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o Govêrno e a-Questão, energética Governa or -visita o Colegio
• notóno o esrôrcc do CELESC, está levando a cão no "to, energia eté- nlelplo de Lajes e, mal, tlelpação no capital da Estadual CELSO RAMOS

Govêrno Celso Ramos em outros municípios os bene- trlca. Dessa forma, a CE- recentemente, na zona de Fõrça e Luz Santa Cata-

:����I:n��étr�c:ro�ema de fícíos de sua administra- LESC está atuando no mu- Bjumenau, com a sua par- rtna S.A.

Na Capital já se observa
um conjunto de providên
cias tendentes a minorar
os efeitos da herança le

gada à atual adminIstra
cão eatartnense.
-

Em contato com diri

gentes da Emprêsa de Luz
e Fôrça de Florianópo
lis S/A, anotamos o se

guinte:
Devido ao estado defici

tário das tarifas, ainda

mate agravada pela maíc
rãção de 40%, verificada
em outubro. do ano pas

séío, nos salários dos fun

cionários da Emprésa, e a

eJevação do preço da ener

gia adquirida, os Investi
mentos da Elffa são feitos

pela govêrno do Estado,
mediante a integralização
de capital pela CELESC.
Assim, com êsses recursos,
foi permitido à EIffa, no

mês de abril último, pro
videnciar:
a) O início da constru

çêc da linha IntermediárIa,
ligando a Sub-estação de

Capoeiras à Distribuidora,
em Florianópolis. E s s a

obra, cujo término' está

previsto para o mês de
mala corrente, é um dos

empreendimentos com que
se poderia, a curte prazo,
melhorar de rcrma const
-derêvel a tensão da ener

gia na Capital;
b) a compra de 8 (oito)

novos transformadores a

serem instalados na rêde
de distribuição, melhoran
do divers6S, dHitritos de

-'-";pQuJ,;� ,

OES perpetrou cruel alentado:
78 mortos e 100 f e r i dos

ARGEL E TúNIS, _ traram nas farmácias das
Imediações, quebrando os

vidros, para retirar remé
dios e socorrer os feridos.
O que mais revoltou nesse

atentado foi o número de

pUna e o sangue frIo dó acusam 4.188 mortos e .

8.573 rerrccs, desde janei
ro último.

povo argeUano tem Iímí

tes, ante o desrespeito aos

acôrdos de Eviã".

Agentes da OES perpetra
Iam o mais cruel atentado
desde o inicio da guerra
da Argêlia, há 7 anos, fa
zendo explodir no pôrto de
Argel em automóvel car- crianças sscnnceces. Os

regado com fragmentos de
pais, que esperavam tra

ferro que, como petardos
balhc defronte às reparta

Incandescentes, mataram
ções portuárias, as levaram

pelo menos 8 muçúlmanos
e muttlararn 100. Estatis
ticas posteriormente divul
gadas admitem, porém,
que os mortos tenham sIdo
62 e os feridos llO, entre

homens, mulheres e crian

ças. Os argelinos em revi
de degolaram um francês
que passava. pelo local - o

R f�:���ra:���i:: �:�i:��er� �� e ormas
54 anos. Outro europeu
morreu, assim como mais
uma .dezena de muçutma-

Enquanto Isto, em Túnls,
o presidente Hablb Burgul
ba desmentia noticiário do

ESTATíSTICAS

"Times" sôbre cdUcas que
êle teria leito à politica da

Frente de Libertação Na-

A onda de terror recru-
desceu a partir de ontem,
durante as ccmemoracôes
do Ola do Trabalho. Três clonai e a revotueão arge

tíana. Essas criticas ha-pensando que a presença
delas tolheriam os faná
ticos nas suas ações ter
roristas. O ministro Yazld
completou suas declara
ções, diz;ndo que "a dlsci-

viam recebido veementegranadas explodiram no

põrto, de Bona, ferindo 21

estivadores. Agora, acres-

��s4:�� baa:xa�st��st����
protesto e a FLN, acusou o

presidente tunlsiano de

imiscuir-se nos negocies da

Argélia.

JGsugeridas por
poderiam, ser' feitas agora
BRASíLIA, - Diversos permitem efetuar as reter- curso do sr. Novais Filho

mas de base preconizadas (PL-PEJ, vários senadores
pelo sr. Joào eoujert em.
seu discurso de 1.0 de
Maio. Em aparte a um dts-

nos, nos 10 atos terroristas
que se. sucederam à explo
são do carro. O ministro oradores no Senado defen

deram a tese de que o Con
gresso Nacional já tem pc
deres constltuln,tes que ·lhe

de Informação do Governo
Provisório Argelino, Moha
med AZls, fez( declarações

negaram ao atual Con

gresso poderes para inves
tir os futuros congressistas
das funções pretendidas.

em 'rünís responsabilizan
do as autcncecee france
ses pelos atentados.

-"""'.�1ÍÍ�'
c) ainda com recursos

provindos da CE.'LESC, a

compra de sete toneladas
de fio de cobre nu, a fim
de reformar as atuais rê

des de distribuição, bem
como atender a novas ex

tensões.
O Governador Celso Ra

mos, )lar Intermédio da

Milãq - CIC - Cardeal Montini oficiou solene
cerimônia fúnebre em camemoroçõo do martírio de19 missionórios no Kôngolo. Falando 00 povo pediu
o_ Cardeal que rezasse com piedade poro fastor do

hO(lzonte oêste no episódios tão dolorosos e sombn
03 Dirigindo_se aos povos dos missões, assegurou.

I��s '3 orno: e � oração do 'Velha Eurapa e que os
cnsrõos nao soa coquistodores ou colonizadores

mos irmãos no Igreja de Deus."

Para evitar novas vro

Iênctas contra europeus, a

Policia francêsa enviou

agentes muçulmanos aos

diques, que ficam locali
zados entre a "Casbah"

oriental e os bairros oci
dentais. Mesmo assim,
tlvadores enfurecidos en-

clonallsmo e do 13.0 sa.lá
rio. Ao tecer suas consíde-

rações, recebeu apartes
dos 51'S. Milton Campos,
SérgiO MarInho, Alô Gui

marães, Silvestre PérIcles
e cerrerson de Aguiar.

Desmandos 1 Ap.r�vei.tando sua estada
_ ('amlnha�a. ao mesmo

em Jomvllle, o Governador tempo em que lhe aumen-

Oelso Ramos realizou um tava a responsabilidade.
intenso programa de víst- Terminou dizendo que tudo
tas. fará para atender às ne-

Na tarde mesmo de sà- ces,sldadcs da população
hado, dia de sua chegada e� Idade escola!'.
à cidade dos príncipes, o

Chefe do Poder Executivo
participou da solenidade
realizada no colégio esta

dual Celso Ramos.

Promessa feita em pra

ça pública ii população da

quele munjcipio, velho an

seio da população, o cole
glo estadual já está em

pleno funcionamento, con

tando com mais de 400

2 - ao final da cenmonte.
quando todos os presentes
entoavam o hino n icíonul ;
e 3 - Governador. em

companhia do Prefeito de
.rotnvíüe, do Presidente do
DM do PSD daquele mu

nicipio e do sub-chefe da
casa Militar, quando víst
tava o local onde será
construido o prédlo do co

légio estadual Celso Ra-

Em resposta aos violentos ataques. dirigidos 00
Governo Celso Ramos; pejo prisão do Tenente Co;
rene! Nilton Lemos do Prado, temos hoje, o êectsõo
cloro, justa e inconfundível:

O Egrégio Tribunal de Justiça, NEGOU, por
unanimidade de votos. o pedido de "habeas cor.,
pus", do referido oficial.

__D_iante disto, mais algum com:nt_ó'_iO_' _

Nêstes tlagl'antes vemos:

1 - Governador Celso Ra-
mos e Prerétto Helmultt
Falgatter quando bastea-
vam a bandeira nacional;

[seola �e [nüen�atia In�ustrial
�a Uniygrsi�a�e �c Santa
Catarillâ iniCia suas aulas

"ARGENTINA" DESENCALHADO'
Desde o dia '12 de abrãt

encontrava-se encalhadb
na entrada da barra de
Paranaguá o navio mer-

;�:;r��av:'�:::��no'�ua�t�
dade de trigo a granel pa
ra o Estado do Paraná. I
Ao tomar conheclme�

��i:a:�:�a��:r�:r�esont�
cal o rebocador "Triun1Jo"
que, durante todo e.sse

tempo, enrrentando celn
dlções adversas de m��r,
conseguiu controlar o ada
gamento no navio mercaln-
t" ,I
As Inúmeras tentaUvtas

efetuadas para o desenca
lhe não tinham logrado
êxito, tendo em vista as

condições de mar e a difi

culdade de alijamento da

carga em virtude da falta
de cooperação da guarnt
ção do navio "Argentino".
Foi mandada então para

Paranaguá a corveta "An

gostura", a fim de auxiliar
as manobras.

alunos.

Enquanto tem 'ntcro às

obras do colégio estadual,
o governo, para que se

tornasse possívet o funcio
namento ainda êste ano,
determinou à Secretaria de

Educação e Cuitura o fun

cionamento provisório no

Grupo Escolar Osvaldo

Uer Jolre
�efcn�erá
titulo �ojc

O mexicano HtJrman Mar

quez (acima), que aparece
treinando com a ajuda dO
8eu técnico Shig Takaha
sh:, será o adversário de
tder Jolre, hoje, em San

Francuco, Califórnia, EUA.
I:der põe em tõgo o seu

titulo de campeão mundial
dos peS08 galos e e apon-

Terminadas as provas
das cinco matérias que
constituem o exame' ves

tibular da Escola de Enge
nnía Industrial (curso de

mecânica), realtaadas
'

no

flm do mês de abril últi
mo e tendo sido aprovados
vinte e nove (29) candida

tos, para as 40 vagas exis

""tentes. foram iniciadas, no

dia 2 do C'orrente. as aulas
daquele novo estabeleci
mento de ensino) superior,
criado pela Lei na 3.849,
de 18 de dezembro de 1960.
A primeira aula do curso

foi pre!eclonada pelo Dire
tor da Escola de Engenha
da Industrial. professor
Ernesto Bruno Cossi, cate
drático da Universidade do

Rio Grande do Sul. que le
l!lona a' cadeira de' Cálculo
'InfinitesimaL

João David Ferreira Lima,
a cujos esrorcos e Indorrnt
da atividade devemos o

funcionamento de tão Im

portante estabelecimento,
ainda no corrente ano.

As cinco cadeiras do la
ano serão leclonadas pe
los seguintes professores
da Universidade do Rio

Aranha.

Ontem às 13 horas, ó
Foi com vibrantes ruam-

rebocador "Trlunlo" e a �:s:a�õ��reç�� d�n;�:;�:Te�
��:e��r;�A�!O������ ::n� �����sto;ece����e�:or:d�IS1t:
!:����am desencalhar o

do Governador.
Falando na oportunIda

de, o diretor do ColégIo Es

tadual Celso Ramos acen-

BRASIL

ASSIN1 ACÕRDO ATÕMICO :��I�f:�:O ,,�u�o�i. g:a��:
COM FRANÇA vernador Celso Ramos par-

Bfos.il e França ssinaram no ltamaroti u m ���i:a�i�ic������i����e�:�
energIa nuclear, tonto \no campo científico e téc_ cendo outras considel'a-

0c:ôrdo de cooperação slôbre utilização pacífico dI> ções, dizendo da necessida

nico, como no campo ihduslf.al, que deverá Ser 0_ de.de se conseguirem mais

plicado no Brasil pelo '�:omissõo Nocional de ener_ B salas para possibilitar
g;o Nuclear e no Fron�·�a pelo Comissariado de E_ .melhor funcionamento no

nergio Atômico. i pró"jmo ano, Já agora com

O mi�istro San Ticàgo Dantas, o presidente do o éu{'so cientifico.
CNEN, prof. Morcela

�
Domi, O embaixada/. d o Em breves e comovidas

França, s.r. Jacques Bdy eS, e o adjunto do a(Jmi_ pti.lavras o Gpvemador Cei·

nistrador_geral do Comi soriado, sr. Pier� To/r"on_ so R<\mos agradece as pa

ger, foram os signotórios do documento que ent'!'a_ raVl'as do diretor. dizendo
ró cm vigor 1090 após :1 sua rolificoç60 pelo Con_ que o .que via lhe serviria

t \sre5so. __'_,_".._.�_.I ._�_ de maiOr es�imulo_ em sua

't·�c.
-

Grande do Sul: Ernesto
Bruno Cossi, Leselgnem de
Farias, Antonio Rodrigues,
José Carlos Severlnl e J.
Carlos Mascarelo. Servirão
de instrutores naquelas ca

deiras os EngenheIros ca

tarinenses: Pr;)f. NUson
Paulo, João David de Sou

za. Valmy Bittençourt,
Luiz Antunes Teixeira e

Peter Schmithausen.
Congratulamo-nos com o

Magnífico Reitor da. nossa

Universidade e com o DI
retor da Escoja de Enge-

Antes da aula falou MS nharia Industrial, bem eo

alunos ressaltando a lm- mo com o povo cutarlnen
portâncla do àconteelmen-' sê por tão auspiciOSO acon

to para a mocidade e a ' teélmento sem duvida Im-
c til tu r a cntarlnense, o portantisslmo pãr� cul-

..

'"'."�'Magnífico Reitor na nus- tura e desenvolvimento de':,
"

, ..

sa Universidade Professol' nosso Estado.
.._,J.t�""

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociais I.

- srta. Onilda Cardoso Mercante; sra. zaura Da. � O Presidente da Repú- o t Ms pgrlsmentare'l. li�U:�a. Vanda Pereira ����;S�:::e/��� ��v�� Ad.
U{ \ bn���'iO:O ��C';::i�n��� pr;�. �1;::eja::,ei1�:�:J: de:�:;- srta. Mârcia Ugocll:i P' on I 1 dE· 1 �� o....c-l..c-oLe---

_ sra. Irassu costa Silva t:!�:��a a �r:. �éli�e� ,,� '-..J \ , Maio. fez apelo J',HItético ao dos moldes. antigos. é den-

- srta. Iracema Gouveia gis de Senna Pereira, MV� �: :�o e�;�:!�r�.�r:e �:� :��IlP�; d�i�::�!��O�e ��
� �Cg��li;:�iO Sales

netos e Quatro bisncUJs" O B 'I Uo Pala'c'lo Itamarati A recepça-o Do M'n'lsloo: "MO. eleja u.m conareseo deputILdos e .�e1Uldole� p"-
sendo QVÓ do. dr. Mauro -te

11 II e 1\ -. I. !J III anti-reacicnário, oue re- tendem se reoieçcr. ou cn- mais perfeita democracia.
- sr. Maur.o Pinto Dal Senna Pereira do uruv ar . I •

S nh f present� mesmo a •. aspü·a· tão mU11dar os seus sub.�ti· De que adiltntum a.� rte-Grande Borges sttér'c Alva;o 'Henrique -dc � e Senhora.Dulra Menezes - Abél Drumonl e e ora� ções da maioria do povo. e lut(}.,. nÚncias. se o. êrro C07Ut.'f.I
- sr. :0&. L�no :W� Campo.s Lobo e da $rA..

R' D b I I ��oo�:á��;:S, eccnómt� dj�;�;:::��:::�� �()��:�;ped� lá por cima rnemllo?

�e�:l�n
us a �'��a

:��n!�: ���N� • ecepclonaram e' u an e.s . � 'Mas pergunta7llM, como ereflomdo. 0<; che/:!spolí._- sr. dr. Abel A�'t'ares ce, Silva e tia dos ad't'ogados • 1 - Ccmduzidas peles Batedores (la Fure-r bonita e elegante Beatriz �1Jran�a - n.
O povo poderá €.scolher, pc- ti�OS do, interior, fli'�em � m��-I!!I!!_, brnl P:-andsoo Carl05 Régls, t11iJ • Polieial do Em,ad. da Guanabara, ei�' jovem ,carlos �ubens NegreirO, fez POlltfl, derp reagir, se o atual l'J.1t(l(1.r métodos de _d1l7.en-.1••,IIIIIi.II•••tôr.o de Tubarão e Cely Ré.• fJ;wmta '" uma menina ..-noeas das mars na mal'! gl'anflDa casa de Ftores em f:1) I11III Congresso, é 11!! sua 1IIaiv· tos (t1WS, ou seja, l'no )'()1t. _ I

FALECIMEN'IO gis, do fõl'o do Rio de J:.- • iE'adieicnais famitias d. Brasil chegara» p3eabaWl.: II'
ria relLcimláric? Desejam lUl., dela UIIJato, driQ. di·

!lra. AméUa Regb ee netro. � ao Palãei. ltamaraU, para o primeir( quem sera. - MI,<; - P�duITI '. _Senna Pereira A extinta re<;idia no Ri.o • aa.ile ae Df:butanh�s ali realizado - .'\ 6. - A est,lCada "no sach�� na noite u:, p' lameg executara' obras em
Nm apartamente de 80.- de Janeiro e era possuidora � iesta conte. com a pre�en<:a da exmu sábado. fo. em blaes-ue - gente nO�.1

pttnl de Caridade, rereeec de raros uons de lnteltaen,
..

