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�i----�(i�ov�e�rri�ad�o�r�--é�el�so�· Ramos visita obras
,

da Rodovia Joinville � São Francisco

OIRETOR

RUl3FJ:iS DE ARRUDA RAMOS

GERENTE

J iMINGOS FERNIUttlES DE AQUINO
ANO XLVII·I

N.o 14.428

Prosseguem, em rítmo
acelerado, os trabalhos de
asfaltamento da Impor
tante rodovia aotnvme
São Francisco.

Velho anseio da popula
çêc daquela região, torna
se agora realidade, graças
à determinação do Gover
nador Celso Ramos, que
mandou que as obras rõs
sem atacade.s prontamen
te, possibilltando, assim,
ainda malar desenvolvi
mento àquela rica região,

com a movimentação mais
rápida de riquezas.
Na obra, com uma ex

tensão aproximada de 36
Km., o governo dlspenderá
a Importância de 300 mi

lhões de oruaeíros.
Nossos aspectos fixam

flagrantes da visita reali
dade há pouco pelo Gover
nador Celso Ramos aos

trabalhos, vendo-se, de ci
ma para baixo, dois tre
chos já concluídos e, por
último, o Chefe do Poder

Executivo, quando em

companhia do Srs: Hel
mutt Fallgatter, Prefeito
Municipal de Jolnvllle,
Adernar Garcia, Presidente
do DM do PSD de Jolnvll

Ie, Deputado Evlláslo Nery
Caon, Secretário do Tra

balho, Dr. Fúlvio Luiz VI

eita, Chefe do Gabinete de
Relações Publicas do Palá
cio do Govêmc e Capitão
Luiz Gonzaga, sub-chefe
da Casa Militar, percorria
um trecho em obras.

B. AIRES, 4 (AP.) - An. pela Venezuela, Carlos Ra_ fação de seu país, �J.m.!o
tes de encerrar sua altual fael Silvu, agradeceu a dL de antemão as boas vruues
assembléia nesta capital, a recãc e expressou a satts às asteeecees.
Junta de Governadores do

Temperatura caiuBanco Inter emerrceno oe

Desenvolvimento (Bw} de

signou a cidade de Caracas
sede de sua próxima e- A semana que hoje finda

quarta reunião anual, pro, acusou uma baixa sensível
gramada para abril de na temperatura, nesta ea-

1963. pltal. O vento sul, cçrtan-
O Governador do Banl'o te, enervante, fustigou im-

Guardas comunistas inspe
cionam ° muro que separa

as duas zonas de Berlim,
depois que dois operáriOS
em construção o romperamlunca é tarDe

�ara a Iiôcr�a�e Preço dos Remé
dios: Redução
RIO 4 (VA) - Acampa

nhado� pela sr. Fernando

Luz Filho, diretor do �p.r_
viço Naci.onal de Flsca!lZ�_
çâo da Medicina· e Farro:_
ela estiveram na rnannu

de 'ontem com Q rntnistrc

Souto Maior, da jPasta da

Saúde, os srs. Waldir no.

cha, presidente do e.neice

to da rncústne de pro-tu.

tos F�rmacêut!cOS da eua

nabara e o sr. Júlio 'I'ole,

do representante do Si.'1_

d;�ato congênere de S.

Paulo. Os dirigentes da ín

dústría de medicamentos
fizeram entrega ao tttutcr

da pasta da Saúde de urn

extenso memorial assinado

pelos _ representantes das

diversas indústrias faro

macêuncas do pais, no

qual se declaram prontos
a colaborar com a camnn.

nha do governo federal nn

sentIdo da venda de remé

Vacina para �Jiminar o Sarampo

piedosamente a nossa ci

dade. De acôrdo com as

últimas previsões a tempe
ratura continuará em de

clínlo.

com um pesado caminhão

e tugiram para a liberdade,
nos primeiros duu de abril

ultimo. Os guardas comu

nistas dispararam várias

»éees suas armas contra os

operáriOS, sem êxito, não

conseguindo im'pedir sua

vitoriosa fuga para o setor

francês de Berlim Ociden

tal. AO fU7Jdo uéem-se vei

culas militares dos comu

nistas, colocados em frente
à abertura 110 Muro da

vergonha, na tentati.va de

evitar novas fugas.

NOVA YORK - Um tl

pJ de vacina de Enders,
contra o sarampo, foi ex

perimentado aqui durante
dois anos, com quase cem

por cento de eficácia. Das
experiências participaram
4.000 crianças da zona me

tropolitana. O anúncio dos
resultados' foi feito pelo
conselho mundial de In

vestigações de saúde, que
auspiciou a arriscada em

ceêse, bem .comc pelo dr.
Saul 1{rugman, do centro
médico da Universidade de

Ifi *. " }- �. .,-.

-TA;;- CRUZEiR0-G0-Sik'--JII/i,'{I/({{C-'-""_' I
TEM P, O (MeteoroIÓ3;,oJ I
do Boletim: Geometeorol(Jgfco, de

/'XAS NETTO, vallda ate as 23,18 M. do

dia'5 de maio de 1962

IA: Em curso; PRESSAO ATMOSFtRI-

14.10 C; UM °,Gi ���Aifv'f��i���<;r:t�i�:
Yv�S�D���' e�;o���:r�e�ti�n;o lil�d����o��ga- !

Rififi'
Carlos Lacerda
x Herbert Levy

Rio, (v. A.) _ Noticia me do partido, dando apolo
O GLOBO: às teses defendidas 'pelo
o oovemcoor curtos La

cerda telegrafou ontem,
ao Deputado Herbert Le

vy" estranhando a atitude

do pre.:lidente da U.D.N., ao

conduzir O· pnrttdo exclu

sivamente na defesa de

seus tnterêsses politicas
pessceie em São Paulo. to
Governador da Guanabara

protesta contra a conduta

do Sr. Herbet Levy e o ad

verte de que não está dis

posto a permanecer num

partido que é levado a [e

baque, de acôrdo com as

oonventêncías pessoais de

seu presidente.
O Sr. Carlos Lacerda

ath ma, também, que o

Deputado Herbet Levy ja
mais poderia falar em no-

Presidente João GouJart,
no seu discurso de Volta

Redonda, sem antes con

sulcar os. correligionários.
Acha Que ôíe tinha a obri

gação de reunir o partido
antes de ratar em nome

.

dos nompanheir as.
O telegrama do Sr. car

.Jos Lacerda ao Deputado
Herbert Levy está sendo

interpretado como O prl
meírc passo para O rompi
mento do Governador ca

rioca, senão com a U.D.N.,
pelo menos com a atual

direção do partido. Sabe-se

que ° Sr. Carlos Lacerda
não ve Com bons olhos os

freqüentes contatos do Sr.

Herbert Levy com o Presi-

dente da República.
I

Kennedy fala a Junta
·toteralBericana

Morosa, Alian�a �ara o Pro�resso ".,._ ""_ ""
WASHINGTON, - A que a Aliança pode ter mente", en: procurar ajuda Casa Branca, o Presidente

"AlIança para o Progres- conseguido "mais do que das funda:oes para encon-
Kennedy recebeu um gru-

so" depois de quase um acreditamos", pois suas trar pesso- -specíaneaoo. po de oficiais da Junta In-
ano de operações mostra observações foram timbra-

em face da escassez exis- teramencalla de Defesa e,
"muito pouca prova de que das de críticas. Fulbrlght tente. a propósito do 2QO aniuer-

esteja levantando vôo" - sugeriu o estabelecimento sdrtc da entidade, elogiou
declarou William r'uíbn- de autoridades públicas au

ght, presidente da corras- tônomas, nos difentes pai-
ses latino-americanos, tal

como a autoridade para o

desenvolvimento do vale

a obra l'ealizada pelos mi
litares do Hemisfério, ad
vertindo-os, porêm, de que
cumpre criar novas técni
cas para jazer face a um

nôvo tipo de agressividade
e subversão.

são de Relações Exteriores
do Senado. Os comentários
do senador democrata por
Arkansas, em audiência da

do 'rennessee. criada há
anos pelos Estados Unidos.

comissão, a portas fecha- Houve um momento em

das, em 16 do mês passado, que o senador disse ao

foram hoje revelados. coordenador da Aliança,
O senador reconheceu Teodoro Moscoso: "Acho

que lhe está custando mui
to recrutar elementos com

petente. Faz apenas duas

semanas que nomeou o

vice-administrador",

vacina de virus vivo, refi
nado e debilitado, desco
berta pelo dr. John Enders,
do centro médico de Har

vard, dá imunização igual
à produzida 'pelo sarampo
contraido naturalmente.
Krugman também deu és
tas observações à Acade
mia Estadunidense de Pe
diatria: Não há reação lo

cal pela' inoculação, tais
corno mrjemecêc. dor ou

v.ermelhidão. 'Pouca '1POS
slbllidade de febre. As

Durante o depoimento
prestado por Moscoso, o

senador o Interrogou, de

moradamente, sôbre o a

proveitamento de pessoal
competente, hoje emprega
do em corporações priva
das e nas fundações para

�:��:��a:I:�nd:a ,,���:�cl�
to, falei a Vossa Senhoria
no assunto e acho que, [â,
PO\· esta época, teria feito

alguma coisa a respeito".
Moscoso respondeu que já
se naere multo nes.te to
cante. Fulbrlght acresceu-

Grande e esoonumea ma-. tnao pelo alto dignitário repulsa popular foi "tão
nitestaçõo popular teve lu- da Igreja. Na VeSlJera, ter- oranae que o aoxérno
çur em Quito, capital do rorístas. hauiam lança'do·· equatoriano resolveu rom-

Equador, em trente a rest- uma bomba no lJO-lácio per relações cem Cuba,
déncia do Cardea� Garlos epiacopal. Os au.tores do T--checo-Eslovaquia e Poló.

Krugrnan disse- que as tras

pl"Ovas mo�tl"al'am (j ue a

Nova Yorl\.
teu: "Parece-me que o ao- il/w'ia (/p l.a. Torre. çnt: alP3nladu foram uicníiiíca-: lIic,.

vemo avança muito Icnta- clcsaynwo r.c ate1!l!:do eo- aos como cOJ/wnistc!s. e a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COLUNA
CATÓLICA

• Hoj,�, mais do que nunco, o comunismo se tor_
nau um perigo paro o mundo livre, E por que? N6s
não fazEmos mais coso dêle. Achamos que todo o a

larido que �e \I'8m fazendo já durante mGis 40 ancs

conlro' o ccmunismo, é exagerado. Até muitos d�
nós, sem se dor conto, já estõo imbuídos

.

de idéias
ccmunistos. úond� vem tudo isso)

O método ocidental-rle combater o comunismo
foi cm:.do, errcdissimo. Mormente os omtricon':;'$
em seu atã de combater o comunismo, contribuí_
ram, cam suo propagando, subStonciolment� poro
seu alúrgamEnlo hodierno. Em vez de mover um

combate prólico, em VEZ d€. atacar as causas gera_
deras do des(!ont=ntompnto, movimentor>Qm uma

máquina carissimo de propaganda de descrédito 00

r-egime verm€.lho. Espalharam pelo mundô inteiro,
tôdos os atrocidades cometidas nos países qu� ado_
taram cu que tiveram que adotar ,) regime comunjs
to. Talvez atÉ se tenham inventado histórias s.õo
v-erídicas. Ferom é�cênios de propagando negativo,
enquanto o fome continuava o aumentar no mundo,
enquanto o.; trustes orc�guiam no seu desumano
sistema de exploraçõo.

CcmCl entret'ntv, nõo faltarem homens de
boa vontaé' horr.ens de coroçõo humano, sensíveis
aos sofrimentos do próximo no ocidente começOIJ

um)) propaQClnda, -em�o(a tarde, �Merente doqupla
que costum(.,mos Vf:r. O mundo OCidental começou o

est>udar os cousas, aliás já hó setenta anos indigito
dos por Leão XIII. que geram f) comunismo. Por que
motivo no Alemanha oeident.:.1 (' comunismo não

consegue afirmar_se? Porque os diriqentes olemôes
se capacitaram cedo da verdadeiro clcance de uma

propoqondo positivo e indireto contra o comunismo.
No Alemanha ocid'?ntal há uma distribuição mais

justa das riquezas. O operário alemão não �·1nte ne

cessidade de mudar de regime. O atual resolve seuS

probleJilas. I

Aqui no 8rosil há nos dias que correm, um des

contentamento muito grande. A fome úperta o maio
ria dos brasileiros, apesar de morarem num países
mais ricos e de mais recursos naturais, do mundo. t
o 11erreno mais propicio de implantar o regime ver_

me lho. Há facilidade muito grande de promover
agitações. •

E a esta altura há ainda muito'> brasileiros Que

�����u�e oa�f;i:�������sõ;tr�����:: cs�:�7����
t-es, que se Contam muitos vêzes. não .i.mpressionam
mais.

E preciso faz"!r alguma coisa diferente. É neces

sório Que se conjurem 0<; fôrças poro tirar as causas

que procuzem o d'o/.:')nMntomento, Que preparam
terreno fertil poro (l jmpIQnt� ...õ"" dum regime. Q�e
destroi tudo a Que ncs é coro. Todos os respansaV!Js
d"'vem conjurar os seu" esforços oaro resolver os ver

d,'d€iras r:m)<;aS n'l" f07'-'rn aceitos ngifadores ver_

m('lhos Removendo de uma r:osa todo o material
inflomável d"c;oror�e f") I"'�rj(l') de incêndio. Faço_
mns o rnf'$IT'f"I .. ..,.., terreno sociaL ... e não haverá mais

peri"o r:C'munisto
Pe. Raimundo C. We:zenmann, SJ.

(URSO DE (O�VER!AÇÃO ALEMÃ
INGLU FRANUS
O Instituto de Idiomas Yózigi, à Rua Trajano,

14, t,em o prozer de comunicar que já estão abertos
os matriculas poro o seu Curso de Conversoçõo da
Li.,guo Alemã.

Outro"sim o Yózigi informa que abriu novas

dasses nos Cursos de Conversaçao Inglesa e Froncê
!iO, diSpon«o-- de horórios nos três turnos.

