsabilidade do

povo na escolha de seus

representantes no Con

gresso, na proxlma legisla
tura. Quanto aos regimes
de governo (o presidencia
lismo e o parlamentaris
mo), pouco falou. Essen

cialmente, disse que é pre
ciso "encontrar a formula

que mais convenha aos In

teresses do país".

rense de Estudantes.
Ainda esta semana

gulrâ para o oeste um

membro da UCES, com a

finalidade de coordenar os

trabalhos preparativos do
IO Seminário.
A exemplo de Idêntico

conclave que se realizou
em Jolnvllle, os estudantes
estudarão problemas rela
cionados com a economia
eLo oest.e, previdência, sin
dicalismo,' casa p!'1'pl'la.
"1tgrarlsmo. indus rlallzaçao
do oesLe, energia elCtrica e

do .oc.�te, energia elétrica.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4SRTA, MARIA :CO CARM�
CARDOSO

Com Indizível alegria no,

ticiamos, na efeméride de

hoje mais um aníversár.o
natalício da gentil e pren,
dada senhorita Maria do

Carmo Cardoso, dileta fi_
lha do si-. Evaldo Cardoso

Seharf, Dtretor.Che íe da

Companhia Mineração B:IL
ro n-anco, de Lauro Muher.
A natalíctante que se. faz

notar na sociedade tocat

sa

� srta. Elita Aguiar
� sr. Mác.io, D'AlasclO
� sr. Màrto Assoru-

Cardoso
� srta. MtJ.ria 'neresa

Viana
� sr. Mário Garcia

v CO/7teC;;m�ntos -. ;Sociais
od. fiA"

"V\4��.
.

I � Na bonita mansão do casei senhor e Clube Doze de Agõsto.
ennora Dr. José Malburg tccrestêr deu, -'--

'e um almoço com convidados onde o C); 8 � Verde, vermelho azul, as côres P.IT.,

unista também participou. A simpáticv foco pelos irrequietos f!gurinist::w. Ainda

e etegancta aliadas a beleza da senhora há mulheres elegantes que usam vestidos

,Maiburg, encantou os convidados. oom joelhos aeseoeertos, porem estar

�m;'lle;;r.melltJe fora> do moda.

2 � Ji (livulgada a festa da goeteõuôc ---

��:���U�eb:I:�a �o��n��� N O. I V Â. D/O ���:lao�is:�:.l c�:tf�icl::;�l :e P;te:j:��abe� ��el���l�&U��ra��:t�n�a j�::l s�:�Cil;t��·i.r���
nrsstmo conseguiu forennr como; o cantor Miltinho, foi! reetmenn 'uo.tc" em questão e realmente do cbn

em tôrno de si vasto ctr, Com a senh'orita Mana saeesso. Terminada li festa;' eonunuou. o cne.cne

curo de amizades, que na Helena de' Souza,' filha C..: cantor em róco na estirada na ma nsao ---

oportunidade de tão auepí, senhor Ha.ulino· Júlio d do casal José l\1aliJul'g (Celeste), que foi tu - Gunter Deeclc um dos melhor ...s
ciosa data lhe tríbutaràc Souza e de 1)a. nr.-a "::)1)U l até as. sets e win1a' da manhã. ----'- Os cw. pal'tidos do B>;t.ado, no mo prepara se.,: 1

as mais significativas pro, =, conka..tçú.l. casamento sers 08l1!} ltamos (Irene) c João <�no passapecte p:lf"a, vlajan peJa Eurepa.

Ivas de apreço e regozijo. dia:. 2a, �
.. senhor "::'lá1."o Crista), o cerunísta Nagel de Mollo, l) ---

•

Nós de 0' B5U1D<'JI asso. F'lôres Z1J?m.el;· funcionário' '611oantadbra Luuínhn V'Avila, a. suave 11 � A 'esperada festa para escolha UE'
.

ciamo.noS' augurando lhe do SE:9C:SEIfA:C:.. l RUzatiettl Mlllbul'{;", os não menos dis.:ul ·'M:$."; Perrume", .:erá uma promoção 9�_
voto!; de perenes feUoidn. A"o�·noi.v.os, nossos ;;um �do&- jovens: Raull Caldas Filho e. De;! la pr:meira v.ez real"zada em nossa :.:ida� .

de-e. extensiyas aos seus- fa� prlmentos. {im. H.iKOt'o Filho o Colunista SeiJastiiio de � Sera nos salões do �!ube Doze dp!
-I,ll(rml�. ã.. Jl.bjs, participaram da e6'ticada,. na. manl Agàsto,.sob o alto pa"t.rocmio de

EliZ'1_�'.... J r ".... 2M dos- n-'Zalbul'g. beth Arden e jornal 'O Estado". A renda

H1:>rondinG VI. CordbBO e· S·ro. Isolête V. Cordoio --- l.:erá doada ao Hospital de ReabJitac.lo.

PClrticip(lm aos por.enfe'g" o· pessoos amigos' o con �
3 � Amanhã comentarei o ba�le do It-:. --'-

.

troto ce. casamentbl <1ft' $Um fttna CI.:.AUDETE com (" marat!, e os suoessos da catarmense Bc 12 � Bangú, allresentu. em' nm'a. i.enlfl'l1
sr. ANTONICD VI. D� R<DSA-. :.tliz Ramos Miranda na sua repl"esenl:: "ada a sua belíssima, col�ãu de t8cillhl'i,'�

<tl.iA«.!Jnm1iE. e AN:rONIQ �ão de �stado. p:lra as mulher�s elegan�
JWQ)l '" OS.

Florianópolis', 2B-, de Abril' de 1'962:
A- cobelereira SEUM'A ClOmunica às 9Uas fregue_

sas e amigos q�e instalou novo e· moderno II\JSlll'T.U'
TO, DE BELE7rA, o: ruo Crispim Mira n" 3-.:4. Estond.e
a disposição de todas.

f.llIll
""..,to PFetltaI,AIÓt.de Ec_mia e,

A familia. d� J.QRGE JOÃO SALUM convido aos
seus· parentes 6: �esscas de suas relações poro a Mis
so q\-le mandoró:-C�I€'brar, no dia 5 do corrente, Só_
boca,. na Catcdrul Metropolitano, às 7 noras em in
tenqoo à olmo da sempre lembrado e sôudosa Dona
HELENA S--ALUM; p€lo passúgem do 6° m� de seu

falecimonto, - Por êsse ato de piedade crist6, o fa
miliol SAlLJM\ desde. já\ agradece o todbs q\-lantos
comparecerem.

--BARR'EUIH
Iradtionat Festa di Sanfa CIIII

PROGRAMI<
5. feiro, dia 3, às 19 h. Hora Santo
6. feira, dia 4, ""'às,. )19, hl Santa. Missa
Sábado, dia 5 às 19· h. Ladainha

DOM1NGO 6 - 'MA10, - DIA DA FESTA
Ás �',30 h. Missa com Co.munhiio Pascal das

CflOllças
Ás 9,30 h. Misso, Solene ContadaI
A, 16 h, PROC1SSAO DA SAcN;r;A CRUZ'

Em seguida: Misso Vesoertino
Á, 21 h., GR"'NDE QUEIMA DE FOGOS
Durante 0<; 4 dias haverá barroquinhas com do_

ces, prendas', churrascos, bingo, música, serviço de
alto falante, fogos de artificioso etc.

•
Solicitamos e agradecemos o enviO de orendas.
pelo Comissão: Licínio de Souza - Presidente
Visto: Pe. Justi.no Cors�jens - Vigári.o __.:__

A{GlL:. DL 5:. A:.. A:' D:. U:.
i'IUG':. El RE5P:. LOJ:. 51MB'.

"JANUAiRIQ· C0RTE:'
EDITAL DE <r:ONV0eA�Ã.O·

ED1TÀL DE CONYOCAÇÃ()
Convocamos os 11r:. do' Q:., no gôzo do pln:.

Moq:. c dos seus. direitos, poro o sess:. esp:. de ele i
ção poro o preenohimento das cargos do adm:. da
Joj;., das repres:. G sob:. ossembJ:. legisl:. fed':. da
ord:. e podi. Assembli. Est:."paro_o periodo de 1962
à 10963 ap reoJizor...se no dia 4 de. maio de 1962, do
e:. V:'., às 20 horas-, no seu templ:. prov:. à ruo Vidol
Ramos nO 80, neste ore

Or·;, de Flor-ionópolis, em 30 de abril de 1962.
Jacy João Doussen cLkio Nelson Martins

Von:. Sec:. Adi:.

�. _ O .la' consagrado pianista da noit· 13 � Ontem. realizou. se o casamento )"10

Dlmas, inaugu";' na ciüade de BIumenau ato civil do Secretzl"io da.. AgrIcultura'
o "Dima.5 Bar" � Edamos informados I, Jeputado AtiEo Fontana e S-enhora ?'-l_
cw.e' 6' acontecimento sera nestes primt;.! eh Luz. Logo mais na Capela do Divine)

! ros dias de maio. Espír.to Santo, em mi8Sa. Solene, será f

ato rel:gloso. O casal Fontana recen"n;

5'· � A oautique .Nleta pensa seriamente ::umprimentos na Capela e em seguida
em um desLle de modas, no bonito e lu_ viajam para o Mêxico.

• xuoso "Hotel BaJneár�o Cabzçudas

Escolar Experimentar
em floriau·ópulis

E' muito grande o esfor- out·:as unidades lá institui 10 "Dias Velho" passará a

ço gove:-:namentaL n.) setol" das, O1·.iou o Gr·upo Escol!!' funcionar com as caraete-
emino. O ritmo que se im Experimental, nam fundo rísticas dos Grupos Escola-

prime é de molde a recupe· nar juntq ao Instituto de

rar o ter.rena perdido nos

últimos anos.

Em Florianópolis, o· Go
vêm:o do Estado, além de

Educação "Dias Velha",
com a denominação tam

bém de "Dias Velho". O
atual Grupo Escolar Modê

res comuns e terá a deno
mínação de Grupo Escolar
"Professor Barreíros Fi
lho'.

10(;:.\ ,;_'-'��'-�I.;r,?;:;:,
'li

.'1--[e perdoem os políticos,
mas a, hora é grave. O se

lecionado nacional, está

ai, de treino em treino,
mostrando que ooderd néo

fazer Ma figura no Qhile

Os polítiCOS do nosso es

porte, ou a politicagem.
que vai pelo nosso esporte,
andu fU1lcionando. Os ho

mens (la CBD e do Canse

lho Técnica, ·v .. ndo que 08

Campeonatos do Mundo sâo

realizados somente. de qua

tro em quatro anos, tiram.

tôdas as casquinhas 1J08·

síveis na época do prepa.-·o
do escrete nacional. Me

xem com a imprensa taui
ela e escrita, promovem to

, d!!.'.acerlam o acer

para colocar em eni-

os seus nomes, co

mo estivessem ·(em. plella
campanha política eleito
ralo

B, para todos nós, o fu
tebol é muito ímnortanse,
(11WTIÜI mais e la disputa
d'1 bi .. Nt?!/p8('nato. O Sr

Jeão tmieiaçe. Presiden

te rio Conselho Nacional d!)

Despl"Jrtes, já andou can

tando o P"esidente João

Gnu/art, iõl.rocando a me-

10d�a de que se Q Brasil

conseguir o Bi, teremos

mi�;'���, ANOS HOJE "Domingo No (!lIbell De Agosro '!.o iré�'� Dos Odonfo
=-'-'.,� J���!�� �::;:;� lildos (em. ii Orques.tra De Tob!i!s TrolS! Desfile Oe
= �,�..A:;�:�,:; �::�o MODASREN61J1

FU1EBOL
mlUs um Zanga penada de pode mandrtr é[e tceer és

pacificação nacional, longe te ou aquJ!é) jôgo, ête só

de oreoe. e agitações so- improvi a. Yavâ, é um fi
cictis. Em parte, eu conccr- (/u1"ão, peglJu os v-ictfJS dó

,lb com o S/. Ha1Jer(t1lJ�e. O jutetiol espanhol, e a?hla

futebúl ii pura nós IJrrt,,·j· mais escondido nos tJ'ein03

res-es, 11m motivo de orgu- do que o cadáver da Dana

lho, de euforia pnlriõtica. de rene. Pelé, é a csnercn
Me recordo, que no CWIl- ca nacional, todos «crerzt

oeonato. de 53, a con(/u:s!a tum que dos teus pês saí

da Ta(l(L JltlÇS Rhlle�, téz rõo os tentos das nossa.,

vitórias, mas não pensam
em uma sua po síljel con

tusão. Pelé é o cLima a]1si
cozcotcc do nosso time, sem

do éle a c.oisa não vai fun-
cionar, acreditem.
E ainda, i'nsist'em os téc- I

nicas em formarem o sete
danado 1Ia tase elo de 58.