-enbcea i\Illria Tereza fontella Goutart estreando em sociedade dava nota �·.t�'
depois de ráplda e cruel ela e ccraeão que a toma-' ��mei1'u Ministro e Senhora 'ranceedo aeem serú - MIss - perf:IOU' JARAGUA DO��lf�:�:d��ISe=aSt�':� rem merecedora ide ven.�.• Nnes,. Mi_nIJ;tl'o e Senbura São Tiagr\ 7 - No Rj�. o Casal G:idO Mira�da (�rt'. ','

,

:::0 r:�ç;'::�o círculo rit. =:� [:w�x:o��:;:�,{�:s C:����� ;tá::::h:�:':n:r:e:L:'�, s:mo�nt:),��::�� :=ce���a�:= A vluva Senna �'Pi",,,' n.ne .0 Ia!:. dos Cisnes e dos Miguet, f<)j no EstlÍdl� do Hotel Exedsioor. • ce� ���,o �e�:::i��:'se e viuva do JlOS9O sa"d�:o !:. V:!:�:. :�. ���!:c���� • :a:=::un=:'::i:P::�:aS;:�o� �u=_m p:e��c'pei d� u:IS:lm�ço nO�;::�:�le. ao Gabinete de Planeia·

��n�=�e��� JO'Ié

pos Lobo, e, antes de ,��ü:' • da à Legião Brasileira de Assislêneia. p", �"'n�e "Chab" onde os Mlchels. Ant.inioJ �:��: d:e���� �o�ss�A distinta e vtL'tu.osa da. .o fé-r2tro co..'ll gra.nde R.• lo. S.ndtor Ktbr.'ro M::ntil1'i, as dnq,uenta', C!l�!os e Arthur eram. os ca\�as alta. • Prefci.tura de Jaraguá do
ma catar:nense era Irmà::..a companhalllento par� o ,('_ • ! 1Ihla menin:;. '.ntJoÇ::a, furam apresentaoJa.' quem ,serã.· - M.!�: -:-. �erfU�.f!. Sul. para a. c.':mstrução. da litlade jaraguaense const.ru
c.lwritora Maut'a de Senna pultamento- no '9zll?fl d.a a Soci.edade, reee�nd:o aplaus.os da se- S - No RlO em Televlsao la se discutI ,\

ponte Abdon Batista. ção pJnte Abd�n B:itista
Pereira, espOsa do sr.?; !amilia, celebr�ul belo 1" ,,:;l•• Iela :u.s.:sténcia que- compareceu ao !ta.. b.cler.a de Marcia Reis. Miss Santa Cata-. Velh::> anseio de tõda perirnetro urbano esta ci-

�:��i��e �:��:� �:bO, �::� �::.O!���s�i��':Cl:t�ev��' �:t,:::;_D::v:S!::o:e::r�::t:�t�' !::�': �i:ea� �eri _ M�� _ Pé�:�:n�' ;��s ::�!;'i:��i:t�u/et��r� dade pt obra que consagra

pôsa do S!'. Alvuo de Cam. Rosa, pastor da Igr�'j3
J a!Jresent.a<,;ii.o de Beatrb l\l\randa, llUt' lEI - Em no,�a cidade o ca':>al Dr. O�.:lr, não �ó a mesma mas a to· S 91" re'e dapo� Lobo; do jornaEst'i. Presbiter:ana, ã �ual 1)'''-[•• cOD{J:uistQU a socielia�.e Cari()(!:;". Fontpna (D�mJ�al - Em re,cente rellnt80, do oEstada, os aplausos pe-

j'Roherto de Senna Pereira tenda a inesqueCivel 0X- I r:uEm seri _ Mi.s _ perfume a senhora Denllda u.",ou beb'>Simo e VJ.lt )� dcl)rminar,âo govern9.'
da. /'ira. IJka Pereira C�b. tinta: 2 _ Ana Amélia, uma das Debntantes do 050 C0rUtun�o, em Ouro c Rubi, destacAn_, m�ntal não se fizer!m de-
vluva do "dr. Ne.wt� C08t,'l; As condolências dI! 'O' Itamanti. filha do Ministro e senhor'l io melho� seu fino gõsto.

j morar.
Jo.... dc Senna Pereira 11" _ ESTADO" • Am'lcar Outra Menezes, na maravilhos'! uem �fa. - M;<;s - perfume Damos, abaixo, na inte'

, mg_r..,à,0 em Jua. rec�pcionou as Debuta ... II �
Tamo,;m em n'.ll'�a cill�«e o. ca"al' gra, dois despachos recebi

PREFEIIl!R·A MUNIC'PAL O'-E- tes com uma elegantissima festa _ Pe. Sau.(' Carvalho, que fOI radrmho {,e C3' do e que bem atestam o a·

. A • los amplo, S:l.lõe<; da residência, convida. "'amento do senhor � senhora Deputadt cert.o da medida:

F10RIAffAPOllS 1 dos palestraVam senão o assunto as va. i\!hHlo Fontana (R.tb!, , vO����::I�ncl�o���:u��.U • tio_�as peças antigas que p:)ssu a a tra:l' Quem. será ,

--- M:�s -

...
nerfUi'1' •

tidade màx1ma represen.Denartamento da Fa7enia • ���r:l s��:illa. _ Miss _ perfump ��r�. �J�c\��-��e n�h�!��:� ��I��d�h:(' tativa classe conservadores

COBRANÇA JUDICIAL DE TRIBUTOS MUNI_ • 3 - No amplo e luxuoso apariamen'n do chá. chá. • ����r��:���ve��:i��rr::�:OPAIS - ULTIMO PRAZO PARA PAG\MEN , �7n�, sea:�:::e::��raant�\ec:::�o= �;� �::� será -;'i::I�Ser;:me? perfunH I entre gabinete Planejamen-

.

Os cont"b}';;e;���AI;;'��stos p,.d'al, Te"lto • janta, americano, o'.,.,ldo à, Oebutan S"bado, dIa 12, ',I,<a"I, Sol", nos ,.' ��t;�':,"� ::I[7:.:t:: ;:;:���nnl, Indú!'triel e Profissões e outrOS tributos ab�ixo • te<> do Uar:1arati. Entre os eonrida,hts e
;õcs do cJu�e Doze de. �gõsto .para .l esl J ense comtl'ução ponte Ab·

�el�j�r�<1n���'J����1 :t����1�: q��e n���f�r�:m�::�� • :,:b��:Lb��e� I��::n;oe�:;:::�a �l:e::��; ::t;:o�e���z::et�ues�:�e!e:a�:�naar,�' ���oB:st;:taci�:��m��roc�;�
no Tesouraria d�sta Prefeitura até o dia 30 do COf_ , ra. Drumont. bem como o seu fino �t, ESTADO" em prôl do Hospital de RenhiU.' e atenta dtii{es[\\{interes-rente. ..... I. 1_ .� \. J na� ieIÍ apartaUWÁto, Na',Ia tMiO'. \. ... ;, 'G'ed Econ6micál; rêgiã.o

Anton10 dos Pos�sE":"AR.7a ÃC�z • :=�x:ucoapa��ejar o esmerado !K"rviço eh �:e: �er�e�idiOn-;; �IS�o�edera�::fU;:'. ���tes::!a��a�;::(�!O\�l����
Anton.io R. L�nl ..- Servidõo Roffs • quem s?ri _ Mis3 _ perf'lme clonei do �omê�cio, � 'senhor� .

Char],.;:' nome vossencia profícua
Antonl.o RQberto LeoJ.-- R. Capitão Osmar Silva 4 - TolecLo Copacabana Hotel no mais Edgard �{)ntz.. tembem partlcl�o� dn, gestâo governamental co·

AntOniO Roque - Pantanal ' • lindo recanto do pais, pelo seu confol'�{, Jnesqueclvel nmte de gala no Palac.3 Ita.. mo lidimo e exponencial
Antonio R. do CClncekão - R. CI?mente Rovere • luxo e bom gt.lsto merecO! os me-Ihore;; e_

maratl. governante povo catarinen

A�toni� Raso L. Dias Carneiro - R. Felipe Scl-t_ • logios. 'fi�em ser� :- .MiSS - perfur.!J'I' �erl�; ;�;i��a�s pt s��:a��:�nlldt, � 87
Quem será _ Miss _ perf1.uuP 15 - Lucinha D .4."lia, o broto em [0(:0'AntoniO Solum - R. Esh�ves Junior _ 5 _ O apartamento 3&1 do ToJ.... C com • tílu,lo ''Namorada da Faculdade tI.:- sidente Associação Comer·

A�tonioo Senastiôo FerI"eira - R. Delmindo SiL � cabana lIotel, onde rv:sidiu a repre:en;::' OtI,ontologia" - Sibado próximo será a' cia�iretório municipal Parvelro,.n 238 te de Santa. Ca�arina no Baile do Itama festa dos calouros nos salões do clutoe, .
' .Anl'on�" �')rrentino - �. Jeronimo Coelho, nO 20 , Tati, diariamente recebia flores ar

DOoze de AgÔlito.
_ tido. Social Democ.ratlco �aAont{l�o r. de MesqUita - R. E5teves Junior, ..... _... .. ............ _p_a.� ....__ • _"__ ft._� ....

ragua do SUl €'x��� �

t�:c�g: �::.�,�: ��a�?I'�
R. Tenente Silvei Quem manda agora em Cuba? I�.,-.;

t APostolo Pascoal & Irmão - R .. Padre Roma, nO
46 Quem manda agora, re!l.l aerlporto de Havana v� de ação e de moviment'ls saiba e aprove. Os porm,e.Amiaio Menl!'zQS _ R. E<;teves Junior, nO 106 mente, em Cuba? ... l"aça- logo os sinai.:; Inequívocos e%tremamente limitada. Dores, os acessório.�. i$';OArcani .... J Vieira - R Antonio Carlos Ferreiro mos essa pergunta ao 'lo. do domínio c.omunista Um parentese: 11: !óg:ro êle dei;m ao cargo do y.gl1'Armando Soares - CaieirGl mem da rua. Mesmo ao hl}· dos métodes de propagan.. que Francisco Julião e 1<; rã.o que é Fidel. QuarnklAroini., C. Ma,chado - MoHO da N.. OescClherta mem bem informado, ql.. e da tipicamente vermelhos. de sua laia, quando vni. êste comele wn êrro, e f JrArlindo FranCisco Philippi - Ruo,: POdre RomGl, lê jornais e acompanha a G�ande3 e vistosos letri'!i- tam Cuba, nâo sejam tra. çado a corrlgi.lo púbtic&N.o84 politica Internacional. É r.os dão as boas vindas ao;; tados assim. Neles Fi1i'!1 mente. O prlm�ira muna-

AI�f:r:.; t��:��U��:II���,�a�c;%�i,�::� E�;}���,���l: '�:.�: :.:����:�C�:�:;�, :}l�� :::;�t."Od' to> ,onflanca :�� ���� :::�;:':a�o�:
Ari Machado - Ruo Ten<>nte Silveira. N.o29 mostrar.se sagaz e mais a DA FRATERNAL DOS PAi hO�;�=le���á: �::r:o:�::� :;s��i�;ecis:ie����:ar pa�:,Ári I ....dislou LinhClr€.s - Rua Louro Unhares par do assusto, talvez d:.- SES SOCIALISAS" O pom da de alguns anos atrãs? êrros à medida qu� os ';0_Ari Dias - Ruo Podre Sr:hroder, N.o107 gil: "Che Guevara". A es. cubano. atualmente amor. Quem ê o 'autor des.sa m.,1 mete.��r [�hbor�iS�k�jf�::r� RR. E�����miu����' N�:;� ��:�a ouct:�t,am:� N:� u�m daçado pelo terrorismo C'l_ d.1 e lncrivel transforma_ Dias atrãs a Imprema
Armando Mell ... - Ruo João Motta Esoez.im certo camarada que nãlJ ���sl�a. d�ã�e:ia:�ta�:as,,���� �:�unZ:�:;; == I���ea.l ��!���Ouu I�U�el��d�\ ��st:'�r������� �ner�:i��� = �. je��on��oC02�;,::r��ir� faz �arte do clube dos b'1.r· esta essa ajuda? Se os 2;", nutdade supô, que Fidel çado a abdicar) a pre;;l-

Fror.onópol.s, 25 de obro de 1962. j:��;s S:��I���.IV�h�:a;�- ::osa :�:n�c�OSieijt��I�a Castro, wn aprendiz em ��7c:e �elIor:i:uto A:;ac�o�./ João Sirva - Diretor &las Roca. ou serão em breue raciona. :e��rt:ea��a�o:�ni::��l�� em favor de um forte hdcr
Ê de Caraeas, Vê'nezue· dO$, se em Cuba já nao se mo bem feito em tão pou- c,omunista. Ora, naquele

la, c:ue nos vem a informa pode mais comprar um ��_ co tempo. Nem êle nem cargo residia a força � <'.
te "no ouintal" de Fid::l pa�o que preste, se até 'os henhum ,outro de seus '>'L autoridade a.b�oluta de �.
Castro, os venezuelanos . reméd:.os mais comuns .ia arentos e maI.cheiro�:')s deI. Podemo... estar cer:os
procu-am estar, como de escasseiam nas rarmarcias barbudos.. Mas sim ..!m de que a manobra IQi ex�.
fato' eitão. sempre a par ,Que adjanta a ajudi!. comunista profissiosal, u.n cutada pelo chefe Blas R\}�
do ve�dadeir.o estado lO! mllitar? De OUe valem o':> homem que usa gravata c ca. A isso os no�.os inefá�
coisas e'11 Cuba comunish. Migs, os canhões, os tan. faz a barba todos .os dias e veis diplomatas chanllm
E, U1timamente. a impren_ ques oue os amigos socla- apara. com cuidado o seu de autodeterminação I
sa venezuelana vem '!u- listas têm mandoo'o para bast(i] bigOde stalinian)' Podemos exig�r exemplomentanrto a rapidez com Cuba?" Blas Roca, chefe suprem� mais conv!r.cente dos mê-
que Blas Roca, chefe 31L Sabs..se que, atualmente, do Partido Comunist.a cu. todos Quese infaliveis em_
premo do Partido comun;r os estrang�iros que che- bano. Notem bem. Chefe a (;.m de conseguir �IISta cubano. tem se apod�· gam a Cuba são obrigados Supremo do Partido. 01''1., intentos? E quem diz querado da de�d·tosa ilha. c_ a ter um "guia oficial". Do se o Partldo Comunista t'S- êsses métodos que transforsndo a costumaç\a �at.i;:a. contrário, a mais inocente tá no poder _ e Isso e marom Cuba tão radt�al_
vermelha de ag:r atrãs dos de suas ações poderIa ser mais que e\!ldente _ quem mente em menos de tresba�tlc!.ores, ,';cm ala!'ido d Interpretada como subver_ é que realmente mania anos não terno .o mesmo
sem .<:e imp':ll'ostenSlva- são '�, atividade c.ontra·re. em Cuba e nC) própri.) sucesso no Brasil?
mente, o bigodudo Blas Ro voIuclonária. Já nllO se "premler" FIClel Castro?
ca passou a comandar ô �s permite a jórnallstas �"- A resposta é ridiculamen. -----
petáculo, permitindo toda.. trageiros tirar fO'Jgl"ufias te Simples,
via que continuem no'pal- à vontade, nem mandar Quem conhece a verda- .... _Co as vedetes Che Guen... seus artigos pelo leletotm dehra situação em Cuba (e
ra, Raul Castro, Dorticos ou pelo tclêgrafo. Os 11- te\l:e a sõrte de sair de la)
e, naturalmen�e, o palha.. J;Jlomatas estrrange..-os e,,_ sabe que em Havana, nada
ço-mor Fidel Castro. t5.o isolados em suas �m· - mas NADA _ se diZ 'lU

QHeIft- �"arca -no lJ"-tx:u:ta!l', 'com a 11berdade Sê htz sem que Blas Rot!a co,

lho, Oficial v contecknentosda Maritlha

União Catarinense dos
ESTUDANTES

O'RGÃO MA'XIMO DE REPRESENTAÇÃO "

DOS ESTUDANTES .... ..

SECUNDA'RIOS DE FLORIANO'POLIS
Fto.ieonétolis Santa CatGri...
"NOTA O>lClAL DA D1RETORIA DA UN1ÃO
FLORIANOPOLlTANA DE ESTUDANTES, GES

TÃO 62/63 ,
pelo pr-esentQ, o President'e do Uniõo Florianópoli

tono rle EstL!dontes, comunico que:
A partir do present'> d'Jto'. S0merrte se.rõo forneci_

das carteiros podronisad'cs- dessa entidade 'aos 'estu
dantes que apresentarem documentos, expedidos pe
1'0 secretario do' colégio em que estudo, que compro
vem sua identidade estudantil. Este documento pode
ró 58 a próprio caderneta de natas do aluno (desde
que contenho a ossínatura do Diretor do estabeleci
menta) ou, na falta. da mesma uma declaração do
Diretor do Colégio,

Florionópol is, 2 de moia de 1 962
.

Carlos Roberto Cerri - Presidente

...

·L

Denúncia
nheiro par" o eleitor votar
110$ St1t$ candidafos. No dia
da ezescéc. então, mandam
DS U"íoM.óveis, os cami

n.IIõa b.·C(lTe1n o JH"ssoal;
'Pd� .lmoço. jantar e

levaM de volta_ Tudo na

-_._--1.