___ o .

!'o • _

rocnt. da üa. pág.)
napltal e 9 de Setembro «e

Ibirarna. Os repre�entantes
de Ib�rama retr!buiam ".s_

sim a visita que lhes fez '-''S

Gatos da' Soc:edade Clorl,l

nôpolitana. Depois de .l:n:1

part:da ardualmente disou

ta:!.a os Gatos obtiveram a

vitória pela contagem c'e

1636 cont:a 1437 de seu >_�

dversário, com um salao a

seu favor de 250 pon ':os.
Pela representação d'loS

Gatos foi a segu'nte n �Ja.'

sificação até o 50 pMto.
1°) IOidade com 15') pontJs

Uma· M�nina �de Itajai

AS Senhoras Raquel
Meyer Moura. Vera PereI
ra e Senhores Dr. Alfredo
Llberato Meyer e Dr. Ernes
to Meyer Filho e genl";) Sr.
José Luiz Pereira fizeram
publicar, em livro, a cole
tânea de crônicas que sua

mãe, D. Rachel Liberato
Meyer, deixou escritas num

caderno. Trata-se de recor-

dações da meninice e ju
ventude, dai o titulo. A

respeiOO dêsse livro, prefa
ciado por seu filho Alfre
da e ilustrada. pelo outro

filho, Ernesto. vamos trans
crever o que a escritora
catarlnense (radicada no

Rio), Lausimar Laus, es

creveu à guI�a de prefá·
cio:

VI��f;,
guel a conhecer de perto.
Não sô as pessoas, mas até
mesmo os costumes, o tem
po de "entrudo", os jardins
cobertos oe man!lcás, as
as crendices sõbre o mês
de maio e outras tantas
suaves lembranças que fa·
zem da vida um jardim de
recordar.
UMA MENINA DE ITA

JAI não precisaria de apre
rentaç.ão, porque Alfredo
Liberato Meyer, filho da
autora, num autentico pre
fácio. traçou bem o rotei·
ro para essa viagem da
sensibilidade. em que o

perfume leva a gente a

realizar o retrato. PJr isso
não quero escrever um

prefáciO, para não tirar da
mão do filho a rosa tran

qüila. Ela está mulOO bem
posta, ao lado de outras
flôres do jardim de Alfre
do. Apenas não quis deixar
de dizer núnha palavra,
oue é de carInhoso senti
do, de aplauso sincero,
]")fJl'que vejo nesse livro um

retrato amarelecId.o pelo
t{'mpo. o mesmo que mi
nha mãe me punha diante
dos olhos, quando ltajaí
ern 'o C· nua de nos.'>:l ctm·

DES. MEDEIROS FILHO
Com inusitado Satisfação, consiçnomos no e : :... A h- "T b' s Trol'se" na moy!'menl"d" feria dos"temórtde que hoje lcoosoo"e. mots um oorcttcío do" man a - o ra ' Iii" ,J )

nosso pcrttculcr amigo e insígne conterrôneo D�s. , d
- OS' M" A 1111 •.Joõo do Silvo Med,lcos Filho, perscnoqern de destoo , C'tlonlo!an OS uem e�a ISS rellUrne

tiqu.e -em. os nossos �eIOS SOC'G1I� e �ultu�a:s, :Jnde se_!III 1 _ A cerimônia rellgi::lsa do cas.i mente dg casei deputado Atilio IRuth)
eVld:nclo pO,r �uo Incomensu�over irrteliqênctc o por III'

mente do deputado AtiHo Fontana e rU Pontaria. Classe, beleza e �e�incla m..ar.:il.'de trrcto�qulvels. dores mor?!s: • Ruth Bayer carvalho, deu-se na manhã prot.u�iu de valiosas fores aconteceu .0." •É., olnd� o ilustre �atahClante devotado .orove., , de quinta feira na capela do Divino E� quela nc'te o colunista, anotou dr. Om':l.r.���dâe ���'��I�e��r;atldade e Comendador do o-.

• ct-tto Sant-a com m:.ssa Solene ceíec-a (Den�lda) Fontana,. waldemtro (Olga)1II'
Dentre as inúmeros hcmenc ens ue lhe fo., ,

da pe-lo Bispo- D. FeJP.cio vasccnceros. ne, ca:valn�. senaõra Eul:na Laus, sr e ir,"

rem trtbutcdos 'untamos os nos;as r!erosomente urüu familiares, nomparecendo tamberu c dr
..

090rJo Fur1an, dr. Walter FontlU"!a,, J p
, • so("erlade numa verdadeira parada de e- I'C�da)_ dr. Saulo (Paula) cerveuse, '1�-4IDr. MARCILlO MEDEIROS
� � �:I��c�e c:S���t�I��to;:U�h�a�·���n�a t::�: ��l�;��aL�:·i/�I::I�:ne�u:. j�;���:��,

Apraz_nos noticiar, no dia que hoje trcnscor _
� cebeu cumc-anentos �a�endo tnm�é� suas �!lus., senhor Clôvls aarsmí. o jOl"em. ,.'�.

r e, o notoficio do Dr. Marcili(1' Medeiros, ín.tegro � despedtdaa para a Viagem ao Mcx..CQ lípe lP.iz.

Juiz de Dir-eito do Ccrnorco de Blumenau � -::�- -:�-.
As fcltcttoçôes de O Estado. 2 - Por motivos supencres fJi 7 - Luclnha D'AviJa o brote "01'"

g tr.a!lEfer!da para o dia v'ute ê seis prvx'- toes a.c:n:anhã., receberá o titulo Namn-:I-.
• ma. a feda programada para o dia doze ::_a da Fa'JUldade de Od0llrolog:la. Nos '." III'

• próximo. quando será escolhida Miss wer iões do clube DD2e de A'ga�to. du-.anto! <1'
• �1J��;'n���oP�s�ao::,� de enaenetn Arden ;ã�v'����:�. scnée os ca.ouros reê:-b,�"

· _.'._ _.'._ �

� :3 - Do senh;'> Eldtu1"C1,:) 'I'apajo 8 - Logo ma!�' na :!g�t'ia xosee ..�,..•
,: Prp"idcllte da Associarão 'srasneíre j: nhora de FH'ma, realizar-se á o cll;sn-'
• Indústria de Hotéis. acabo de recebo- menta da _srta. Nild� Sc.he:q.t. com o '::1",
rf :��::�p�:;adOu�sta�:��o G�!�:����. ,�� �:: nc����c.�::�:��o. 'Cumpr.mentam,»

• salões do Hotel Glôria. -:;:-.
•

4 _ O senho/��;r Marto-ann e l traç�e�sL�V��m���sa'!l�o�te�ê�a� a�it���'• credenciado cand.idato pe'os partidos P. cluoe na cidade maravilhosa. ,
• S,D. e PL à deputado E3tadual. -:;�- f

•
5 _ Marc.�::�ento oom a ;;�. s:rn:-�O�; �sa uca::;:s, ��:I.i:�.:� CH(1,*

• nhorlta Maria Ines Mi�oski. o se.nh 'I casamento da senhorJta Lenita Ar'l..J.io
'. Ne!."tor Eduardo Dutr!l.. Acantec;menl.'J'> com o senhor Dalm'ro Andrade. Apos :l

• ���i::.S cumpr:menta aos noivos e fami. ::;������:rt��l:���d:;O:��:�S S:I�::nl1��
• -��- Oscar Palace Hotel.

e' e - N�s salôes do Querêncla �a· -*-
lace na no:te de qua-ta feira, numa 'n· 11 - Festejou Idade nova ()nt�rn •• �Ita mesa ar.-tistieE.mente decorada. ,C)�l.o senhor LuIz Teles, Diretor de Admin·s.J

��te;!u.o.:a:a� :m=:�tl: : :s� t:ç��:�::b�a.!e!:l:v�__ ,

Sem pl'eocupações de fa
zer literatura, é uma nova.

Helena Morley, do longo,
do Impenetrável silêncio
da lTlorte, pousando tran

quila na quetude do gran
de sono, sonhando, talvez
com essa flor que deixara
ao acaso na face da terra
e que seu filho tomara nas

mãos querendo mostrá-la
aos outros.
A sensabilidade de Ra

chei se extl"Rva<-a nas Ima

gens da infância. buscando
t1plS, pessoas, momentos e

a !elI'rlas. desertando da
aridez do cotidiano sentido,
para entrar na linguagem
(lue fala das doces cois.as
da vida. '

UM LIVRO DE AMOR

Quem, como eu, conhe
ceu najai de autora, cIda
de bucólica à margem do
ltajaí-Açu enfeitada de
beleza simples e mansa das

gentes e das coisas. nio po
de deixar de comun'tar
com Rachel, numa reliv.io
sa volta ao pas.'�ado. Apesar
de ter conhecido outra Ita

jal, pouco diferente da que
Rachel conhC(:eu, porque
ela foi contempori.nea de
minha mão, muitas peso
"1!'rRl'!- .,m� -eJa"'""tl!'!'crcvcu "!he

Quando me \,p.i'l às mãos
o livro de Ral'hel Liberato
Meyer, não podia supor que
uma flor da infãncla, êsse
manancial de amor, que é
UMA MENINA DE ITAJAI,
b�otada há mais de melo

século, rescendesse aquéle
delicioso perfume da ro

sa que desabrocha em cada
manhÃ.

ven:a diãria, misturada às
al�grt!l..S da mxidadc de
mil novecentos e pouco,
dançando no Estréj:l., so°

nhando romântica com a

vida e buscand.), no amor

de bom quilate, a ruga da
aridez das amnrgas pro-

Um livro de amor sem

pre tem lugar nos olhos da
ge"te, como uma flor sem

pre tem sentido enfeitan·
do. Êste livl"o. embora não
seja uma obra literária, é
a�sim um poueo de luz
nesses dias tranqüilos em

que se recorda Itajai. Po
deria aqui repetir as pala
vras de Marilise Meyer:
"C'est un de ces lIvres

rares dans touts les llttéra.
tures. Qui ne dolvent rien
à l'expérience fi u blent.
mais tout à "l'in�enium"
au génie - car iJ ne faut

pas ,avotr peur de ce mot
tant de fols détourné de
san sens _ au génie pris à
sa source même, au génle
de 1 'adolescence."
Marilese Meyer nã.o é

parente da autora e, por
coincidência, na França,
fala sõbre o livro de Hele
na MQrley. a mlnelrinh:l.

brasileira. ho.le uma grave
s-enhora que mQra no Rio,
na Avenida Epit.ac.l.o Peso
soa. famosa em t)do o

mundo pelo seu livro que
e<creveu na meninice:
"Minha vida de menina".
Para mim, como para os

Itajaienses, as histôrias
que ('anta UMA MENINA
DF,: ITAJAI sã::l preciosas
lf'mb'ral:cas da terra e de
sua. gente. PrinCipalmente
para os que �ão mais ve

lhos e tiveram a felicidade
de conhecer a cidade ro
mântica de 19 e pouco, no
tempo em que brllhava o

"Estrêla".

Rio, 13 5/1960
NOTA DA REDAÇAO;

"Uma menina de !tajai"
acha-se à venda nas diver
sas livraria da capital. O
produto de sua venda será
reV€rtido em benericlo da
''CASA DAS MENINAS" de
lta,iai, do LIONB CLVB
d:l.(Jue!:l cidade.

Fug6 no Nordeste

ao Ião
20) j'íortsbéllo com 137 metro lugar. enquanto Da!!_

30) Alta'r com 135 ton que -retxou a raia" ro-

40) Jo- ge cem 133 cebeu também o seu prê-
50) Ch'co com 126 pon�ls m!.o -de oonsolaçaa.
Pe!o 9 de Setembro: Pelo �ado dos repres�'L
10) Kuno cem 144 pontos tantes de Ibirama., 1IonlTI

20) Maneca juntamen!e premiados QS bo]omst<!,s

com Edgar com 122 Kuno SOO!l que obteve a }:rl
30) Sagu.i com 119 ponta:; meira colocaçáo por sua -tO-

-tO) Amarante com 107 quipe. Em sc!undo Manrw1.

50) Néfton com 106. Silva e também Edgard
Campeão individual - �i- WJ.och, sendo que Lauro O_

dade com IS{} pontos lIveira por ter feito m�!'\AS

Em segundo lugar o h::l. pontos de todos .os in·,e

lonista de Iblrama <":om 1-:4 grantes da rep-cs�nta"Ç:\"
pontos. Domingo à" 12 h'l- do 9 de Setembro tamb�m

ras o grupo dos gatos d� f(Ji homenagead.o. A repor
Sociedade dos AU'radorrs tag)em gentilmente convL

<de Florianôpolis ofereceu �o

9 de Setembro uma "pêi:(.L
tia" com o conrparecimel.
to de todos o� bolonist;;l�:
Logo após t:vemos a enl,'",_

ga de prém'os, dentro d�

co' diaJidade que une (;s

praticantes de eS;:lorte ti)
Bolão. Foram prcmiadus
pelo grupo dos Gatos, C::--

deda e�teve presente a

de da Sociedade dos Atir'l
:iates .ae Florlanôpolis, on_

de constatou a grande �!l

maradagem entre os dois

lltlgantes. Ficou provaoQ
maAs uma vez que nem

sei'npre a vitória' Intcres<-:l..
O princi))al mesmo ê com

petir. O esporte faz amlg,JS
e isto é o que Interessa.DADE, colocado em p.'.-

�SCOLA DE ENGENHARIA

I.
O

.f\

Or.�LDO ••U)
INDUSTRIAL (UNIVERSI-

DADE S. C.) Queremos nós tambêm, nesta escondida
coluna de página (cham.&da. de dentl"Ol, fazer coro com
os elo!!_ios leitos a mais um grande progresso da nossa

vitoriosa Ur.iversldade, a:J iniciar as aujas da Escola In
dustrlal (curso de meeãnica). proporcionando assim
mais uma excelente oportunidade para os estudiiJsos da
mocidade barriga verde.

A primeira aula do citado curso foi pre]ecionada
p�lo àbalisadJ professor e DIretor da Escola de EngeL
nha.ria Industrial, prOf. Ernesto Bruno Cossl, catedrático
da Universidade do Rio G!ande do Sul, onde leciona a

cadeira de Cálculo Infinitesimal.
Antes da aula, dando r�alce ao acontecimento, ou

viu·se a fala do Magnifico Reitor da Universidade, Pro
fessor J.)ão David Ferreira Lima, a ·cuja tenacidadp. e

esforças de...-emos o funcionamento desse Importante e

já acreditado e�tabelecimento de ensino em terras cau
rinenses.

�

Assim, e com nossos aplausos e de roda a mocidade
estudia�a. cnviamos néste registro os nosijOS parabéns á
Unive:sidade.

IMPOSTOS MUNICIPAIS. SEU NOME ESTA' NA LlS
TA? A Prefeitura Municipal está. apelando e citandO
nomes dos contrIbuintes que ainda não cumpriram geU

drver pa.ra com o pagamento de tmpostos devidos à
Prefeitura.

A Prefeitura jâ de si mesma é paupemma e si os

municípios nMi a ajudam, deixando de pqar lJI!U8 tm·

postos, então, como reclamar que se faça ts.'11J e maIS

a.qUi�scUIPe, llmiB'o,'ma.s seu nome está nn lista publi
cada?

E ENQUANTO ISSO, TUDO SO'BE E A MANTEI
OA.. Sim a manteiga. Quando boje fui comprar aq1lf!.
le pacotinho de 250 ll'amas de marca" Frlgor", já o ne

gócio continuava subIndo no preço ..

Quatrocentos e Quarenta o quilo (por extenso pat"a
nã.) haver dúvidas).

E o funcionário amável do Empório Rosa, já foi
transmitindo o recado.

_ Para a próxima semana custará mais curo.

Foi o que nos I afirmou hoje o homem do cami
nhão de entrega do produto ...