O futebol, C01no os aC01!

tecimentos sociais, mud1"t e

evolue. Para o primeiro
deuem ser adotaclas novas

técnicas que acompanham
a dita evolução.
Dia 6, teremos que en

frentar o time portugê.ç
insistem cm conservá-lo na no Pacaernbú. e acreditem,

ponta·e�q1óerda. Didi, só não t:erâ uma moleza ..

cnula bem, não armu mais ct?_m oerteza!

o jôgo, núo CaTre ma!s

atrás da bOICt, não se des-
I.III••�".�I.loca. Nilton Santos, é o-�

1Ínico dos "vel/lOs" que es�_1� I

tá dando 110 couro. Gar-_�-

mexar com os corações de

todos os bra"ileiros; a é

um. iarente meu de) quase
9:J al1os, deu os sens

ntios. sem gostar
e porte bl·etão.

Mas como eu dizia, o

aossc selecionado, até?iI da

pulilic<tge?il reina no

Conselho vai mal

Bellini' anda fracassando
11(� sua posição, está sem

cond 'c:õe�, de atuar numa

eezccéc. Zagalo é outro

fracasso � digo isso apesar
de ser botafo.guense�, e

rinha é de veia. ninguém

Bolso de Estudo
A Secretaria da Agrjcul- sais, são as ref�rentes ao A

.. eou,cessão destes be-

tura acaba
t

de pro"��!��:,�� ���ã�e�:��: ;��::�ia�::;'a: �:���lar�r����l!���e d� g��
�8P������:s

o ��s :SCOla de tão_logO. s;!�m. processadas, binte de Planejamento do

Agronomia "EII�eu Macie!" serao dl�"nbUJdas. Tam- Plano de Metas do Gover-

sediada em Pelotas. bém fOi paga uma bolsa, no e a Secretaria da Agrj-

As bolsas em preqo, na no mesmo valor, a um alu cultura.

base de Cr$ 6,400100 ��t�l��áo:��sad: ������ba.de ._� _

Lajes.

Encilto gra
tuito

Vem de ser aprovado pe
10 Governador Celso Ra
mos o têrmo de convênio
celebrado entre o Estado e

Escola '·Nossa Senhjra de

Fátima", do Estreito. neste

município, para ministra

ção de ensino prit'ná.rio gra
tuito, pelo referido educan

dario.

Es-cofa para· Surdos e Mudos
o Secretário da Viaqão va pela recente conolusão, Roi aprovado pelo Chefe

e Obras Públicas, Engenhei e posterior entrega do pré do poder 6xecutivo catari-
1'0 Celso Ramos Filho, vem dia da Bsoola de. Banga da nom:e o' têrmo de contrato � _

colaborando ativamente 'Poca ao Sr. Otávio Munir para funcionamento da Es-
com o Governador do E�- Eacha, Inspetor Escolar cola para surdos e Mudos
tado, na sua campal"':I� daquela. Re.s:ião. nesta Capital, sita a rua
"Nenhuma Crianca sem. SeçTAQ)I N:rAOI AOI AOI Francisoo TOlel1tino, nO 12

Escola"; é o que s� compro

_I,vosrSr,_�uç��@.!"ç�
Pera Governo do Estado

dlvul ar nova !'clnqao de
foram criados Grup:Js Esco-

1
f\:

.

I d J SI'
lares em mais os seguintes- �<'��oasd;��s aS:.a::a d�
m���cíp��;�qUim ("Rocha criar nas seguintes loca]i-

POC:���;'(!ia f'Professor Ro- da:�:�h:), município de

meu de SiSti':':'santa Tere- G�a:;:;!; do Sul, distrito

�n:;::�s�ue de Ribeirão da I1h.a. muni- _

c1pio de Florianópolis:'

CI'A. HCTELEIRA RIO BONItO.
Assemblé,a Gera� ordinária

SEGUNDA CONVOCAQÃO

São c::mvidados os SI'S. aciPnistas da Cia. Hoteleira
Rio Boniü.. a se re�mil'em em Assembléia Geral Ol'diná
ria a realizar-se às 10 (dez) horas do dia 22 de maio
de 11»i2,. em sua sede Social nesta cidade de Tangará
Estado de Santa Catarina a fim de deliberarem sabre
a seguinte.

iO.;i� �HO

iOV� 'OIl'dZ:UV3,

ORDEM DO DIA

Dia 6 � Domingo - Soi rée de Odontologia _

Orquestrà de T'obias Troisi

Dia 17 - Sabodo - Soirêe do Perfume - Cem
Orquestro de Costelan.

a) � Relatória da Diretoria, Balanç.Q Geral, contas
de Lucros e Perdas e parecer do Conselho Fiscal. rela�
tivo ao exercicia encerrado em 31 de dezembro de 1%1

b) � !.'leição do Conselho Fiscal e fixac!io de seus

honorários.
.

c � Outros assuntos de interêsse sacia)
Avisamos outrossim que se acham a disposiçãlJ dos

enrs. acionistas, os documentos de que se trata o Art.
99, do Decrett:. Lei nr. 2.627 de 26 de 'setembro de 1940

Dia 20 - Domingo'- Ercontro dós Brotinhos cl
Orquestra de CasteIan.

TANG-ARA'. ASCO 22 de março de 196-2
;1 DfR·ETOrU.1

Dia 27 - Domingo - Encontro dos Brotinhos cf
Orquestra de Castelon,

Dia 30 - Qarto Feira - Bingo em Beneficio à
Snciedcrde-- de-Am orQdr Velhice..

_

� t*

.. BOLA MUS PERFEITA 00 fll'Afn'_

São Luiz, município de
São João Batista;
Ponte Alta, município de

VfNDE--Si

14 � Merece os melhores elogios a;l�

Taxa de'�lmnezrPúbfka-dtMH-,fcHtin .6- Muito elo�iada a R-êde Fe�-ini�<l de -.uiteta- _senhora Os.niy _

Toledo,
.

pel ...
\ 1"1"· "':ombate ao Cancer, com a reahwçao da construçao e orgamzaçao do 1'oledtl

2° Trimestre de 1,9.62
, 1.:Xposição de mesas. ccnstru�ão e organi7.a.ção do Toledo Co,

De ordem d., sr. Diretor do Deo.artol1"\f!nto do � . . paeabaDa Holel. I

r "hp;!I)."l;#tdr1{"r�.D�bl� ···tJVe 'dufante b dbri'imf'" ."'1. � "f0itl} (Iii Ménina �00�·'>. a "i'��J� \, ! t ' � f
�es, se prOC�CHa n�ste DeDa�tamento cobronca de que acontecerá em agõsto, com Debut'u� 15....:.... Elh;abeth Arde� também ofere-:c

t�m�:� ;r;;;::c:�� a��';1c�rr:��ecl������;o.correspond�n __�e;�';�i=�.�o_�v��e:'!:��o", um belissin,o p�es�Jlt�t
Findo o pral-o acima, os aludidns impostos e ta

xos sf'ron (1rr�<;órlos do multo de 20%.
Departamento do Fazenda, 2 d� Maio de 1962

Rubens Longe �
-=�:���.',���a ==-- U.rUp&

Mru4 DI! (,.0 M�S
HElENA SALUM Turvo:

Vende-se n) Estreito Uma

casa à ruI'! Fulvio Aducel,
.470. Outra à rua Antonie
ta de Bnr:'os, s.n.

Tmt.al a. rua Abelàrdo

Luz, 57.

Vasca, município de No

va Tl'cnt);
Riheirão Rega II Fundos

e Ribeirüo do Saco, muni�

cípio de pomer.ode.
3-5

08'1ALDO MEr.O
POLICnl MmI'IlAR DO ESTADo: Rit,DIO-PATRrr

LHA � Estivemos ontem, atendendo convite do ilustre
e dinâmico Comarulante Geral da Policia Militar de nos

so Estado, sr. Antonjo de Lara 'Ribas, assistindo uma de
mon>;tração do lYiúdernj�SÜ11o aparelhament.o e todo .o

���·po������l:e;t��o�iu�i��i�e ::t��1�a c������a �:::::;t
tlim realizada p�tlo reporteI' radialista sr. I!lakir PoUdo-
1'0; da Hora do Despertador da Râdio Guartljá.
Poi f,em dúvida para nós uma grande alegria e 13m

bem motivo para justifiçado orgulho, nossa presenlla
ali, parque vimos; conlossamos, O que em verdade gAo
esperavam os ver. por tão completo e perfeito.

Tmta-se de um servlço de segurança publica para

�:�S�I��:�': ;:::iSa�:�l�, f;�::áenatr:e:�to:�ue:;6sc��PO::
nhccidos em prOl da dofeza da gente catarinense.

Com' a próxima Inauguração da nossa Rádio Patru
lha, fica a Capital contando com um serviço eficiente,
moderno, dotado com os qulsltos necessários para maIS
uma pnmoção na ordem da segurança· e paz das nos

sas familias, rjue assim terão os que virem a necessitar
desse iluJ;lortante melhoramento policial.

Esta coluna, sentinela avançada e ifldorm!da de

nosso progressJ está agora servida de importante e ln

contestável me�tlOramento, Que atrairâ a simpatia dO

povo, para a nossa PoliCia Militar.
Ontem, fizemos na companhia do Gomandante da

R. P. um passeio pela cidade em uma de suas viatUrtl)
r.I1Jnllietamente equipada, dando opor,tunidade para· qU'
Da!(ir estivesse em continuo contát.o com a EstaçãO
Chefe do Quartel da P M. do Estado.

As ligações são perfeitas, as mensagens rápidas taJ1

Lo d�e��a:�����o��l��m:m�:o �:'::d�:::lceL Lata íW
bas, pela vitória. para você e sua equipe de companh:
ros. Que taq_t.o vem cooperando para_sft. ch�g(J.r a rBfl

lado �à{l brilhante e de lia complcto êxito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. L A U B II O A U R A

Cl:nica Geral
-M6:D1CU _

li:Sl.lef-lajJ�·u em u.oresua (iI: Seuncraa e sree un
rlr,-'ld" (;,If:, rliQ, -er cas .ntecccoes agudasa crê
nk_lS. d" oare.nc veunourtnano em ambos 08
eexos Do('nçat do aperélho DJl:tffltJvo e do eíete-

I ma nerVlIltu

Horarw dns 10 "lll \),3u notas e da.' 14,30 t...'I i7,oo
horas - çon.�lJIt.6rlo: Rua Saldanha Marinho, 2
1.0 anda- 'e!ll .. d .. ,,"u:. �'OR{) P!ll�')) _ Fone: 3246
eestcêncta: aun Lncerüa couuncc. D.O 13:. IChi-
'·un. :h. l!;.��mr.nli I ji'UII(:: :i24H.

Br� :f'��l�Afbertllille" nmorim
:rDVOGADO

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

CLINICA SANTA CATARINA,
Clínica Geral

Doenças Nervosas e MentaiS
Angustia - Complexos - Ataques _ Manias _

PrOblemál,lcO Areuva f' sexual.
'T'r:1tnmento pelo Elctrocho(lue com anestesiA.

Insulinal,erapla - Cardlo7.olorapla - Sonot.er&.pta e

psicoterapia.
Dirf'ri)n do:; Pslrgliátras _

DR. PFRCY JOi\O DE BORBA
DR. JOSE TAVARES IRACEMA

DR. lVAN BASTOS DE ANDRADE
CONf,ULTA$· D�,; 1!l às 18 horas
F.nof'rnr'1l" A':rni'h Mauro Ramo:;, 288

(prar:a Etelvina Luz) - Fone 37-53

DR. eLO'VIS DIAS DE LIMA
(UNIU ME'DICA

Estom:lgo. inlclitinos, flgado e vias biliares.
Consultório:

Rua Jcronimo Coêlbo, nO lB �alas 21 e 22.
Residência:

Rna Silo Jo!·ge 32 fone 2721.
nl�dnmf'(l\.e dali 15 às HI horas.

"',Ll'nde dn.� R it,� lO.3Q !loras no Hospital d� Caridade,

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende s6 com hora marcado das 8 às 12 e dos 14

às 18 horas. R.ua Arcipreste Paiva nO 13
Telefonp. 2891.

-------------------�-----'

OlHO.$;�;.puYlboS,L�«A't{IZ .'

:.. ' �,\'ttr�'�GANtA.:\'
OperaçÕes' dos 'ÀMiGoÀLAS 'pór ,p<i\,�esso

',+ "'.' f;100ERNO', ,

,:". '" '

EQUIPO dê 'brORRINO (uni';i))� C'6pilal)
poro exa.me, de.>OUVIOOS, NARIZ e

GllflGANTA
,.