SUL
xlma satisfação congratu·
la-se v.ossência com agrade
cimento virtude con "enio

finnado entre gabinete
Planejamento Plano de Me

las GO'llerno estado et ecH-

um a:ovêrno e i.::norredoura.
gratidão para jaraguaense
equi'f,lle JXlr isso me:uno a

aplalldir e prestigiar mais
ainda. rnvas metas detinea
das proficua gestã'3 precla·
1'0 go,vemanLe p'�l'a p�vo
êatarinense pt Cordia.s

saudações Erich Batis.a -

Presidente Di%etôrlo.

Hortência
Cem início marcado poro os 22 horaS de sábado

o "soirée d:) Hort':ncio" , nos satães do club.e 15 de
outubro, que será abrilhantado pelo conjunto de
MOACIR (de Jo:nville) promete um brilhantismo
:r:m pr·c€dentes. Durante o soireé será escolhido o

Rainha das Hortências. Reservo de Mesas nos

Lojas - A S€dutoro - Rua Conselheiro Mofro
Esquina com Trajano.

Innandgde
-

dO-S�nhDr
Jesus dos Passos e
Hospital _ da Caridade

De comissão do exmo Provedor Cm eX2rckio e c�n
forme nosso Compromisso, convido os prezados Ir_
móos e Digníssimos I rmôs poro no próximo domingo
6 do correnle, âs 8,30 horas, tomorCm porte nos co

memoroc;ões do festa do Vera Cruz, constando prin
cipolmente dc Mi!'so Sotene, Sermõo ao Evangelho
e Comunhão dos fiéis, o reolizarem_se na igrcja do
Menino Deus.

Consistório em Florianópolis. 3 de moia de 1962
Orion A. Plott - Mor'domo do Culto.

orTM.DO_
AGUA ESCAPA A JORRO PELO REGISTRO - On.
tem pE.la manhã, oté porte do dio, o agua foltou
totalmente poro todos os residincios do Travessa U
russonga e parte do ruo G. Bitteneourt.

O registro do agua aberto, e:rcatame"'e de onde se
serve uma ligação especial do Corpo de Bombeiros.

Os telefônes por ali se movimenta�am pedindo
prQYidêncios necessários.
, Não podemos compreender como aquela ligoçoo
somente poro serviços dos bombeiros posso afetor
os residências próximos, ti'rondo_lhes o agua.

Fico o (':gistro do foto, desde qt.1e o outro ... reg;s
tro está OCasionando o supressão total da precioso ti
qu-ido
RÁDIO PATRULHA (RP) CONTINUA APRESTAN
DO_SE PARA INAUGURAÇÃO - Marcado poro o

dia. 5 do corrente, no oportunidade do aniversárjo
do Policio Militar, o. inauguração do Ródio Patrulha
(RP), continuo o fazer os últimos expertêncios poro
que desde á doto marcado entre o funcionar dia e
noite o serviço do segurçmço pública.

As experiên�ios com todo o modernissimo equipo
menta e aparelhagem montados pelo Filips do Bro_
sil, com técnico presente vindo de São Paulo tem
dado ótimos resultados.
UMA ESCOLA PARA SURDOS E MUDOS NESTA
CAPITAL - Foi pelo Governador Celso Rom6s, 0_

provado o termo dI') contrado poro funcionamento
do Escola poro surdos e mudos em Florianópolis, que
funcionará à ruo Francisco Tolentino, nO 12.

Grande é esse empreendimento que vem dotar c
Capital de mois uma escolo, desta vez destinodo aos
surdos -e mudos, tombém necessitados de serem oten
didos quando se promovem umo rêde extenso de e ..

colo em nosso terra.
MAIS UM GRUPO DE AMADORES (TEATRO
"GTUS") - SurQiu nesta Capital, mais um Grupo
do Teatro Amador COM .... nome de "Grupo Teatro
Unidos do Sesc" - (GTUS) composto de um qruPO
de amadores que promete grande sucesso, pois, OS

"..,."es que o integram já são conhecidos do nosso

público.
Pelo interesse que vem demonstronc:lo os compo..

nentes do Grupo, oguorda_se com otimiSmo suo ex.

tréia poro breve, -estando em ensaio o peço Srinoue
dos Infantís, em três atos e de autoria de TH"tS
BIANCHI.

E o slong é êste: Vamos 00 teatro?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Adelino Silva
AdeUno Vicente
Adernar Bittencourt
Adernar Duarte
Adernar da Luz Andrade

Adi Catarinense da Sll-

v.

Adilson Itamar Vieira

Adm!r Osôrio
Adolfo Bartolomeu Cor

deiro
Adolto Batista de Arau-

jo
Adolfo Luiz Rlcalden!
Adolfo N. da Silva

Adolfo Paulo da SlIva

Afonso Inácio Pacheco
Afonso Travasso

Aronso Wanderley Ja.

Agapito Veloso Rodri-
gues

Agenor Higino Vieira
Agncsia Anusla Faro.cO

Agostinho. Adriano

Agostinho Cardoso
Agripino da Silva Flores

Atlton Farias
Airton perrone Machado
Alalde pedrlne Pessoa

Alalde Rodrigues
Alalde Vieira Pereira
Albanlo F. de Abreu
AIbeJ\lo Abreu
AJc1des Bastos de Arau-

jo

Departamento da Fuen

da, em 10 de Abril de 1962.

Hi p UCE$ BENEFICIA UNlôES COM 700 MIL
·lori � �. UL: l.'U&lUt'.

relo) - Prestando um be Vale ressaltar Que es.n.

ntücte na ordem de OI" assistência foi "'relta no

700.000,00 ecm a venda di- estudante. N_ã o contou
25.000 cadernos padmntza com um centavo de cober,
elos tipo UCES, no v9.IO! tu-a por parte de qualquer
de ors 717.520.00 atreve governo.
do Banco do Livro Dldàti Somente em. Florianóp(.\.
co, a entidade estadual !'f lis, mais de 2.000 estudnn,

cundarfsta beneficiou nada tes secundarias, untversxà
menos de 14 cídedes. d(' elos e prjmá-ms contara.u
Estado, com essa assistência da U,
As entidades estudantts C.E.5.

que receberam mais de ee:

to essa assistência da U.C
E.S. foram: Laguna, Tuh�
rão. ortcruma oneês, ato
menuu Florianópolis, Itn.
jaí, Jolnvlllc, Onnoínhns
Caplnxal, Concórdia, Vj�

A venda de cadernos 111

canca até agora o seu 5

mes, o ELD. runcíonar-co
das 6,30 às 24 horas, ate»

de todo o Estado de senta
Catarina.

8-5

sado ao pagamento das 250
libras que devia à llrma,
de forma suave: 2 -enn

Bngs" e 6 "pence" por mês.
Levará 167 anos para pagar
a divida.
Na sentença, o juiz Tho

mas disse que pretendia
aplicar uma lição às firmas
que "atraem gente pobre
para suas vendas", sem

adverti-los de que poderão
encontrar-se em dificulda

des para pagarem as pres
tações.
Em seguida, disse o juiz,

indignado:
"E também é preciso a

cabar de uma vez por to

das com essa mania. que
tem as firmas vendedoras

a prazo, de pensarem que

nós, juizes, somos seus cria

dos. Anualmente, somos 0-

origados a perder tempo
com processos contra po
bres h 'imens e mulheres,
nue deixam de pagar nuan

tías insignificantes. Estou

cansado disso, E' preciso
dar-lhes uma lição."

VENDE-SE
Vende-se no Estreito Uma
casa à rua Fulvio Aducéi,
470. Outra à rua AntonIe

ta de Barros, sono

Tratar à rua Abelardo

Luz, 57.

Marcilio Medeiros Filho

Mataram, mataram Maria dos Anjos
que à noite do baile com o amante voltou.
Mataram Maria no melo da noite.
Brocurem , procurem Francisco da Silva
que amava Maria e por isso a matou.

Maria caída na relva macia.
dois tiros no peito, Maria sem vida.
Os pais de Maria choraram a morte
da tilha querida que lavava e cosia
as roupas da casá e fazia tricô.

Francisco da Silva está fçragtdn
(que abrigos distantes escondem Fran'clsco?J

Ninguém sabe aonde Prnncisec escondeu
seu Corpo manchado do sangue de amor

da pobre Maria que o amava e morreu

tdote tiros no peito, na relva macla.)

- Está mobilizado nêsse momento todo o d�taca
mente polícia] do lugar, galhardamente comandado pe
lo Cabo On6rlo Nascimento. zmurenbados nas matas da
Juritl, dão rigorosas buscas ao assassino que, possível
mente, para ali rumara na noite anterior, sendo. desco
nheCido o destino que tomou depois.

Passou Já um dia
(acharam s'rancíscovj
Dois dias passados
(acharam Francisco?)
Depois de três dias .

(acharam, acharam Francisco da Silva?)
.. voltou a polícia de mãos abanando.
Maria está morta (dois tiros no peito)
e Francisco da Silva,
o amante assassino,
perdeu-se no tempo
e nunca mais voltou,

Maio de 1962

�'����.I�!!.'Confecção e conservação de painéis
em t,odo o Estado

R f.rl'lando Maç.ht!lldo.� 1� endar--.fane 2",,13
--fLOR1:ANÓP01.IS

Dia 6 - Ôomlngo - Sotrée de Odontoloçrc -

Orquestra,de Tobias Troisi .

Dia 12 - Sabado - Soirée do Perfume - Cem
Orquestra de Castelan.

Dia 20 - Domingo - Epcontro dos Brotinhos cf
Orquestra de Castelon.

Dia 27 - Domingo - Encontro dos Brotinhos cf
Orquestro de Costelon.

Dia 30 - Qarta Feira - Bingo em Beneficio à
SOCiedade de Amparo à Velhice.

-OOl.l'i)YiIII!;fiL'i"ll, I

JUlZ'INGLÊS FAZ JUS À FAMA DE
BRIGINALJDADE DOS SEUS COLEGAS

Londres, abrll, (FSP) -

Os Juizes Ingleses são ra

ITlIlSOS pelas suas senten

ças, sempre surpreendeu
teso Um deles, hã dias, re

solveu atacar a venda a

prestações, e com uma vio
lência inaudita. Fe-Io dura
nte o julgamento de dois

casos, sobre os quais deu
duas sentenças idênticas.
que colocaram em estado
de alarma todas as firmas

que se dedicam a esse ge
nero de negóctos, na Ingla
terra.
O primeiro caso enfren

tado pelo juiz Thomas El
cer-rones foi o de Edwin
Eennett. Era um operária.
Foi despedido na firma em

que trabalhava, P'Jr moti
vos economtcos. Pouco an-

tes. entretanto, havia com

prado um automóvel a pres
tacões. cont: ainda assim
uma divida de ::J57 libras.
5 "shilllngs" e 6 "pence".
DesempregadO, Bennett

não continuou a pagar as

prestações, e a firma ven

dedora apelou para a jus
tiça. O juiz Thomas, exa

minando o caso condenou
o oporário, mas de forma
suave. Terá de pagar o que
ceve. mas. como está de

sempregado. p-igará ape
nas dois "strillings" por

Prazo para trocas das notas: 31 de maic de 1962 Validade das notas: As fornecidas no periodo 'a�� de I

Junho de 61 a 3J_ de maio de 1962. l

móvel que comprou.

OUTRO CASO
Diante do mesmo juiz a

pa recen outro acusado do

mesmo crime. Adquirira
uma "perua" e deixara de
pagar as prestações. Esse

não estava desempregado.
Mas o juiz, que naquele
dia 'não estava para' brin

cadeiras, condenou o acu-

"Sempre Alerta"

"VULGARIDADES (e coisas sérias) �OBI\.E OS EE.UU."
De: Silveira Junior

O llvro que responde às' perguntas que você 'faz SÔ.
bre os Estados Unidos.

A venda ,�as bancas: FIGVEIRA - PROGRESSO _

FELIPE SCHMIDT - PALACIO - RODOVIARfA e
CASA DAS REYISTAS.

.. Terreno na Praia do Meio - Coqueiros
Vende_se um pequeno terreno paro construção de

coso de veraneio no Paio do Meio. Trator nesta Re_
dação com o sr. Divino tel. 3022.

Preço Cr$ 100.000,00.

Convêm anotar:
Em caso de acidente do trabalho, não esquecer defazer a comunicação à autoridade Judiciária ou poUcJalOOftlpetent.e, de eeêrdo com o que estabelece o DecretLei nc 7.036, de 10.11.1944, conforme arts 46 e 47

O·

Art. 46. -- Tendo conhecimento do aektente o'emgador O anotará no registro de que trata o artigo lOPredentro �e 24 h�ras, enviará do sucedido comun1ca��escrita a antoncacs judiciária competente.
A_rt. 47. - No caso de morte, é obrtgatórla a comu,ntcccão do ecrdente à autoridade Policial, que instauraráo respectivo Inquérito e o remeterá, dentro do prazo de10 (dez) dias, ao Juiz competente.

• Aos já beneClciários da previdência social em 5 de
setembro de 1960, data da pUblicação da Lei Orgâ.nlcaSocial, ficam assegurados todos os direitos autorgados
pelas respectivas 'le�sl:ações, Cluando mais va'ntajosos
Q.uc os con_feridos ?ela Lei Orgânica da Prevídênefa So
cíaí, nos têrmos deste Regulamento, uma vez que assim
o requeira expressamente, em cada caso o interessado

����gO 534 do Regulamento Geral da Previdência So�
•

Me�lante acôrdo. entre as Instituições de previdên
cia scctet e a empresa poderá esta encarregar-se do pa
gamento dos benefícios concedidos aos segurados. seus
empregados, fazendo-se as compensações, na [erma quo>
for convencionada. (Artigo 194 do Regulamento Geral
da. Previdência Social)
• As Impo:-tânclas não recebidas em vida pelo segura
do ou pensronístn relativas a prestações vencidas res
salvada a prescrição (artigo 945, Parágrafo único), 'serão
pagas aos dependentes ínscntos ou habilitados à pensão.
Independente de autorização judicial, qualquer que seja
o seu valor e. na p�opor�ão das respectivas quotas, rever
tendo essas impcrtünctas às Instituições de previdências
social no caso de não haver dependentes.

(Artigo 196 do R. G. P. S.)
• O pagamento dos beneficios erp. dinheiro será efetua
do diretamente ao segurado ou ao dependente, salvo nos
casos de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilida
de de locomoção do beneficiário, quando apenas se fa
rá por procurador, mediante autorização expressa da
instituição. que todavia poderá negá-la, quando reputar
essa representação inconveniente.

lartit>;o 198 do R. G. P. S.)
• O beneficio devido ao segurado ou dependente inca.
paz pura Os atos da vida civil será pago, titulo precário,
durante 3 (três) meses consecutivos, mediante têrmo de
compromtsso. Ievradc no ato do recebimento,' a herdeiro
necessário, obedecida a ordem vocacional da lei civil so

se realizando os pagamentos subsequentes a curador
judicial designado.

<Artigo 201 do R. G. P. S.)
O Sr. oennvson Amado, Diretor d� Departamento

ao Al'sl<;tênela Médica do IAPETC já organizou um vas

to plano de expansão dos serviços médico-hospitalares
do Instituto. O Hospital Ipirnnga em São Paulo recebeu, _...- •

'

-nnts 80 leitos e �Ol completamente remodelado. No ae --I�(i r" �"i"
"

r -A�
r. ,1;0.. ,.;., -

-

,ife o Hospital Getúllo vergas recebeu por igual gran-

�
... � '- u�_...p,..

'

•.•b�·,.' �"'.i � .. li
"Il

"

eles melboramentcs. Para Idênticas providências nos hos
-.cI

�

pitais Pre�I(i('11� vurgus IR, G. S.) e Manuel Vargas � __
� ...... ..(Ounnabi.\riJ) �ã.o necessãeíoe recursos �ra.-ol·Ç3.mentá-. -/ -� t

.

riOs que já foram soncnccce ao DNPS. Se não faltarem

��r��;íS� IAPETC ter num dos melhores serviços médicos

PROGRAt.1A DO MES'

Tesouraria desta

prefeitu-�
PAGAMENTO AMIGAVEL

ra até o dia 20 do corrente. 20-4-62

RELAGAO
� Os contribuintes dos Im-

aecctc Souza

�-
póstos Predial, Territorial,

Acart Pcrfeito da Silva
: Industria e eronssões e ou

Acelino Pinheiro .' tros tribut�, abaixo rela-

AchyJles Atherínc clonados, ficam notificados
Aclllo Segundo Costa que serão remetidos à Co-

Adalberto Magalhães brança Judicial Os débitos
Adelaide Konder que não forem pagos. na

Adelaide Muller Chaves

Ablgair F. Pereira
Adellna Carneiro Maya
Adellna Rosallna da Cu-

nha
Adellno Marcelino da

EDITAL
Imposto Predial, Atos de Econôm1a e

Taxa de Limpeza Pública do Ml!nicípio
2° Trimestre de 19G2

De ordem dn sr. Diretor do DePartamento do
Fazendo, torno publico. Que durante o correntes
mês., se procederô nêste Departamento cobrança de
imposto e taxas acima mencionadas, corresponden
te ao 2° Trimestre do corrente exercício

Findo o prazo acima, os aludidos impostos c to
xas sNão ocrescidos da multa de 20%.