Paguei e fui no ... pacóte.
Quero _dizer: leveI o paeóte da Fr!IOr, que peto

nome o gosto ll:LO se perca.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO O mais antigo Ulallú ue Sente Catarmo
-------

i>ARTICIPAÇÃO Músico alemão convidado �e niriuir cursos no BRASil
Hamburgo - (Por E!' grande parte à múaíea ano Hamburgo.. Ernst-�rkn. � teo�, � eursq �e:-

neste Flsc:her) O organista tiga as novas conquistas e von Kameke ja deu nume, usado em S3.(l Paulo. .

e regente musical da Igre- os meios estnísucos da mu rosos concertos no estrau- sa ocestão deu váríos con

jo. de São Pedro em Ham. stce moderna. São exem - geíro: esteve na nmermr, certos. Aguarda com mal�r
burgo g-ns-tnrtcn von Ke pio dísse três das suas can, ce. na Inglaterra, na Ho- interesse o eursc em TaL.

meke' foi convidado a pa: tetas para coro Infentl: e Ianda e na Suiço. e, seis sépcüs, que, segundo., cons

ttctpar como pncresecr vi Instrumentário de Orff, m vezes, na Suécia. Este anc ta,,se realÍzará �uma am

sítante no Curso Interna. qual ee utilizam os ele o coro misto da Igreja d, pia base InternacIOnal. De-

clonai de Regência de Co mentes modernos na mus! São Pedro irá à Dina, pois do curso, arnst.utrtcn

rcs e de Orgão que se rea. ce sacra. marca. à Suécia, à F;\l- von Kameke dará conscr-

nee de 19 a 27 de [anetrc Emst-Ulrlcli von xameke lándla, reatteancoêse tan: , tos de órgão em vár'!as et,

em -rerescpctts. Faram-}h" eente.se fel!:!: cor ter en- bém concertos nas emtsso- dades tn-astlesras c pronun

confiados os cursos de re . contrado em Hamburgo lll11 rns de nstocoimo, uoscra ciará cm São Paulo �11l:\

gêncla de coros e de teonn instrumento precioso: c e Helstnquln. conferência subo-dlnada ao

da música. órgão da Igreja fie São Pe- Kameke já esteve n. título "A situação da mtül

Nascld6.....
em 1926 em PIJ- dro. Este Ites�emunho 1"1'_ Bra,il em 1959 corno dcccu. ca sacra europeia conto-u,

tsdnm r.oU10 filho de Ul':"l presentativ.o da arte de te. de história da mústca e pcrânea".

jc-rsconsutto, Kameke mos construção de órgãos nn JÓÃO XXIII-AOS MARIANOS:- INSPIRARO APOS�
trou multo cedo espec.ct Alemanha deve-se a Rud("l�f TOlADO NO OTIMISMO
pendor para a música sa- von fBec�rath, conhecido Cidade do Vaticano � CIC � Ao receber em

cra. Ainda criança t o e estimado não !'IÓ na AI!"_ audiência mais de 350 rnortonos da Itália, o Santo
membro cio coro da Ig-ej:)/ manha mas também nc� Podre exortou.os o que inspirassem o cpóstcícdg no

de São Nicolau em Pot..,_·' Estados Unidos. Este ÓTI'-1ol soda otimisrno oroveniente do certeza que Cristo nos

dam, sob a ctrecêc do pü constitui.o "pendant" (\'- guia parq o feltcídode perfeita. Exprimiu ainda o trí
d o grande pianista wr, üno do célebre órgão bnr plico voto dr Que s.ajnm senhores de Si. clirigindo pc.,
lhelm Kempff. Começou roca de Arp Schnttger !m rc o bem a inteligência, o coração. e o língua.
muito certo como euto-rtt. Igreja dc aantuaco oru

ducta. n aprender a toem ----. --- ------------------

Noticia da LAGJORGE CAMARGO E SRA. DELGIDIO DUTRA

Participam aos parentes e pessoas omlqcs o contra
to da casamento de seus flhos

ANTONIO FLEURY E ROZITA LIZETE
Confirmam

Florianópolis, 26/4/62.

ASSUME O PRESIDENTE
DA CAMARA

dos agradou. As demais ti
guras - Marta Madalena
- São João - e as 3 Ma
rias Beus estiveram a car

go, respectivamente, das

senhoritas professôra Ma

ria do Carmo Santana,
Maria Luiza Barzon, Ma
ria Silva dos Santos. Zena.1

de Soares e Olga de Oli
veira.

Tomou passe, dia 10 do
corrente, no cargo de Pre
feito Municipal da Laguna,
o sr. Boaventura Barreto,
presidente do Legislativo,
em virtude de licença con

cedida ao titular dr. Pau
lo Carneiro, que viajou à
Capital do Estado da Oua
nanara. POSTO DO SAMDU

Consta que dentro de pau
cos dias deverão chegar a

esta cidade dais médicos
nomeados para o Pôsto lo

cal, que atualmente só dIs

põe de um facultativo.

MISSIONARIOS VISITAM
A PAROQUIA

Estlvernm nesta cidade,
onde permaneceram por
alguns dias, os Reverendis
simos Padres Cláudio, A

gostinho e Joaquim, da Or
dem dos Sagrados Corações,
que procederam à Entro

nização dos Sagrados cora
cões de JESUS e MARIA,
em centenas dc lares [agu-

FALECIMENTO

Ocorreu nesta cidade, na
noite de Sexta-Feira San

ta. o falecimento da vene

randa senhora Caetano.

Pinho Teixeira, de tradtcto
nal família Iagunense. A

extinta Que contava 83 a

nos de idade, era viúva do

saudoso José de Araujo
Teixeira e genttora do sr.

Rubi Pinho Teixeira, con

ceituado comerciante desta

praça e Adjuntor do Pro

motor Püblico da Comarca

e sogra dos senhores Jocon

do Tasso, alto funcionário
da Caixa Econômica Fede

ral e destacado prócer do

Partido SOcial Democrático
Raul Ferreira, Oficial do

Registro de Imóveis e De

métrio Pacheco, jornaltsta,
residente em Curitiba. Dei

xou também vários netos

PARTlDAC OE
FLORIANÓPOLIS EM
DIAC ÚTE� AG

'horas J.

GINASIO ESTADUAL órgão. Quando no cumec.r

da Segunda Gue-ra Mun.

dial quasí todas os organtr
tas toram mobilizados, (

menino de apenas treze a

nos fOi nomeado Segum!o
Organlsto. dá célebre tsrc
ja da Guarnição de Pots

damo Ainda durante f

gue-ra, Kameke comecoo

a estudar musica sacra em

BerUm. Como ele proprr
declarou, este período d(
estudos trammltiu lhe

mais ro-tes Impressões
musicais da sua vida. Pura

poder prosseguir nos :'C'J,

estudos depois de 11145

Kameke deu numerO'iOf

concertos no sul da AI,�

manha. Na

Utlversidfldede Heidelberga, nde rer:e

beu em 1949 (I s u diploma
da musica sacra, f(oi disci

. pulo de composição do ,!�
lebre cmposltor c.ontempo
rãneo alemão Woffgan�
Fortner. Depois de est,udrl.l
a ciência da música e excl'

Dê-me
sua

mão ...

Reina grande contenta
mento na população, em

tõrno do futuro Ginásio do

Estado, cujo prédio será
edificado no antigo Cam

pc de Esportes do Clubc
"Almirante Lamego".

FESTA 00 SENHOR BOM
JESUS DOS PASSOS
Revestiu-se de excepcío

nat brilho a tradicional
Festa do Senhor Bom Je-

3US dQ8 Passos, Que contou
eeen a presença cetncetcuré
Tel multidão de ríéts. Pre

gou o Sermão do Encontro
o Rev. P. Dr. Itamar Luiz
da Costa, Vigário da vizi

nha Paróquia de Imbltuba,
especialmente convidado
pelo Pároco local Rev. P.

Bole�lau Smlelewsk1. A
Verônica esteve represen·
tada pela senhorita pro
fessôra Maria de Lourdes
BarrOi!l, cuja voz, como em

outras oportunidades, a to

Jac·CruzeirOdo Sul
)

e bisnetos.
o seu passamento cau

'Sou geral consternação no

seio da sociedade lagunen-

Vende-se
UMA ESCRIVANINHA GRANDE COM SETE

GAVETAS POR PREÇO DE OCASIÃO. TRATAR NA
FUA PADRE ROMA, N° 52.

�t3:r.\'4Sim S ""'1;.,,'- -

,

(Otof1WIlIf·!lOOWlIlit '"
li! (I'..IVI

Q.... rr..�h" I .......... ,'3

exigência do diferê�a de preço pelo faltoso, caução
cer actividade regente mil

futuro, suspensão do registro de fornecedor etc
sical em Eberbach, uma

2 - Na porte externo do envelOPe c�nt-e-n�dor p�quena cida�e r..o sul
_ c'i,a

do proposto deverão constar os seguintes dizeres' A_en�anl1a. fOl_lhe conf!a'�a

���CgER�tN�:Qb���p:;ÀQ�E�G'fM (���»-����ti..'f d�
NICA, PARA O TESOURO DE SANTA CATARtNAi mú<;!ca, órgão e regem'�a

3 - Em envelope separado, contendo os dizere� de coros na E<;c.ola Renanil

do incisa anrerior, além do têrmo DOCUMENTOS de Musica Sac!·n. Kaml'ke

em c"racteres bem destacados, encerrar-se ão os d� exerceu estas actividades

cLnlentos comprobatórios de identidade e idoneidade' at'" vir para Hamburgo em

a) certidão de Registro no Junto Comercial ou 1959.

Diório Oficial que tenha publicado o documento' dI' Alóm das suas activid3.-

constituição; des como regente da Igr'?_
b) atestado de idoneidade, passado por BanCo ia de São Pedro. dirige .o

ou duas firmas de comprovada idoneidade comer- g-ande coro Infantil, o (,G

cial; ro mõst.o e o circulo im,.
c) prova de c;uitação Com os Fazendas Estadual, trumental, Kameke deJ

Federal e Municipal; numerosos conCf'rtos de 6r

d) procuração, se fôr o caso, passado a pessoa gão e organizou a série rir

representante do proponente à abertura das propos· concertos "Nova musicn

tos. sacra". Estes concertos, dt
4 - Os documentos acima (ou parte dêles) po- g!'ande prOjecGão para ;J._

derão ser substituidos pelo Registro da firmo 'no de� lém dos' lIml.tes locaís, I.êrr

portomenta Central de Compras do Estado de Son-:-a sido transmitid.os pela Rá-

Catarina. dio do Norte da Alemanh ....�

5 - As prapa�tas deverão ser apresentadas em duas Propõem,se "desenvolV<:'l
vias, com a rubrica dos proponentes em todos os pa toda o domlnlo da música

ginas, seladas no forma do ítem I, dêste Título. para uma nova aproxima·
6 � Os envelopes, contendo propostas ou do- sacra moderna e retribur�

cumentas, deverõ':) ser entregues no Departamentc ção entre a. mús!ca moder

Central de Compras, à Praça Louro Muller, nO 2 (fe na sacra e a musica �no

ne 3410), até às 14 horas do dia 6 de junho de 19_ dema f.ora do domínio

62, mediante recibo, em que se mencionaró dato e ec1�e��ist �)". Tamoen:
haros do recebimento, assinado por funciónáric d6 como compositor. KameY.:c
D.C.C. põe_se ao serviço da sua i-

7 � As propostas serão abertas, às .quinze ha- dela de facultar i:t. mÚ.<:icn

ras, do mesmo dia 6 de junho, por funcionários de_ sacra alemã, ligada em

signadas pela Presidente do D. C. C. e no presença,
dos proponentes ou seus representantes legais. r--------

8 � Abertos oS envelopes, cada um dos inte- G9STA DF Cf.fÉ1 I
ress.odas tem o direito de opôr a sua rubrica nas fô - .

lhos de propQstas cios demais concorrentes,. ENTAO rEC� l:i\.H zr
'

I
9 - As �ropostas (modêln 001, à vençla na ___J

Imprensa Oficial do Estado), deverõo obedecer à!õ
condições ·estabelecidas neste Edital, nos instruções
CGnstantes do verso dos mesmos, bem como às exigên"s AI·cios do Decreto nO SF 25 08 61/382, de 1961, e de- empre erfa"
mais disposições Estaduais e Federais s6bré Concor-

_

rências.

Departamento Centrai de Compras
EDITAL DE CDNCORRINCIA PUBLICA

nO 03 - 05 � 45
. O Dep�rtsmento_ Centrol de Compras {D C. c.,.,de Confarmkfade com o ort* I I, item III, do Regulo

menta aprovado pelo Decreto SF-25 08 61/382 tor
na públiCo qu� furá realizar, no dia 6 de iun� de
1962, na suo séde, à Praça Laura Muller, nO 2, (fo
ne 3� 101, 'CONCORR�NCIA PUBLICA, nos condições
segUIntes.

I - OBJETO DA CONCORRtNCIA
AQUISiÇÃO

I - Móquina. paro selagem mecânico, com os

seguintes caracteristicas: 1) funcionamento elétrico
e_manual; 2) alimentação por intermédio de car_
toes de carga de Cr$ 100.000,00 O Cr$ 1.000.000,
00; 3) dispositivo que não permite a retirada do cor
tão de cargo antes de esgotada a respectivo cargo;
4) faculdade de gravar, em alto relêvo, no verso dos
cartf(�s de carga, os seguint.es dados: o) número de
órd€:m do cartão, b) número do móquina, c) valor ta
tal dos estompagens realizúdas até a momento do
retirada do cartão; 5) dispositivo poro garantia do
ivialabilidade do máquina; 6) Contador, automático
e inviolável, com visor, de cartão de Cargo que volte

,
automáticamente a zero após esgotada o Sua capa_
cidade; 7) númerodor automático e inviolável de es

tampogens, que numere, conse'cutivamente, os docu
mentes estampadas' e volte, automáticamente, a ze

ro, uma vêz esgotada a sua capacidade; 8) acumu_
lador automática e inviolável, com visar, das impor
tâncias estampados. com capacidade de Cr$9.999.
999.999,_9, voltando�automaticamente, a zero, de_
'pois de esgotado a sua capacidade; �) motor, colo�
cada fóra do carpa da máquina, permitindo quaL
quer reparo, sem necessidade de abrU6; 10) disposi
tivo de seguranço na impressão de importâncias
iqual ou superior a Cr$ 10.000,00; 11) dispositivo
de imprimir cm etiquetas gomados, o valor do im_
pôsta recolhido, paro facilitar a selagem de livros;
12) dispositivo Que permito estampar, diretamente,
em livros encaqernados; 131 dispositivo que permi_
to uma único estampagem ultopassar o soldo do cor

tão de carga, descontando, automaticamente, o va�
lar ultrapassado, nci próximo cartão; 14) dispositivo
q�e desligue, automaticamente o sistema de )'npres
soa, uma vêz atingindo ou ·aultrapossando o valor
da carga, sq voltando a funcionar Com a colocação
de novo Cartão de carga, l,)nidade - Um, Quanti_
dade - 10.

II _ ESTIPULAÇOES
OS interessados deverão ap�e�entar os socumen

tos mencionados a seguir.
1 _ Proposta, selados ambas as vias com _.

Cr$12,00 de sêlo Estadual e mais a Taxa de Edut':J
çõo e Saúde de Cr$ 10 00 par folha, em envelope
fechado e lacrado, cont�nd�: ,

o) Designação do nome e endereça do firmo

proponente;
.

,

b) especificação, o maiS: detalhado passivei, inclu
SI\l(!I marca do mat(>riúi que se propõem fornecp.r;

c) pr'eça unitário e global, com a exoli�açõAo de
qUe estõo ou não incluidos os despesas de Impostos,
taxas. fret(>s, carrctos, seguros, etc.;

.

dl condições e Drazo de cntreao d,.... material,
na .,!.1col indicado: TESOURO DO ESTADO DE SAN

T:" CATARINA, em Florianópolis, onde será prace
dIria o e>GOme de recebimento;

NOTA: Serão recusados oS materiais com dô-

��:�: o

e���tr�;�:'���rtr�:���c��uJ: s��:t�������
f�tirada urgenlc, chamamento do segundo colocadq

Eu lhe garanto - é muito 'duro aprender CI andar na minha
idode_ •• Os músculos não obedecem. Só com muilo esfôrço
conseguimos mover os pernas. Domas alguns possas com ali
mismo e, de repente, as fôrças nos faliam e nós caímos. Mas
nos levantamos depr",ssa para andar e lornar a ,air. Às vêzes
a gente chora, •• Assim difíceis sôo quase lodos os nossos exer

cícios e esludos. Mas o sacrifício campensa: eu, por exemplo, já
melhorei muito e eslou certa de· melhorar ainda mais. No futuro

espero ser como Você. Para prosseguir mihha recuperação e de
fontas crianças como eu - para ofender a milhares de oulras

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu ouxífio. Ajude
.,,051 O que é pouco para Você será quase tudo para nós!