Refratof ·éAUSCH 8: LOMB po�a. recelfo

d., ÓCULOS
Trotamento das SINUSITE� por ULTRASOM

Or"GUERREIRo da FONSÊCA
CONSUlT�S PELA MANHÃ E A TAROI7

c,on,ullório _ Ruo JoõO PU"lIO, 35 - Fone 3560

Re$'dtnc,!) _ Ruo ·fellpe SChmidl, 99 - Fone 356i)

"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA

TA.!i�����!��AL ADMISSÃO DURANTE O ANO

AULAS PARA CONCURSO�
CURSOS· ESPECIAIS

PARA PROFESSO«ES
DE DAT'LOGRAFIA

- Baseado nos mais mordenol processo, peda.
9ógicos.

- Equipado com máquinos no"ol.

Diriqido :telo:
PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORARIOS, DIURNOS E NOTURNO�
Foca lua inl'cricão (I Ruo Dr. Fulvil) Aduec:'.

ontita 24 de Mola. 748 _ 1° andar.

�r�EITO - Florianópolit

D3. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO.DENTISTA

Preparo de cavidades pelo alta ..elocidade.
BORDEN AIROTOR S. S. "'HI.E

Radiologia Dentória
CIRURGIA E PRÓTESE BUCO,FACIAL
Consult6rio: Rua Jerônimo Coelho 16 _

la Qr.\do.r _ Fone 22:5
.

�..__.._._.

..... &1111 COSTA
11.:11: D I C O
- - ....au - GARGANTA

WNlCA E CIRURGIA

�AO NA CLINICA PROF.
,lQlI& B:Oti, DO RIO DE JANEIRO

0PJIlJl& .. t:lOI8 JroSPITAL<:; DE P'LORlANOPOLIS

� ma CONSULTAS: - Das 14 às IS! horas
Peta. DUIIIbir. hora. marcada, inclusive aos sábados

'reíercee: 2989.

CON8llL'l'OJiIU)� -- Rua Ten. Silveira 15 _ ocní. 208.
- EDlFtClJ::), HilrI'HENON.

oaso CONTINENTE
Prep:u:mm-se aJl.Jnos para os concursos de:

OFIO"'L ADMINISTRATIVO, ESCRI fURAR lO E
Df\.TILOGRAFQ Faço sua inscrição no '·CURSO
CONTINENTE" à rua Dr. Fúlvio Aducct, 748 _ 10
andor - Eshleito,

andar - Estreito. Ainda há algumas vogas.

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

,Irmilllda* do Senhor JesU1 d01
Passos e Hospital de (al�dade

ELEIÇAO DAS DIGNIDADES.

De ordem do Irmão Provedor em exercício, para
cumprimento dos dispositivos dos artigos 23 e 24 do
Compromis�o da Irmandade, convcco os Srs. Irmãos
Mesários Eleitores. para, no dia 2 de Maio ás 17 horas,
comparecerem no Consistório da Irmandade, afim de
se proceder a eleição das Dignidades para o bienio de
1962 â 1964.

InfQl'mo que é permitido aos Srs. Irmãos Eleitores,
que não puderem comparecer por motivo justificado, re
meter ao Sr. II·mão Provedor em exercício as chapas,
dentro de carta fechada e assinada (art. 28 do Compro.
misso)

C(jnslstórlo em 30 de Abril de 1960.

Jflsé Tolelltino de Souza, Secret.ário.

__
o

_,_'-__
'

�
,
-

IliNOER.EÇO
A. KAINIU DAS fiJCIUU�'J'AS, rica �a h '.Ia.;
Cob8elheiro Malra n"" 154, de um lado· a "da
�o de PfiÇAS E ACF.S�õIUO�, e do OULfo a

� de l"INTURA� lo: �ONCIi:KTOS. _

• ...,_. :llln
,--

EDITAL DE CONCORREMOA
Departamento Central de Compras
,

o Departamento Central de Compras, torno pú
blico, poro conhecimento dos interessadas, que está
suspenso, "sine die", (1 abertura da Concarrencio
Pública nO 12/03/36, mor.codo para 26 do corrent-e.

Departamento Central d.e Compras, em Floria
n6palis, 24 de abri! de 1962.

(Hermes Justino Pa,trionovo) - Presidente

Prepare-se para o Futuro
adquirindo lotes de terras, pequenos chácaras e

áreas paro indústrias em

BARRE!ROS
no "BAIRRO YPIRANGA onde está situado o GrupC1
Escolar lacal.

.

Os interessados poderõo dirigir se diretamente 00

ESCRITORIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

000 Julio Malina
Ruo FeliPe Schmidt, 14 - Sobrado - FOr"'e

2347 - ITlorionápol is
SERVIC6S nCNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE SER
ViÇOS
RUA CONSELHEIRO MAFRA _ 160

FLORIANOPOLlS SANTA CATARINA

TERCETRJ\ PA.G1NA

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

AL

pela RADIO GUARUJA de Floriallópolis
de 2.a a Sábado

8.00 - Correspondente Columbl)!,
8.55 - Reporter Alfred
10,55 -Informa o Rádio Guorujó
11,55 -Reportar Alfred
12.25 - Correspondente Columbus
12,40 -Político de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporte r Alfred
18, I O -Resenha Titônus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Repbrter Alfred
21,30 - Correspondente Columbus
22.05 - Grande Informativo Guorujá

Departamento de Notícios� Te!s. 3816 - 3822
Rádio, Gu.rujá - onda média�c..:;. 1420 Kds _ 5
Kilo'tl-atts� ando Curto - 597. KcI! - 49 metros

�I • ,:. I ". .

DB.1I0LDé:MAB O. I��__

DE MENEZES
Formado pela Escola de r

D' I "D' B" O I J
' Mal'M.""na e C',u,gla do RIO. imaS, naugura o Imas ar - casa ose -,

�,:':�::'�: �:�:�;'�� �: , burg recebeu parir a'moço e esticada --r:cf,:,
- ,

=ftt�ad� :==.:a;:' Está. marca?o para o do�lngO p. arma hoje 17,05 hS," radar na. .50CIl'"da",,'
.....,eb...,. 'elegante e movimentada -sci-ee- dos Hoje, na Igreja do Dlv�rw Esplrlto san·1I
DÚeaiolldade: � • Calouros da Faculdade de Odontologia, to, será realizado às 09.30 horas o Eniflr�1I
_H� _ ...... ,

com a apresentacão da famosa orquestra Matrimonial da Senhor� Ruth Luz, CO:'l'.
_ �rarrlt6l&

- melódica de Tobias 'rrotee. I') Deputado Federal Atllio Fontana, Se�1II

t:enNlbt.: �.. cretárlo da Agricultura. O ato RCllg!��':l,

��ela nutta. Dela :. h6�e Dr. Jl:ã�5 ::tlsta ;:�:ss�: ���Ie:s�:� ����e�l�.�.'a�� ���v�so�e:e�!���o d�s ���j
Re!olld"ncia: Est.e_ ' lhldo Presidente da COmissão Organiza. prtmentcs nafareíe. viejarãc para a Be •

nlur, (;2 _ TCI�. 2235 I dora do Oountrv Club de mcnanõoous. os Iacap" e ficarão hospedados no. ccpeco,

Ir. Wa�r Zomel r �������i:e!t�r!��:�te; e Eurico Hosterno ���:l�a�ac�o� '!;:r��e�r40 ao Méxtcí, LOS,
CarCi3 ,ho,e 17,05 hs radar na soeíedade ncíe 17,05 hs. radar na sociedade'

Diplom3QO pe.....'acuIdade Vulgaridade e Coisas Serias sôbre os A senhora Dr. Omar (,De?llda) Font:L'
Naeional de i':Iedlc.m... da • EE

.

UU um bom livro do catartneuae na acontecendo no Querencl� Palace HO .. ,
Universidade do Bl'aNiI • Silveira Junior - enoontra.se à venda teJ, com "Show" de eíenãncía.

•
:.-::r::d:��::�"r7Se� • na 'Floriacnp".

hOJe 17,05 hs ra.dar na sociedade,
viço do Prof. Oetávlo J:\o.

• hoje 17,05 hs. radar na sociedade O Industrial Carlos Renaux e o Dr J(I.
drigues Lima). Ex�interm>' Nina Montez, Que rêz sucesso com sê Trldapah, regressar�m de u�a caçaria

do Serviço de Clrunr:la nn .. "Shaw" de chá...chá chá, no 'Night and pelas imediações de Sao Jcaquím. No te.'
Hospital LA.P.E.T.C. do Rio. Day", se.exiblrá em Bl�menau e em Itajai gresso passaram pela estrada co Rio d_:J,
���a::l����;:1:0e �a�� •

no. 'I'abajara e Guaram. ::I:t:o�IS�:�e p:�:e::;��: �:am���o���'
terni�de Dr. certos ccrrêe.• hoje 1�,05 hs. radar na sociedad.L altura de doía mil metros após kms, ChP.'
:!:���s -;;E o:�=.: I le �eC����:taco::1 o:p�:��:�; �ec��o�e�;� gararn ao nível do mar. O sucesso do t
_ PARTOS �M. DQIt pel� • naux, 0.5 mais.procurados e vendidos no f:s�e��es��;�tI!��sea;:s�: 10�:I.C�u�;!��!::.
mét.odo p8Iro�pl'i(Jtna.rico Oomércto de Sao Paulo e do Rio de .T:'.. •
Consurtorto: Rua João Pln-

t neiro. Os modelos serão confecctcna.tos r!a Rio .Sulense, a�mpanhado do

jOrn;l.,to n. 10 _ das 16.00 às ! por costureiras da "Florlacap". Dez e11'. ilsta JaIme Mende

18,00
.

hora.'l. Atende com,. gantes moças desfilarão. Patrocinado p,"_
hoje 17,05 hs. radar na sociedadf"

��;;s mnr�:ldl�s: ITelefone.
la Casa Brusque.

O sr. Aureo VidaI Ramos, um dos cor'
G('�er;' Blt�:nC���::D. ��1� , hoje 17,05 hs. radar na sociedade tes candid�tos à Deputado E,stadUaJ PCj�"

O jovem Mario Rigueira festejou nm PSD, na Cldade de Lages, c rculando n ....
D ---A� -i--a--::'1L- , versârio no domingo p. �. 'recepclonando 'Flor:acap" - é hospede do Lux Hotel.,r. yr 81l aaMJIIV, a jovem guarda Florianopolitana: Vera

. •CLINU'A DE CR.JA.�(:"�
• Biasi, R:lseli Souza, Neusa Peluso, Ele.:J_ hoie. .17.05 hs. radar na socI�dade

Cun'lulta.'i: Pp"lll manhà : nora Pelu�o, Valda Filomeno. Eliane Lir Hoje, as 17,05 hor.as - O Columst:1. e'
no lJo!'pital d� Caridade. III Crmem Silvia Santos, MareU Cunha, "JacQu�line', estarao .apresentando. ,0'A tarde, no cfln..ult"rl, III

Marina S;lva, Sõnia S·lva, Leda Wen.. Pro.eTA.�a Radar na Socledade, na Ra,:J.o
das 15,30 hs. â'i 1'.3'" I.s "dhau�en, Vera LuCia Faria, Carmeni Fio. GuaruJ&.

� _

J
Cnnsult.orio: Rna N1UUt!I � ria, Alice Silva, Leda Silva, Ellzabeth Pe.

hoie 17,05 hs. radar na soc,e,laderf

�:�ecf�:�f\;fI; IR andu -

'lUZo, Elizabeth Medeiros, otto Abtt'ti,'a0s�o;::-����ioC:ls:ra���os, viaj.Qu pa.,
Re'ild"ncia· RuA. Padre' Luiz Wolf Abela:do Viana, Helio Viau1, •

Roma, 63 � Te1ernne 2'1'H • :::t�d��a�iO�:,a !���� �;oc:� PI�:hec��rlO'��' hO��ende���05.0h:PêlO r�:a�e��o�:ei�d���.
, Luiz Filomeno. Claudio P. Oliveira, "!=tal Gama Ramos, idealizei uma nova promo.'

Dr. Acácio Garihaldi • mundo Vleil"a, Solon Bach, La&rclo Lu:.:. ção para o HOs!"Ilt:.al S. C. de R�abili\açll/). J
S.1'hiago • ���:� �:!:: ��:u GS�����. S�·g��i'�:t�.:: �:t�;t:��:.a�;��r��!O � �:�:.o de sa�.,

A.L>VOOADO '..r:.allle sempre &·om[lg�n da Ii.l:ta!,' Jloje' 17,05 h8.
• �1U'.na :;aeJed.-e1

����1����Lr�6��·csas flS�::�' �:. v�:�d�f� ��:.:� Ar.:'me:�:��,�dOs:rv,f��� �:���: i:1;, s::I� c:::::daa M��:s ����.
•.•1 llllflllr - "'0111"'1· 2!l1! f' • pela Senhora Wanda Riguelra. Catarina _ 1962. �
E.�crllór:o especializado �m: • hoje 17,05 hs. radar na soc.il'"dade'
Quc.,>tõ.es lrab;l.ihisLas. ���--:..::'-� ...-,._ .......