Departamento do Fa�('nda, 2 de Maio de 1962
Rubens Longe

Chefe do Servo da Contrôle da Tesouraria.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR PROFISSIONAL
DI. LADBO DADIA

CHnica Geral
- - 14SDICO __

Espec1allt!a em moléstia de SeDboraa e v1u un
ná:1&8. Cura radlcal das 1Dfeccçõea agudat! e erõ
D1c�s, do e.parêlbÚ' �eD1to-ur1.nArlo em ambos 08
sexos. Doonçu âo aparê\bo D1geat,1.vo e do B18te.
ma nervoeo.

HoráriO: das 10 ull,SO horas e das 14,SO t.a 17,00
horas. - Consultórlo: Rua Saldanha Marinho, 2
1.0 endee. (esq. d" Rua loio Plnto) _ Fone: S24e
Residência: Rua Lacerda Coutlnbo, D.o 18. (Ché..
cara do ESpaIilia) - Fone: 3248.

Dr. flávio A'�erlo de nmorim
ADVOGADO

(L1NICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

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

ProblemáÚco AfetIva e sexual.
Tratamento pelo Eletrochoque com enestesía

Insulinaterapla _ Cardlo?olorapla - acnoterapíe e

Psicoterapia.
tnrecêc dOi Psiqulátraa -

DR. PERCY JOAO DE BORBA

DR. JOS!!: TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

��:C�:�A��e��:a 1��r�8 �ls, 288

(Pra�a Etelvina Luz) - Fone 37-53

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

Estomago, Intestinos, fígado e vias biliares.
Consultório;
Rua Jeronlmo Coêl�jO, nO IS -'laIas 21 e 22.

Residência:
Rua Sao Jorge 32 fone 2\21.
Dii'l.r1amente das li_ta b�.- ). ...,.... .

Atende das 8 às 10,30 horas no Hospital d"! çaridade.

DtNel son Mor; t I L f/POrta.

....CAIXA POSTAl. �o

FlORIANOPOl.IS - SANTA CA:rARINA

Dr. ,MARCOS E. FLACtl
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende s6 com hora marcado das 8 às 12 e dos 14
às 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO 13
Telefone 2891:

. .'.-' , ,- _

".
"

'
,

' _
, ,,�,-, ;"'-,-i"r "'''':_,�'' <, ;"'}�

:>LHOS - OUVIOOS'-:"'WAR.fZ'_
e GA-RGANT�: o"� '

' '

Oper01;oes' dos AMíGDALAS !por .>:'�oce;ssoc.;
'" , MOPERNO', 'C/, ','

EQUIPO de,OTOI1RINO(úniÓo �à Copito!)
poro ..ame 'de ,OUV.lDOS::NARIZ e

,

"., ' GARGAN,TA ",;X:
Refrotor·. BAUSCH a LOMB·pqrd . receita
,,;

,

. :de 'dmJLOS ; ;',. ", ,.:

T,oi.Ílminio dos SlNUS'TE.�por Ot.TRASOM'
Dr.:GUERREIRQ da fONSÊCA

CONS'ULTAS ,PELA ,MANH'Ã ,E A TARDE:

'".on$\f.Uó6o-- R!.IQ·J:o'QO Pin'o,,35,-,'Fo�� 3560

R��!dt'nct,o- Fl'uQ-fel,peSellmidl,99'-Fone 356Q.

"Curso Preoara!ório Continente"
DATILOGRAFIA
TAN"GR4.nA

PR!-���:S�:�4A����St��URANTE o ,ANO
C\lRSOS ESPECI41S

PARA PA,OI=E5S0IES
DE D4TILCGR4FI4

- Baseada nOI moi, mordena, processol pedo�
gógicos.

_ E�uipod9 com máquina. novai.
Oiriqido �ela:
PROF. VICTOR I=ERRf.I'U DA SILVA

HI')RÃi{IOS; DIURNOS E NOTURNO�

Florianópolis

D3. SAMUEL FONSECA
CIRURGIAo..DENTISTA

Pr.pÕro d. cavidades pelo oito .elocidod••
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Radiologia Dentório
CIRURGIA E PRóTESE IUCO.FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

1° andar - Fone 2225
bclu.Jyamente com hora. "'orca.....

DR. MARIO GENTIL COSTA
Mli:DIC O

OUVIDO - N4RIZ - GARGANT4
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
JOSl!: KOR, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE 'FLORIANOPOLIS
HORARIQ DE CONSULTAS: - Das 14 às 18 hor�

Pela manhã, nora marcada. Inclusive aos sábados
'reteroee: 2989.

CONSULTORIO; -- Rua 'ren. Silveira 15 - cont. 203
- EDIFíCIO PARTHENON

CURSO CONTINENTE
Preparam-se alunos para as concursos de:

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRI rURARIO E
Df\.TI LOGRAFO Faço Suo tnscrtçõo no "CURSO
CONTINENTE" à ruo Dr. Fúlvio Aducct, 748 _ lQ
andor - Estreito.

andor - Estreito. Ainda há algumas vogas.

,Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade

ELEIÇAO DAS DIGNIDADES.

De ordem do Irmão Provedor em exerciclO, para
cumprlmen� dos dispositivos dos artigos 23 e 24 do
.c0mpromIs�o da Irmandade, convoco Os Srs. Irmãos
Mesários Eleitores, para, no dia 2 de Maio ás 17 horas,
comparecerem no Consistório da Irmandade, afim de
�e proceder a eleição das Dignidades para o bienlo de
1962 á 1964.

Intormo que é permltldQ aos Srs. lrmãos Eleitores,
Que não puderem comparecer .por motivo justificado, re
meter ao Sr. Irmão Provedor em exercicio as chapas,
dentro de carta fechada e assInada (art. 28 do Compro
misso)

Conslstõrlo em 30 de Abril de 1960.

\ �JOJ� T���� de $ouza, Secretário. lo

":NDEflEÇO
A ttAll'IillA DAS J31C1CLETAS. fica na (\"a�
Conselheirf) Mafra D.U 154, de um lado a soa

"",.eao dI;: l'EÇAS � AC.ESSORIOS, e 40 011&1'0 •

oO(;�t> de t'LNTUR ....� E (;ONCEkTOS. _

�=:: :��':::·d� ..�: Próximo Sábado Na S. Guarani Coroação De' Marcia
�:,;�,:;i:;� �:��;:'�� :� \

Reis, Miss Sanla Catarina de 1962
�a:,::�ad�a :::rni:;;: - Com o Clne 'Sao Josê". lotado aseísu dontologta, para partIcipar da "Solréf�"

Mãe�Pobre. mos .0 ótimo film "Alamo", em benefíote dos Calouros, próximo domlngu no Clubl

Etõpecialidade: DOENÇAS
do Hospital "Santa Catarina" de Reabi "12 de Ae-õsto", abrilhantada pela famosa

DE tliENUORAS _ PAR1.·O lita,ção - uma promoção desta Coluna orquestra rnetódíca de 'robras Tro;si. SI'

._ CIRURGIA. Patronesse a dinâmica senhora CELJA ocastêc será eleita a "Namorada" da F9..

COllsuUa: Maternidade MULLER DE CAMPOS. Foram vendidos culdade. L ..

Carmela Putra, pela ma.
OI> novecenr- 3 ingressos correspondentes aguarde desfile _ de _ moda, _I_len::.u"

nlJã.} as poltronas do Cine - c0,!ll pagamenr r _ Esta previsto para o próxímo dia dez

K.el'iidêncilol: Esteves Ju- minimo do film, rendeu para o R?spltlll a Inauguração de "MAGIE BOUTrQUI!."

Rlor, 62 _ Tcl: 2235. S. C. de Reabflltaçàc, a ímportãncra de da "stonacep''
noventa e cinco mil cruzeiros liqufdoa, 1I.g-ull.rde desfile _ de _ modas Renaw

Dr. Wa1m:r Zomel ��:\:�7:t� �ns��;;ot:l�i�:tr��:�eIl�e��;� �����e���s;�:ti;�:hoL!�I��:l�a����:
GarciJ.

.

Secretárta do H. S. C. R.. que e.�tâ subsu; tado Federal, Atilio F.ontana, accretàno

Uiplum:uw "", .. "'aeUldadt'11 tuudo a senhoril- Edi� Gama Ramos, que de Agricultura, no Altar do Divino E�'pl
,'o/1l�·i"lI.d Je L.1cdir.ina dai I mcontra.se �m Brasil a. rito Santo - oficiado por Dom s'eucrc de

untversmaae tln Brasil
., aguárlle dc�flle - de - modas Rennu'll.: wescooceíos. A Igreja esteve lotada com

1i.'x-irICI no por concurso

dj
- ?raças o espí: ito de colaboraçao da a presença de Inúmeros convIdados, qu

Mat.ernldade .. Escola. taer Soe edade nortanópontana, tôôos os ln apresentaram os cumprimentos aos nol.

vtco do Pror Qctavio Ro- grossos do fi.Im "Alamo" rorem vendlrl .. vos _ Viajaram para o Rio de Jan('lrQ,
dn�ucs Ltmar. Ex-intern 1 aguarde desfile - ete - modas nenaus depois Irão ao México e Estados Unid-os

do Serviço de Cirurgia dl.' - A Pacrcnesse - ara Cêlla Muller de, aguarde deslile _ de _ modas Renall�

uoepuai I.A.l'.E.T.C. do

RiOl
Campos e o Colunista, agradecem a gen .. _ A mo.enmne Marc:a Reis, Rainha d

dr Janeiro. Medico do Hos tueaa da bondosa sociedece (la "Fl(1:':n Atlãntico cuterinense de 1962, agora MIlõ�

pltal de cerntace e lia 1'1".' cnp", que prestigiou a promoção cm bc .sente Catarina de 1962, receberá a ta\xil
ternidade Dr. Carlos ('orI'6:1 nencro do Hospital S. C. de Reabtlltaear srmbonce da Srta Neusa FOrmlg�eri, na

PARTOS - (WF.RAÇOES aguarde nesrne - de - modas RenaU)j Sociedade Guarani de _ Itajai, prcx mo

DOt:NÇAS OI': SENHORAS - Os nossos agradecimentos ao Sr. Jor sábado.
.

-- PARTOS SEM OOIt pelo ge Daux, pela oportunidade da premo, aguarde desfile _ de _ modas R�ny.u.1-
método psil'f)-proWalieu ção do grande film que rodou e esta roo _ Brusque receberá a visita dos fuuc.c
Oonsuttcnc: Rua. João Pln- dando - A'lamo. nános deste matutino da Radio Ouar(.;jti
to D. 10 - das 16.00 àJ. aguarde desfile - de r- modas Renaux e de convidados, no próxlmo dia 13, com
18.00 horas. Atende com

- A senhora Jamlre Guerreiro da Fonse. uma grande churrascada. para restejer
horas marcadas. 'rererone ca, prestou valiosa colaboração à senha. mais um aniversário de "O ESTADO"
3035 - Residência: Rua ra Céli, Mulle!:, na distribuição das ven aguarde desfile _ de _ modas Renau:l
Gencrp' I3lLt.evr,ourt o das dos ingrese.os. _ Teremos nesta Capital o II Desfile de
--- -_ _ aguarde destile - de - modas Renaux Modas Renaux, organizado pelo' colUnista
Dr. Ayrton Ramalho ;t:�:�� ��rl��ter::d�a�:;ta dec:�n�: :Ie�:��c:n�:;fif:��o �= Q:r:��:s �:.�
C���:�!: O:e�'U���:: faz um agradecimento aos acadêmIcos d6 naux, cujos modêlos serão desenhados _

no UU!pllal dp. Caridade. �:���;����: �:IOFa��ndv��:. ��;:II�::� �:�!;���:::o�p� ��:���l�::áeo�::��
da: t�;:e,b:'Oàsconl�:��I't��. Vãnia, não aceitou o convite em vlrtud€ a,;-uarde desfile _ de _ modas Renau

�
do compr.omlsso que assumiu em !taJal _ Estamos aguardando o requeriment.o

�eobn:;!:o�: 1�::d�;n� na testa do- prôxlmo sábado. do Deputado Ivo Montenegro, na Assem

telefone 27�. �U�:�:b�e:�i!:i� :: ;n:�::ca��:I: �I::d�:gi��t�;;�e:��i�nd;a:retitu�rau��
R:r::�d:�e�:Te�e�:tieP;7��e .� "José Ba.tlsta Rosa", da FaCUl",�,.d..�,,,,d,.',,,Oc-==='''_''''''====,,,,,==.,.H

URRAQUINHA NA CAPEL4 SANTO ANTONIO
....._�.�-:-'.. ·.f' I SANTA- M4Rl:A. .GORETT'
MI mell'tllll '1""I1JI)'lIfCI)

�.:
lnicio dia 4 do corrente com Misso às 7 hs. da nci

Administração de
"

te borroquinhos logo o seguir.
imôvels. Defesas tiscal... �fH#!UI S fI'J

<.,

Dia5 _ sábado, MisSa às Z horas do manhã. Na
1·0 andar - Fone!: 251 � p n t�,! :�.' 4Ití

vena às 7 horas do noitle borroquinhas logo o se_

Escritório especializado em. _...,:;!! _ !:'� guir Dia 6 _ domingo,' Misso às. 8,30 da' manhã.

Questões trabalhistas.
• Nav�no às 7 horas do noite, borraquinho o seguír.

'Rua Felipe SchmIdt, 14 _ �"==__====m"",,;a"'- n"SS OD'XS"S"D'S�

DB.1l0LDEMAB O.
D�MEM&�ES

Dr. Acácio Garibaldi
S. Tlaiago. t ,_ .

ADVOGADO

ATENÇÃO
StHViÇO DE MUDANÇAS URBANAS INTER

MUNICIPAiS E INTERESTADUAL, '---------'

Não é necessó�o o engradomento dos máveis.
Intormoções ó ruo FranCisco Tolp.ntino, nr'34

fone 3805

SltIlIlOSO\
80 CHE ZIT3

NO HOEPCKE, TEM

'Dr. NILTON
PEREIRA
ADVOGADO

RUA SILVA JARDIM 1'T:1

"Sempre Alerta"

-ROTARY CLUBE DO

ESTREITO

fi
Local de reuniões
Ciube 6 de Janeiro

6as. felTas, 20,00 horas

VENDf-H
Uma casa de madeira

5 x 7 localizada na nova

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

pela RADIO GUARUJA de FlorianópoUs • Oesenhos

de 2.a a Sábado

Prepare-se para o Futuro
adqUirindo 10les de terras, pequenos chácaras e

árt!as para indústrias em

BARREIROS
no "BAIRRO YP1RANGA, onde esta situado o Grupo
Escalar local.

Os i�teressados poderõo dirigir se diretamente 00
ESCRiTORIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Julio Malina
Ruo FeliPe Schmidt, 14 - Sobrado - Fo,..."

2347 - Florianópolis
SERVICóS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZ4ÇÁO E REOR(;4NIZ4ÇÁO DE SER
VICOS
riU4 CONSELHEIRO MAFRA _ 160

FLORIANOPOLIS __ . S4NTA CAT4RINA

8.00 - Correspondente Columbus
8,55 - Reporter Alfred
10.55 -Informo o Rádio Guarujó
11,55 -Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 -Político de Desenvolvimento
15.00 - Correspondente Columbus
16,55 �Reporter Alfred
1 R lO-Resenho Titânus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Reporter Alfred
21,30 - Correspondente Columbus
22.05 - Grande Informativo Guoruiá ; �

Dopo-lamenta de Not;c;oso Tel,. 3816 - 3822 PERfEIÇÀQ-R.IlPIiIEZ
Pó"'i ... Guorujci - onda médio - 1420 Kcfs _ S
KiloVlott5 - onda Curta - 5975 Kc!s - 4� metro.' ,

bens

ClAU
A lOJA QUE FALTAVA NO ESTREITO

Confecções - Tecidos - Bijoterias -

Artigos Finos Em Geral

Sob-loja: Alta coslura sob a direção
,
de Da. Célia

USE o SEU CREDIARIO

Defronte aos Correios do Estreito

ATENÇAO: os CREOORF:S DA EX CASA AGUIAR:

Façam seus pagamen�,()s na Loja �LAU

,-- , --- ------

-ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
Faça suo inscrição no "CURSO PREPARATO_

R10 CONTINENTE" o único com profe$ôre .. espe_

ciolizodos.

RUQ, Dr. Fúlvio Aducci, 748 Antigo 24 de Maio.

ESTRITO - FLORIANÓPOLIS.

.. 80LA "'A. PEltf'lfTA DO llUJII.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J.---------------------
'l.j.,' �

MElHOR ALlMENTA�ÃO "PARA MELHOR SAUDE
D MARIA SILVEI'RA �
DIRETOItA DA COZINHA ItOY,\l� ".�(',,'III�.,�If[p /�

Experimente servir õste
"muffln". Você verá qu,
não sobrará. um.. é uma

delícia.

MUFFIN COR..DE�ROSA
8 1/3 xic. de farinha
trigo
1 % xtc. maís 1 colho tec

pa) de água
3 colho (sopa) de s'ermer
to sêco ou 4 tabletes -jp
Fermento Fleischmann
11 colho (sopa) de açúcar
6 colho (sopa) de goruu
ra

1 colho (sopa) de sal
2 ovos

1 pacote de Gelatina RI.l.v
ai, sabor Morango.
Coloque a metade da á

gua a ferver e dissolva nela
a gelatina. Deixe amornar

'A água restante (apenas
morna), junte o fermento
e deixe 10 minutos em re

pouso. Bata para rüssotves
Junte as duas misturas e,
em seguida, todos os ou
tros ingredientes. vá-, amas
sando até ligar tudo ncen
do a massa uniforme e li
sa, capaz de soltar da {{4.
allha.