/

III - JULGAMENTO VENDf-SE €sle li o Ceotro de Reabilita
ção do ASSOCIAÇÃO DE AS_
SIST�NCIA À CRIANÇA DEFEI_
TUOSA • à Av. Ascefldino Reis,
Sôo Poulo _ o mois completo do
Améri(!Q Lotino. Além de dor os

sistêncio, preporo técnicos em

reobilitoçõo, servindo o Iodo o

Brosil. Groços os contribulçôes
do po\'o, ja $e encontro em por_
fe inougurodo e em funciona_
mento. Ajude.nos (I apresse" suo

condus€io, a fazei'" foce õs des
pesos de monutenção e,' ampli
ondo·o, o cuidor de maior 0(1.
mero dE!" crianças defeituosos.

Presidente do Campanha: ....,

Dr. Jos' Ermirio d. Mora•• Filho
1 - Pela Comissão Julgadora, posteriormente,'

será declarado vencedor o proponente qUe oferecer:
a) Menor preço, considerando-se descontos, bani

fiCações, impostos, despesas e outras vantagens;
b) melhores condiçãp.s de entrego;
c) melhores condições de pagamento.
2 � Em igualdade de condições, seró dada pra

ferência a firma estabelecida na Estadc.
3 - Em caso de absoluto igualdade de propos

tos, !.''!rá sorteado o vencedor.
4 - A Canc.orrência poderá ser anulada, uma

vez qlX:: tenha sido preterida formalidade expressa
mente exigida pelos referidos Leis e o omissão im

porte em prejuiza aos concorren�es, ao Estado Ou à
moralidade da Concorre,.,Óa

5 � À Comissõa Julgadora reserva-se o direita
de anular o ConcorrênCia, caso as propostas apre
sentados r.ão correspondam aos interêsscs do Estado.

Florianópolis, e'm 03 de maio de 1962.
lHermes Ju<;tino Potrkmovo - PRE51DEN

Vende-se no Estreito Uma
casa â. rua Fulvio Aducci,
470. Outra à rua AntonIe
ta de Bnr:os, S.n.

Tratar à rua Abl!lardo
Luz, 57.

,
ASSOCIAÇÃO
DE ASSISTf:NCIA
A CRIANÇA

DEFEITUOSA

8·5

CAMPANHA PRÓ-CRIANCADEFEITUOSA
.

ENVIE SEU DONATIVO À TESOURARIA DA CAMPANHA À RUA SENADOR:
FEIJÓ, 205 - 80 ANDAR - SÃO PAULO, OU PEPOSltE-O EM QUAL.
QUER BM:CO lM NOME DA "CAf,,":-AI"�HA PRÓ CRiANÇA DEFElfUQSA"

TE·

..,..,(.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INDICADOR PROF1SSIONAL 'l;a'B:."
D B L A U 'I O D A U B A

na SAMUEL FONSECA DR. HOLDEMAR O. I � :=-��
• CIRURGIÃO-DENTISTA Dt:MEHE:l:ES

Preparo de cavidades peta alta "eloc:idad••
BCRDEN AIRCTOR S. S. WHITE

Radiologia Dentária
CIRURGIA E PROTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

10 onda r _ Fone 2215
bcluljvomerite com hora. ·morcoCl....

�:=:: :�:�,::::o�: R�:

IJanlar
Festivo Do Lions Club No Que rênc;" -

�:,:�:;'�: �::.:��:'���: '

formighieri Entregará Ft::ill.1! Simbóli Zil De Mij$
M.atel'lUdade t.:lara. Bas- I

:::::ro;;-re. D• .,ar"ru.... Catarina �i! S. Eut'(illi De Iliii�i
EspeCIalidade 001!:N�AS -- ROle, na Soe edade Guaram oe ,..

DE SENHORAS _. PAtt'I'O . It,<:jal, acontecera uma e.eeentass.roa
- ClIWRGlA.

I
-aoírõe'', com a Coroação de xüss a-inra

Ocusuua: l\lawrnidade Catarina, de 1962 Srta. MarL<:' :1.e;-. ; ......

carmera nutra. peja uia, tara presente a famosa Orquestra de T0_

nnà.
•

bias 'rroísr. Atendo o conv.te dos D.:): iC.1

kesldenma.: Esteves Ju- ascocteoos de S, catauna feito pele Di-

mor, 6<: - Tel. 2235 reter Maurício Xavier, o Colunista estarÁ.
--------.- cresente.

Dr_ Walm;;r ZOlller·
o

oCo-----

Garcb t - A "õnpta) do' vnho" U ussunga

DiplomamJ 1":'" ."a�Ul(lad� � terá sua reprr sentáníe na II Fe�ta úe
NUlli'mal Je j,l.cdicJnll da : C�nfrnt�rl1:2',aC:10 .tc S anta õo t.arínn, 1',

,Tlli\'l�r�i{lad .. II" RI'a-;il 'rleMi-e rLE Ga�r;I'as Rndnr de 19G�. C,)l1

Ex-Interne 'por ':Oi'(;Ur�U d:. '1 vídei urna bonita c smpatlca mo-en'uba
Maternid

..

aoe-xscora.
.

St!1'

�! "eSpanl1é.11a".,
para representar aquela ci

viço do Pror Ol.!tavlci Ro ecoe. Amanhá, darei o nome da moço

drtgues LIDl>l.I, zx-mtern. para vocês.
do servtco de Cirurgia do t oco _

HOspital l.A.P.E.T.C. do Rio
�

de Janeiro. Médico do Hos
pitar de- candace e ela [\11.1'

temídede D .. , certos Corrêa.
PARTOS - OI'Elt!\ÇüF.f.
OOENÇAS ns SENH()ltA�

< .. P,' flTOS SEM OOlt pelo
método, psico-profilatico
consuuorto: Rua João Pln-

M
to n. lQ - das 16,00 às

inas prepara professsor-es em Goiás. 18.00 horas.' atende com

-boras marcadas íf'!pfnne
Atendendo a um 'pedido retro, tiveram o mais com- ... 303� _ Residência: Ruado Secretario de Educação pleto êxito: 2.250 pessoas (h'l"fr" Hltt,f'Pf>OUrt n '11.

do Estado de GOiás, o PA· receberam atestados de Ire

�!��a (�����l���_:�e�:��s.. ;���.��a'c��d�S��p���� 85;: Dr. Ayrton Ramalho
na ao Ensino Elementar) professor. CLlNlrA DE CRIASÇA�
do Insfitutq de Educação
de Minas Gerais ofereceu, Em seguida à instituição no Hosnira! d .. Car+dade.
dezembro passado, um curo dos cursos de treinamento A tarde, no cenautréet,
sso de abastecimento para para prÓfes;ores p'rlmários, das 15,3U hs. as 11,31'1 Ls.

DR. CLO'YIS DIAS DE LIMA :;d�.r���e�:sSor7e: ,::;��I: v::� ��cl�u;i�s, o���a !��s���� M�Co:::��o�o� 1�:and��n�
(UNICA ME'DICA �e:�ar��3�t����s���btoad�i� :��!� �:g�����:l ::r;e��!� te�����:c�:�' Rua Padre

Estomago, intestinos, fígado e vias b111ares. :e���ã�ic�a�:�r���io no�� ���� qudaetro��u:o���' i::� ,..ma, 6�, - T�Jefon-c!: 27'6

���s���:���o COêllíO, nO lB �alas 21 e 22.
Educação. /guradas, e'm março pasea-

Resldên,cla: liz!�t:Ss :�17:�e�r�rs�sfe::� ��'iáS,n;=tai ��I��ip���d�� Dr.' Acác�o Garibaldi
�;�ari::;nJN:4;'�5f���1�7�111� 1Ji'. �J.l:>.>'''''';1 Q�4,;.�-r.l4" JJo lt... '.iw..� ..l,::.iJM >tU ".iô'lÜ+�_II� t�t�,1'�·S�4iia_go·
'\tende das 8 às 10,30 horas no Hospital d� Caridade.

---._- o

,,: N..� �E C; -�-�_.
.._

Administ����GA��
------- ---- _ •• - - - ---- �UlII��:::I(r�. �·��ralu,�:,(J�;��',1l;�e ::a ladnOa a" ::� imóveis. Defesas

�ct:âlJ do. (·t:t,:,\lS t: AVF.S:;:ORfO/S, e dO outro a �cr�t��ibJ: 'e:pe������d�51:m:
�;�I��;:n:t;' �:�;'l'littA� F. f'ONCERTQS. -

Questôes trabaihistas.
•

':tua F'elipe schmidt, 14 -

QUARTA PÁGlNB\

Clinica Geral
-- MltDICO __

Especlall.!!ta em moléstía de Senhoras e vias urí
nA.-ias. Cura radieal das mreccções agudas e crõ
ntcce, do t"Jlarêlbc. senlto·urlnârl0 em ambos os

sexos. DOfln�B6 tio aparêlho DigE.Sttvo e do siste-
ma nervOlO_

norãnc: das 10 às li,Si! boras e das 14,30 t...s I'1,O()
horas. - Consultório: Rua Saldanha Marinho: 2
1,° and9.>:', (esq. d� Rua reão Pinto) _ Fone: 3246 I ,
Residência: Rua Lacerda Coutinho, n,c 13_ (CbA- I
cara do Espanha) - Fone: 3248.

________ I

Dr. Jlávio'41�erfó dê -, nrnorim
;" ADVOGADO

CLlNICA ,SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doencas Nervosas e Mentais
Angustta ..:._ Complexos - Ataques - Manias -

Problemático Afp.tlva e sexual.
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia

Insullnaterapla _ CQrdlov.olot.apia - Sonot.er...plll e

Psicoterapia.
Direção dos Pslquláfras -

DR. PERCY JOAO DEi BO'I"BA
DR JOSli: TAVARES IRACEMA

DR: IVAN BA.STOS DE' ANDRADE

CONfJULTAS: Dali 15 às 18 horas

zndereoo: Avenida. Mauro' Ramos, 288

(Praça Etelvína Luz) .:_ Fone 37-53

DJ. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

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

às 18 horas. Rua Arcipreste Paiva nO 13
Telefonfl 2891.

"Cur�o Preoaralório Continente"
DATIl.OGRAFIA
T}r.III(.;'1' ,.,�II\

PRE GINASIAL ADMI$sÃO nURANTE o ANO
AUlA.S PARA CONCURSO�
ClIRSOS ESPECIAIS

PARA PROHSSO,:tES
DE DATrLOGRAF'A

_ Baseado nos mais mordenos processos peda·
gógicos.

_ Equir>ar;J(I COl'1 "iI'quinas novos.

Di,i(1ido o;.e!(I:
PROF. VI!1TGR FERREIRA OA-SILV:A

HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNO�
Foeo sua in�nkot) a Ruo O,. Fulvjll Aducd
1.4 dc Maio, 748 _ 1° andor.

EITO Florianópolü

ATENÇAO
ScHVIç.O DE MUDANÇAS URBANAS INTER

MUNICIPAIS E INTERESTADUAL '-,------
Nôo é necessáro O cngradamento dos móveis.
Informações â rua Francisco Tolpntino, n"'34

�one 3805

DR. MARIO GENTIL COSTA
M li: D 1 C O

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
rosa K6S; D,? RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HÇ>SPI'I'AlS DE FLORIANOPOLIS

HORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 às IR hora!
Pela manhà, nora marcada, Inctuslve aos sábauus

Telefone: 2989.

CONSUI,TORJO: ._ Rua Ten. Silveira 15 _ com. 203
- EDIFíCIO PARTHENON'

CURSO CONTINENTE
Preparam-se alunos paro OS concursos de:

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRI rURARIO E
Df'.TILOGRAFO Faça Sua inscrição no "CuRSO
CONTINENTE" à rua Dr. Fúlvio Aducci, 748 _ ]0
andar - Estreito.

-

�

andor - Estreito. Ainda há algumas vagas.

NlJ KOEPCKE TEJ.l

Prepare-se para o Futuro
adqunindo 10ie!:> de terras, pequenas chácaros e

áreas para indústrias em

BARREIROS
no "BAIRRO YP1RANGA onde está situado o Grupo
Escolar [oca I.

•

Os inter�ssados poderõo dirigir se dlretam.ente ao

ESCRITORIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

,0110 Julio Malina
Ruo FeliPe Schmidt, 14 - Sobr;do. _ Fo...�

2347 - Florianópolis,
SERViÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE SER
ViÇOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA _ 160
FLORIANOPOllS -- SANTA CATARINA

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

F'Iortan ópolls , 5/!i/!l2

Neusa�
Santa�

'j

_ Não duvida que .c Deputado -li:-;;ta

dual orranco aertcm, será e.etto Depnt-i
do Federal, pelo Vale ele .Tt:>ipi. Seu nome

está cotado além disso merece.

__ �oOo _

Oensuuas: Pela manha

Marcia Reis, Rainha do Atlantico C.ata
eínense de 1962 escolhida pelo Colunista

na 2° Festa da'Rainha do 6,rtlântico Cu

tar.neusc, no Balneário de Camburiu, h'l.

je, será Corada Miss Santa Catarina ,de
L962. A bou.ra nrorenlnha, representará a

beleza fia mulher cetartnense no Ooncur

so de Míss Brasil 62, no Maracanãzinho
. no dia 16 de junho próxímo.

;a Cap.tal, onde conquistou a sim�a'le
le inúmeras pessoas amigas, inc1uindo' l

Jolul1.sta. Accnteccrá entre nós até u fIm

la semana _ próx:ma.

___ 000
, .lo '1t

� Receberã.o hoje, a Benção Nup:�!a!
10 Alta:' da Igreja Nossa Senhora de F;,\.·

ima, o Sr. João Mauricio, e a 'SenhOl'lt3.
�'ilda Scheit.

--_000 _

� Prime!ra r:xp::lsição ComemorntL
la ao 127° aniversário da Polícia MUita"

:erá inaugurada hoje, às nove horas, no

Clube "15 de Novembr.o".
.

L

80 L:H Miss Radar de Santa Catarlba, Vani:l

Moritz, eleita no desfilc das Garotas Ra

tiar de 1061, na la, Festa de Confratel

nização da Sociedade Catarinense reah

zada no Lira T, C. Hoje, atendcndo (..

convite do Diretor dos Diários Associa.dos

Jorn. Maurício Xavier, participara. d:J

fcsta de Coroação de Mal'cia Reis, l\list

Santa Catarina 1962.

Dr; HILTON
PEREIRA

___0'0 _

,ADVOOADO

,RUA: SlLyA JARDIM lTh

"Sempre A.lerta"
---000---

_ -Hoje, no Querência Palace. Hntf:l

será realizado o jantar Festiva d,o Liom

Clube de Florianópolis em comemoraç.\0

ao décimo aniversario de fundaçáo do

Lions Club Iste:naclonal no Brasil. ,]

Colunista convidado está impossibilitl';o!a
de c.omparecer em virtude de compromis·
so com Diár:os Associados de SC na festa

da coroação de Miss Santa Catarina 62

ROTARY CLUBE DO

ESTREITO

��CG_
�()ÇQJ<)l��s>'

"l __

n'

Local de reuniões
Clube 6 de Janeiro

6as. feiras, 20,00 horas

em Itajai.
',:>_ I

Carmem Neusa Formighieri, Miss Santa

Cin:ulando na "Flo:'iacap", o D� Catarina' de 1961, hoje na Siciedade Gua

Lelis de Oliveira Leite, do "Café Soc;et�" rani, entregará a faixa simbólica ã. Srta

da "Belacap", qúe serviu no D.N.E.R., nes. Marcia Reis, I\l!ss Santa Catarina.