�lIa Frlipc Schmiot,_ 14 _
i3IS!!LUiI SDSs"

�:"ISIl'< .,I SO CHE ZI'I'J

Dr. NILTON
PEnaRA

C L·A U
ADVOGADO

RUA SILVA JARDIM lTh

"Sempre A.lerla
<, Á LOJA QUE FALTAYA NO ESTREITO

- .-

ROTARY CLUBE DO
ESTREITO Confecções -- Tecidos -- Bijoterias --

(9
Local de reuniões
Clube 6 de Janeiro

6ns. telras, 20,00 horas

Artigos Finos Em Geral
/

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

VENDE-H USE o SEU CREDIARIO
Uma casa. de madeiN

5 x 7 loca�jzada na nova

Avenida, ao lado do Vil1'
duto no ESTREITO.
Tratar nesta. redação.

Defronte aos Correios do Estreito

ATENÇAO: os CREDORf:S DA EX·CASA AGUIAR:

• Desenhos
• Painéis
• Pirrturas de

propaqanda
• faixas

Façam seus pagamen�.(.IS na LOja CLAU

ARTIGO 91 (6INASIO EM UM AIO)
Faço sua inscrição no "CORSO PREPARATÓ_ I,�__....- ......."

RIO CONTINENTE" o único com professôrec: espe_
cializados.

Ruo, Dr. Fúlvio Aducci, 748 Antigo 24 de Maio.
ESTRITO - FLORIANÓPOLIS.

.

RESIDENCIA VENOf-5(
Vende_se mnf("lrtnvel re<;id('ncio com 11 peços

Nl'slLi Capilr,j T!(ltnr pelo 1('1� 2277 ••000AIIIAIIPE..,lITAOOaWIL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



gtorianópolis, 3/5/19"o ESTADO O mais cnuco Diódo (I!:- Ser-ro Cotortne
.... -------�- ,,-----�---------------...._,..

a única nova -a única moderna - a única

NovaSuper F-100-Carnioneta
com maneabilidade e confôrto dos eerros de passeio:
cabina mais espaçosa, com assento e encôsto de espu

ma ele borracha. Para transporte rápido na cidade e no

campo, COIll capacidade para urna tonelada de carga.

'�}'., .

Nôvo Super F-350-Reúnea Nôvo Super F":600 ���m
maneabilidade e a rapidez ele uma camioneta a uma [,lUICi'

..

'1 [l<1soJina, �u. Diesel� é o, .rinhã�. �al�
elevada capacidade de carga (2.760 kg). E o único 1,.. ...[,(1<..11111,,0, '!;1c11S rápido e mais duravel em'qualqtrêr
caminhão médio fabricado em nosco País. --'--� z ....... , ,-ç� � qualquer percurso,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



QUINTA PÁlsaNA

/

ir'Estas são algumas características do nôvo Super Ford:

�.�
.............•.....'�BJI

Chapas quimicamente Cofre mais amplo - A Cablna super-espaçcee -.

protegidas � As chapas amplitude e desenho do nô- A ampla abertura e o ta-

metálicas recebem trata- vocoíre.juntamente ccm as manha das portas, bem

menta especial contra a tomadas de ar da grade e como a posição do assento

ferrugem e a corrosão. De- as adicionais do capô, pro- em relação à coluna de di-

pois de estampadas, oas- pcrcionarn melhor ventila- reção e volante, facilitam

sam por 4 processos de ção e, consequentemente, a perfeita movimentação
preparação e proteção: 1.,,) perfeito arrefecimento do do motorista. A forma e as

banho Químico-detergente; motor. O amplo espaço per- dimensões do assento e

2.0) tosfatizaçêo: 3.") apli- mite fácil acesso a qual- encôsto (',40 m de comorl-
cação de "primer", tinta Quer parte do motor, para mente) oferecem grande
protetora de base; 4.") tinta sua manutenção. confôrto ao motorista '. e

sintética, de alta resistência passageiros.
à ação dos agentes atmos- :�

.

Iêricos. _

.Iinha·comRleta de caminhões nacionais'
<

Construído para trabalhar melhor em todo ..
O Brasil! Examine cuidadosamente o Super Ford, olhe-o por
fora e por dentro. ,Verifique como é robusto de ponta a ponta, como
o seu chassis é solidamente reforçado para suportar os serviços mais

pesados, em qualquer tipo de estrada. Analise suas inovações e aper-
feiçoamentos na mais comp-Ieta linha de ve.culos nacionais de trans-

porte. V. concordará que o Super Ford é a solução exata para o

seu negócio de transportes: para viagens curtas ou longas, no campo
e na cidade, trabalhando com cargas leves ou pesadas. É mais um'!

prova da capacidade Ford de produzir veículos possantes, duráveis
e lucrativos: caminhões que dão a V. Ecc�;;mia Global! Visite
o seu Revendedor Ford, em qualquer ponto do território nacional!

Nôvo Super Cavalo-
Mecânico - Chassis curto, de 148".

Capacidade de tração até 12 toneladas. Equipado com

motor a gas6lina ou Diesel, permite escolha adequada

para cada tipo especifico de transporte. __.

Bomba de gasolina afas
tada do calor - A bomba
de rpsolina, colocada na

linha do cárter e localizada

Lubrificação forçada-A
lubrificaçào, forçada auto
máticamente pelo funcio
namento do motor, garante
major durabilidade às pe

ças móveis, qualquer que
seja o regime de rotação.

Filtragem integral do
óleo-O filtro de óleo "Full
Flow"evita que restduos da
combustão e outras subs
tâncias abrasivas entrem
novamente em contato com
peças vitais do motor. O
óteo permanece limpo para
nôvo ciclo de lubrificação,
prctcnçando a vida útil do
motor.

. .:����r

Pedais s;uspénsos - Sua
nova localização propor
ciona maior comodidade e

menor esfôrço ao motorls
ta'. Não há mais aberturas
no piso, permitindo uma

perfeita .vedaçâo contra. a
entrada de pô, umidade e

água.

em área mais ventilada,
permite funcionamento
perfeito, sob Quaisquer
condições climáticas.

.." "".J"'rI.:'t"�
.,

..
,.

fI;:

r

.' 1

f"'ROOUTOS DA FORD MOTOR DO BRASIL S,A.

.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fm ),8�ram atai e[arl�� lenôu! no ma'[� em ��mena·
I�� Jra�al�a�or ���gi;I�J�ij"� ;t�2; ��::;:��. �:��=:��:,
��t="'��: f.{�:�:::::: ;i��;::ê [�m O� I�rt��� a�ert�� a �el�[ã� �tetuou
porcíonaram na do nonenopcntenos e brua lha ee Acácia (saída- em

-

-oieou por- ,5.x 1 a Perta- bem e Joel e Jair Marinho

�;��oq�:'n�P" cede ao ::!i:�l��a�;���:�:j�i� �I:i{��,���:úH�:'��2 nOlln ···t r n -I·· n o ��;�:��1�;�;,t�i�!;;:�:: fid7:a�ff::�:i�f����z!�
rarn leve domínio, o q!.1C Os melhores: Meriz!n, IIU , U � No transcurso do treina- e Calvet regular. Rildc de-

mesmo sucedendo com O� Btanchlnf Brandão, Perei_ mento Didi perdeu uma monstrou muita cateaorre
locais no penedo comete- rinha, Petruski e .0 vetara- A seleção Nacional voltou venceu ao Juventus por pena máxima, e o geai de e vai disputar. com Alta!r

mentar, quando reagir-am no Teixerinha, nos vísrte», a exercitar-se desta feita no por 1 x O gol de Quarenti- Zagalo foi também de pe- a reserva de Nilton Santos
e desfizeram a vantagem tes, e Acácio, Bnnga, N';:'I, estádio municipal do Pa, nha, e na verdade o .tu, naltdade máxima. Mengalvio melhor do que

Gercino, Vadinho, Luiz e caembú sendo que a, "fase ventus deu muito trabanio Os goleiros tiveram pou, Didr. Pelé só no jogo final

final do exercício foi a ma!s aos companheiros de G"!r- co trabalho, conquanto em ampregou.se a fundo. Z�-

.�----------- proveitosa, já que só en- algumas bolas Gilmar tc- quinha destacado muito

tão a seleção conseguiu a, Oportunamente i)S!O nha falhado. Djalma San superior a Zito.

presentar-se bem, marc,{.')_ mesmo score a seleção A_ to s apresentou.se muito Pepe bom, mas Germano

do então 5 x 1 na Por tu, jmarela venceu novamente sempre superior a zagaro.

Sensacional Feito 'i:::�·:h:��O ,::a,:��"n�;
Germano entre os amareles

No último riencdo do �'-_ O nadador argentino Luz guiar. Quarentinha fraco.

xxxx A seleção Azul de Inicio letivo a seleção Amarela Nicoláu marcou novo re-
Amarildo devera mesmo

A defesa da n'e-rovíana cord mundial na Piscina etc
ser o reserva de Pele e o

de Araraquaru deu sério Guanabara estaberecenco centro do ataque com cou,

:',.oanbaa,',hOqu:'°O'b't',":eiondaod,..oO,',':', Marcham �Invictos os Juvenis 57 segundos para os 1')0
tinha e Vavá COIIlQ dO!l.JS

... "",�., metros nado borboleta.
.

da POSi.(:ão. Segun.do os co,

�.��r::dla,)��e ��d". "PCI�t:j,tai DO fl6UflRENSE Dias antes .0 nadador meuàu-ístas o tremo agra ,

� .,
- 'coh,§!guTi'a 58 segundos e

dou. .• . .... f"'1-,�..._ �..
falta cobrada com muít., Prosseguiu dcmingo o '3), Ari (2) Benicio (2 ce, quatro õéetmos, porem na

.

maestria pelo exccr-uca campeonato de juvenis dl1 sá,ri,o,. Nelson e Adilson 1C:1- segunda tentativa bateu
do campeonato Mundial ,jJ meia nacíonal, estilo "f"). Capital, com dois cotejes. ra os vencedores Para ".

d
Chile, e grande amigo .tc lha seca". No Acorro Konder, o A!.lé_ vencidos ma.rcou· OSll1a�� seu propno

rect':op�::as
Q Resultados

Brasil. }LXXX trco venceu ao Guaram »e- Os quadros alinharam sensacional tempo de 57
xkxx A Rumânla sagrou.se

lo alarmante score de lO :x (Cont. pa 7n página)
Perante mais de 40 rml campeã da Europa em 1"1- 1. O Guarani jogou com 9

" aran- pessoas o selecionado 1'l. tebol juvenil ao abater a
atletas e além dis� a eqaí,

�I'
•

(J Espanha goleou o clube:'1. Iugoslávia por 4 x I peraa., pe do Atlético jogando mut, �vIOll[IA5· IEsport·es Banca' São Paulo - São Paulo 3 x

Jemân Saarbrucken por "te mais de 70 mil especte-
to bem, chegou fácil ao es, lu Arapongas 1

5 x 2, com primeiro tempo dores em Bucareste, core dilatado. Os gols ;-0- I_ri!",.�.i+hi_MII rl'os
Recife - Esporte 1 x Nau-

.._ Inl.
igual em dois tentos. xxxx rarn marcados por Mil�o:l ��l!I...lIJ.P..l!l!J �:�a�ia _ Vasco da Gama,. "&_ .. _ ... u. ,.,�_.,.��_ .... ", • A reportagem teve conhe

4 x Vila Nova 1• -_ _

�
m

J�a�u�U�s óftaCl0s neste sentido. ...-, I A equipe de basquetebol cimento que será realizado
Porto Alegre _ rntemacro,

·

r
c'

a men ,c oue esta que�tão _

de vétos, pou_ da União Soviética nào
em São Paulo nos dias 26,

�
,

' , f d d d Q o Importa aos orbltros, que naa soa profissionais li 27 e 28 d t d nal 2.x Cruzeiro O

• _

.J
r JiOn () e co el'fauo poro

fa.z�r �as tax�s recebidos

fon.te
de rendÇJ. ',�:��iC;:��!i�oaI�rC��I�;�= em curs�,a:o�:mp�on:�� Pelotas - Pelotas 3 x

rl
I

,.
Os arbItras alem do respeito as leis do C.S.F., Brasileiro de Basquete. A Floriano 2

'" I f\ t iÍ}.olfA / (f:" II do reculomento geral da F. C. F, tem ainda poro'
do nas Filipinas. A medida Diretoria do Centro Catari São Luiz - Seleção do M�-

•
_

::;J �1(}f(JM� _

cumprir 17 r�gras da "In.ternational Soard", além. !�� :oe�:�p: �:G���:�a�-� nt..:.nsb',.ovd�,' dB,.•�nCea,·t'ai�Sa' �:un_- 'u',.o,hão 2 x Seleção do Pi<'._ Público numeroso assistiu

�
.____ de observo! uma cor:duta Imparcial e honesta, bôa '" ...... ., "., ao cotejo e os rubro Nc.

apresentoçao nos unIformes e ótim6 preparo fíSico' ��lista obtido licença para nida para dar uma palavra Florianôpolls - Avai 1 x gros se apresentaram muito
• .