Tôda a energia se transror
ma em calor; se você ll�h
tem energia, não pode '

.. ee
calor. Crianças sadias P)
dem precisar de menos .1

gasalho em climas frios de
que os adultos, pois a sua
produção de energia e se

ralll1ent� malar. Se você
se sente bem, numa tempe
ratura de 21 graus cena
grados, se necessita de se
cobrir apenas de i e v e
quando deitada, se não'
sente frio nas mãos e '10
pés em ambiente fechado,
então tem possibilidade -re
seu metabolismo ser nor.
mal. Por outro lado, se J

cê experimenta todos 'Jf

sintomas acima, pode j S'!J
que você necessite de Vita
mina B, prçtetnas ou mme
rars. De qualquer maneira
se você tiver urna altmen
tecêc adequada e balan
ceada e esta for bem ...b
sorvida, sua produção de
energia deverá ser normal.
- Eis wna pequena oner
taçâc, quando você dese
lar compor 08 seus m

1. Depois de um almoce
::IU Jantar procure ser';ir
uma sobremesa leve. P'l.CPColoque a massa para

fermentar em vasilha co- coroar uma refeição onde
berta, fora da corrente ,iF você serviu uma feijoada

ar� d:n:!:s! i�2 d���:s'n�� - ..�U;�:;��;'�lt�Z�:
amente crescer por mais frutas, uma gelatins, �1!U

1/2 hora. sorvete. Os bolos, terras
Leve, então, para a me- etc. serão bem�vindos j'3

sa enfarinhada e abra a pois de wna refeição nli;.'!
massa com rôlo, na espes
sura de 1 cm. Pincele com
manteiga e dobre ao meio,
calcando ligeiramente para
grudar.
Corte rodelas com 4 em

de diâmetro, utilizando '

cortador próprio ou a bõo:�
de uma latinha. Ponha ca
da uma numa formin!1�
de empada ou em taboleiro
com sulcos próprios p:1cr
crescer. Depois de 40 mi

nutos, pIncele com uma g
ma de ôvo e deixe termi
bar de crescer (mais 21)
m1.nutos). Asse em forno

_(,boderado, durante 20
�tos.

NOTAS e sugestões

ou menos leve.
2. Não sirva dois tipos de
ave na mesma refeição.
3. um acompanhament<J
deverá aparecer apenas iI..
ma vez na mesma refeição
Evite servir ensopado

com batatas, bife com b::.
tatas, etc.
4. Sirva apenas um· prat.o
d'água de cada vez. Depnis
de maionese de peixe, e"i
te o camarão frito, o peixl
ensopa,do etc. A coisa un',
na admitida é a repeti,'::Lc
de produtos d'água nllIT
mesmo prato (sopa de pe
xe que leva camarões, .'llR..
riscos, mexilhões etc.. fil(Ô
de peixe ao molho de r. ... -

marões etc.)
5. Sirva uma só sala-:!f

- muita gente tem duvi- em cada refeição. Evite
� a respeito do funcio!la servir uma salada de alf=t.
Illento da" tireólde. Além ce ou to'mate, se já sêrviude lazer um teste de !1l'2_ maionese. Mais de um tlprtabolismo, há outras ml.- de salada, só em refeiçõesIleiras de se saber se a y,:!:o de ecrimônia, quando !dução de �nergla da pes_ convidado poderá escolher
BOa está normal. Um los o que preferir.

.

IllOdOs, é observar quão là
Pidarnente ela se move e -,,-------.,::a' ou. a t,mp,,.',,·a .sempre Alertaque Conserva a casa..

blica, para fins de desapzv 8. Martinho, a Leste
priação por interêsse sacia uma Unha que parf4!'
uma area de terras situa. ponto "q" ao ponto "Q..'l'
da. no rmmlofpíe de Tuba- da planta do engenheírr

��:S. � da outras prcvídêc, �. a�:a�aC:��ç�:tr:i!�
Art. 1.0 - E' declarada n. 4676 e marginando o

de utuldade pública e de Rio Capivarl até encontrar
Interêsse soelal, para rins terras que foram do esnó.
de desapropríacâe, parte lia de 'romee Fernanoer
do imóvel denominado F:l Vianna, ao Sul, com dltã�
senda Revoredo, constituí- do referido espólio e a oee
do de banhado e da ilhota te com o Valo João Satin,
de Areia. com a área apre o qual parte de uma san-,
ximada de 800 (oitocentos) ga (antigamente Rio ds
hectares, situado no mun!

.

ilhota) em terras de suces
cip!o de Tubarão, com as sares de ioão Francisco d"
seguintes confrontações: ao Medeiros e pelo seu prv
Norte limita com o trlWel longamente até terras d.
são dos p-cnnetérios de sucessores. d e Januárlr

Correia de Souza; a dlVlsr
oeste é conforme a planta
desenhada pa10 agrimensor
João Sarln e o memorial
d e demarcatória requer..õ8
em 5 de desembrc de 19 • .\1
por Manoel Pinho e Filhos
e ambos esses documento
se encontram na r$rtda
apelação ctver.
Art. 2..0 - O Imóvel ou

íetc desta lei será apro
vertadc para criação de g9
de, sendo parte integrante
do compáscuo Pirituba, f
cando subordinado ao Ins
tituto de Reforma AgrárIa.
de Santa Catarina (I. R. A
S. C. J, obedecendo às suas
normas técnicas, estudos li'

planejamentos.
Art. 3.0 - A presente rta

sapropriação é declarado
de urgência para Imtssao
imediata do Estado na
posse dos bens objetos du;.
ta lei, nos têrmos do ert
15 do decreto lei federa
3365, de 21 de junho tir
1944, com a redação que
lhe deu a lei n.c 2786 de
21 de maio de 1956, em
seu artigo 2.0 e respectívo.
parágrafos.
Art. 44 - Para atendei

EDITAL DE CONVOCAÇÃO as despesas decorrentes
Convocamos os Ilr do Q, no gôzo do pln. �� apu:;ão f�esta lei, (

Moç:. e dos seus direitos, para o sess:. esp.. de elei
d
ovema rIca eeeenea

çõo poro o preenchimento dos cargos do odm:. do o a abrir, por conta. d
loj:., dos r!pres:. à ·s·ob·:. 'assembl:. leg.isL fed.;. dü�s\9,;,. de errecedacec e
ord:. e poet. AsCemb/:. Est:., paro o penedo de 1962 de. outros recursos dlsponíà 1963 a realizar se no dia 4 de maio de '962 do veis do orçamento vígente
e.. v:., (Js 20 horas: no seu templ:. prov:. à ruo Vjdal o credito especial de Cr$Ramos na 80, neste cr.,

_ 50.000,00 rcíncoenta 'l1.1
Or:. de Florianópolis, em 30 �e abril de 1962. )hães de cruzeIros).

Jacy Joõo Doussen Lúc�o Nelson Martins �rt. 5.0 - Revogados tuVen:. Sec:. Adj:. disposições ,em- contra.rio,,

esta lei entrará- em. vlgm--BA R R E IR OS.,.... ·na data d, 'ua pUbÍlcaç.o
Sala das Sessôes, �m . .28Tradicional Fesla da Sanla (ruz :;62011"1' ,C'ldql; d,putado

....,.... Lider da B8incada 10
PTB.

o
. deputado OUce Caidas

Llder da Bancada do PTB
tem a honra e a sa.tisfaç<1Q
de tnfonnar, que, em êes
são de 28 de março do cor
rente ano, apresentou l
Assembléia Legi,slatJva di
Estado de Santa Catarina
projeto de lei que "Declu
Ta de Utilldade Públic.l"
para fins sociais, a area
aprOXimada de 800 hect:\_
res de terras pêrtencen�;er
a "Fazenda Revoredo" no

:U8�gC:!d�e:��ão, com

PROJETO DE LEI N . o
49/62

_Declara de ut1l1dade !lU

(IA. HOTELEIRA RIO BONITO
Assembléia Geral Ordinária

SEGUNDA CONVOCAÇAO
São conVidados os srs. acíonístas da Cla. HoteleiraRio Bonito a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a realizar-se às 10 (dez) horas do dia 22 de maiode 1962, em sua sede Soolal nesta cidade de 'r'eneeréEstado de Santa Catarina a 1im de dellberarem sôbre

a seguinte.

aRDEU DO DIA

a) - Relatória da Diretoria, Balanço Geral, contas
ce Lucros e Perdas e parecer do coneeíno Fiscal, rela.
tivo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de lU61.

b) - Eleição do Conselho Fiscal e fixação de seushonorários.
e - vutros assuntos de ínterêsse social
Avisamos outrossim que se acham. a disposição dos

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

TANGARA', ASCQ 22 de mario de 1962
A 'DIRETORIA

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

A' GL:. D:. S:. A:. A:· D:. U:.
AUG:. E RESP:. LOJ:. SIMB:.

"JANUARIO CÔRTE"
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PROGRAMA
5. feiro, dia 3, às 19 h: Hora Santo

.

\ �Ób����' d1�a54, à�s I �9h h'L�d�f�h�isso
DoMINGO 6 .:_ MAIO: ....:. DIA DA FESTA

Ás 7,30 h. Misso 'com Comunhõo PaSCal das
crianças

.

IÁs 9,30 h. Missa Solene Contado
As 16 h: PROCISSÃO DA SANTA CRUZ

Em seguido: Misso Vespertino
As 21 h.: GRANDE QUEIMA DE FOGOS
Durante os 4 dias haverá borroquinhas com do_

ces, prendas, churrascos, bingo, músico, serviço de
alto falante, fogos de artifícios, etc.
Solicitamos e agradecemos o envio de prendas.
pelo Comissão: Licinia de SOUl.a - Presidente
Visto: ·Pe. Justino Corstjens - Vigárip -

--------'

(urso Inlerriacio�
nal de Construção
(ivil Na Holanda
A Campanha Nacional

de Aperfeiçoamento de Ni
vel Superior (CAPES) co

munica aos interessados
que o BOUWCENTRUM de
Rottetldam, Haranda. está
anunciando o seu 50 Curso
Internacional de construção
de Edifícios, destinado a

arquitetura e engenheiros
C{!peciallzados.
O Curso será dividido em

duas partes - uma teôrl
ca, sôbre a problemática
geral da construção de edi
fícios e a ;utra para espe
cialização em um dos ag

suntos tratados, ou práti
ca: de Interêsse Individual
do candidato. Terá a dura�
ção de 25 semanas, com

início a 29 de outubro de

1962, e será -ministrado em

inglês. Os candlda.tos deve
irão inscrever·se atê 15 de
setembro, apresentando
comprovante do curso su

perior e de ocupação no

ramo da construção civil.
A taxa de inscrição é de ..

2.650' florins (cêrca de

USS740) pagável a BOUW
CENTRUM (700 Veena.
Postbox 299, Rotterdam,
Holanda) até 29/10/62. O
CU&to da manutenção é es

timada em 400 florins men

sais.
Para a realização dêsse

curso são oferecidas algu
mas bõlsas de estudo, de
vendo Os interessados soli
citar informações e formu
lâriosde inscrição ao Adi
do Cultural da Embaixada
dOS"-Paises Baixos - Rua J.

_ OrJanrio Dantas. 68 - Rio
..:;. .NII'JI rlP, ,Tnnri)'n - ..Cll.

----- �-- ._------

PA R T I C I P A ç A O
�er�ndino V. Cardoso e Sra. Isoléte V. Cardoso
Ortrcipam aos parentes o pessoas amigos o conto de casamento de suo filho CLAUDETE com o

. ANTONIO V. DA ROSA
CLAUDETE, ANTONIO

FlorianÓPOliS" 28 d� A�r:J �eOl �62.
!lls;
A cabelereiro SELMA comunico às suas fregue_

lO
e omigos que instalou novo e moderno INSTI�U

Q di
DE BELEZA o ruo Crispim Miro nO 34. Estando

��de'todas __ . _

MISSA DE 6° MES
.

: HELENA SALUM
se

A familia de JORGE JOÃO SALUM convido a�sUs PClrentes e pessoas de suas relações poro o M,IS!o qlle mondará "('elebra( no dia 5 do corrente, s�_��.na Cotedn:d Metropolitano, às 7 horas. em ln
ao à olmo do sempre lembrado e saudoso Dono
NA SALUM. pejo passagem do 60 mê� _de seu

rn - Mento. _ Pôr �sse ato de piedade erlsto, o fa

�ofn
a S�.�,�.M- desde 'já agmdece c todos quartos
PoreCC'·rtim. ,'::..--_.'-- ._-'

.,;,-... '� \"c

GOOOL T M�ls um "tento" de Gillette para você I ganhe o fabuloso gula "Gi!Jettena Copa do Mundo" - edtcêc 19621 Um documentário completo de tcoce ·05Campeonatos Mundiais de Futeboll Uma seosecronat oferta inédita de GilIe�tel ..E êste valioso livrete acompanha os estojos Gillette _ Campeao e Diplomata.os "craques" da boa aparência Gilfette I ... Compre. hoje mesmo. a jnsupe!""â�'elqualidade dos aparelhos e das laminas de barbear GIII�tte e g�ranta. de�de
Já. o seu exemplar do guia -Gntette na Copa dó Mundo"I

o "craque" dos estojos OiUeUe I O
moderno aparelho GilleUe Monotech,
de uma só peça. e o'Munidor de lami;.
nas GiJlette Azull Tudo o que exisle
do melhor para o barbear I

,cR,325,oo

96 PÁGINAS.! ··NA MEDIDA·· f'AFiA O iio\oi��� ,tA�ó�dd.úlRESULT,ADOS DOS .JOGOSI;ACOMPANHE :TOOQ O �

CAMPEONATO MUNÓ�AL1.,. 'COMPRE .JÁ o_ --SEU ESTOJO
GILLETTE E GARAF.rfÂ ci SEC; EXEMPLAR DO GUlA

"GILLETTE NA COPA 0.0 MUNDO"' ..
EDiÇÃO LlMITAPA E�SIV.A DE GILt:ETTEI

CINEMA�
, �CEHTIO

Cine UII JOSE
,,.-B.lIJ:.a$-

Fone: 3636

- MetroColor. _

Centro
às3e8hs.
John Wayne

Richard Widma[k
Linda Cristal - em -

Estreito
ii.s 8 boras
Sterling

.

Hayden
Grace Roynor

.,

-EM-

1W"�!oR
.

DOS TRO'PICOS

,:_. Censura até 14 anos -

Á L A M O
- Tecnicolor -

-- Cens.; até 14 anos -

l:iDe 1.1'1
Cia. DlPlBliiCentro Fone 3435

à.s 5 e 8 hs.
John Cassave·tes
Bara Shane

Estreito
às 8 horas
Kelth Larsen
Buddy Ebsen
Don Bumett

-EM-

...
--

.. � Rio DA FURIA
�

Fone 629:

- em-

CRIME SEM PERDAO
Superscope

Censura até 18 anos

Chie 10ft
às 8 horas Censura. atê 14 anos

;_...
Cia.DlA ($. José'

�s8horas
Tec.nlcolor

Jo!m.._WJ,yne
Jean Arthur

Stewart Granger
Deborah Kerr

�.j#A

James Mason
-ern-

o PRlST01\-'EIRO DE ZENDA
Censura até 11 anos

- em-

O cUÇ"Y'nüy F. _.\ (i:Ri\NF'IKA

'!{

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OS DESERTOS - Não dne ter sido multo agradável
o Inicio da carreira literária de Ricardo Ramos. Carre

gando um nome ramoso, de um dos nossos melhores es

critoreS de todos os tempos, Isto certamente teria que
se refletir não si! em sua obra. mas também e principal
mente na maneira como a mesma seria recebida e enea
ca.ada, numa oomparação ine"Vltável. Mas RR conseguju
�uperar tudo tsto, re�lizando wna uteretare que ê sua.
'com temas que lhe soo caracteristicos e que o identifi_
eam como um dos nossos melhores escritores jovens .11:s
te '·O.'i Desertos". edição Melhoramentos na coleção "Pa

torama
da Lit�raturn Brasileira", mostra-nos um es-

1:fitGr que dorntna perfeitamente o seu instrumento de
trabalho e que tem o que narrar. Composto de 15 his
tórias, enfeíxandc trabalhos de seus dois livros anterio
res (5 de ,"Tempo de Espera" e 5 de "Terna de.Reis")
além de 5 �r�halhos novos, possibilita um confronto, mos
.tru a evoluçao do escritor, em busca de um estilo cada

elo mais pessoal, numa linguail'em enxuta, p-ecísa, e-
tn e seca. A�ul. �esta secura e nesta precisão, por

:V'.e7.eS, uma. leve rnnuéncta. e sWllamente benêfica. do

,velha Graça, em especial. na procura dê! termo adequado,
-q-ue se funde ao Que var eer narrado, para nos trans
_plltlr a mensagem do autor. Não conhecendo sua nove

la (OS caminhantes de Santa Luúa) temos que nos
rest-:inglr ao conrronto dos três volumes de contos on

de as situações e tipos tem uma presença mar-canta
:::0vit:!i���e �e:e;'��ed��:���:, S!� ����israe T�%;��.:
onde um pequeno foi de história, sem maiores novida
des, cria força e autenticidade humana e artística.