��n íXS:.

VENDE-SE
Uma casa de madeira

5 x 7 localizada na nova

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

de 2, a a Sábado

pela RADIO GUARUJÁ de Florianópolis .Oesenhos
• Painéis

8,00 - Correspondente Columbu�
8.55 - Reporter Alfred
10,55 -Informa Q Ródio Guarujá
II ,55 �R,eporter Alfred
'2,25 � Correspondente Columbus
12,40 -Política de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Colurnbus
16.55 -Reporter Alfred
18,10 �Resenho Titônus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 _ Reporter Alfred·
21,30 - GorresP€lndel'1te C01umbus
22,05 - Grande Informo1'ivo Guarujó

D'.':portorr,ento de Notícias: Tels. 3816 - 3822
Ródio G\!ar!.ljó - onda média - 1420 Kcls - S
Kilo,,"oUs _ onda Curto - 5975 Kcls.- 49 metro,

pelo Comissão Organizadora
SELMA DIONISIO

OVOS: 200 CRUZEIROS

I'ERfEiÇÃIJ - RAI'IDÊZ

A carestIa continua nu

ma a.�eenção vertlgínosa.
Até fins do mês próximo
passado, uma dúzia . de
ovos era comprada por
apenas Cr$ 170,00. Ontem,
a Reportagem de O ESTA·

DO, constatou que são ne·

cessários, agora, 200 cr,u-

zeiras, para aquisição da r-------__,
mesma.

Por outro lado, uma

couve-flor, de tamanho

médio, está custando a ni-
•

n11o.l'ia de' 100 cruzeiros.
Um molho (de cinco) ce

nouras, 35 cruzeiros; um

abacate, 10 cruzeiros; 40
crmeiros a dúzia de la

ranja.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t-------URREIROS-
Tradicional Festa da Santa (ruz

CIA. HOTELEIRA RIO BONITO
,Assembléia Geral Ordinária

SEGUNDA CONVOCAÇAO
PROGRAMA

5. fei.ro, dia 3, os 19 h. Hora Santo
6; feira, dia 4, às 19 h. Santo Missa
Sabodo, dia 5 às 19 h Ladainha

DOMINGO 6._ MAIO: .; DIA DA FESTA

cri:�ç��30 h. MIsso com Comunl tão Pascal das

Ás 9,30 h. Misso Solene Cantado
As 16 h: PROCISSÃO DA SANTA CRUZ

Ás 21 h.: GRA��E sQg��1MAM6s�oF6Gó;rtina
Durante os 4 dias haverá barraquinhas Com do

.
ces. prendas, churroscos, bingo, músico, servic d;
alto �o�onte, fogos de artificias etc.

eo

Sol'cltonv'.s : ogr��e7emos o' envio de prendas.
P�la Com1ssao:. LIClnlO de Souza � Presidente
V,�t�J�_Corstjens � Vigári.o_

Relações sociaf.s.

Os pagamentos da Repúbtíca Federal

por conta de direitos sociais (Aposenta
doria, seguros de todo tipo, pagamentos
às vitimas de guerra, etc.) aumentaram
de 14,14, bilhões de marcos, em 1950 ter.

1.201,90 bilhões) a 40,47 bilhões de mar

cos, em 1960 (Cr$ 3.439,95 bilhões). Isto
slgníííca que os pagamentos sociais tri

plicaram em dêz anos, perfazendo no ano

de 1960 ca. de 16% do produto social li
quido.

Um relatório da Organização Inter

nacional de Trabalho em Genebra verifi

cou, que a Repúbtlca Federal com 20% do

valor de todos os rendimentos nacionais
está na ponta das comparações Interna

cionais, quanto aos gastos sociais, seguem
a França com 17,9%, a Austria com ....

16,5%, a Belgica com 14,8%, a Itai1a com

14,2%. Dinamarca, Inglaterra, HOlanda e

auécía com mais de 10%, enquanto nos

Estados Unidos os gastos sociais perfazem
5,7% da renda nacional, no Japão 5,4% e

na Sulça 8,2%.

De acordo com os dados fornecidos

j.
pelas estatísticas comunistas, as quotas
de crescimento de produção Industrial
nos diversos países do bloco soviético

a.
u

mentararn de 9 a 17%. Existe uma única

�xceção, que é a da chamada República
Democrática da Alemanha, Isto é da Ale

manha comunista, cujo quota de crescl

�ento de prOdução era apenas de 5,5%, e

ISto apesar de ter sido previsto no plano

,setenal o dobro da quota realisada.

IMPOSTOS, PAGOS PELA INDUSTRIA.

A indústria alemã participou em 1960
com 55% do total do Imposto, O venda to

tal, de todas as indústrias e organizações
COmerciais era de 711 bilhões de marcos,
(Cr. 60.435 bilhões).

:aNDA DOS OPERARIOS E EMPREOA-

Em 1961 a percentagem da renda dos
assalarlados participou com 62.3% no to
tal das rendas. Por cabeça aumentou, e

1960, de 9,7%, e desde 1950, de 240%.

• �Ós:�a�:�Ue���c�e;ee::�'�V\I���! ��s:��ç!�
dezembro de 1961 5.5 bilhões de marcos

I (457,5 blIb�� d� oruzf-!::osl, do.s quaiS
-

,� _.)..,

São convIdados os srs. aci.onistas da era. Hoteleira
Rio Bonito a se reunirem em Assembléia Geral Ordiná
ria a realizar-se às 10 (dez) horas do dia 22 de maio
de 1962, em sua sede Social nesta cidade de Tangará
Estado de Santa Catarina a fim de deliberarem sôbre
a seguinte.

ORDEM DO DIA

aI - Relatõria da rxretone, Balanço Geral, contas
ue Lucros e Perdas e parecer do Conseluo Fiscal, rela

tivo ao exercício encerrado em 31 de cesemcrc ue l:;ou1.
b) - Eleição do Conselho Fiscal e fixação de seus

honorários.
c - outros assuntos de tnterêsse social
Avisamos outrossim que se acham a disposíção dos

enrs. acionistas, 08 documentos de que :.e t.raca o .IU�.

99 do Decreto Lei nr. 2.627 de 26 de setembro de 1940.

TANGARA', ASCQ 22 d� março de 1962

A DIRETORIA

Larrea
-

Alba. NôYo Chele de Pessoal
da Repartição Sanitária

Pan-Americana
Washington, D.C. -(OPAS)
-O Sr. Luis Larrea Alba. Jr
de Quito, Equador, foi no

meado chefe da Seção do

Pessoal da Repartição se

rntárte Pan-Amerrcana, ;Es
cri tório Regional para as A

mérlcas da Organização
Mundial da saúde.
O Sr. Larrea, que á um

veterano de doze anos de

serviço na Repartição, as-

NUMEROS DE AUTOMOVEIS

Em 1961 o total dos automóveis re

gistrados na República Federal atingiu
quase 9 milhões, apresentando portanto
um aumento de 10,6%, comparado com o

número de 1960. O maior aumento se ve

rificou nos automóveis de passelc, que

com 19% de aumento atingiram 5,56 mi

lhões de unidades, enquanto os cami

nhões aumentaram de 8%, tendo alcan

çado um total de 720 mil.

A CRISE DO CARVAO.

AUMENTO DE COMERCI.O EXTERIOR

NA UNIAO SOVIETICA.

Pretende a União Soviética. um au

mento de 80% no seu comércio exterior

até 1965, o que totalizaria a soma de 19

bi:hões de rublos. Em 1961 a venda atin

giu 10,5 bilhões de rubros, ·tendo 'aumen

tado apenas de 4%, comparado com o ano

anterior. Para o ano de 1962 está planeja
do um aumento de 6,6%.

DOIS BILHOES DE DOLARES PARA

ESPIONAGEM.

Foi calculado por um Instituto espe

cialisado em Colônia a soma de dois bi

lhões de Dolares, gasta pelos paises do

bloc:J soviético para financiamento de es

pionagem e de atividades subversivas. Es

ta soma refere-se a um ano. Duzentos

milhões de Dolares são necessários para I

o financiamento das diversas escolas, nas

quais se ensina espionagem e atividades

subversivas. Calcula-se o total dos agen

tes e colaboradores diretamente subOrdi

nados aos centros de-organlzaçõcs dos

partidos comunistas em 500.000 peasoas,
dos quais 17.000 vivem na RepÚblica Fe·

deral e em Berlim Ocidental.

................,:,."-.

agora com

QUINTA pAalNA

nsve processe (eletrônlco)
no tratarn ;:.�ia das tiOil.ilS!
�odO!rno � .q.nn c cm i3j pés d" "omprimE'n'o, espe
creim n'e .mpc te do pcc o Dl'O ou, represen o o que
hc d .. me-e ovcncodc no trc1cm"n'O do 'ecidc cc-dcnet
dos lonas, produzindo o tjllNDAGEM EXT�A, is o á,
cordoné.s imp. _snoJos de resines especicis i tensõc dos
-ordoné.s Iguolo.lo, ,..trovés de técn,co cvcnçodrsamo,
goro n, Indo d s nbuiçôo uniforme do cargo em tõdo su

perucse do pneU; 10n:Js pré-esttcodes e submetidos o

rigoro o tro'om"n o térmico eletrônico.

BLI,"�AG�M EXTR,'J" OUNLOP proporciono 00 pneu:
• moror cd 5ÕO entr-e os lcnes I
• menor resisténcic aos choques e às rachaduras I
• vida mais iongo õ carcaça, permitindo mais ... mais ...

e mais reccpoqens l

O alto grau de resistência dos cordonéis usados
nas lonas, a excepcional aderê:lc'a entre as lonas
do carcaça e desta con'! o banda de rodagem,
aliada à fl�xib!lidade de todo o conjunto, dão
aos pneus Ounlo;l com BLINDAGEM EXTRA ex

traordinária resistência!

té ser transferido para LI

ma.

A Repartição 'mantém
seis escritórios de zona a

través das Américas, os

quais estão situados nas

seguintes cidades: México,
Guatemala, Caracas, Lima,
Buenos Aires e Rio de Ja

neiro. Tem também um Es

critório de Campo na rron

teír a entre o México e os

Estados unidos. em EI Pa

so, no Texa�, e administra

.
três centros especializados
na América Latina. São
eles o 'Instituto de Nutri

ção da América- Central e

do Paraná, na capital da

Guatemala, o Centro Pan
Americano de Zooneses, em
Azul, na Argentina, e o

Centro Pan-âmerlcano de

Febre Aftosa em São Bento

(Rio de JaneIro), no Bra

sil.
O Sr. Larrea é formado

pela Academia Militar Na

cional da sua pátria, onde
se diplomou em Ciências
Politicas no ano de 1942.
Em seguída, es�udou Direi

to durante três anos na

�:Ii;;,�r��:e�ede�:���lPIr�:�#t.u.c:iGllal
:a�r����� ��id��i��r��d:� domingo
de de Georgetown, em Was Domingo, dia 6 do cor

hlngton, em 1945. Ali se rente, será realizada a

dlplomou em 1949 em Es- primeira OInkana Univer

tudos Diplomáticos e con- sítãna. A empolgante pro

sularee. va, cujo inicio está mar-

cado para às 15 horas, con
tará com a part.ícípaçâo de

"Sempre Alerta" �������: ddea tô�a�ive��id::�
de Santa CatarIna e se

�PUbliCidade
��. .1" em SI., C.I.,;n.

Confec�ão e conservação d. painéis
em todo o Estado

R. Fernanêlo Machado, 6 1� andar' -fone 24 13
- flORIANÓPOLIS

Com início marcado poro os 22 horas de sóbado
o "sotrée do Hortêncío" , nós salões do 'clube 15 de

outubro, que será abrilhantado pelo conjunto de
MOACIR' (de Joinville) promete um brilhantismo
sem precedentes. Durante a soireé seró escolhido o

Rainha cids Hortênctcs. Reserva de Mesas nos

Loícsc--. A Sedutora - Ruo Conselheiro Mofro
Esquina com Trajano,

-�-pAR TI C IP A ç A O
Herondtnc V. Cardoso e Sra. lsoléte V. ,Cordo�o
Participam aos parentes o pessoas amigos o con

trato de casamento de suo filho CLAUDETE com C'

sr. ANTONIO V. DA ROSA.
CLAUDETE e ANTONIO

NOIVOS
Florianópolis', 28 de Abril de 1962.

Irmandãdedo-- -Sen�hor
Jesus dos Passos e

Hospital de Caridade
De camissiío do exmo Provedor em ex:ercicia e con

forme nosso Compromisso, convido os prezados Ir_
mãos e Digníssimos Irmãs poro no próximo domingo
6 do corrente, às 8.30 horas, tomarem porte nos co

memorações do festa da Vera Cruz, constando prin
cipalment-e de Mi�sa Solene, Sermão 00 Evangelho
e Comunhõo dos fiéis, a realizarem_se no igreja do
Menino Deus.

Consistório em Florianópolis 3 de Inoio de 1962
Orion A. Plott - Mordomo do Culto,

Soirée da

sume o novo cargo depois
de trabalhar' no Escritório
de Zona da Oiganliaçã.o.
em Lima, des.de 1954, como
funcionárIo l\_d.m,inl!1trªtl
vo.

O nõvo chefe do Pessoal
entrou para o runcíor.aüs
mo da Repar'tlç'ão em ·1950,
Serviu na sede, .em ! wes-

���g��ig�!�019:!�ar�i ���
cri tório de Zona da Cidade

do MéxicO como funcíona

rio administrativo, ali ser

....... ' • H'"
vindo durante um ano, a-

ICarta da Alemanha -INúmeros e Fõtos
Protessor Dr. nermann M. Goergen 2,97 bilhões (Cr. 252,45 bilhões) (54,15%) I

destinam-se a projetos da Asia.

1,26 bilhões de marcos ,Cr. 107,L bi

lhões) (22,98%) à Africa

909 milhões de marcos (cr. 77,265 bi

lhões) U6,54%) à Europa
345 milhões de marcos (Cr. 29,325 bi

lhões) (6,8%) à América Latina.

No ano em curso somas malares es

tão sendo reservadas à politica de de

senvolvimento na América Latina,

O estoque de carvão cresceu na Re

pública Federal em 1961 de 12,62 milhões

QUOTA DE CRESCIMENTO DE PRODU- de toneladas a 13,26 míbões de toneladas

ÇAO INDUSTRIAL NA ALEMANHA Em todo caso diminuiu um pouco em com

COMUNISTA. paração com a posição do tim de Junho
de 1961, quando alcançou 13,82 milhões

de toneladas.
A Bélgica diminuiu os seus estoques �

de 6,9 a 4,6 milhões de toneladas e a Fran

ça de 13,3 a 12,6 milhões de toneladas.

Hortência

constituirá numa das mais

expressivas promoções da

União Catarinense dos Es

tudantes para 1962.

A competição terá por

palco a Rua Felipe Sch

midt e a Praça XV de No

vembro, no Centro da Ci

dade,

Terreno na Praia do Meio - Coqueirfs
Vendecse um pequeno terreno paro construção �e

casa de veraneio no Paio do Meio. Trotar nesta, R:e_
daçõo com o er.. Divino tel. 3022

�1p,eço C,$ 100000,00 '
.,

1
Vende-se

--

,. RÕ HOEPtKE TE�

1 Residência com quintal
1 Resldênctc bem na. centro com todo canfôrto.
1 Terreno no Bom Abrigo. ..'
1 Automóvel novíssimo.
vendes por motivo de viagem.
Trotar à ruo Felipe Schmídt 34 - solo 6'-

rértc comércicl. .' .