No início do campeonato do cidade, o conselho o que equivale dizer que jó é muito, poro têr aind�, �:�utar o referido Cert!l- final referente a participa- Carlos Rt:taux 1 bem .

• or�ltr(l1 do F;C.F., aprovou um regul?mento com, 18 que_ac�.tar ofiei�s sôbre vetos, quando a sua subordi _:'_ãO_do_'_Catarinense_'.__
=_--c---: _

artIgos, ,,, ldo ,qvJtro relotlvos à órbltrogens. naçaa e· 00 presidente do F.C.F. e do diretor do de ,

I• "Os árb,troc poderão ser escolhidos de comum partamento de árbitros. -. C'ANTIN.HO E'PORTI.YO· por porte �a im�re�sa especial�zada severo

critiras,]• acôrdo oté_72 "�"ros �ntes do jôgo; o pedido deve ser Cri�icar ou discordar de :=nas arbitragem, é nor
J quando opos o terminO do partida pelo torneio initi

, e�dereçado 'o p' 5!CF�nte da F,C.F
..
o qt.;0l.comunica mal, POIS. mesmo o.s mais fa�osos árbitros do mun_'· .

GILBERTO PAIVA. um de fO_9tball do cidade, em que preliaram as re_
ra

__
do departamento de arbitraS poro do erram,_ mos mUitos. que nao fazem e não sobemJ 1 .Qu�m OU:-'I pelo prlmeirq vez se bater pela disci_ presen�açoes do Guaraní local, do qual é presidente,

III a,,'e, po'o 'j ... c· r"o_�:,.o"n,�a'!oChoom.o�o�mmOcôrdmO mO'mom:rbmi- �eOmdO'ae,g'O'a.0A'Cehmopp'ee'fde'.,',Poom",On"e '"no:mritoie'Oe�"�o', QdUee af;b',� I plln<? esportiva em �o�so Es�odo, f.oi o ex_cronista es e do Flgue.rense F.C. do Sub_Distrit? do Estreito, ten

'II"
.'- , "', " , portlvo. Fausto �orrea, no epoca Integrante, ou me_ tau agredir um ex_colega do Imprenso, jornalis

tros se�ão. ort pel') presidente do departamen_ t:r_ogen:, pelo trabalho que não é fracil de um OPitc.' Ihor. dizendo, diretor esportivo do RádiQ Anita Gari ta e rodiolista Gilberto Nahas, que, na oportunida_
• to de a.rbltro�, no presença dos repre�entontes Ó')S o�r, nao �ondordando entretanto que tais êrros fi_' b�Jdl. Na �partunidade, tecia êle severos considero de, c:tuova como árbitro do partido.

• ��ur�:;'. mleressod0s, toda� os sextas feiras as. vintes ���tr��,le��:jfir���u��c��cn��s� �fri;�itS�/O�s ���af�;' ��:r�i��, ��:t�e:���'o p�r���c�7;:, f��a To;o�fea�:n�� nid��� �� ��se�:;r vqá�!o�!�S��:n;�v���inohooP���L;_
• Neste reguloMento, ou no regulamento geral cio dizia; "O atilado pergunto a si mesmo a cous;' mais indisciplinado daquela noitada. tro- de grandes méritos na ex_Capital Fede;al fci
<li da F C F �r· fon�,Jntram amparo O"S medidas OUE. de seus êrros' o tal pergunto aos outros" ,. Dep<:iS, o segundo que ouvi criticar, a!iás com jus forçado a solicitar maior nymero de poliCiais d�ntro
, algú�s

.

c'{ub'(_';"' vi'm tomando, vetando árbitros, pOl É certo' o p�nsamento, porquanto muitos er_" to _razoo, foi o meu particular amigo, jornalista, e de concho, afim de que os torcedores mais ,exalto_
• supostos m,jo; 'b:tragens, outros porque dão a:<:Of .ram e saem a per..guntor aos outros O que foi que fi. radialista Louro Soncini, que advertiu inclusive ou dos e indisciplinados não o fôssem agredir por a_

li e outros por'"
,,," : !lgam "facciosos" zerom li snr. Osni Melo, presidente do F.C.F., no sentido de casiõo do último encontro entre Marcílio Dio� e Me_

A ve.rdacl�'" 8"que determi�oda clube pode vetor J'ustiça no julgamento de uma arbitragem, nQl J J
• um árbitro, me' o c!ube adversório, nodo tem con_ porte dos dirigentes é o gesto mais nobre de um des' ��i�i� :�:��tr�ç��s�� s:s����� ����1!n��a�de�f�� c:� tra�ae�i�:�ti:,O��ee:S�o�:�imm;��P���eria continuar
tra O mesmc, crinndo_se entõo um problema no portista verdadeiro. • ��:a��ee�:��QS que lá compareciam afim de provoco! ��u�; qt�:joes��/���:ul���:�s f�;�;�ê;ac��da;oAS�:�ou,ee'mtão"�,Ge,,,.',��tl °0 "'coomi'u'm,ertaocoAs:d'oia ecno'mãoaPn',o,'cue- "a', Ppooid'e'mnoo, j�,'vgaa,mo:nm'ou,·,foácoil �e�pee,f,oozedmeo'no,�om'.".o,u, A I d· I I I

.

b, ,. , . , _"" " , .., .., .,
_

go a, um outro ra Ia isto, jorna isto, por sinal, no o �r itro não p.ode mais errar? Cloro qup sim!

dên,cio pai,>
_

clube puder vetor um árbitro, mos.

A .

I
, , ��sg����:: ;n�::o�spa��t:os�*,�:�endc�m c�����e��� .:�a °àJ���r�����m t:d:�r:���� :: ���d�tu�ãr� é abri

�e:�tr�i���r:l(�,�1 n�(1r1frr��r ���.or���;��ã�ee�\�r�:iOe� bitros, n1�n�õ�ô�� :a�io;�fa�d�e��;�tcoo���t��S��� ���. mentórias, tendo por têma a indisciplino no footboll Agora, após �passado algum telnpo, o deputado
ou 4 á·hitf(_,�, e�tá o problema. Um clube pode nestidode, com críticas, vetos, demissões e greves,' r:otarinense. Trata_se de Gilberto Nahas, elemento Federal pelo Estado de Pernambuco, Fernando Men

���o; odP���'��'Gél':',� �r����iç�o0se�v������? S���goobr� ��: ��� ::rsVti;d�e��oa:�Str�O �����:ado c�����' n��í ��� �e���s t��nbhée�i�� n��t��i�� es���t�i��i�l�n:a!� ��nç��c;�� ;�e dco;ib:n�a��I��Ci;o�a��p=��er�dci��
o ocasiõo em qu,,_ 3 ou 4 órbitros não entrarãq em meios financeiros (é bom que se frizel poro impor_' nossos gramados. �ol. E os penalidades sõo severos ...

sorteio p:1r"'_'
,

e + O vetado�, .

O que vale dizer. q�r tar á�itros co�o de 7á mUi!â foi planejado. • qu��Zmê���sn�t:���i��daen��Ut���:;tfi�i��sq�:. ;;��ro�: rig;�Oo�r�;gl:�irm���íq�;�i�:p���:i�O:, a�i:��ao;e:r, e�i��tre t!�;�:J c�n�;rc��, ��r� �� e��r re�u�������'o����a� arbitro�e��� s��o o�ã�ri���;��1 O; P�;acu���e�::����:, ço e relações humanas, sentia o quanto seria útil portivas que estimule o violência física, prevendo
do. de alijar os. árbitros honestos de suas atividad�s, por' sua aplicação no esporte. Evidentemente, -'- con. a pena de três mêses a um ano para quem o infrin

O li "�:;�it� o�o�r����e����c���s,CI�� ���q�:t��:�i��o uá��it�orb7��ge�espa�ciatmpátlco 0,:, ����� ��U���:n�iS��e�o:o���%�e s:�a����o;r'���� gir���U e�:a s��v���t �:��sv�nu��ea �o��t::��� ���t�
a .si_tor o exclusõa de determino Mas É corrt escreveu Wilde "Só podemos real dentes, técnicos ou árbitros. E comandar é uma to. couso será bem outra. E quem tentar à infrinqir. re

). Enquantn nus tem o previ!é. rnr-nte ter opiniões imparciais quando. se trato ge refa assás espinhOSO que requer vários atributos ceberá a recompcnsa que de fato merecer. Que se

('utros clubes teriam lógica_ coisas que não nos interess.,"tn". que, no verdade, nem possuem. cuidem os exaltados e indiSCiplinados. porque, do
rlLlP rcstassem. Sim, OS que res Logo, a razão dos vetas, tem a suo razão de Dos cronistas acima, um disvirtuou o que disse: contrário, poderão ver o sol nascer quadrado ..

[)( tomcnlo técnico da F.C.F. exis sa-. Fausto Corrêa! Que após criti,car, mereceu também
,"ti._�_ .....�� ...��_-_-_....._

.... - __ "'_.�,,_"'_'" I
• _ -------------::-:====::::::::;

Garibaldi, m Combina ão Com "0 ESTADO" diçães a Partir Das 0B,30

1?OBER"'O

["l"rian,"polls
------------�--� ;.---'---------

I<T ANOS DE LABUTA CONST....\f.

f�LO "ROGRESSO Df

REDATOR:

PEDRO PAULO MACHADO

REOATORES-AUXILIARE.:

SAN,A CATARINA MAURY eORr.I!5. RUI LOBO •

NO SETO� GILB"UO NAHAS

lSPORTIVO COLABORADOR OS: DIVERSOS

guesa de

IDesportos, já en

tão com diversos reservas

em sua equipe, o que facL
litou a vltórtc da, sereceo
amarela.

ao Juventus com um �,)l
de Zagalp, deixando muito

;a��se���l�r.ataque consi Je- de Luiz Nicoláu Garrtncha bom e Jair re-

Antes do préltn entre a

screcão Amarela x. Ferro

viária. em Serra' Negra, foi
observado um minuto ae

silêncio pela morte do ãex,

portista Carlos Díttbcrn,
ooorrtde eJ11 Santiago do
Chile. Dittborn, era Presi

dente do Comité Executivo GARRINCHA, um ttOS �...

pelo
(J(/.(tore.� mais regulares do

escréte

BrasO ---------

Vitória Flamen
guista Na Espanha

zxtbíndo.se na Espanha,
o FLAMENGO conseguiu
apagar em parte a sua má

campanha; abatendo o v:

ce camgeão da Europa, o

Barcelona peio score de 2

a O com dois gols de DIDA.

Plantões Es ortiyos Da Rádio Anita
JI1 ",ora Até 17,30 Horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PREFEITURA Ml.INlCIPAL DE.
FtORlANóPOrlS'

f)'epal1amentAi ta. fi1elllFa
.

Os .co�tribuint(lS dos lmoôstos Predial, Ter-l'ltbna!1 .lndustl'lOl ,e Profissões e outros tributos, abaixo�eloclonQdos, fí�o� notiH,cados que serõo remetidoso C.obronça .Judlclal os deb�tos quo não forem pagai�Ont��urorra deste Preteítum. até 0 dia 20 do cor;

RELAÇÃOAlcides Bernardes -_ Trindade
Alei,dos EIp� -- R. Altomiro Guimarões, nv 50Alcides Jose Martin9 __ Morro MocotóAlcides Pereiro __ Pantanal
Alcides Voldemiro da Silvo __ R João MottaEsoezim n'' 496

.