A MULHER NA JANELA - Est.reltando com um li
vro de contos dos melhores, recebido com justos louvo
res por tõda a critica. que viu nele não uma l'evehcão
mas um escritor de pulso, já feito, Hélb Póvêlra ret�r
na a�ora c.o:n u,:" volume de crônicas. edição de pU!sQ,
ja feito, He]lo Polvora. retorna agora com um volume de
crônicas, edição ESTANTE .. Aqui, necessltarianos nã.o só
de espaço. mas tambem de POSSibilidade de definições
maL� especiOcas e taxativas, numa classificação do que

, por exemplo, em compartimento estanque, conto.
ovela, crónica ... Limitemo-nos a dizer que HP continua

escrevendo muito bem. cada vez melhor, CJm aqlle!a mes

ma propriedade de sempre. sabendo ver e narrar e <:en

do. aqni outra Vf'".t. acima de tudo o memorialista o ro

m:mclsta em potencial já entrevisto em "Os -Gal�s
.

da
Aurora". Mas, em última análise, impOJ.;tarão as classi
fieai'Ôes. ou importarâ a Qualidade do-. q,ue vem' dito, a
anltnt:cidade de Quem na:-ra, a pais.Jg-em humana cap
tada Jlf)r h'Jmem de lina senslt?_ilidade, que sabe com

p�ef'Ilder e ver (! trnn.!mltlr? E Isto.HP sabe atê demais. O
nEG1MIS PARLAME.....TAR E A REALIDADE BRASILEI
RA - Em sua coleção Es'udos Sociais e Políticos sob
n.021 a R':!vista BrasUelra de E�tudos Políticos, da Fa
�uld'lde de Direito da Universidade de Minas Gerais a
r300, de edit!l.r o trabalho cOm o titulo acima. de auto
!ia do primeiro mino Tancredo Neves. e Que foi a aula
inau�llt"Jl dos cursos da' Universidade de Mina<; Gerais
p�o[crld:t no dia l° de março, perante a As.�embléia Un,i�
vers!tária. No trabalho, são examinadas, de m3.neira su

dnta, mas com propriedade, as adequações do regime
parlamentar :l realidade btasllelra atual.

SM ....... CP 334 Flotia-

PARTIDA� OE
FlORIANdpOLl� EM
DIA� ÚTEI� AG

9horas!

"rrllfln para Sábado e Domingo O
onalo Calarinense Infanlil
De Basquetebol

te como legitimo vencedo!'

do certame local. Quant0
a Jinville o seu represe:l
tante .. �'l1 incôgnita. _'\5_

sim revela a imprensa lo

cal.

60SU tE CHÉ?
ENTiO PEU tAFÉ ZIT'

Scnsa�
-

O na poliUca unifiea�Ofa da [UHOrn
Europa OPinião politica) concordou, mesmo con

trasosto, com os planos do General de
Gaulle de urna "Europa das Pãtrias" de
clarou o Ex-ministro TOO Brentario na re

solução citada, sem nenhuma restrição
que a fnrmw.a de urna união europeia e-

Mercado Comum Européu esteve entran- labonda pela CruniMão Fouchir fica íon
do em estagnação. ge dos fins por cuja reaneeeãc os seis

Certo, que o General nêsses anos te-

eroteuor Dr, HeTmOJtn M. Goergen
Desde a ascencãc do General de Gual

te ao poder o processo da unificação su

pranacional dos seis Estados membros do

!I!lori:rnos assumiram os mais solenes cem
promisso&.

Dbem ()6 autores da resoiueêo. que
sõ uma politica exterior e uma politlca.
de defesa em comam ccrreepoeem
!'Inse;- .

doo povos. eurcpéus e aos trata
dos assaeaeos pelos scvêmos do... seis
Estados.

Preparam-se as Cidades.Para OS
III Jogos Abertos·

Alêm de Blumenau ql1�

se movimenta totalmente

para a realização dos J1r

Jogos Abert.os tambêm tI

capital do Estado inicl,l os

seus primeiros movU"nentos

com as designações de

treinadores a escolha dE

atletas para 'os primei:os
treinamentos. 'rambém Jo_

invile, por sinal desde al

gum tempo, vem se movL

mentando com grande en-

PORQUÊ

tuslasmo armando suàs

Quipes Que concorrerâo :.W!:

III Jogos Abertos de S:mta

Catarina. Brusqu('-. e oul·l·a

cidade que vem encaral�,jo
.o acontecimento com rCil

ponsabilidade POls as equL
pes Que lá. estarão compE
tindo com as demais 10:"

vários pontos do Estado

encontram_se em fase ele .

rigorosoS treinamenQ>s, "Sempre Alerta"

Tielé, de São Paulo, Jogará Nesta
..

\ (apil�1 dia 19· ,

A 'representação maacuüt 19 de maio pRlxfmo, opor

na de Voleiball do Tietê, de tunídade em que exfbír-se

São Paule, apresentar-se â. á frenle ao sexteto do -: de

em nossa m!tropOle no dia Setembro local.

Noyo Valor Para o'Marcíllo DIas
A diretoria do Marcmo

Dias após o jogo que tr.t

vou frente ao tntemecíc,

nal de Lages, ficou 'namo

rando" o extrema osquer,

da Osvaldo que naquela. o

porLunidade teve desempe
nho magnífico, tntereeeen....

do desde Jogo aos mento

res do clube marcil1sta. A

seguir o ponteiro Osvaldo

voltou a ser observado e

sua conduta agradou
cheio aos diretores do etc,

be pra.ano, ereseenac em

da mais o interesse arr-e ....

riormente de mc.nstra-íc.
Em vista d'sso a direjcríu

do Quad·.o vice campeao do

Torneio Sul Bras.ileh-o, eu ...

trou em contãto com a do
Aímcre do Rio Grande <to

Sul, jã que o 10gador esf'l_
vu emprestado ao Jnternn

clona! de Lages. Porem, o

clube portoategronse ees

pondeir" ao Maremo 'jue

havia cedido todos os �Ti

rertos ao Internacional w..

bre o jogador.
pesccnneeendc-se como

o Marcit!.o Dias procederá.
Se o craque deixou � In,
tercssar ou se vlll ter '"1"'

mo outra faSe de CC:"T�

pondencla visando a eco

trataçáó do jogador.

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

Ultima do Esporte•••
oonti*a� da'" tióe ao Tupy na íüUma --0_

O médio Oulilca que- JO_ dada por 5 x l. O· c!u.Je

gava pelo Avai e q,ue se e'L bugrino apresenta .... se ::"Jtn

contra ria suplência do Vil) O p. p. seguido do Palnl':L

be Ath�tico Catarineru�, ras e de Olímpico com :2

encontra_se contundido cO:Tl pontos perdidos, cada,

certa gravidade na regiao XXX"

do tornozelo, sendo multo A diretoria do CaxiJ.s

difil!il .o seu apro"feitamen_ Futebol Clube, ui inii'l:tr

to nos próximos comp�;) .... dentro'de brefts dias ..ln'.1.

missas da sua eQuipe.
XXX"

Com uma renda superior
a Cr$ 10:000,00 a eQuipe
do Marca0 D:as goleou a

Sociedade Esportin e �_

creaUva Sadia, na jnaugu_

ração da .lIova. rêde de j!lL

minação do estádio do cll:

be de Concórdia. O placar
de 6 x 1, favorável aos

praianos diz bem da. �lUa

superioridade.
xxxx

A delegaçao do Car'OS

Rcnaux log.o após o co':.e�

jo que sustentou com o ft._

vai, c'm homenagem ao U;,.

.
do .-Ifa.paU,U\_d.:n, IJ!gre�sou
a Brusque, Siltlsieila !!olr;l

.o empate conseguido pel�
contagem minima.

XXX"

A equipe do GuaranJ ãe

Itoupava N.orte, Blumi'l_

nau, continua firme na II

derança do campwnll.to
daquela cidade, tendo aba_

grande campanha. para n

compra de modernos .. '�

netares para o seu estil.'Jio

de futebol. A diretori� 1.0

Plnguím da manchester a

cledita que a campannil

atinja seu obJetive.
"',,'"

No: próximo domingo a

eQulpe do Seleto do Gua

ramlrlm, estará lna�u�
rando ... alambrado- em i'I""U

estádio de futebol, ul-.

gência da Fede ação C;;_�.

rlnense de P'UtebOI que !1'-'oJ SO
permite jogos em estál]i.1S
sem o Indl:>peusável ala.n

brado.
XlO<'

A representação do S·�_
leto para comem.orar a i

nauguração do alam�a'h
em sua praç� espol"�i�'a

convi(!.Ou a quadro do B'\_

ependl, pa:'a um confro'1:O
entre suas e:.;quadras, O
con"Vite foi aceHo pela e

Que jaraguaense.

Vende-se
J Residência com quintal
1 Residência bem no centro com toda confÔrto.
J Terreno no Bom Abrigo. -

.

1 Automóvel naviss-ifno.
Vendas por mo.ivo de viagem.
Tratar à ruo Felipe Schmidt. 34 - sola 6 - ho_

rário comércio!.

FLORIANÓPOLIS IÉ UM MUNiCíPIO POBRE
�=-�������------------�------

,-"IM"-,P_,O,._,S,,_,T,--,O,,-,,S,----,P,_,A:>.;G><cO><cS,.___,_P,.._E=LO�S",,--M,UNI C I PES

ti UNI,ÃO,..,.."", .49.9%
AO ESTAOO",.".,,,43.6%

AO MUNicíPIO ... ".', 6.5-1.

. O impôsto arrec.adódo pelo Muni
cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços à Populaçõo: em es
colas, Ruas e Estrados. Limpeza
Público. Assist6ncto Social. etc.

FIQUE MAIS POBRE, PAeA TIU
IMPÔSTO

• COM PONTUALIDADE

CIDADE NAó

A R R E C A o A C. Ã o

PAltA QUE TUA

ve que ceder sueesswameme a al(l:uma.s
exigências polítieas dos outrqs cinco mem

br..... eh Comunidade Europeia, dL<;po."It'lS
a não deixar enfraquecer o conceito origi
nn] da supranaclonalidade das ins.titUl
cões- europeias. O General de Gaulle por
sua vêe em tese não está disposto a sacrt
ficar direitos e poderes de soberania no

altar d3 comunrsaoe Europeia, negando- A União de Açe e Carvão. o Merende
se a seguir o caminho iniciado que deve. Comum e a EURATO»! rcrnm consldera-
de acôrdo com os planos originais dos dos apenas o começo da integração earc-
arquitetos de após-guerra, terminar nu- peja. A fl:nalidade das três ComunIdades
ma fede�açâo estreita entre os seis E"sta- vai alêm do terreno ecenômíco e visa a
dos europélls. não só no terreno eeonô- uniào politica.

, mico. mas também e como coroação Politica econômica é, segundo os au-
de todos os esl()rçO� no terreno potíeteo. tores do documento, apenas uma parte

Já as diflrult4ldes s.urgidas JY.)r 'oca- da politiea em geral. A Interdependência
stêo dn segunda etapa. do Merc:ldJ Co- enire as decisões da política exterior e
mum E"uropéu não foram vencidas a tem da política. econômica obriga a uma po-
P:>, de modo que o result:ldo finallllente litica exterior em comum.

obtida em 14 de janeiro de 1912 teve e- As: exigências concretas da resolu-
feito retroativo para entr3r em vigor em ção de Bcnn são revolucionárias _ c:m-

10 de janeiro de 1962. como reza o trata- siderando-:se ter sido ela assinado pelo
do de Roma de 1958. cbefe do Grupo Parlamentar majoritá-

O ultimo encontro entre o Chanceler rio da Alemanha e antigo ministro da<;
Adenauer e o Gtneral de Gaulle, em Ba- Relarõe� J1xterlore� de Adenauer, Dr. von
den-Baden. no mês de fevereiro, parecia Bl'f-n·"n". homem '"europeu" sem nenhu.
ter rt!solvido os maiores Unped�mento.'1 ma dúvi!b.
pa:a um procrress(", substancial da unifi- "!i'.... j->"��·l'm os autores da resolução,
cacão polít.ira ('Ul"o::\(�la, desta vêz não na que nenhum tratado deve ser assinado
base da Je(},era,;üo e supranac!onaUdad"', fuhlrame-nte, que ponha em perigo as
mas sh;n (ia c()nfederação proposta pelo I'�munrdade� europeias constituidas e em
General. O Chanceler Adenauer estava pleno e s�ltlsfatório funcionamento. Não
di!>posto a ceder nos seus planos de 'Uma eleve l'et· concluldo um novo tratado que
imediata federacão politica, na esperan- �� �p.r posterior O")S3U enfraquecer
ça, que mesmo �ma confederação Ia. for- "!"a�!Ift'Z dos anteriores.
c�":o!.m('nt .. e (j1l3-<;e automatlcamenEe .re- Os tratados, QU� "Visam a unidade '

conduzir tOOO'l ()fI seis Estados aos conce1- ""'n·�":I. si�ificam o C{lrneço da reaIL�a-
'-tos da tede:-a.cão. �o de lima imlca estrutura juridica nos

A com-;s�ão, encarregada do assun- <r-j<.; J::"' ..... cln<; membros. E' por Isto, 0l1'

b, que tem o nomc do diplomata 'rarwês antes de :l ...<;�narelll 'lua.!quer compromi�_
F::lIlth;'t, não avançou em :seus entendi- SI) 9�"n't<'f�"l !)C.la Cflmi"sã9 F"\Jlrhêt pal"n
menlos como se eSfJerava depois da eonre Il�:l C".,f('d�racão Europeia, baseada na

rência de Baden-Baden. �"(""'r!.,. nactow'll em vêz da .�uprana_
Eis, Que. em 15 Ôp março de 1962, !<ei<: ckmalid:lRf' devem ser p;arantidoo a vigên

membros dirigentes da 50eledade "U.niã,o.-. da do� tratados assiJlados e e�peeialmen�
da Europa" sob a chefia do Ex-Ministro te o!' (lireitos e as flbrigações do,," Í!:o;tados
do Exterior e hoje chefe do grupo Parla- m('r>"h,.n�,. "11 ('""'onn-tênclas atuais d'">
mentar da Unlfin Cristã-Democrata no órgãos supranacionais.
Parlamento Fi-dentl em Bonn, Dr. Hem- L l-..l.lJ , .......... Jres do documentG,
rirh von Brentan:l, publif!"J.ram uma re- 'lue O!< �e-i<; Fi'.tados membros, no prêam-
solução condenando veementemente (15 bule do Tratado de Roma, confirmaram
planos da Comissão Fouchet e co� isto solenemente o obi"etivo de criar a ba"9
os planos do próprio General de Gautle. P'fj.ra uma untãoc,sempre mais estE'eIta d"1�

Enquanto aPre' Idt'nte do Conselho chl P')VO'l f>\lrrmêus. O dever Po�itlco de todos
Estado Rheno-Westfalla, Franz Meyers. os. F,""'tndt<:tll� "'ilropé\l� ('on.�lste em l'{':l

no número df' JIc,•.f'1l1bro de 1.961, da.. rev�•. ...l�t!.:.. ':�tt",:v,w.wm�Ul..4� fW.
ta politica "Oie pOlitIsche Meinung" I A v�m.')S f' do.� Sf>IIS JlOVt"I.'l.

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

Em prossegUimento ao

campeonato de Juvenis >11l.

Guanabara foram reauee

dos domingo os seguintes
jog.os: Flamengo 2 x Amé

rica 0, .actaroso 4 x ;:lo

Cristovão 0, BonsucessO 1

x Vasco (l, Bangu 2 x cem,

Po G:'ande 0, Olaria � e

Portuguesa 1, Fluminense

1 x Madureira O

xxxx

A dtretorta dê! Figueiren
se Futebol Clube tendo fi.

frente a figura do Desper
tiEta Heitor Ferrari seu a

tual presidente, "Vem traba

Ihandc ativamente com fi

to de introduzir melhorias

em sua praça de esporte,
no gstrettc..
Neste sentido foi traçado

um plano de serviço. ueven

.do merecer especial aten

eêc a eonstrueãc da arqui
bancada e a coloeac:ão do

alambrado.

-'0-

A equ.ipe do Clube Uni

"t'e�itâriQ, conforme decla

racão de seu treinador Na

Z2�etio Nappi, está bem pre

parada pam::t maratona

do esporte da rede devendo

ser lima das serias concor

rentes ao titulo máximo.

_D_

O arqueiro Doml já se

çncontra em franca movi

mentação. depois do afns

tamentn d:l equipe alvi pre

ta p'r ffiati..·o de forte con

tusão.
Domi foi lancaclo no en

cont�o h-ente ao Tamanda

ré �aindO-se bem.

_0._

Relorcos Para o

A!m:r3!lle Barro-

A d�l"eto"i:l do Alm!r:;mle

Barro�'1 r.'11Üinua com o

in\.uito d(' pon{ r arn1:1L'

uma equipe rC:llmente Uil_

derosa que p.assa enfrentn

de igual para igual, ao

Marcilio Dias. VáriOS jog ... -

do�es encontram-se e ..n.

experiências e oulros 1,.an·

tos já foram te�tados. A_

gora foi a vez do arquuro

Bene'val qu� pertenceu a

Portu'guêsa Carioca. T;lm

bém o zagueiro Jorge que

defendia .0 Olaria da 0'.1.\_

nabara. esteve se exer 'i

tando com geral agr�\lo.