CI��MAS
-tENTBO

CiDe UQ JOst tiDe GLÓilri�:
centro Fone: 3636

às 3 e 8 hs.

John Wayne
Richa\,d Wldmark

Linda' Cristal ":,,,.em :._

Estreito
ás 5 -,7,30 - 9,&0,'
Acácio de Lima ,� ,

Shirley Ah,es

Ruth/Ferreira
. z; em -e-..

A L A 1\-1 O (
_ Tecnicolor -

__ Cens.: até 14 anos-

Gigante)a
- Censura até 14 anos -

liDe 1111
tine IMPElIu

Centro Fone 3435 Estreito
às 8 horas

Steve MarIo

Luana Patten

Fone 629�

William Holden

Sophia Loren

A CHAVE MOCIDADE PERVESA
- Censura: até 18 anos. '-r-

Cín� RAJA (S. José)
- CinemaScope

- Censura: até 18 anos.

Croe BOXY
às 8 horas

CENTRO FONE 3435 Stewart Granger
ás 4 e 8 horas

Sterling Hayden
Grace Roynor

-EM-

Deborah Kerr

James Mason

-EM-

n:urtOR DOS TItO 'PICOS
- Censura até 10 anos

o PRIS(QNURO DE ZENDA

Censura até 14 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I ,'" ÁNOS DE LABUTÁ CONSTÁ�(�

PELO '.OGRESSO Df

UNIA CATÁRINÁ

NO SETa!

lSPORTIVO

lào, grn('�s no trabalho 1'

ficienle do D;!'''tar de F�'_

te�al de Salão, qUr! fez co: 1

que f'hse o Cr>ravana U!i:"

da�' farra<; máxim:.s do sa

lonismo do E�tado.

são nos quarteis Que r::l_

cantramos os melhore:>

desportistas, atletas de
grandes qualidades, face ao

rígido treinamento que {._

bedecem O Caravana i's.t:i.

com um pmpatc de 3,,3.
placar que ,';urpl'cendeu a

mIlita gente lá {Iue o Bo
caiuva era u1lOntado como

favorito.
Na outro ('ncontro da

noitada tlv"mos o duelo
entre Doze dr:' Agosto e

P"u]a Humo!'!. VitorIa tam

bém atê certo ponto sur-

2.0 lugar - Bocaiuva 3 p
3. lugar - Doze e Paula

Ramos com 6 p.
4.0 lugar - Posta} Tele

gráfico com 7 pp.
5. lugar - Barriga Ver

de com 8 pp.
6. lugar - Atlético com

lO pp.
.

7. lugar - Bom Abrigo
com 12 pp.

A Nova Direlor'ia Da Associação
Esportiva D. E. R.

Tomou posse a nova rll- 20 Tesoureiro - Gerty '!or_

reloria. da A-.,�o('ioeiio E.<;- quato
portiva D. I� R. form:--dn. Orador - Persi A. H3.hn

por elementos pcrLel1c,.,n- Suplente - Donald R. U�
tos aos funcionárIos !')tad.;s Abreu
no Departamento de Ei. Diretor Esportivo - Os:ti

t.radas de Rod:\!'f·ll1. EI.'1 na M. Souza

Diretor de Pat.romônio -

Amilcar Ribas
DireLor Social - João Lc-

íntegra 3. chspa vellce,\t)'''l
e que L')mou po��e, �"Çl')s
uma churras("ula qUf' S''!

desenvolv('u no c':1 ndio
,
elo

Fi!jueij'cl1s(' F C. . Diretor de Publicidade -

Presidente Kro�sinf' L;- Maury Borges
COnselho Fiscal - Alfredo
Miroskl Ruy Granda LenL
ne Livramento António

Mendes c Ena de Castl'o

anel de Paula

vr:1.l1lel1to
Vice Pl'Pojdl"l1tC' Nf'w\..)Jl

Tesscrolli
Sccrrtárj,o
MO:tcyr M:JI(.y
2° Serrei h.·io

Gandrn..
Anlcinlo A novn diretoria os vaus

de fl'licicladc dêste 'Oeo<1l"
Inll1cnt.o Esport.ivo

DUI'rus

'1�'I'in Mll:i

.) .l·iSTi\1 ,;, " ""f!-l·I.', ;\1,,11:" 1'>1.1'1 ... li\" lJaL!1.a {_; ...�u.rllur,

------�---------------------------

REDATOl:

PEDIO PÁULO MJ.CHÁDO

REDATORES.AUXILIARES,

MJ.URY BOR"ES. RUI LOBO •

GIUIJlTO NÁHÁS

COLA8ORA.OORFS: DIVERSOS

�--'---',

Paula Ramos,
Estreito

na rua

Keller aceitou:
O competente técnico

Rudol! Kelcr, que já -cve
a oportunidade de treinar
a eoutpo do Aldo Luz. I;�

um contato acentuado com

aquele técnico alemão, vi.
sando contratá-lo. O trot,
nadar aceitou a proposta e

deverá mesmo estar cm

Amanhã, pelo� regional de futebol: Ayai x

Bocaiuva, e Figueirtense x Guarani no

CA �AVANA DO AR, SIMBOLO DE EFICIENClA NO
DESPORTO DE SAtfTA CATARINA

As vésperas de mais u.» evidenciar-se em todos 011 nense ao Futebol. Sena de 1959. Campeão do ssteío Aldo Nun-es, Zé Carlos f�.- Dantas," ceo. Adon1s, 'I'e., vis Aldo Nunes, Torreli, -;i-) os militares c civis, petas
anívarsár!o do uestacn- demais esportes, como Voo grande valia para o espo-- em Pólo Aquático em 19.1:1. mosos alguns no R16 e' 3.'10 nentes Guaranys, Ivan, -\l Carlos, Tanga, Osman, Le-; suas acões e sua colabora
menta de Base Ai-réu :1(.' lei, basquete e Atletismo, 'te da Capital e do Bstado, Sempre presente as corridas Paulo onde jogaram. No Barreiros. Sargentos, Mo�.{_ mo, Edínho, Chipa, Mau"o, cão trréstrtta sempre dls
Florianópolis, justo se v-r- Talvez que esteja nos pln- que E�ército, Marinha, A_ da Fogueira foi por três atletismo, Silvio ruvencic cy, Reli-o, Linhares, Chi'1a, Platt, Fifa, Meira e muitos posto a colaborar com os
na escrever sóbre o que H'_ nos do atual Comandante éronautica e Policia Mífi- vêzes campeão. Em 1949 foi dos Santos, recordista ca, Conrado" Baiano. Negri Nu, outros, que tão bem tem lIliésportistas da Capital, l'�

presenta em Santa cateo- Tenente Coronel Marcelo tar, participassem mais n, campeão estadual de Vvl�i. tartnense oos 1500 e 1000 varro, 'Strolch, Plinio, GOH- servido ao esporte da ceot- parabéns de "O Estado E�
na, a presença 'desta .1,0. Bandeira .Maia, o soergui; tívamente no esporte, ;a Em 1944 quando possrua mtae Oambirela outro ,)- veia, Aurelio, Machado, Ce; tal e do Estado. porbívo" por mais um .:u1L
delar unidade nuntar cro menta total de todos cs <'8- que o elemento humano, ótima equipe foi vice cam, tleta de reais qualidades. sér, Pogl ; Praças como De seu primeiro Presiden versário do destacamento
Porca Aérea Brasileira �,'- portes no Destacamento, j.1. existe em qua.ntldade e mut peão estadual de Iuteb-il. Destacam.se entre os que Cambirela, Sanrord Leoni- te, Brigadeiro Bpaminc-t., que ora Comanda, e que
diada em jrtoncuoooí!s que sendo o Caravana uma tos com reais qualidades. Projetou tnumeros craques' aempe honraram e serviram das, Hazan, Ber;nadino, DiL das Gomes dos Santos, ao t010s, unidos pelo mesmo
pois tem contribuido eru equipe onde pontificam à, O Caravana do Ar, tem como Leonidas, panforrt, ao glcrlpso clube aa Base son, Mari.o, 1i3ocha, DUma atual rnandatârro Tenente ideal, continuem a trab a-

muito, de lcngn data, p:1r:. tletas de reais qualjdades, um passado brilhante de Moraci e Waldir Vidal. NoJ Aérea de Florianópolis, O·)· Comicholi, Pauiino, Vala!r', Coronel' Marcelo Bander-a lha r pelo esporte em nossa
maior gloria e (! sonvolvt, não seria justo cair no E::)- glórias. Campeão Estad!'al basquete, vários craques -Ie ronet Honório, Ten. CeL M:} Haroldo, Prenda, Gato, ver; Maia, destacado colabora- Capttnt.
mnto (lo csuort- rru (\thVJ quectmento do público, [:1_ de basquete em 1952 e "1955 grande capacidade tecmca cedo (falecido) Ten. ::::.�\. zola, Tomê, Valdemar, NIL dor do esporte figura .)-,r

Estado, po.s pcrtonr-e a ri!" ce aos inúmeros titulas je e vice campeão cm 1953 c como China, Osmam Tomé Carpes (farecldo), Major ton, Palmas e Ferrinho; ,;_ demais conhecida nos met,
Dcstacumenr c. o cnrnvan-. conquistados.
do Ar. orun- por dCIl',li3 Na verdade, as Unidades
conhecido cm toco tcr.tt.v- das Forças Armadas sedia
ria Nactonrü. Fundado a 2 das em Florianópolis, tem
de setembro de 1941, fil!:l(:o colaborado em mutto COlO

a FAC, FASC, FCF. FCF'::3 c esporte da Capital, de'!!le
é o caravana do Ar, UI�I:1 a cessão de suas praças de
enudado eou-t, esporte' e piscina,. a'i:ém 4e
dcradn dr- pubh- pertencerem as díversns
ca pm-nvn Unidade,.. ;la'''\ Federações elementos müí,

F!oriallÓp�)L Crm!!;l'(,'�:lll�lo tares. Mas justo seria que
em SCU -noto {·1rIll"nt.c>s (',_ os componentes' de nossas
vis munarcx \','J1l o (;J.r'l- porcas Armadas, praticas
vnna du.putruutn om no�;�a se. com mais afinco OU�fI)S

Capital. tod«: os e-portes. modanaacees de e.'mOtt.e,
conquanto III) nl'lm"'l!tl, tal como acontece no aio E

sobn's�,\j o fllt(')".ol 110 8a_ São Paulo, Efetivamente ministrar seus ('onheeimm- adiantar que já segtllol

temporada das mais bri
lhantes para o remo barrf ,"

ga verde esta sendo nova

mente pretendido pelo eru,

be aldista para que venrm

nossa capital dentro de
breves dias, reiniciando os
seus serviços como profi,_
s:.ona]. Podemos inclu.�!�e

tos aos remadorel1 da Ilh«.
Neste sentido, contorm�

já inf.ormamos a dirJtoti1.
do Aldo Luz vem mantem!')

passagem acrea para qu� J

destacado treinador em!J'lr
que o mais rápidament.e
passivei para a metroi}!:I!e
barriga verde.

xxx
,.No proximo dia 15 a Associaçóo dos Servidores'
Públicos do Estado de Sta. Catarina estará realizan
do uma bonito festa em suo sede social á ruo Trajo:
no, oportunidade em que gerão ,entregues os troféus
oferecidos pelo Entidade,oos ca ..bes que leyantarom
o título do torneio de verão. I

Ao campeão que foi o Tesouro do Estado, será ofe
recido um rico troféu enquanto que o Irosc também
será conl'emplado com uma bonita taça, por ter si,
do Vice Campeõo.

XXX
As guarnições do quatro. com e do oito gigante,

estiveram se movimentando nes10e inicio de semana
em nosso baía Sul, realizando puxados treinamento'!

Como se sabe ambos os guarniçães deverão par_
ticipar das eliminatórias, visando as disputas do SUl
Americano de remo, marcado para a Argentino.

XXX

virá preparar
.Bolã.o

o C.R Aldo Lux.
A Sociedade dos auradc, partida Intermuníczpat de

bolão, Ireunindo as repre
sentações dos Gatos desta

(Oont. na za. pá�.)
A Federação Atlética ca-

tarlnense vem de tramft:_

rlr para .os meses de ago.-!
to e setembr.o a realizaç5.o
do campeonato regional de
voleibol masculino de titll'

lares.

Será realizado no próxi
mo sábado e doming.o, na

cidade de Jo'nvlle o Cam.
peonat.o Estadual de Bn':-

quetebol Infantil.

A F.A.C. vem de conceder
{Conto na 7a. pág.}

Campeonato Promovido Pelo ,Padre
Roma Tem Início Hoje

Carlos L, Paim
Na reunião que foi reaÍi�

zada no dia 28 último q1lc
estiveram presentes dirL
gentes do Padre Roma pa
tr.ocinador Ba�lgú (Cris;:>im
Mira) Atheneu, Díj.orel e

Bangú (Mauro Ramos) fe
ram tratados assunlos com

relação ao campeonato
promovido pelo Padre Ro
ma sendo acelt.o por tart(,.:;
a tabela apresentada pe_
la equipe organizadora 011e

marca o inicio do refel';'do
campeonato para. hoje com
rodada dupla em que to
marão parte as equipes do

Bangú (C�lsp1m Mira) x

Pela quantidndl' (' qU;>lt_ Quase que dedicando_se 1'10

dade d� bon� :'11;e-taq, b,"'1' futebol de salão; o Bocaiu
p.oc1f'fi:l o CJr:wana. du Ar va idem; o Atlético Cata:-L

El'icerr�{�O O TlIrno Salonista' Com O GíVR.k�{j�ãJ;;�-!�l�
Cilra\'i!na 1)0 Ar Na Liderança

Encerrl1ndo o turno do preendente dos dozistas
Campeonato de Futebol de por 3xl, fazendo assim
Salão da CapitaL jogaram profundas alterações na tá
na noite de quarta feira, bua de classificação
no estádio da FAC, as equi Eis a colocação dos elu-

pes do Bocai}lva e do Bar· bes após o encerramento
riga Verde, ('.omo cotejo pre do turno:
liminar da n Jitada so.lonis 1.0 lugar - Caravana
la. culminando o malch do Ar com 2pp.

,---------------------------------�No próximo dia 20 o equipe do Tesouro do Estado
1 N t

. . dor falando a r-eportagem no tarde de ontem, moni,cam,?eã do torneiO de verão, patrocinada pelo Asso_ O IC Ia r)o {!estou o desejo de transferirSe poro o rubro_nl?:gro
c/aç�o dos Se;vldare� �ubllcos de, �stado de Santa, carioco,_ informando aindl? que estudaria o assunto'
�o�r��od��t�;� S�SS��li�I;�� :o�gi����b��O����c�:� • �;� qa�osdj�ic�f��n�o om��d�'lu��ss:�l���r��n��st���;�'
d. iunho, ° equipe pocono'en,e cetcibui'ó ° vi,ito, 0' RETO�rN����AÁ s�i��10NE�1�1(��AiOMPO.. em ,ue po>sivel tconsfecêncio umo vê, que obciu'
t6ando aqui em Florion6PXelXisX' = Os jogadores brasilei�os já retornaram a Serra precredênci°BOPAoCOExoTutRcEolsj,quOOe�M>S'EmTRjoópeOLfizeram. ,

" Negra ande apresentaram_se o Comiss.ão Técnica '"

O Atlético é o equipe que apresenta maior nú� • do c.e.D. que par.suo vêz daró continuidade ao trei O Esporte Clube Metropol, do visinha cidode
mero de tentos nos disputas de certame regional, namento da nosso selecionado, visando a.�sim seu de Criciúma, extreanda em gramados do Espanha'com 18 gols, sendo 'portanto ataque mais -efi6ent� • próximo compromisso frente 00 selecionada repre. no tarde do último dia 2, não foi além de um empa,A�rece em segundo lugar o �vai, com seis gols se_ • sentativo de Portugal., te com o Atlético local por 2 tentos a 2.
gUldo do Paulo Ramos e do Flguel,rense com quatn II1II Como se sobe, os atlétos nacionais haviam sidll O campeão cotorinense voltará o exibir_se oir,'
tentos cada. Oscar continuo no liderança do goleado" dispensados no dia primeiro do corrente, logo após do no Espanha à 5 do corrente. ,res com 6 tentos, seguido de Betinho con, 5 e Helin_ J efetuarem um "match" treino no Pacaembu. TERÁ SEGUENCIA O CIDADINO DE FOOTBALL 4:ho com 4 todos do Atlético.