Alcides 'vieira -- Morro do Nova DescobertoAlcidio José Martins -- Ruo Crue
Alctndo Motta ESpozim -_ Ruo Pedro IvAldo Neves dos Reis -- R. Nereu Rumos °no 1'4Aldo de B�ito -- R. Podts ScHra"dtlr nO' 32Aldo Prazeres __ R. Frei Evcristn

f

Aldo Racho -- R. Dclminda Silveiro nO 219
Aléc!o D. Costa -- R. São Vicente d� Paulo
Alexandra de Almeida -- Morro doAntõo
Alfredo Costa -- Morro do Mocotó
Alfredo Meyer -- R. Presidente Coutinho
/" Ifredo R. do Silvo -- Serrinha
Alfrecc wcstohol -- R. Anita Gariboldi
Alice de C. F. Rosa -- R. Vido! Ramos nO 16
Alicio O. I. N. Moers R. Crisoim Mira nO 31
Alipio Silvo -- Ruo Aldo Alves

'

Almerindo de A. Rupp -- A. Rio Branco nO 147
Almiro B, do Silvo - Trindade

'

Alcvsto S. de Oliveira -- R. Felipe Schmldr
nO 7 - A. Gcrrbcldt '

Altar Lobo do .Silvo -- P. General CDsório; nO .')0

�:!��;�� �i���il(;:- R'p���ia!�fristo, nO 19J

Altino Anacleto da Silveira -- Pantanal
A1tino Silva Flores -- R. Nunes Pires. nO 8
Alvoro 8. L. Filho -- Ruo Gomo D'Eço
Alvoro Roech -- R. Feliciano N. Pires, n9 I!
Alvaro B. de Oliveira -- R. Germano
Wendhúusen
AIVlJro C. de COrv01hQ. -- R. Felipe Schmidt.
nO 9
Alvoro F. Nunes -- T rindode - Serr·inho
Alvaro Luz -- Av. Osmar· G:unRO
Alvino d'J 5. Cotão -- R . .A:noclHa Domiani
Alzira Viei�a -- R Major Costa, nO 42 _ 1==.
Al7;ra N. Rodrigues Filhos -- R. Bulcão Viana,
nOl3
Amador G�ncnlves -- R. lrmãn Jooquim, n" 31
Amalia p n Sch."idt -- R Meninn Deus
Am""Jri GI1;mo�ães -- R. Cruz e Souza.

Ambrazin Nune'> -- R. Santana, 1042
Dcportamento do Fazendo em 13 de abril de 1962

EDITAL DE CONVO«AÇ�O DA. ASSBMBt;E'I1I, Il>B

ELEIÇõES PARA, SUPI.:.EN'PES DA RBPRESENTAGAO
DAS CATEGORIAS PROFISSI0NJIílS E ECONôMICA
NOS CONSELHOS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS
COMERCIA 'RIOS.

o DELEGADO REGIONAL DO TRABn:LHO NO ES
TADO DE SANTA CATARINA no uso das suns atribui
ções e tendo em vista o que consta da Portaria do De

partamento Nacional de Providência Social n.o 4.931. de
30 de marco do corrente ano, CONVO(M os Delegados
eleitores, eieitos na Assembléia que os eseolheram pUI':\
eleição dos membros efetivos e suplentes das juntas de

Julgamento e Revisão, realizadas na confoI'lTl.idade da
<'ort'aria Ministerial n.o 216, de 6 d e outubro de 1960,
excluídos aqueles que por decisão do Conselho Dir�tor
do referido Departamento, foram considerados sem

qualidade de ser realizada na Delegacia do IAPC - edifi
elo IAPC, no dia 9 de mala próximo, às 10 horas para
elegerem (dois) suplentes das Cat.egorias Profissionais,
'e Delegacia Regional do Trabalho Edifício IFASE, 3.0
andar, no mesmo dia e hora para elegerem 2 (dois)
suplentes das Categorias Econômicas para os Conselhos
Administrativo e Fiscal do Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Comerciarias.
As eleições em apréço de acórdo com a referida Por

taria do DNPS, obdecerão as seguintes disposições:
I _ Os trabalhos eleitorais iniciar-se-ão às 10 ho

ras e terminarão às 16 quando terâo inicio Os traba
lhos de apuração.

Ir _ Tomarão parte' na Assembléia os Delegados

��t�:��s j�c e���:il�:�::,a�a ::Vi���:Õ:�md°:Xcl���b���
qUeles quo. por decisão do Conselho Diretor do Depar
lamento Nacional da Previdência Social, foram consi
derados sem qualidade de participarem das referidas
eleições.

Se âI�ss��:iaD�:����!,�l:i��:: Vi:e�:r��e::���:��a��lhe serã fornecida pelo Sindicato respectivo ..

leCid�Vn� �sit���;::oa:���;I�� �:;� �doêr�;i�i� :n�:����
n.o 216, de 6 de outubro de 1960. acrescentando-se tão

ente a remessa do resultado da A�sembJéia ao De-

ra;�����!� :a;!��l:lm��:r���dê:�!�e:��ia�lei�;� apu-

V _ O mandato dos Suplentes dos Conselhos Fis
C�is, eleitos anteriormente ia Lei Orgânica da Previ

���cla Social, terão vigência até o término estabelecido
ndo da rcspectIva eleição.

sent:!e;a�ss:�����t��e����� :::: c�b::U����� :e�Oi:r�;
::r�tad� o mandato dos Suplentes eleitos anteriormen-
aLe! OrgâlTlca da Previdência Social.

lelt
VII - O mandato dos Suplentes a serem agora e·

I o� Pal'a os Conselhos Fiscais e Administrativos dos

d�tHUtos de Aposentadoria e Pensões terâ início na

N.p� da homOlogação das respectivas eleiçõ� pe�o D.

det
. e cfJntar·sc_á� par.a os efeItos da untfor�ldadeDar��;nlnada pelo artigo 139, do. citada Lei Orgâmca, a

Ih
da data da. homologação das eleições pelo Conse

at�a�h'etor do DNPS, terminado em Igual data que os
s Membros efetivos,

.......

�
FlorIanópolis, 25 de abril de 1962

�
Moacyr d-e 1Ylesqu"ita..

_

•

F
«sone. da aa págtnn ) Osvaldo, Wilson, Vilmar e

assim: Atlético: Eros LUIZ, AlceU. Eduardo e Zenlldo
Ari e Maurllio Adilson e Si NlIton, Pedro Ventura, P'l-
rajara Milton nentc;o dro Dutra, Mâr!o (Rilhl.
Nelson e Cesário. dro Outra, Marto (Rilla).
Guarani - Honn-ínn;

Ireno, Mauro e Ad'llcio
João Roberto, Walter O;�

'ramandaré: Daniel Bieio
Adílson e Rubens: Luet;
vatter /L3Ut'Ol e Anto'l.:o

Bonif.:i.C
ia, Luiz I, �laudi.,)-

r
.

ncr. Luiz II e VaiCIto

ze�::bj:�: ��: �::���h:�� r
au-tue CH Gilberto Nanas

e Nilo S tva ....

cre ssrücacêo. 1" - 1"1-

gueironee -' O p. p.
.

2" -- Avái. Pauta Ramos e

õuõuco 2 p. p.
3° - 'I'nrnandnrá - 4 ll. p.
49 - Ouarnnt _ 6 p. p.

SETlNI/\ P.\(jlNf\

..

No escritórioMELHOR AUI\1ENiAÇÃil
-

�;'l'AR� MELHOR' SAÚD� u:o YlARIA $II,.VEI'RA �...D'R�TOItA � c!�i}NHA; 119�."�" tlfflllal1IfO i}....

---- �- _j
e enrole em. teu,o Cle-!'\}-'

cambole. Em volta de cada
rocemoctesmno. coloque

uma. fatia de bacon e pran,
era com paUtos.· Lêve ao '- r
forno nêvtamente aquecr
eh e- toste em forno qnentr
áté o oaccn ficar- coerac
Delxe .escorrer e Si (1"••

Quent-e.
Não có;nserve, na mc�,lt::l.

lata, l) pão e o bõlo que 1Kl.

braram. '0 'pão flC_a.J;:i!_l:CCO
pois o bôlo tende a aJjsl"-
ver a sua umidade.

Para que o bôLo não pe_
gue no prato. em que tô-: ('o

locado, polvilhe l) prato com _

açucar antes.
'

A vitamina A é ótima p!l.
ra a saúde de sua pele. O
óleo de fígado de bacalh!.tu,
os legumes verdes, de tü

lha, as cenouras e a bata 'a
d.é1ce têm grandes quantL
dades de Vitamllhl A, I1ft
rém o óleo de figado dI'!

bacalhau, ainda é atonte
mais rica.

FL

cada

1/2' xic. de açucar
1/4 xíe. de manteiga O"

margarina
1 óvo

3/4 xic. de leite
1 xir. de m'lo::as pIcadas
Pcneire juntos os ingre·

dientes sêcos. Acrescente

m'lntelga ou margar:na ha

tida, o ôvo e o lcite. M!stu·

rc somente atê IJ'> ingredi
entes secos fic" em l"gado."
Junte as macãs picad.J.S
Unte 3 fôrma e colo(Juc a

mi.!:tul'U até 2/3 de sua "11

turno Empregue a cohenl!.

pOlvilhc as nHl.r,as.
N01'AS E SUGli:ST(iES
A farinha de rÓsca. Fie

comum e tão usada na ('o

zinha, poderá acrescentar

rina no sensacional

O pão dormidJj tem vários
usos. Voeê poderâ torrar as

fatias inteiras e calocá_IMI
nos pratos de sopa, como

sopa de cebol:::, palmito pt,"

Ou então cortar o pão Pl11

cubinhos, que serf�o frlt<Js
c que acompanha':"ão as '>0

pas_crcme ou salgadas. A
lém disso, o pão domü,jo
pro:'lta-.!:e também para ia.
ZPl' far!nha de rõsca, de
tanta utilidade.

"Sempre Alerta"

Ram rrabathar- com I'fici;'!1cin " hum lmmor
(. preciso- c.uidhr da "il{t(k.

Hhg,JadlJf (l;ff�i"'a< nor-maliza :IS i"ullr;i'ies
dtd órgiiús !Cmillin'ls, ovimndn as .. im o d"<:�lUa,'
de nervos que cedo" distúrbios provocam.

Use RI'!!,u/rld()r GCStCil'3,

lIfJt(AO
SERVI�O DE MlJDAN<[:AS URBANA'S INTER

MUNICIPAIS E INTERESTADWAL.
Não é necessóra o engrodamento dos móveis,

lnfo'rmações ó ruo FranCisco TOlp"'1"irlo, n"34
fone 38n�5 �� _

lU IftIEPCIm 1EM-

(URSO SÔBRE PEGUENAS
INDÚSTRIAS NA HOlANDA

A Campanha N.ac!onal
de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nlvel Superior
(CAPES) comunica aos in

teressados que o "Rm;carch

Instltute tal' Mnnngement
Selence", de Delft, na Ho

landa, entidade que tem

por objetivo. o desenvolvi
menro da pesquisa, ensino

e Ol'clnamentn em Adminis

tração Indusl..rlal, fará rea

IIzal' mais um curso sõbre

Pequenas Int!ústl'ins, desti

nado a proporcional tl'eina
mento pós- graduado no

'camPo do desenvolvimento
e administração das peque

nas Indústrias bem como

divulgar os resultados das

pe.ljQulsas do Instituto,

O programa geral compre
ende os seguintes assuntos:

Arganização e AdmInistra·
ção de Pequenas Indystrias
(técnicas de "marketlng",

. produção, mecanização,
.;ustos, etc.); Assistência e

Eeqllenas Indústrias (con

sultoria têcnlca, supervi
Eão de treinamento de ope

rários, financiamento, pro
dutividades); Pequenas In

dústrias e Descnvolvimento
transido do. sociedade a·

gríco.J� par.a a. industrial.)
Os candidatos deverão

po�suil" curso completo de

Engenharia. I:}�onomia,

��:��:o,S�Ci:��sO�o::::�
mentos da lingua inglêsa.
A taxa de inscrição é de

USS1060 (mil e sessenta dó
la:cs) mensais.
Para a realizao::ão dêsse

curso são oferecidas algu
mas. bôlsas de estudo, de·.
vendo os interessados soli

citar informações e fl)rmu

lá rios ao Senhor Adido Cul
tuml da Emba.ixada dos

Paises Baixos _;_ Rua J, Or

lando Dantas, 68 - Rio de
Janeiro - GB.

Fi/.l"u{';nmse 1 x 'I':unanthl.
ré O

F:gu�irensc e 'I'arunndnró
disputaram no Elt,�e te
um bom préuo, com oqur
IibrJo nas anões, tendo "s
dois conjuntns ucrescntauo
multas defeiLos em suas 11-
nhas atacantes. As ccrescs
estiveram Cl'll !llnno supo
ríor d�'st":..cando_$(' o tro,
barno dos dois gulci-os. Sv_
mente faltando 5 minutes
para o termino do cotei'),
Pedro Dutra, após fa!!\;t ....e F;gueirense 2 x Atlético O

-

As mncás sãoLuiz II cons('�\Ilu o tento Avai 1 x Guarani O
uma das 'sourcmesas lavoúnico da part.ídn, Isto e nos Figueirense 1 x 'I'amanría., ntas em qualquer lar. �Iü

35F:ng���r��s·,�.QUIPES: ré °
cãe assadas, torta de maça

Otaviano, euéucc 10 x Guarani l
compota de mecü .. e ti.

"VULGARIDADES (a coisas sérias) SOBRE OS EE.UU." gara, esta denctcsa receita

que também rc.c parte dov

[Q\'oritos!
MAÇAS RlVJE"RA
2 xic. de farinha dfO' 1"'2'
3 colho (chá) de Fcrmentr

r.m Pó,'Royal
112 colho (chá) de sal
1/2 colho (chá) dc caneT2

E'm pó.
li" I'.'Jlh. ('há) de noz mJS

mar c Alcides.
A'rbitro: Hnm íton 1>('-

retra. nuxutures: Vlrgl!lo
Jorge e Ernanl Silva. tortos
com bem trabalho.