-----�

Acertada a expul
são do player Jo
celi

A reportagem conversou

c.om o apitador otI.be�to

Nahas ,do quadro de arbi

tros da Federaçãq CatnrL

nense de FuteboL O con

dutor da partida entre FL

gueirense e Tamandarê n:'

alizada no estádio do 'l.!;:i

negro teve' oportunidad<! de

adiant.ar que expulsou ao

jogador J.oceli por trt<']

de�respeito a sua arb ......
gem e qU2 outra não po_

deria ser sua atitude tp.n

do em vista a m�neira (:.D_

mo atleta do Figueirel1,'e
J se dirigiu â Sl1� pe3slJa .

.. Confessou que nno cum">

priu uma bôa arbitrag,;m
mas quc não poderia 1.cel�

lar o desrespeito do jO�il
dor, mandando_.o para o

chuveiro, antes do tempo.
Tambem o presidente tio

Figueirense Dr. Heitor Fer_

rari, foi frontalmente con..

trario a atitude do jogad:.>r
reprovando o seu proeeil
menta e advertindo..o dura_

mente. Outra não pode:-ia
ser, evidentemente, a. ati

tude do presidente âo FI_

gueirense que sempre s:;

InOStrou um grande. dp�

portista. e nunca podl'na
compacturar com a iri�
ciplina posta em r.am;)Q

por jogadores Insatisfei",g
F.oram palavl'ns do árpl

trOo Gilberto a.has a. noor;a
,

reportagem.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hoje, em Chicago, o brasileiro Eder jorre colocarã em jogo seu título de campeão
mundial dos "galos", dando combate ao mexicano Herman Marques

PI , TA VENCEU A REGATA EM' HOMENAGEM
AO DOUTOR ADERBAL RAM OS DA SI L VA

FOI reattznõa domingo Lopes demar Sales e Edmar Nu, va regata alterando algu- 2° lugar: Audaz com Nery nes Pires tos flcou sendo a seitl:':ü'e 512 pontos,
na bala sul, uma regata a 2° lugar: barco Slre com nes Pires mas colocações cujo resulta Hubner e- Tadeu cacoot 50 lugar Ciclone com Ade. l0 lugar: Pirata CÍlm 1.3!12 '40 lugar: Ciclone com �·18

vela, em nonu-uagem a) Nivaldo Hubner e Sau}: Da. 7° lugar: Ciclône com A· do foi o seguinte até o 3? lugar: Slre Com Nivaldo mar Nunes Pires Junior c pontos 50 lugar Pinducn com 344

��"eA:�;�)��in��J�lo;:eldo� ��� �i���ar: Audaz com Nery �e�:�SO:u��iri�i:��i Juu.or i�i���a�U;���ta com Raf&- !U��;:: '�h�;�ílm �oa;1!�;� N�'��teG�i;�;::n�esultaj�S �:;::::: o�Ud:�l! Sir;o���� �:7IU::��s�.�gonauta
�e;;�,�b�:d�hl��A dl:::t���:i !!Ub���a;: T����ucacar��� A tarde f.oi realizada no. el Linhares e Valdir Lopes demar Sales e Edmar Nu- a, colocação final.por PQn- 3° lugar: Plnguí_," ,O_�l� _

pas urna pela manhã o nu, Joaquím Belo e Odlnaldo
tra a tarde, A recate (!.1 Oliveira

. PRIMEIIIA VITORIA DO URUGUAI
.:
Em sua terc�ra apresentação na Espanha a sele.

�ao do Uruguai hote� a da Escocio por 3 x 2. Ante�
EMP.A.!OU ° METROPOL EM LA CORUNA rlormente �s UrugU�I�S haviam �ido derrotados, ten

Com duas partidos teve sequencío domingo o InicIando sua temporada na Europaí O Metropol da conseguido um unlco empate frente ao Hungaros
campeonato da Cidade, referentes o quarta rodado colheu expressivo' resultado 00 empatar em dois ten

* * *

do turno. tos contra o Lo Coruna do Espanha. N primeiro VITORI... DO FLUMINENSE
, No estádio Adolfo Konder o Atlético superou tempo venciam os loc.ois por 2 x 1.

o Exibindo_se contra o Tupi de Ju�'Z de Fóra o Flumi
ao Guarany com facilidade pelo marcador 5 tentos Elário marcou os dois' gols do Bi Campeão Cota. �ense do Rio bateu em Alvaro Chaves seu adversá

(
o 1. rinense, enquanto Gento II e'\ Louredo ossinolarom no por -4 x O. Rodrigo ex ovante do Nocional d� ,

nho 7asr�o�.��iSgo�:���r�mp��a p�n�t�iét��:ê en�!�;� ,:a�:ch� La Coruna. ° Metropol enfrentará d�mingo �uoan����dr�o, fez suo extreia oficial no tricolor da
�

que AsterOlde anotou o pento de honra da. bugre. O M�tl'Opol não jogou contra o Atlético de Bilbá�
"

* * fi
•

Na preliminar o Atlético eplicou sensacional como vem sendo noticiado, inclusiye porque o Fio. PEDIU DISPENSA
,

goleado, pelo categoria de juvenis, pelo elástico mar I mengo foi derrotado pelo Atlético de 8ilbáo e n(io Buenos Aires, 4 CFrance Presse) - O atacante ..�
cador de la tentos o 1. pelo Lo Coruna. Sonfilippo, artilheiro do certame de 61, pediu dis .. ;1

Erneni Silvo foi o epitador do jôgo principal,
* * * penso da seleção argentino, alegando que não atro �

recebendo poro os melhores do futebol o noto 4. B.ENFICA BI CAMPEÃO DA EUROPA ves!lo boas condiçõe� fisicas. e morais poro se empe
As duas equipes estiveram assim formados O Benfica sagrou_se bi campeão de futebol de nhor com eficiência numa jornada de tamanha im

com os resoectivas notas: clubes europeus, 00 derrotar quarto feiro em Ams_ portâncio.
•

ATUTICO: Joõozinho 6, Marreco 6, Ciro 4 e terdão 00 conjunto do Real Madrid por 5 x 3.
Manoel 6; Claudio 6 e Bi 4 depois Morcio Pinto 5; O primeiro tempo terminou com a vantagem do POSSE DE GONI l'
Telê JÚ:�:t�i�: 6é������ 116'4�s��rte3�e��::0 o4�' �:;�n�á7s � �;u;sOI: g�v��n�ra eo:��kr���2Je::.a� fal;��;�a�%ba�o�Aj�o;-���st�tu�n��v;O;:�:id;���o�nti ' r'
Corlinho.'; I 4; Edson 3 (! Adilson 3; Vilmor 3, Nê_ pedodo final, Coluna e Euzébio (2) aumentaram pa Comissão Organizadora da VII Taça do Mundo, pos

go 2, Vovó 3, Ósni 5 e Asteroide 3 ra o Benfica num triunfo verdadeiro consagrador sondo à vice.presidêncio. António Losodo,
No estádio Orlando Scorpelli, no Estreito, o F!_ O Benfica aguardará agora o campeão de clubes

.. ,.. *

gueirense venceu 00 Tomondoré Dor 2 tentos o 1. sul americanos poro disputar o titulo mundial que'" COLôMB'A TREINOU
'Poro o olvi neqro anotou Zéco os dois gols e se encontro em poder do Penhorol. a"otá, 4 (U'I) - A seleção titulo, do Colimhio

paro n Tomondoré Orivol. , Disputarõo O titulo, Santos x Universidade Co venceu a suplente por 1 x 0, numa peleja d, treino
Gilberto Nohos foi o órbitro e recebeu o noto tólica do Chile e Penarol x Nacional de Montevidéo. mento em homenagem e beneficio ao goleiro Efraia

3, formando os dois Quadros do seguinte maneiro:
* * ,.. "Coimon" Sanchez, que completou 15 anos de ativ(

FIGUEIRENSE: Domi 6, Jocelv zéro, Trilha 3, VENCEU O GREMIO dades.

Fausto Nilton 5 e B'ezerro 4; Bibi 3 deDois Budini 3 O Gremio de Pãrto Ale9re exibindo.se em Atens,
.. * *

e Vario 4: Wilsan 4, Ronaldo 4, Zéco 6 e Anibol 4. colheu moonificn resultado 00 derrotar um combina VITORIA DO CHILE "1"
TAMANDAR!::: Jaime 6, J. Martins 6, Irineu '3 do da Grécia Setentrional ol"r 2 x 1. $ontioqo, 4 (AP) - A seleção "B" do Chile pos

depois Aberlordo 3, Orivol 5 e Juarez 4; Fido 5 e 50 * * * sou pnr mois um teste, ontem, derrotando n PrelJs.

bará 4: Luiz:inho 3, Roto 4, Lolõo 4. TRIUNFOU O BANGU !'em Munster do Alemanha, por 2 x 1 apóS o pri_
No partido preliminar registrou_se o empote, Continuando suo excursão pela ColAmbio o Ban mciro tempo em 1 x O poro 0.<; olemãcs,'

______ o c:!.:_O_o__O. '_;:9:_ú_d_o__R_lo_v_o_I'_ou_0 vencer, derrotando desta feito '" ,.. ,..

.

!lIça Diàriamenle. Os Plantões Es ortivos Da Rádio Anita Garibaldi. m Combinação Cõm"Õ·' ESTADO"dlções a Partir Dasoflo--DeHora
,�:-,�:.,-"�,,.--.1mHoraA'é1730Horas.

I • ..,H�""'.,.
,

.,

• '. __<' � _"! <� _ _�_ .

i e \ J<h '.

,.. AI'4OS DE LABUTA CONSTA�"�

PELO 'ROORESSO DF

SAN'A CATARINA

NO SETO!

lSPORTIVO

manhã <lprF ntru

guinte rexultad
}O Jugu:-: b: r o r ata I"'::�l

5° lugar Argonauta com

Osvaldo Fernandes Filho e
Antonio Dondst
6° lugar: Pinguim com AI.

Rar, el Línnnr

Grem=e-- E. O Estado
-

x Gremio E. Parentesco
CONTINUANDO SEUS PREPARATIVOS PAR�

O SENS�CIONJ.t PRELlO QUE TRAVARA EM
BRUSQUE Ct.N" O VALOROSO ESQUADRÃODO (O MUN' 1"101 DAQUELA LOCALIDADE EM
13/5 o G E o � TADO ESTARA JOGANDO AMIS
TOSAM" TE DOMINGO A TARDE NO CAMPO

�g OS· : C�U:! ceNTRA O G.E. PARENTES.

COM���,��H Ag�-:�:Ap:"'G�:DA�E AE��O�:
PELO EQUILlEW) DAS EQUIPES.

Numeros [lo
. Campeon�lo Dos Fun

cionários Públicos
Com Q vitória do Teour-, frente ao Irosc. com.

peonoto dos fun:':onál'ios públicos' do Estodci. che,
go� ao fln,]I, cpres-ntcndo e seguinte balanço té.,
cn1CO:

RESULTADO DOS JOGOS,
Educáçoo e cullura 5 x Tribunal de Justiça 2
DER. 1 x Irose. O
Tesouro do Estado 1 x Educação e Cultura O
Imprcnsa6 x Trtbunol de Justiça 1
Tribunal de Justiça 3 x D,E,R. 1
I rase. 2 x Imprenso Oficial O
DER I x Tesouro do Estodc.S
Imprenso Oficial 6 x Educação e Cultura 2
lrcsc. 3 x Tesouro do Estado 2
DER. 5 x Educação e Cultura 1
lrosc. �' x Educação e Cultura O
Tesouro do Estado 2 x Tribunal de Justiça 1
Imprenso Oficial 4 x DER, O
Tribunal de O x I roCs. 6
Téscuro do Estodo3 x Imprenso Oficial 2
DECIS.AO: Irosc. 2 x Tesouro do Estado 4

Tesouro do Estado 1 x Irosc. O

COLOCAÇÃO FINAL POR PONTOS PERDIDOS _

l° lugar: Campeão, Teso'uro do Estado e lrose.
com 2 pontos perdidos cada, forçando então à sÉrie
final de jogos, que foram vencidos pelo Tesouro. 2°
lugar - Imprensa Oficial com 4 p.p. 3°· lugar _

D,E.R. com li rp, 4° lugar - Tribunal de Justiça e

Educocão e Cultura com 8 p.p.
ARTilHEIROS PRINCIPA.lS - Vovó do Imprensa

,

Oficial com 8 gols. Nazareno (Ed,) Righeto (Tes.),
ROGl'iqu('s (I, Of.) e Carlinhos do (Trib.) com 4 ten_
tos, 3° luelQr Miquel do (Trib,), Hilton do (lrosr.),
Erico do (D,E P,), Eiio do (Tes.) todos Com 3 f.entos
cada.

.

ARQUEIROS MENOS VASADOS - Leio do Tesouro
com 4 tentos, Wilson do Imprensa Com 5 tentos, Fer
nondo df.) D.E R. com 8 tentos.
DEFESAS MENOS VASADAS - Tesouro do Estado
9 tr'ntos, Irosc, 8 tCntos, Imprensa Oficial 8 tentos,
D E.R. J 1 lcnlos, Educação e Cultura 14 tentos 6

Tribunal cem ?O tentos
ARTILHAriA'=: MAIS POSITIVAS - Imprenso Ofi_
ciai cnrn ·18 q'lh., Tpsouro com 16 tentos, Irasé, com

com 13 gol<;.
Ao comm,olo, TcsClurn e vice campeão, Irosc, se,

rão entrcques (rn solenidade o ser brevemente rea.

lizado, dois 1>,li':<"imoc; tl'oféus.

RECATOR:

HDIlO PAULO MACHADO

IJDATOIIIS-AUXILlARU,

MAUIY lOIroU, RUI LOBO •

GIL'·�-NAHAS

COLAIORADO'JS. DIVERSOS

Chuva de conviles
para o Marcílio
A diretoria do' Marclilo

Dias vem recebendo verda

der-a "chuva" de convi-es

,de tactos os pontos do ,!,,

tado e mesmo do Para 'ui.

e do Rio Grande do S'11,
para se elfibir perante J.J

mais diversas platéias que

certamente deseja ver e

rever em ação os craques

O lateral "Icides que
brilhou em defesa do -uc,

be Atlético Catarinense m

temporada de 1960, e q'te

Guarani desistiu do seu 'n,

tento por renovar comp-o,
misso com o clube trtco,

ror de rtstre.to.

que tão brnhantcmence Trabalha a Direloria do

'Figueirense: Alambrado
A diretoria da Figu('i- dos aqui mesmo em nossa

rense Futebol Clube, vem praça, através de uma

�qe movimentando attvn, campanha que o clube Irú

conquistaram o título de
Vice Campeão do Torne'o

Sul Brasileiro InLel Otuees

Todos os convites estao

sendo estudados para uma

possivel resposta afirm'i'.L
mente sob o comando ge
ra! do di'. Heitor Fen31'!,
ntuat riresrdeutc cio cru'v-.

Todos os setores se movt,
mentam para dotar o estü

dio do Estreito, de sua

propriedade, uc Indispensá
vel alambrado e de urna

arquibancada que possa
apresentar algum conrôrto
aos desportistas que lá

cmopurecerem. Podemos a

diantar que o alambrado

ii foi encomendado a uma

firma de São Paulo, e cus,
tará aos cofres do clube
preto e branco a soma de
Cr$ 183.000,00. Convém sa
lientar que somente a tela
custará tal importância já
que os postes ...para sua

sustentação
_
serão adqulrt.,

tntc'ar de caráter parucv
lar j:í Que o públl('o em ICU

todo, não poderá partlcio<Ú
de tão grande movimento,
O alambrado do estádio tio

Pigueirense apresentará
uma novidade já que até
uma certa altura de \�
mec-o e melo, será cena,
truído uma base dé címentô
para então surgir a tela f
os postes de sustentaç:J�,
A diretoria do alvi-ngro vá!

,��=:U��h:�m aO/u�I��n�]
gros mais chegados ól:tI.
clube, a sua coJabora�iW
indispensavel na com!liál
dos tubos galvanlzado� e

que cada tubo custará
proxímademente Cr$

2.800,00

Pacificação No
'Stónismo Paula
inoLEGITIMO CAMPEÃO CLASSISTA - Vemos no clichê acima o "onze"

do Tesouro Esporte Clube que, disputando o Torneio de Verão, pohocinCldo
pelo Associação dos Servidores Públicos de Santo CaflOrina, alcançou o ce:

tro de campeão, classificando_se, desta formo poro representar Santa Co
tarina frente 00 coniunto do Clube de Fu�cion�rios, Campeão de Curitiba,
em choque que se desenvolverão êste mês, na Capital paranaense.
Vemos, em pé da esquerdo porO' Q direito: Waldir Machado (presidente

do clube laureado; Porco, Cabreiro, leio, Morrtco, Geremias, Siridokis (hei
nado) e Orildo Liboo (diretor de publicidade.) Agochados, no mesmo ordem
;"�emar, Altomiro, Righeto, Elcio e Farias,

Somos gratos 00- convite que nos foi enviados poro fazer parte da delega
çãa que irá o Curitiba,

Diretores e strnpatisantes
do Paula Ramos estão se

movimentando no intuito

de realizarem um movi,

mente de pacificação na

esquadra salonlsta do trf

color praiano pois como se

sabe série crise eclodiu nos

meios da agremlaçân praí,
Jana, envolvendo diretores

'e torcedores, após a derro

ta do clube diante do POi:?_
tal Telegráfico.