• Por outro lado, podemos informar que os. ado Avaí e Paulo Ramas -es.tarÕo defrontando_se na�
Si�vano Alves. Dias foi o árbrito que mais atual.., versários dos nacionais chegaram à Guanabara nu tarde do próximo dami�o no estádio Adafa Konder_totallzondo 2 vezes.

XXX
' tarde de�nte�'EGUIU MARIA ESTER �:��ocfJ;J��uidade assim ao c-ertalne profissionaliS.

A equipe do Souza França, ao derrotar o Juvenil' Com destino 00 exterior seguiu no <lia de hoje A outra partido da rodado deveró oconteCN "(I'
����;iC:��\�Zl�.5xl, ficou de posse do troféu Presi_ • o compeoníssima Maria Esrer Bueno, que irá mais estádio do Figueirense, no Estreito, onde o dono d�,
A equipe da rua que lhe empresta o nome, levan_ • ��ae�zpl�eg��s�7:�n�s�o_; ;S�:r�i�ho�es��r��t���� ��sa estaró defrontando_se Com o Guarony do CaP',

tau invicto o torneio salanista, com apenas um pon•• uma feliz viaoem e d� crescent.('s êxitos. MOVIMENTARAM SE AVAl E FIGUEIRENSE
"

to em seu passivo r<!sultada de um empate com o Le • Z6ZIMO NO FLAMENGO nvaí � Fiqueirense ,estiveram movimentfindo_S�.ãa da Ilho,
'

t O c.R. Flamen�l"O encontra_se vivamente inte_ na tarde de ontem visando seus próximos compro_"
XXX rcssoda no atestado liberatório do médio banouense missas pelo citódino de faotbal1. ,Figueirense x Guarani, no' estádio Orlando Soorpel • Z6úmo, 6ra integrante ,do seleSi�nodo canarinho de

.

As práticas foram realiz�da.s no gram?�o de.li e Paula Ramal x Avai, no estádio da Rua locai ...
, footbol1 Que !Xlrticiporo do prox1mo certame mun_ Ab,ng? de, Me.nores, no Agrono.m� no est�dlo dr •

uva, serão os duas partidos que darão sequênCia, no diol do modalidade, propno Figueirense, no 5ub_D1strrto dc Estredo. ,
��e ele domingo, ao campeonato regional ele fute� �__��� ,:d� :.d':'l� �o��r�u��_l0':- ... ft .'_ ...�i�r:. ':i:,:,. __ ...� ,-I

.

.

res de Florianópolis ror

palco na norte do úiti"11o
sábado dc um", sensacional

Campeão Catarinense De Tênis O
Tabajara, De Blllmenu

Resultados do Campea_
nato Estadual Infanto Ju·

venll e da Juventude cte

Tênis, realizado em Blu'11e

nau MS dias 28, 29 e 30 de

abril, nas quadras do T'l

baJara T. C.

Classlf1eação GeraL.

Campeão Tabajara T. C. de

Blum, com 20 pontos
Vice Campeão Boa Vista de
Jollwille com 12 pontos
30s coJ,ocados Lira T. C. de

FpoJ1.s e S. E. Bandeiran�es
de Brusque com 8 pOfliGS

Cla&ificnção
.

Individual
Classe de ? a 12 anos

Campeão - Adilson A.teu..
car do Tabajara' - Vke

Campeão - Aloil'io C,-n�
deixa do Bôa Vista

Feminino 13 a 15 anos

Campeã - Ma ria EUI.{t!nia
Scheffer do Bandeiran'.f!S

Vice Campeã Tereza S!)UZil
<1.0 Bóa Vista

Masculino 16 a 18 an��

Campeão Omar Prisco de
Lira T. C. Vice campeão
Félix Retcke do Tabajnra
Feminino 16 a 18 anos

Campeã Ruth Strecker d(l
Bandeirantes Vice Camorã
Irace Jathay do Tabajara
Classe Juventude 19 a 21

anos Masculino Camp('ãêl
jNardyn ,Lemdke do Taba..

jara Vice Campeão Iv.(J H�

ring, também do clube blu_
menauense

Juventude feminina Sa
gr.ou.se campeã Ana Marl>\
Beck do Lira Tênis CII!be

Athenf!ll. na prc1jlminar P

na partida rte fundo as ('

ouines do DiJoreI x Bam\'ú
(Mauro Ramos). com horA.
rio marcado pa-a as 13.3tl
a primeira e 15.30 horas a

segunda. O refer1do cam

peonato tera como displlta
um belisslmo b1"onze ofe!':,
cido pelo Denutado Evilásl0
Neri Caon. De (larabens tO_

da a faroilia padreromen�&
com mas essa iniciativa (le
sua diretoria oue tud.o fr.z
para O engranrteclm�nlo t!O
esporte varzeano em noq;3

terra.

Masculino

Ca.mpeão - Iberê Condei_
:<a d.o Boa Vista
Vice Campeão Reinaldo
Balboa do Tabaiara
Feminino 9 a 12 anos

Campeã - Dulce Luz do

Bõa Vista - Vice Campe:'i.
Edda Meirelles do' Tabaj.'l-
ra Vice Campeã Renate, Maycr
Masculino - -13 :l 15 anos do Tabaiara
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PREFEITURA MUNICIPAL Df'
RORIAIIOPOUI

D--. III FIleIIIi
COBRANÇA JUDICiAl DE TRIBUTOs MUNICIPAIS -

Ulió�M�PARA PAGoo.MEN
OS contribuintes. dos h"'PÔ'Stos Predial Terrtt

rial, .lndúst:iOI.� Proflis�s e outras """"buto�, obQj��relacionado., f� notlfi.OIXJos <IfUe S@'tão remetidcs
à Cobrança �udl(:,or 0$ �tos que nõo forem PQg:lS
na Tesourct-e desta Pr.!fe!turo afoé o dto 30 do coe:
rente.

RELAÇÃO
Antônio Batista Filho - Av. R,to Branco N.093

N.:2tf�jO Augusto wemer - R. Silva 'Jo-rdim,

N.���nj? Apostolo --'- Ruo ConS'elhe.il"o Mofu-a�
Antonio Andret.e - ServidCio Scnweid$On
Antonio B. JUflIio( - R Podre N\oiquelinho nO 12
°12
'Antonio Ccuxtc - Rua Cruz c SouZQ
Antonio Carlos Vieira _

N.t'4;tonio Certes Wel'll'lef Rua Francisco Tclenttco,

Antoni� Cosemiro Gonc;ql.ves :_ Ruo Belizorio B.
do Suvetrc

Antfmio Cescr Chrlstovnl _ R. Felipe Sdlrnidt
N.oll9

'

:)fi��:�;��� ::�:�,�; � IAntonio G. da Silvo - R. Felioe Schmidt
Antcn!o Gcncclves Sontos - Morro do Mocotó

o' Aln3t7on.10
J.

dO.S
Anios - R.

secu.ndino
Peixoto,

�'.'"v � CGmunlea. alrtda a FAC cida-de <de Fi"Oti�1�0p01is nue
Antonio Jcôo Ferreiro - Caeiro que encontram.sa aber+as como nos anos antertoros
Antonio Joaquim Bernardo _ Rua Cruz Façam seus palJam"n�·:l� na Loja CLAU 'as Inscrições até o proxímo acornpcanara os mrrrímos

�����;� j: ��CiC��t;-�'R���U��SIC��i�oE�:;;� :;!_::=:':::_�����������<:::C:'_:'":'ti",c",.���"":,,,,='"��_""'"==,==_--11: �!:ej::e�al'ap������S '�.lll� uetames tía prova.

Antonio M. do Silvo - Ccrvoetro - Trindade O Departamento cenrret

Deparlam�ente Ce f I d C --p-cemaOf'-ciaJ-do-E-sta-do,Antonio Monu,1 Vieiro - Pontonol de Oompras JD� C. C.I, ôc a ra e ompras demão obedecer '" con-������o ��;��70_-R;orI;0��i;o��e�Oberta ��,n:::l:I���O ::UI�����
[d'l J

i, r
.

,

P. III�
��;:�, cs�:e�ci�:t�=��;:1� 2��i��30 c::s�:2;�:7�:��, ��::_;::�;��'�m�e;:�;� ui a tf "nncnrreiíCIa .du :�a HUlJJmJ 21.04-43 :��:��e:.�o,:�O.s :�:

Departamento do Foz�nda, em '23 de abril de 1"962 :a ��ed:a��I�e��z�:62,;� dest.ravudora de tipos. mar de - 6; baI com a 'expllcação de presentante Kio proponen. gên��a�8 �c Dc�eto9 r..o

_________J_-_-_Si_lv_Q_-_D_i_,e_tbr sua sêde, à Praça Lauro ginador visível. e outra::; �sIpIc��ai�rmp:lr::CSa �ue�at�e"noat.S� que estão ou não -inelutdas te à abertura das PTI)PU�. �:�ai-s �i�:�ÇÕC: 1 :!la�
_______ cMouN"cecO'RnRO'N2'CI(.fOPú"'B3L"!C'.� ���v:��e;ali�6C d�S���i!fÓ�;I��I� ç,10 de pastas s��ensas, as despesas ce jmpôstm tas.

----- --=- -

.

", .. ,

'd d taxas, fretes, carretos, se 4 - Os documentos nd-i -----
�

2 A
----- "

nas condicões seguintes. ��U:I��e;::�l�:: �u�s�:��:.��� �12:; c
- um, quantidade

guros, etc; ma (ou parte tli&les) poc1e-��u'UE 1 "E' GG�� I - OBJETO DA CON
especificada na pr8po'ta, VIU -< Pa$tas Suspensas,

dJ conc!lçõe5 e prazo '" rão ser substltukios pp.lo
• -. D ., �t)

I '
, CO:RR1i:NCIA .

unidade -:- um,"ituantidade compll.'tas, dotadas de dots entrega do ml.tertal, m .Registro da firma no Dé-�. I
.' AQUISIÇAO b fI local indicado: InstItuto paI'tamento C traI d

�.n:ar....Ma&' 1: ,I - Mesa, para máquina � ,� Mó,quina de escrever, b:':����, g-�.�sm��s i����c��� de Educação Estadual Dias Compras do Esta�nO de sail�
� t 1" d·m�b'us,·"a'·,eVen"v'.�n'l"na'daaden',.a!o': com 120 espiGos ou mais, para n.fixação· de doc..u- Velho.onde será procedido ta Catarina.

.... ,".....
tipos paic:1. [;0111. as mesmas mentas, etiquetas colorIdas o exame de re.cebimento;

PRO"FcAMA DO M'-oC' ,0, natural. com 2 gavetas c especifica�ões da anterinr. r. projeções de acetato d� e) declaração de conhe- 5-A�pt'OpOst.asde,,-(>rfio
� •

"
..

c_ J' ��ag��l��a� b,��mdj;�r�l�:�., ��i�rl;;
- um, quantida- ��ll:��:��de �1i��g.e - um. ��::�o :est:u:I�:�oe � ���s,a::e:tadr:sbr�: cl��:Di7r��Do;·I�gci:1S�ríie de Odont-ologlo - �nl��de'

- um, qUantIdade; V _ EJl!'eradeira e!ét.rira. Legl-slação :reterente a Con- proponentes em tMas asOrquestro de Tobias Troisi
II _ Máquina de calcular,! ���ci�ne:l�ocv��� :1�;0�(l���� �s --;-nt!������AÇd���rà\) corrênclas.

�!g;�r� :,el;:se:e ;�:�clDia 12 - Sabado - $oirée do PerllJme - Cem manual, pa:a as quatro o_ã.
te monofásit"a de 110/220 aptesentar os documentos' NOTA: BerfiO recliBadoa

Orquestra de Castelan. perações, ('(im três visares t vólte, 50/60 ciclos, construi mencionados a seguir. os matelliais com d�mM- �:�r)� ��ll::, l�.o�I):pa.r� reglstn� dlr�t� e auto:: da de rr.aterial resistente 1. - Propo.,ta, Seladas sc..€s e outras caracterl!:�i· dia 30 de mala de 1981, me-Dia 20 - Domingo - Ercontra dos Brotinhos cl matlco da� .msctleoes .da��. e Isento de oxidação, uc:!.- ambas as vias com CrS cas aquém das espeejftea- diante recibo, em qve seOrquestra de Castelon. parcelas vlSlvels, quoclcn' j;:� bamento perfeito,. (cspcci- 12,00 de sêlo F..�tadual e �ões. o que ocasionará �xi mencionará data e hora <tote e �roduto, com capacida �� ficar na proposta, maTca, mais a Taxa de Edu".":"i" gêncla de substituiÇão, cc bl t �de mmlma de 9 x 8 x l' 'J) � , .... rece men o, aS81nauv por

�:s�������ocn!e'tecl���e�:_ u �:�:��: ���:�id:t��) ,�n;; ;O'I::�d:mdeen�:�o�:'�:�c::; :a=� ��:�t�� Ch:=:��_ fu�c��m�:oe��e��e�: C�n_
duzido, u'nldade - um" VI - Arquivo de aço, verti do e lacrado, contendo: �1��:nc�:lbdafa�ti�:�ê:�:ç1� tendo lrQPostas ou docu-

quantidade - 4; cal. tipo "Securit" ou simi- a) DeSignação do nom>!
mentos. drvpriio fler entre·

���-2�á��1�1�:0�e oe:�c::�:: ��l��l���, @�:r: ��\�:ta�, v��= e endcrêço da firma praDO ���u�: ��:.�:��:�/�t;�giS' ::a�s �; �;��!:�e�top:!:;a
tipo elite, teclado anntôml ra contenção de pastas sus nente; 2 - Na parte cxterna do 7 _ AS propostas serão II

r.o que pennlta arc1crn.ção pensas, com purhadores c bJ especjf!ca�âo, a Illul'! envelope contencdor da bertas, à.� qulnze horas d(
na impressão c reLôrno lns porta. etiquetas, de aeo in') detalhada Possível, inelu.�1 proposta deverão constaI dia 30 de l'tlakl por fundo.
tantâneo dos tlpos, rola- xldável ou 'Uga não ferro- ve marca, do material O'ue os seguintes dizeres: CON- nArlos designado/; pnle P.ve
mentos eSfêricos, para des- sa:, cromada ou niqúi!àda. se propõem fornecer; CORR1!:NCIA PÚBLICA sldente do D. c, C. e na
Use rápido do carro, tecla - unidade - um, quantlda- c) prêço unitário e q!o, NO 27-04-43, (AQUISI';AO pres"nça dos �'3POntntes

DS "1ATERfAL PARA O ou seus representant1!S }e-
INSnTUTO DE EDUCA- gals,
ÇAO DIAS VELHO.