.roaos jã Realizados:

gnetrcnse 4 x Avaí 2

Atlético 4 x Tamandanõ, O

Tamandare 2 x Pauta R1- f

mos 1

Paula Ramos 8 x Guara,
nlO

De: Silveira Júnior
O livro quo responde às perguntas que v-ocê faz sô

bre os Estados Unidos,
A. venda <as uanens: FIGUEIRA _ PROGRr,:SSO _

FELIPE SCHMIDT - PALACIO - RODOVIt,RIA e
CASA DAS: REVISTAS.

Terreno na Praia do Mei�(ÓliMe!m$
Vende_se um pequeno tcrreno poro construção de •

coso de veraneio no PCJia do MeiG,. Tratar nesta Re_
dação com o sr. Divin0 tel. 3022.
Preço CrS 100 000,00.

"A VOZ DE OURO A8(" AINDA MA�S
SENSACIONAL ESTE A:Nm

Tem início em Florianó

polis o maior concurso de
canto popular do Brasil -

bons candidatos e muita

vontade de Vl'n"cr (luem
se!·â. o repl'rsr,ntnn'c dc
Santa Catarina na

"
gran

de final'''�
Após a .�érie de provas

de suflcfênCín.-a q.ne "e sub

met(!ram todos I).� ('undida.
tos inscritos, a Rádi., Gua

rujá inicia as eliminalórias

de "A VOZ DE OURO ABC',

concurso de cqnto popular
que já const:,l�ui uma tra

dição no panorama artís
tico naci:mnl. Valores no

vos surgem .todos os anos,

detentor do titulo "A VOE
DE OURO ABC" de Santa
Catarina. O vencedor da
Grande Final, em São Pau·

lo, ganhará: contráto de 1
ano em mdio e televisão,
(tomo artista exdusivo de
A'lC RADIO E TELEVI
SAO! premio de viagem a

través do Brasil (uma
"Iournée por tados os es

Itados em que .se reallza o

C,,!ICUSV), 1>O::la VAI::iP-LOID
--' contrato com a gr'lva
dora RGE; 1 'IlV ABC. Para
Os fína1!sLas estaduais, a

lém do prêmio de viagem
a São Raulo, .!-Im l'ádio-fo
nógmfo ABC, Os sintoniza�
dores da Rádio Guarujá te

rão, pais nas proximas se

manas, oportunidade da
acompanhar de perto ab

eliminatórias de "A VOZ
DE OURO ABC" na.. expec
tativa da revelação do t.e.

presentante de Santa Cata

a;ndR ma's sRboe às .,"�,

�w::mn�r'"itliras se você acresc .... !)- � ,�� .:

��;: .�sar�e{�Ui�t:;r�I1��c���.7 / €m ; HU'I:./�l
.

nha de bem flnn.;J \' [�HHln�'�!\I�:·to:.oi:. llP3

junLe 1 colho de �',l
�". rll"'I... lu"n!ln" ,,'II

1/8 colh (chó) de PllUCnra
do reine c lI8 colho IcM.)
de pimenta do t'einc e 118
colh. (chá) tle pápric:\.
Guarde em recipiente oem

fechado e utilize quando
precisar.
Se seus filhos não gost'lm

de cenoura, experimen�.e
servir_lhes esta delicio.;a
salada. PrCPlH'e um paco�f
de GélnUna, sabor Iim{lo
de acô-dO com as In<:truçóes
do pacote Deixe gelar a'c

começar a endurecer. J'!n

te, então, 2 xícaras de :;;._
noura crua, ralada, e l/�
xícara de passas de UVJ.
sem carôço. Coloque <ln

formlnhas individuais c
deixe gelar até ficas firnH).
Desel1fonnc e sirva. DUl'an
te uma festa. é sempre ii-,
teressante servJt· um prato
quente. Mesmo que vocã.M!
nha resolvido servir sàmen
te sanduiches e salgadi
nhos, pequenos doclnhos e

bebidas, um prato qUf'nte
será sempre bem-vindo. r'')r
exemplo. êstes Enrio!adi_
nhos de Bacon: CorLe em
fatias wn pão de fôrma. RI
tire as crostas. Passe uma
camada de queijo crem.o�o

o referido curso, a ser

ministrado duas vêzes, a

prJmelra. de 29 de maio a

\) de novembro \962 a 10

de maio de 1936, compreen
derá duas palltcs, sendo a

primeira de interêsse para

todos os participantes e a

segunda de caráter indivi�

dunl, com Qrogramas espe

ciais para cndo. participan-
te, '

CINEMAS
-CENTBO-

Centro

as 3 e R hs.

John Wayne
Richard Widmark

Linda Cristal - em -

AliAMO
- Tecnicolor -

-- Cens.: até 14 anos -

Cine BI'lIl
Ccntro

às 5 e 8 hs.

Stewart Granger
Deborah Kerr

James Mason

o PRISIONEIRO DE ZENDA
- Censura até 10 anos _

Cille BOXY

-BAUJBOS

Cine GL�
Fone: 363a

Estreito Fone 1;1251

realiza o concurso, Co é de

se esperar que, êste ano,
Santa Cnt:l.rhla t!ontribua

para o m:\ior brilh'l da

"Grande Final", quc terá

lugar em São Paulo, na

primeira quinzena de Ju

lho. Como já é do conhe

cimento geral, o represen
tante de Santa Catarina

viajará para São Paulo, pe
la Vasp, a fim de partici
par daquela grande festa

artística.
Mas, antes, haverá a l'm

polgante �&rie de climlnn·

tôrias: !) programas dos

quais sairá sempre um ven

cedor.
Os nove semi finalislas

serão apresentados, então,
num empolgan_te _prograpla
qmmrlo spr:i Csrol11irlo lW
la, �ão jl,.i.lg.adOl"a, o

curso.
'

.®lWiülDUbliC id ade

��., • 1" ,m 512, C.'"ina
,�--

Confecção e conservação de painéis
em todo o Estado

R_Fernando M.c.h�do.li 1!! ondtl.r;-fo"e 24·13 ,

,�t � ,\� - -1�ORIANÓPO.L11j; � �"I"�",�;. '.'), >?!
_. __ .:._.--_._-----

...

às 8) horas

Steve MarIc
Luana Patten - em _

MOCIDADE
No Programa

::::11ort

Censura ate: la anos

às 71/2 - 91/2
Kcith Lfl:rsen
Rucldy Eblien

Don Burnett

RIO DA FUItlA

Fone 3435

- Mol..roColor, -

- Censmra. aLê 14 allOS -

Cine IMPEJUU

Estreito Fone- 829!
às 8 horas

-, Johny Weissmuller
Maureen O' Sullivan Cheta

PERVERSA

....
O FILHO DE TARZA�

............
'Censura até 14 anos

'? ....�,. �
I:ine UlA (S. José)

..----.---R�i!!�.1l-,
às 8 horas

Barmn MoGa�'in

Maggis Mayes
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De seio Bento do Sul:
ccntenttestmos saber ·V.

zxcia. Autorizem elabora

cão- convênio Ginásio São

BcQt9 pt Agradecemos stn

earamente pt professor Má
rio 'CristofelirÍi ·Pt. \

Tomando conhecimento as

s.natura convênio Governo

nsteõc Ginásio são Bento

� -acuídades ensino médio

"' Ro�ary cjuc expressa
ssênela resneltcsos cum-

:" 'j�e�t�sa:;r������c�� :�
a nosso municlplc pt Li
Zscherper Presidente

. �ary Club S&.O· Bento do

'!'Pt

. �mistas Ginâzlo São

B!nto sinceramente agrade
cidos V. Excla. autorizou

elaboração convên:.o pt
Juvenistas de São Bento

Alunos quarta série querem
manifestar efusivos agra
decimentos decisão pronta
autorlzancLo elaboração con

vênia �Ináslo São Bento pt

" "'.1
Ficamos conte:n:tl�slrri.dSl!ka·
bct V. Excla. autorli6ü'�la
bOl::açãef Ginásio São Bento

pt Alunos Admissão pt

Vimos agradecer penhora·
damente a V. Excla. imen

so beneficio outorgou alu

nos deste estabelecimento
autorizando efetuação con

vênio Glnaslo São Bento

et rogamos a Deus pelo

�
b,m "t" d, V. '"la ?t

I Ia
��

.•. '\')1)' '':'I1':hl,.�'i�:��?'" "".}
"" .• �_.' "�%'r,-.e�,. ",,,!,-'

rada Ex osi ão {no JAC
posição de arte Infantil.
organizada pela Secretaria
de Educação e Cu1tura, ai.

Jubllosos Importante pro
vidéncia VossêncJa sentido

.autorização assinatura
convênio Ginásio São Ben

to para gratuidade matri
cula frequência seus alu

nos contrib)lindo maior de

senyalvimentó cultura 1)os
sa mocidade vg 'testemu

nhamos vossêncla grata
Impressão inestimável ser

Viço prestando Govêrno

s.ob chefia eminente con

cidadão ,maior progresso
nosso munlciplo pt Cor

diais . saudações pt Otávl'o
Maria vg Presidente As

sociação Industrial e Co
mercial pt

De Caçador:
Nome funcionários

-

BUscér�.péS·
Nas afirmações especiosas da opOSição - que pre

tende julgar o atual govêrno como se êle já estivesse

nos seus ultimas dias de mandato - compreende-se o

entrelinhado temor pela ação constante e continua com

que o sr. Cerao Ramos vai executando o seu programa
administrativo.

Os acusadores louvam-se na própria culpa para a
,

crítica, porque não ignoram que no primeiro ano a ação
govemamelltal sofreu as consequênFias - IN SOLIDUM

_ -do' desastroso fim da era udenista, quando Santa Ca

,ta1nq virou TERRA. ARRAZADA.

� L Limitadas agora, depois do primeiro exercido, essas

�:1��:c��ár;�:����i�: �::�:h�I��ti�aP�:�Z!�:
t;a1ento que submeteu ao povo como plataforma. As es-

tcolas multiplicam-se por todo o Estado; os problemas
l'de energia entram em fase executória; o Banco do Es

�tado realizado; o setor rodoviário' pronto para a ativa

I-ção prometidw.

A cobrança oposicionista, antedatada de quatro
anos, é expediente demagógico, vi�ando âs próximas

} �:li�:e�a!�:se���: �'::;::á d:o u;:� �::-t:�:: :d!��::t�:��:
como aquele administrador udeni&ta que fez SLOGAN' da

eletrificação do Estado e da pavimentação das princi
paill estradas e chegou ao fim com 2 (DOIS) quilome
,:rps de ])a.'(�,� cpl/)cl1õs c Iilats 11(!1:]l1/m (jUmJl'ate dO!

el!e;-giu IlO!, o.l;/<:S <.rislelltc�. f. por i"so. 11(/0 conseguiu

•

•
través do ' Departamento
de Cultura.
Escolares de vártes mu,-.

De Criciuma;
Penhorada agradeço des

pacho processo convênio

Escola Normal pt Madre

)'eresa Michel Diretora

• <-,
•

rnstalamos solenemente
Curso Regional Araqua
ri pt Agradecimentos no

me peeecai professores vg

crianças pt Luciano de

Marques Inspetor pt

Em nome população mu

nlcipi.o vg quero felicitar
v. Excia. mstatecêo Curso

Normal Regional p� Satis

fação Povo vg Pais et alu

nos agradecem sua honro

sa colaboração e desen

volvimento ensino nosso

Estado pt Hlglno Aguiar
Prefeito

ni_1Os tiveram trabalho;

selecionados e estão ex.

postos, numa. demonstra.

ção do interesse em tôrJlo

da iniciativa, que, certet.
mente, com a contteuada.

mente, com a conrínutõa.

mente vucrícsa.

Entre os presentes i

inauguração anotamos o

deputado Osni Medeiros

Regis, titular da Pasta de

Educação e Cu1tura. o rf'li.
presentante do Coatandan,l
te do 5.0 Distrito Naval, e

Desembargador Férrelra.

Bastos, Q Prof. Balbino

Martins, Diretor do Depaa,
tamento de Ensino da SEC,
o Prof. Joã'o Evangelista,
diretor do Museu de Arfe

Moderna, o Prof. Pau10 LaI.
go, da Faculdade de Filo_
"lia o arquit.eto M:oisE's

6ovêrno,Catarinense .•.
(continuação da i.a pag.)

com �Issão definida. Reor

ganiZQu a educação. Plan

tou, no cenário catarínen

se, novas escolas rurais e

urbanas. 500 salas , novas

'l.á f estão abrigando as !

crianças. A saúde Publica,
está em vias de restrutura

ção.