00 Cóli pelo marcador de., � .><.0,

Noticlano

C'"
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Jota Sonçalves_candidato à reeleição: desejo'
'do governado( e de Joinville�é irrecusável

Face ao desejo do depu-

�: to���, ,::o���;ve;ad�' D·...E-STADOmentares nas prôx1mas •

:�ei:�if�::aed�do, êS!�CI�:I� '_ �/. liWS UT1GII D1lIIO Dt SAltA CAIUIRA .. '

pensamento à imprensa e

às emissôras de Joln-
FLQltLAl.,<úPULIS, teexee-rerrar, 4 de Maio de 1962

ville e da capital ...... o Go

vernador Celso Ramos

acaba de manter entendi

mento com o dinâmico re

presentante do PSD joín
vmense, solicitando

mesmo, mais uma vez, Que

compusesse o Quadro de

candidatos à deputação es

tadual no próximo pleito
de 7 de outubro.

Visita do Governador Celso
Ramos a JOinville: assinatura

fI; de convênio para construção
l d e Casa Rur a l

NA ASSÉMBltlA LEGISLATIVA
, ,

'

Cria�os Municí�ios �e Votuvc
rá e Gua�iruba de�. ftaul
'Sc�aefer: novas locaii�dHes se

justificam,
A maioria governista da

Assembléia aprovou, em

sessão de ontem, projeto
do deputado Raul Schae
ter criandó Os municípios
de Guablruba e Votuverá,
desmembrados de Brusque,

O autor do projeto, na

tribuna da Casa, inicial

mente afirmou que ·a oê
mara Municipal de Brus

que decidiu o desmembra

mento em questão, e que

tal resolução não afetará
o desenvolvimento brus

quense, especialmente no

que toca ao seu progresso
Industrial, conslders.ntle-se
que as empresas se situam

na área urbana e na peri
feria daquele município.

PEDIDO DO GOVERNA
DOR E DE JOINVILL"": E

IRRECUSAVEL

"Aceitei, finalmente, as

ponderações do eminente
Governador Celso Ramos.

Meu desejo, como ê' am

plament.e sabido e disso

não' fiz segredo, era não

candidatar-me, multo em

hora isto não quisesse di

zer, em hipótese nenhuma,
_

que viesse abandonar' a

política ou meus prezados
companheiros da gloriosa
legenda pessedista de Join

vllle."

,Depois cessas declara- ',:
cões iniciais, contínua o

deputado Jota ooncejves: .

� "Multo embora as ra

zões de não aceitar cargo

eletivo eu as considerasse

de molde a permanecer em

minha posição de negati
va, o desejo de participar
da vida política de Santa

Catarina, especialmente
nesta hora em que o Go

vernador Celso Ramos vem

dirigindo elevadamente os

destinos administrativos de

vam o fracionamento do
munlciplo, o deputado
Raul Schaefer afirmou q
isso jamais acontecerl
de-vez que a populaçã

..

do, acima de tudo,
!
cons-._� go sr. Ce�so Ramos" aos Se

ciente do dever a cumpetr, cretérios: de Estado, dlre

e politico que aspira' so- � tores de Repartições 'esta
mente o bem de sua terra, duàís, ao Prefeito Hejmutt
aceitei o convIte para ccn- Fallgatter, aos eminentes

correr, como deputado por companheiros do Diretório

Joinvl}le às próximas eleí- MUnicipal joinvlllense e ao

çôes, ao lado de outros ve-
_ povo da cidade dos Prín

lorosos companheiros que cípea, pelo apôio que me

formarão a chapa dÇl PSD, deram na Assembléia Le
em Jolnvllle e norte-cata-". glslativa, nêsses três anos

rtnense. de parlamento, quer na

"N e s t a oportunidade, oposição, quer no Govêrno,
quero transmitIr meu ca- na defesa dos altos Inte

loroso agradecimento ao resses de aotnvnje e do

ilustre Governador e amí- norte-catermense,'
\

progresso brusquense, at
vés de assinalados serviço
prestados aquela comum
dade.

�SóES Tl!:CNICAS
DA CASA

o deputado Ivo SIlvei
Hder do Govêrno, com

nicou à Casa ja haver W
dlcado os nomes dos
lamentares do PSD q
integrarão as comteeõ
Técnicas,

dõs na Preçeíture• .te Joln

vnle. mostram o Governa
dor Celso Ramos, em com

panhia do Prefeito Hel
mutt Fallgatter, o Sr, Ge

raldo weteeij. Secretário
da Fazenda, o deputado
Jota Gonçalves, o Prof.

Hllárlo Buchelle, diretor
do ginásio Prof. José Elias

Moreira, d?, rede nacional
de educan-réríos gratuitos
e o Sr _ Adernar Garcia,
Presidente do DM do PSD

de Joinvllle, quando exa

minavam o projeto da

ceee: e o ÓOVffn8dor oet

so Ramos no momento em

que, em nome do Estado,
assinava o convênio.

Aproveitando sua visita
.

foi imediatamente inlcla

a Joinvllle, o Governador da, o Govêrno do Estado,
Celso Ramos eesínou con- através do PLAMEG, en

vênia com a Prefeitura de trou com a importáncla de

Jolnvllle, para a constru-. 10 milhões de cruzeiros,

ção da Casa Rural Regio- sendo os trabalhos execu

nej daquele munlcipio. tados pela Prefeitura Mu-

A obra, que constitui nlclpal, sob a fiscalização
parte do programa do do PLAMEG.

PLAMEG para o corrente De linhas sóbrias, arquí-

Continuando, disse te
rem as duas novas co

munidades condições de

transformação em células

municipais, 'passando a

éonstttulr-se logo, por fôr

ça de nova constituiÇão
jurldlca, em munlciplos
florescentes' e progressis
tas. Citou o caso de Votu-

• verá, connectda como zona

da 'maior 1::oneebtraçã"O
cetcérea do Estado, forne
cedora de uma grande or

ganização nacronai fabrl-'
cante de cimento, tendo
imensas reservas dessa

matéria.

�J�é}��;��i�::':f::� Manifestação de solida
��i:�::�:�a:y=::��O:I;; riedade ao Secretário
�:.!�:�:�I:���:;�:� da Edocça-o t!O :r�N��e�ee�:�I��:��.
em nossa grei partidária. Sendo o que se nos afere

Todavia, meus dignos com- Com respeito a instala- �:��::r;,:,: ar;=�;eo��
��c�::tosd�o �i������,MU� ��lod�a���,áS�� it:�:�, ��� tros empreendimentos que

aquela ponderável parcela cretário de Educação e !:v.�::;�:vante em San

de jctnvmenses que me
Cultura, Deputado Osni de

honraram com sua con- Medeiros Régls, tem rece

fiança, conduzindo-me" à bldo o elevado número de
Assembléia Legislativa, e manifestações; PubUcare
estiveram, tanto uns como

mos, na Integra, a carta a

outros, ao meu lado nas
baixo:

duras lutas que travámos Rio de Janeiro
visando o progresso da Exmo. Sr.
manchester catartnense -

Doutor osnt Régls
vinham há tempos sonct- DD. Secretário da Educa-
tando que voltasse a can

didatar-me nas -próxlmas
eleições.

tetura moderna e funcío

nal, o projeto é da autoria
do arquiteto Boris Tert

chlstch, do quadro de téc
nícos do Estado.
Essa ob-ra é destinada a

atender, rIo setor agricul
tura, a região norte do Es

tado de Santa Catarina.

Nossos flagrantes, colhl-

ano, virá atender a uma

premente necessidade, terá
uma area construída de

900 metros quadradas, em

dois pavimentos. a11 fun
cionando p BDE, a ê-socte

çio Ruml e a acareec e

orgãos da Secretaria da

Agricultura.
Para a construção, que

Respondendo Interpe
cão do deputado Volney
Oliveira, sôbre preferên
do Tesouro e do axecun
no pagamento a pensões
vtúvas de parlamentares,
presidente da Casa, de
tado Estivalet Pires, velo
plenário, informando
estivera na reparti
competente, onde rõre
formado de que, por rõ
do aumento de 5 para
mll cruzeiros, a dota

orçamentária para o pa
mento tornara-se tns

ciente, pelo que aguarda
tão somente a época d
da para .a suplementa
necessária, afim de o

tlcular fôsse pôsto em

l�O�iaCãO �OS Magistra�os: Ulili�a�e rú�lica
:<� O deputado Dlb Cherem gtstrados Catartnenses nos Art. 1° � FIca declarada

�"deu entrada na Assembléia seguintes têrmos:' de ut1l1dade pública a As-

. �glsIativa do Estado .jde PROJETO DE LEI NR. soetacão dos Magistrados

.':. I" ,'I Declara de utilidade dtarlnenses, entidade de

.; um projeto de Lei, corisí- publica a Associação direito privado, criada em

:. -��::n�oASS�ecl::��d��: ��: ��:ln�::::�rados ca:'___!sé:: �u���o �:st�6�ap�;:'
ii Art. 2° - Esta l�l entra-

rá em \'Igor, na data. da
sua publicação, revogadas
as disposições em contrá-
rio.
Sala das Sessões, em 30

de abril de 1962

Deputado Dib Cherem

JUSTIFICAÇAO
1. - A ASSOciação dos

Nos encontros regionais com os governadores ���:��::��nd:�t:r:�e�s�s�
esperonçoso criação do sr. Jânio Quadros, quand� julho de 1961, nesta Capt
Presidente do Repúblico, pusemos muito fé, tal, tem por principais ob

- O primeiro del'es realizou_se em nosso Capitel. jetivos:
Salvante aspectos positivos quanto o planos e priori a _ estreitar e fortale
dades - folhou por inteiro, porque os que deviam cei a união dos maglstra
executar os compromissos assumidos e mondados dos catarlnenses e brasl

assumir, antes c:!Ie -executó_1os, deixaram o govêrno leiros;
com a renúncia de 25 de agosto, b _ intenslflcar o espí-

Santo Catarina e mais dois ou três 'Esta rltq ·de classe entre os as-

dos, qU& foram sede dessas reuniaes, ficaram ape: soclados, solidarIzá-los, cul

�
nas com os prejuizos dlecorrentes ds recepção e tlvar o coleguismo e de

hospedagem de centenas de visitantes., que inte_ fender-lhe os lnterêsses;
tegravam ,0 entourage dos governos porticipantes e c _ estimular a cultura
observadores de outras unidodes. do direito através da dI-

No arrozada orçamento, por inteiro compro. vulgação dos melhores tra
metido com despesas criadas depois do derroto de balhos em revistas têcnicas

outubro, O govêrno cotorinense não encontrou re_' ou folhetos;
cursos para custeor a primeiro reuniÕo· regional - d _ prestar, dentro de

tooa elo às suas expensas, como anfitrião. um programa coletlvlstã.,
E coma porre dessas. de�sos exigissem pron_ auxillos e beneficios aos

to pagamento, Com a impossibilidade de os credo_
res esperarem oté que fõsse votado verba específL
ca para sal dó_los -

o govêrno autorizou adianto_
mentos à Sub_chefia do Cosa Civil, mediante do_
cumentaçõo.

Posteriormente houve prestoçõo de contos re_

gular, devidamente oprevoda.
Em tôrno desses. adiantamentos. forçados �_

�'as circunstânci(""O� o jornalzinho que o DOVO opeli_
'dou de SETE DEDOS, vem procurando fazer escân_
dolo, nondo a nú a própria mó fé.

Dos 90vernas cassados herdou o atual n rece_

bimento. de ,omc!"'&iteiros de obras de um descont\)

lparo ooli,nc('>p.s em obras de assistênciQ social, no

geral dI'! 10 % ..Abre orestar.ões recebidos.
Verificodn isso, dl'!b:·rminou o .entõ,., Secretório

do Vioçõ" e Obras Públicas que tais coloboroçõp.s
fr")ssem. diretamente recebidas e escrituradas pelo
""r!'�nlJr,.,: ('''''n�t(15.I'\�m dos l':I'!P� balancetes p f"�<;.l!m

c...,lic..-..-" ...." �,., ('cnstrucã ... C,) lJ�so'tol dos 'e-vid:y',s'
,_

PC'fnl'''''T n11<.. ..,·(l� �rrC'hin no<; gnvC'rnns po,,':
sodas c anck u::. OJ)II';O\,J,

PSD E PTB MUITO PRO

GRESSO TROUXERAM A

BRUSQUE

Cordiais saudações
Ass. F.ELIPE TIAGO

�::lntendente' " d4
'campa� Nacio

nal.de Educandários

Gratuitos.

Contestando a alegação
do deputado udenistà Ma

rio Ollnger, de que PSD e

PTB de Brusque deseja-

ção e Cultura.

Florianópolis, SC.

A Campanha Nacional
de Educandários Gratuitos,
Entidade Mantedora de

Melo Milhar de Estabeleci
mentos de Ensino, fundou

em Itajai o Ginásio Pedro

Antônio Fayal, empreendi
mento que recebeu corno

em oportunidadeS anterior

.res, a sua decisiva colabo

ração.
Desde a fundação da

mento de todos Os assun-
CNEG, em 1943, as autori

tos ligados direta ou mdl-
dades e o povo brasileiro

retamente a Joinvllle, e
que logo compreenderalll

que tramitassem na As-
os objetiv.os do nosso mo

sembléla LegIslativa e, vlmento, passaram a ofe
também, junto às Seçreta- recer-nos apôlo total. No
.tas de Estado, Direto-

caso particular de Itajai
rias, etc. Ademais, é in-

essa mesma contrlbulçM
tenção de Chefe do Go-

se fêz sentir, e, em conse

vêêrno manter no côrpo quêncla. tôdas as dlf1cul
legislativo que lhe dá. co-

dades foram normalmen
bertura, todos aqueles que

te superadas.
até b momento lhe deram

DE:stacando V. Excla. co·

ápôlo, ao lado de outros
mo um dêsses grandes co-

v�lores .

que certaffolente se-
� laboradores, vimos apresen

roo eleitos, ampliando a
tar-lhe a expressão do nos

ag�;7::e ba��a:�do

:r��� :e:�I���n��: f�:c:�ee��
mentos, soldado do Partl-

Voto de so

lidariedade
Auxiliar óe fscritórioOUTRO ASPECTO DA

QUESTAO
Admitimos um com prótica datilógrafo,

redação própria, nível de instrução secundária,
rário comercial Salório compativel
dade. Fone 24_13.

"Na palestra que' o Go-

vernador Celso Ramos

manteve comigo, observou

que necessitava de um ele

mento que já estivesse in

timamente integrado na

mecânica do desenvolvl-

De Rio do Cedro, recebeu o

Governador Celso Ramos,

o seguinte despacho:

Prazer comunicar Ilustre

governador data hoje vg

sobpresidêncla Dep. Orlan
do Bertolll vg acabamos .or

ganizar e instalar Dlretô

rio Municipal Partido So

cial Democrático esta nova

comuna catarinense vg ha

vendo sido registrado v.o

to sole�!:::,je honrado go-
vernante nosso Estado a

tuação digna e respeitável
frente destino povo barri

ga verde pt Cordiais sauda

ções Alfredo Berrl - Pre

sidente João Florianl

Pre�eito Municipal.

Volto hoje 00 esporte - vale dizer,
to época, ao futebol. A reação é impere
ou ela ou o fim. Escutei, aqui na redação,
mais desencontrados palpites o respeito
noSso poderio. E a que aconteceu foi o d

golada de modo tõo decepcionante que,
ra resguardo das tradições, melhor fôra

gir às competições e obrigar astros o d
odurorem as. chuteiras inúteis e errados.
verdade, se frente aas pequenos, espO
mente apagados, nosso equipe já deso

como enfrentar os poderosos?
Imaginem os. I�itores - que .-e,:>tão

��n�ox o�,tr�mC�i;�n-;; ��i� :eu:'��v;�i� tm
eSSa somo que os rapazes de A GAZETA,
doi" dias, esmagaram os de O ESTA[)().
dade, dizem eles. que o juiz ... ma.s.tf
0, em 45 minutos, como folar ery'l ,U1Z.

Como di retor cabe:,.me defender o

nome daoJôlha: ou a sel;ecionado est:ad�'�
reabilito ou aplica.lhe uma fórmula lanl5
DISSOLVE_LO:, EI I!!' ,

'

" " �

seus associados.

2. _ Entidade com me

nos de um ano de existên

cia, vem granjeando a ad

miração e o aprêço dos

'Magistrados Catarinenses.
3. - Fundada por cinco

desembargadores e vinte e

um juizes de direito, con

tará, por certo, multo bre

ve, com a solidariedade de

tõda a classe.
'

4. _ Para organização
social de tal natureza, a

Assembléia LegIslativa pres
tará um momento de sig
nificativa homenagem con

siderando-a de ut1l1dade

púb!ica.
,:s;/, Pn1 :lO de ahrll de

1M2
'-_-,-,-----

LOTERIA do fgTAf)()
DE SANTA CATARINA."

.
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