Esta, Senhor Presidente,
é uma riova cruzada, con

vencido que estou de que

a consciência social não

mais admite erros e nem

consente no adiamento de

colaboração para vencer as

barreiras Iniciais do 'sub

deaenvclvímento. Poucos
são os nossos recursos de
investimentos e multas {ls

ndssee necesstdedes. ESta
coiaboração, Senhor ::Pre
stdente .esperamns

l
conter,

�m especial do Bancô In

teramerlcano de Desenvol
vimento. Por Isto, anuncio

que, dentro dos estatutos
dêsae alto órgão, enviarei

projetos honestos C' cons

cienciosos, para os quais
espero contar com o aprê
ço de Vossa Excelência.

.

Receba, Senhor Presi

dente, nesta data e nesta
hora, as homanagens do
Govêrno e do povo de
Santa Catarina.

soluções. O que é possível
tem sido feito. A exube

rân:,;a dQ. nosso homem,

capaz e habituado à luta,
é onennor do nosso futu-

V I I'0 P,oci,.mo" oontudo, de. amos ao ea ro
----_._-----��--

ntrayé� aa Mcnsa�em �o
Govema�or Ceiso Ramos

esta

No setor da Agricultura
não foi menor o resultado
das atividades. Visando a

me)�orar o apar�hamen
to técnico, a Secretaria da

IAgriculturj V�:J?f.9mOventI�dt�!li�1 ,!j�t�i�"�'I;� h!d�'licoli'l �\'tJri�Wst!'t1.O �a.1 i_A'gri
cultura e outras entldades�
particulares, com base nu·

ma cooperação eficiente. 'de

tõd�s as fórças de � pro- J
duçao rural. Tais convê
nios têm sido mantidos.
Em 1961, o Estado gastou
no cumprimento de suas

obrIgações para iSSO a

Importância de Cr$ •. _ ..•

15.450.000,00. Deve-se ter

Mnlcha do 'lF..nsino
Um dos problemas que Alunos da Segunda Série estação experimental vg

vem merecendo especial a pt penhoradamente agradeço
tenção 'dO Govêrno Celso 'Vossa providência toma-

Ramos, é o do ensino. Con Grande entusiasmo te- das sentido rtormal1zação
forme 6 prometido em pra mos grata honra transmí- escola Isoiada aqui teceu-

ça pública, Grupos asceta- tlr vossência nossos sínce- zada pt Respeitosamente
res e Escolas Gratuitas es- roa agradecimentos rele- Agrlestação RLo Caçador pt
tão sendo criadas em to- vante providência relativa ajcies Machado Lima pt
dos os recantos do Estado. gratuidade ensino médio

E o povo agradece ao Che- ginásio esta cidade cujo
te do Executiv.o Catarlnen- alcance e beneficio cul-

se, a )!oncretlzação de uma tura desenvolvimento no"

espiracêc justa: mais es- vas gerações representa
emas para Santa Catarina: contribuição mais elevado

progresso -pt 'ESta demons
tração- abrange senttmen-. De Araquari:
tos tôda população inde

pendente ünecões pa.rtl
dárias conforme temos po

dido constatar através jú
bilo repercussão gratíssima
notícia pt Reiteramos nos

sa firme solidariedade ex

pressões profundo reco

nhecimento constantes pro

vas tnterêase nossa re

gião pt Cordiais sauda

ções pt Francisco Roes

ler vg arneeto Diener vg

Alfredo KlImek vg Otavio

Mala V'l: Roberto Koenig vg

osvatcc Ziperer vg Emílio

Em-p-l VI!'; Francisco Kaese

m'ldel VI!; I-inf;u Zimmer

-mann Vi: Fran:liBco Esc0-

bar F;!i"1') Vil V.li?- Rork vg

Otair Reck?r vg Herberlo

Bollmann vg Victor Cell pt

em vIsta que um critério
rigorosamente voltado pa ..

ra a obtenção dos mais rá

pidos resultados práticos
vem presidindo êsses acor

dos, que -atendem a diver
sos serviços subordinados à
Secretaria da AgrIcultura,
cuja r.eorganlzação, com o

11m de tornar mais atuan
te esse grande setor admi
nistrativo, está sendo ob
jeto de um pr,ojeto de lei

Que será oportunamente
encarnlnhado ao Legisla
tivo:

Como aconteceu em todo
o panorama. geral da ad

ministração catarlnense,
os serviços da Agricultura,
no exerciclo que findou,
não lograram desenvolver
se em escala desejável em

virtude do Imperativo pre
liminar de recompor os

quadros do pessoal, rea

justar os trablllhos têcnl
COS, racionalizar o seu fun

cionamento, para pô-lo em

harmonia com o nôvo pla
no de administração a

ser aplicado. Já agora, á
Secretaria da Agricultura,
sob diretrizes que excluem
os perigos das sinuosida
des a que estivera sujeita
pelos excessos do facciO
sismo politico-partidário;

�P!'9cridCU :t batalha do
desenvolvimento de nossa

f(lzer SPU s1H'e;,�(Jr rlfntl" ('lO l)''I'{;r!f1 II(! !'riIIW;r(� vez, e, ('conomin rural. amparan·

Ipi derrowao ,,,) ",�"; .. __ ,, •••.
_

na pecuária, f\>êm dando o

seu. esfõrço à expansão
das imensas possibUidades
duma boa e sábia politica
ruralista. 'O Plano de Me-

tll�.;�a,ta r�?6f�?>Ínpr.een�e
����:p�i�rN'�:c:�:�i�:
que. IncliJi não somente um'

completo "aparelhamento
técnico-agro-pecuar�o, mas

também a formação e

aprifuoramento de prons-'
sionais nos vários ramos

de atividades das que se

assinalam aos órgãos fi

nanciadores das iniciativas

privadas. dentro do pro

grama de ampla assis.tên
cla financeira a que se

destina o Banco de desen

v,olvimento do Estádo.
'

t assim que já se con

cluem os estudos para a

aplicação de medidas de

proteção aQS riscos da la

voura e da pecuária. Um

sistema de cooperação en

tre a Secretaria da Agri
oultura, a Companhia Na

cional de Seguro Agricola
e o Ministério da Agricul
tura facultarâ. ao ruralis

ta, em condições módicas,.

::j. garantia para a produ
ção, de modo a afastar de

vêz o
.

desestírnul.o que

sempre se 'verlflca, ante as

ameaças das intempêries e

pragas que poderiam f-rus

trar o esfôrço dos produ
tores.

COIno se vê, o Governa

dor Celso Ramos, que não

tem deixado ao abandono
os problemas rurais, em

presta i economia dos

campos maior do que o de

simples atençã,o a setores
administrativos comuns. É

que, através de leIs que
visam à progressiva orga

nlzação' rural em Santa
Catarina e que amparam o

homem das lavouras, êle
vem demonstrando clarivi
dente intenção de fazer
assentar nas atividades 11-

gadns- à exploração do solo
uma das m&.is consideri

veis e sólid:ls bases de rl-

__qlll''':''' J;\l, hl"',t�l_�

Mais um Grupo de Tea
tro Amador

.

aparece em

nossa Capital.
O "GRUPO XEATR'o

UNIDOS DO SESC" movi
menta-se com "BRINQUE
DOS SABIDOS", peça in
fantil em 3 atos, de THAIS

E.IANpm, que terá. suâ. es

tléiai no· TeAtro Alvaro de
Carvalho, brevemente.:

�ttialmente-
com 22' ele'"'

ntos, o GTUS. tem 8., siJa·

�torla, a'ssim ,con�.l���-[-
residente' _ L'üis e'ar�

los Sant'Anna; Secretário
- Bernardo Antônio Pe
reira; 1() tesoureiro" -'Te
reslnha Silva; 2() tesourei
ro - Fernando Luis An
drade; Orador _ Fernan
<lo A. Pereira; Diretor Ar

tistlco - Nívea Marques
Nunes; Departamento de
Publicidade - Renato Var
gas, MaulItans Schauffert.
e Antônio Ferreira Pinto
Filho.

--Cõb�eremos com o OTUS.
Demos o nosso apêlo a

êsses esfôrçados Jovens que
lutam para desen\'Olver a

arte teatral e para ofere
cer ao pübllco adu1to e

InfadtU um bom teatro.

Portanto, florlanopoJita
nos, V:�O§ AO<����O!:

O .Centro Acadêmico da.

Faculdade de Odontologia,
em',ylrtude de força meter,
transferiu Q baile dos ca

lourOs, que ja realizar sé
badà. dia 12, para domingo
dia 13, no Clube 12 de Agõs
to abrilhantado pela or

questra Tobias 'rrotse.

No referido baile será e

leita a namorada da Fa

culdade.

Lls e o Dr. Murilo Martim,
diretor de Teatro Alvaro de
Carvalho.

A exposição estará aberl.
ta até o dia 5.

Nossos flagrantes mo�.
tram O Prof. Osni de Mdel
ros Regis, titular da Pasta
de Educação e CuITura e o

letwresentante do Comar-J
dante do 50 Distrito Nav�l:
diante de um dos paineis
e grupo de crianças, inte.,
ressadas e atentas, adnl!.
ram os desenhos expostos
em outros dos paineis.

Falando na oporíunidad�.
o Prof. P. Lago acentuou
devidamente a importanl_
ela do .accntecímento e sues

aspectos positivos para a'

formação da personalidade
da cri.1:\. 'I·erminou com

uma paiavra de elogio atos

organizadores.

o:ESTADO
'._.. D KAli lITlCO D1WO DI: SU'" UrUUI'A "

FLORJ.A1'Iut'úLIS, (Quinta-feira), 3 de Mala de 1962

Comentarista �o "l�e New Yirt
limes" �estaca impressões �e

C�arles U�ar� Moritz
O jornalista Juan de oportunidade de destacar a

Onls, Correspondente no palavra do Presidente da
Rio de Janeiro, do prestigio Confederação Nacional do
so órgão de Imprensa no- Comércio, sr. Charles Ed.
valorqulno "The New York gar Morltz, que accmpa,
Times", fêz publicar, na "C- nnou 'o Presidente Goulart
dição de 15 de abril último, àqueles países, como coa,

longo comentário sôbre os vídado espectaí.
resultados da viagem do' Na oportunidade, c r-re.
Presidente João GouIart sirlente. Moritz declarou à'
aos Estados Unidos da A- quele jornalista do Tbt
mértca do Norte e f!.0, Mé- New York Times: "O ca.

xtcc. abordando vários as- minha está agora aberto
péctos da visita do PrIme para a grande união de 14
ro Mandatário do Brasil. dos os partidos e cla5Sel
O comentarista, que par- em tôrno do Govêrno do

ticlpou também da comiti- Presidente Goulart e sea
va oficial, em meio a ou- programa de recuperação
tros comentários seus, teve nacional".

Monumento â Getulio Var�as em lu�arãG

da Comissão Pró MODlL

mento de Getulio Vargas,
a inq.ortãnela de 500 mil

cruzeiros, autorizada peb
Lei D. 811, de 28_12.61�
No flagrante, o Chefe do

Poder Executivo quando

entregava àquele parlaml'n
tar o cheque com aquela
importâ.noia, e que virá con_

tribuir para o monumento

que será erguido ao saudo_
so presidente GetiaUo Varo

gas na cidade de TubarãQ.

QUE FA·CI·LI·D4·DE !..:

V p<l90 lCr:. do 10'01 cc p::;.;oc<;em. nl> a� .. do

comlOla. o w<1"m"'_ ci".do � <l'é !O �'''''''�I

mo"oats. 00..0 \' ccn",,,,eino,.

Os comicios janistas em São Paula andam
mal a pior. Como se isso não bastasse, a impreJJI.
falada e- escrita, decidiram esquecê-roo

A (lnica noticia que li, de Baurú, informava qJI

�:x�:��������'Ii:i��ee:a�::;se d:r�:s:n�{;�
da a Imprensa brasileira! 1 !

Os seus ataques teriam sido tão furiosos lII1

provocaram rea\(ão e protestos com vivas â trnp1lÍ'
sa, à liberdade e à democracia.

Essa reação acalmou um pouco a violência, J"
tamente com os conselhos dos assessores que,
própria palanque, como espirita-santas-de o

Informaram o orador que êle estava I entrando
10 cano.

O comiclo, então, pareceu normalizar-se,

do uma voz do povo gritou:
- Viva Frondizi!!!

Aí foi o fim. A alusão fulminou ..

rios da imprensa, aludindo por alto, ao lato,

�;:�:1l��0 °co,::�:a�c: c��;:�;aPd��/�osé
nifé.cio.

xx xx xx

Agora uma perguntinha domestica: senda O

José Bonifácio udenista, os aplausos da UDN' AdO
duta do governador Carvalho Pinto no coman
campanha, estão certos, ou errados?

Responda a UDN catarinense!
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