Dia 27 - Domingo - Encontra dos Brotinhos cl
Orquestra de Castelan.
Dia 30 -'- Qarto Feira - Bin�o em Beneficio à

SOCiedade de Amparo à Velhice.

"VULOARIDADES- (e colsns sérl�;) ��S SE.UU."

De: Silveira Júnior
O Hvro que responde às perg'untlls que você faz sõ

bre os Es\.ados Unidos.
À venCh1 �as bancas: FlOUEIRA _ PROGRESSO -

FELIPE SCHM!DT _ PALt\CIO RODOVIARIA e

CASA D....S REVISTA:S_

='''''n==...__....__....__==''''''.......

iSSSSI'I'
(AS

Aluga,se um� casa. t!l>

madelra • ma Portela, nv

C l 'A I U
'96 CAPOEIRAS - T,.,",
com o sr Undomar pelo
fone 2649 Nesta

Gt:�A lOJA OUE FALTAVA NO ESTREITO

Conf� - Tecidos - Bijoterias _

Artigos Finos Em Geral

Sob-Lo�: Alia ctsfura sob a direção
de Da, Célia

Vende-se de 4- portas oom
rádio.
Motor. pneus, pintura e

estofamento tudo em eS
tado de novo. ótimo cura..
Tratar com DaaiêJ:
Rua Daodonr, UA Ne�.

USE O SEU CREDIARlO

Defronte aos Correios" do Estreito

ATF.l\"ÇAO: tOS CM.f)(lft.F:S nA. F.X "f'''s., AGVli\H:

3 - F.m enve.lope separt..
do contendo os dizeres Jo

inciso anterior, alêm. do
"bêrmo DOCUMENTOS, em

camcteres bem destaC::l.dos

encerrar-se-ão os docu

mentos ccmprobatÔri().� de

identidade_ e idop.eidad,!:

a) certidão de Rcglstrr
na Junta Comerçial 011

Diário Oficial Que tenha

publicad.o o dDcU11';ler.to de

constituição;
b) atestado I'le Idoneida.·

de, passadO por Banco ou

��n�d!�c7da:d:c :::::I:�; Ruo, Dr, Fúlvio Aducci, 748 Antigo 24 de Maio.
c) prova de qUitação com ESTRITO _ fLORIANÓPOLlS.as Fazendas Estadual, F":l· _:__:__:__:_:

deral e Municipal;
d) procuração, se fôr o

caso, passado a pessoa re-

U'lImas Clt Esporte
tcont. da .... pâg,) certame de 'rente de Men

Inscrição, para o Torneio �a modalidade ôe duplas, .

Aberto "Crônica Esportiva" individual e por equipe.
das seguintes clubes: Do3C xxxx

de Agõato, Clube do CUI)L A volta ao Morro, �riin

do, e OolegiaL promoção do Departá�t"l-
xxxx to Esportiva da Rádio a"� -

Em contraposição con- rujá, deverá dentro de v- '

oedea tnSCl"tçàG par.a o ves dia" ter seu ellQuenla
CU'I'lpConato � :te de tlr'abalho trac:.ado pel.,)S
lba�l tn'fllntil *'" )responsáveis pela SUl. '(1"1"_

8�inttJs ctubes, ClIpido, pnnaçào Q\1r êste ano 1 :-

Coklgial e noee." 'Tá a supervisão da FlederA..
xnx 'Çã0 A"blé"fl:ca CataTlnensc.

A FAC atrl.\'1i'8 ee �

Pl!cs.id�1l1.oc Ody VueJa, f"em.
de conoodcr Clemiasfi,o 'MI!
SN;, Rubrcns � f! OsV�.L
do Sllvetra. lb� funç(ite$ (I�
membros dQ COrulelho 1\.",:
nteo 4a EnUdade, DO 'iCbõlt
de VoJclbol.

Podemos boc1avi. anterl

prur que ti. prove de'-'crá ir1'
rea.lizada um domingo j,,_

IJOis <'lA ))l"Jme:1"a quinzeo:t
de junho, ou seja dla 17,
quando então teremos O

dcsfUe de ctcustas de todo
o Estado, petas prtnclpt.ls

Através da Mota OfOC1&l artéraes da ctdadt! �.tan'lo
10/62, a FAC alerta aos 1'If::iMS pelo grande c pomposo ti
filiados sóbre a realizacflo tato de Campeão.
do campeonato de Atlcti�_
mo pa:ra· estreantes, mar-
cado para a scgu.n4a. "Ulll..
aena de, maio.

.

'" mesUla.
obscrvR-<:iG raa sõbre a
Corrida da iF;gueira,' mat"
cada para jlmhlJ próXb!to.

xxxx

Rubens Santos, vencedor
da II volta ao M:Grrd, ue,
verá iniciar dentro de bre
ves QJas os treínamenros

pllra par tlcípnr desta mu,

eiumcntat prova que pro
mete mevrmentac !ioda fi

8 - Abertos os envelc
pes, cnda um dos Interes
sadDs tem o direito de a

pôr a sua rubrica nas fo·
lhas de propostas dos de
mais concorrentes.
9 - As propostas (mo

dela 001, à venda na Im

duais e Federais. sôbre
Concorrências.
III � JULGAMENTO
1 - Pela Comissão Jul

gadora, JlOSbenorment:{.,
será declara.do vencedor o

proponpntc que ofeeerer:
a) Menor preQo, consictc.

ran40-8{! descllllt-os bonlfi_

::.aQÕes Impostos" despesas
e outras vllnta�s;
b) mf'lhorf's cond1�cs de

entreg�"l:
CI �lhorcs condições de

�to�
2 - Em Igualdade de

oondições será da.da pre
ferência a tinna estabele
eida no Estado_

3 - Em caso de absolu
ta igualdade de propostt\s,
scrá sorteado o vencedor
4 - A ConcOl'réncin DO·

derá ser anulad:l, Ulua V,)Z

que tenha sido preterid:l
forma.lldade expr('5<;n
nlente exigida pelas refc�
.ridas Leis e a omissã.-o 1m

portte em )lt'ejuleo aos cou

correntes, ao Estado ,ou à
moralidade 00 CBncorr�n_
cia,

:) - A Comissão Ju1tr:l'
dora reserva-se o direIto
de anular a ConcorrênCia
case II.S 'Propostas apre
sentadas nãu correspo"l
dam aos inioforêsses do Es·
tado.

Florianópolis, em 27 de
abMl de 1962.

(Hermes Justino l'atrja.
nova) - Presidente

ARTIGO 91 (61NA1I0 EM UM ANO)
Faço suo inscrição -no "CURSO PREPARATO

RIO CONTINENTE" o único com professôrec: espe:
cia!jzodos.

BARRAQUINHA NA CAPELA SANTO ANTONIO
E SANTA MARIA GORETTI

Inicio <lia 4 do corrente com Misso às 7 hs. do noi
--------

. te. barroquinhoS! Ioga o seguir,

'!Sempre Alerta" DiaS - sábado, Misso às 7 horas do manhã. No
'Vena às 7 horas do noite, borraquinhos logo o se_

- -------- guir, Dia 6 - domingo, Misso às. B,30 do manhã.
Novena õs ., horas do noite, barraquinho a seguir.

MISSA DO 30. ii DIA
CARLOS ORILlA

A fomilio de Silvio Noppi Orília convido os po
rentles � pessoas de suas r�ações poro O misso que
mondara (:le1ebrar, no dia 8 de corrente, terço_feire,
no Cotedrol Metropolitano, às 7,1/2 haras, em in_
tenção ó olmo do sempre lembrado e saudoso Carlos
Orílio, pelo pasSQgem do 30° dia de seu fofecim..en_
to

Por êsse otn de- piedade cristã a familio, desde
já, agrCldcce Q Iodos que compareierem.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I
instalavão dos T

Cumpre, o Governador
Celso Ramos, as promessas
feitas em praça pública,
por ocasião de sua campa
nha ao Governo do Esta

do.

mos SOares, respectiva
mente do Conselho e Con

selheiros, foi o problema
posto em equação para a

sua solução rápida e defi
nitiva. Diversos casos iso
lados já foram resolvidos
satlsfatóriamente -e apres
ta-se o Instituto para uma

campanha de envergadura

Uma das suas preocupa
ções era a regularização da

situação de posseiros de

terras no Estado, situação
que se agravava com o

passar do tempo.
Com a criação do Insti

tuto de Reforma Agrária
em ate. Catarina, hã. pou-

o

co mais de 4 mêses. e en

tregue o mesmo à direção
de elementos capazes com')

Luiz Navarro Stotz, José

Felipe Boabald e Rui Ra-

que terá Inicio na próxima
segunda-feira dia 7 do cor

rente. Estudos prelimlna
res foram feitos e culmina
ram com a realização, no

dia 4, de uma reunião na

séde do !RASC üctej , com

a presença de todos os 'ele
mentos componentes da

comissão que irá instalar

os trabalhos em Chapecó,
região onde existem mais

de 700 casos para serem re

solvidos.

A referida reunião pre
sidida pelo Dr. Luiz Na

varro stote e com a pre-
. sença do Conselheiro Dr.
José Felipe Boabald a

quem coube a incumbência
de orientar os trabalhos da

mesma, teve a principal
finalidade de destacar a

Importância da missão a

ser cumprida pelos compo
nentes da ccmtssêc e dos

deslgnlos do Governador

do Estado em ver resotvt
dos êstes problemas
absoluta justiça.

'�rrimeiro a�télite Internacional

Já coloeado em órbita o

primeiro satélite interna

,,:ç�n�l. Trata-se do "S-51",

Crmaveral. Na foto, o novo

satélite, fruto do esforço
conjunto de cientistas nor

-te-americanos e britâni
cos.construido nos Estados

Unidos e eqUipado com

aparelhos cientifcios fabri
cados na Grã-Bretanha.
Seu objetivo é colhér in

formações sébre a ionosfe
ra. O engenho foi trans
portado por um foguete
"Delta", disparado de Cabo

.

Do ilu.stre Prof. Barreiros �ilho, recebeu n'osso
diretor o bilhete abaixo trcnscrtto:

29. 4. 62
Estreito
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.•".__;;;;,;;;J�rdilJl de Infân,cia para Joinville }

a
rabalbo

A comissão que Irá ins

talar seus trabalhos em

cnapecõ, ficdu assim cons

tltulda:
Dr. Luiz Navarro Stotz,

Presidente do· Conselho;
Dr. José Felipe Boabaid,
Conselheiro; Dr. Joaquim
GuImarães, Agronomo; Dr.

Mauricio dos Reis, Consul

tor Juridico; Dr. Hélio Mo

reira da Silveira, oonsui-
--------------------

tor Jurídico; Dr. Norberto

Brand, Consultor Jurídico;
Dr. Mário DIas da Cunha,
Eng. Geógrafo; e os topo
grafos e desenhistas Saul
Vieira Esplndol�, penctes
Junot Netto, Itamar Mon

gu'Ihott, Hilton Cândido
Dias de Oliveira e Irineu
Pedro HoUmann; e o Se
cretário do Conselho Jai
me João Carvalho Couto.

'iI:ESTADO
,

e lUIS A1T"O DlAIIO DE SAIU. CAT,umA "

FLORlaNoPOLIS, (SaBADO>, 5 DE MAIO DE 1962

Já se encontra concjutco
o Jardim de Infância que
funcionará anexo ao Gru

po Escolar Conselheiro Ma-

Robert Kennedy pede 'aos jovens que
procurem a verdade sôbre os EE.UU

WASHINGTON, 4 (A. PJ)
•

_ Procurem a verdade,
procurem os fatos e não se

deixem enganar pelos "sIo

gans" e frases anti-norte

americanos - êste é o

conselho que dá aos jovens
de ultra-mar o sr. Robert

Kennedy, Procurador Ge

ral dos Estados Unidos.

Em discurso pronuncia
do na Conferência dos ela-

'

bes 4-H, nesta capital, o

jovem irmão do Presiden

te Kennedy disse que, em

sil� �ecente viagem pelo

mundo, lamentou o fato de

ter observado que muitos

jovens aUmentavam "equí
vocos" ecêrce dos Estados

Unidos.
Falou das palestras que

Aniversário da
Polida MilitM, -

08.30

11. 00

.12.00

19.' 30

. . -:- As viaturas do Rádio_Potrulho, após o ce.,
nmcrnc do inauguração, percorrerão os ruas ortncí;
pela-de �idode, em demando de seus postos, fcaen,
<lo, ossim, sua primeira apresenfação Oficial 00

público f1orian6politano.
- A exposição permanecerá aberta durcnte

uma semana, convidando o Comando do P. M. 00

povo e m geral para vlslté.Jc, nos altos do Clube
XV de Novembro:

PROGRAMA DA RETRETA DA BANDA
DE MúSICA DA POLI'CIA MILITAR

teve com grupos estudan-
. tados e em Pôrto Rico, que

tis no. Japão e Indonésia e êles, como cidadãos, tl

disse que os estudantes nham a -obrígação de con-

têm "os mesmos pensa
mentos e perguntas" do

povo norte-americano.
Todavia - acrescen

tou -, alguns estudantes
no Extremo oriente se dei

xaram Iludir por "slogans"
. anü-norte-amencancs de

50 a 75 anos passados.
Disse o sr. Kennedy aos

jovens norte-americanos,
que representam oe �u

bes 4-H em todos os 50 Es-

siderar não só os proble
mas de suas comunidades

locais, mas também ."0 que

êste país está enfrentando

como um todo".

Apenas enfrentando seus
.

próprios problemas, tra

balhando neles constante

mente e progredindo cada

ano, poderão os Estados

Un1dos..serem dignos da li
derança mundial - disse.

FAO Prevê Grandes Excedentes de

excedentes, entretanto, vt

rãõ a reduzir o deficit de
. cereais IlPS países subde

senvolvidos mesmo .qué êe-t

.}fs I."casam
melhorar sua

"

'wo�!lt.,l
_";'. '·il11. in· .

ROMA, - Crescentes ex

cedentes de, trigo, fora-

I�:�� �:oriv�J; .. J����;lt:�
�!I\>' !�'I'i�le1�O'I!'!\'!a�h",������������I�J:r.!r�
Organização ,Agdcola e

AlImenticlo!t das Nações ,'I'
unídee IFAO). O cacau e

...A4Iad.as as elei-
!J açúcar podeFã� também
ter. seus excedepÜ!s, antes

�; terrnlnar
• década de ções para os IAPS

Estas foram as conclu
sões de estudo sôbre as

perspectivas agrtcores até
1970, que os técnicos da
FAO preparam para apre
sentar em sessão conjunta
da Comissão das Nações
Unidas sôbre a. prOdução
mundial e do Comitê da

FAO aôbre os problemas da

produção alimentar.

O relatório mostra al
guns aspectos otimistas
quanto ao ritmo de pro
dução de alimentos com

relação ao crescimento de
mcgrértco. Mas, ainda con

tinuarão a fome e a desnu
trição, devido em grande
parte ã. disparidade entre
os paises de altos e baixos
rendimentos.

O Sr. Delegado Regional
do Ministério do Trabalho

nêste Estado, recebeu um

telegrama do Conselheiro

Dante PelIacanl, Diretor

Geral do DNPS ínrorman-

do que aquele Departa
mento resolveu transferir

"stne-díe'', a realização
das eletcões para suplen
tes dos Conselhos Adminis

trativos e Conselhos Fis

cais dos Institutos de Apo
sentadoria.

Em face dessa Resolu

ção, foram tornados sem

efeito Os Editais já publi
cados na imprensa desta

Capital.

Dois guadros
O. PLATT

Remanescentes das exp.,_

sições de Brusque e CurU!.

ba, estão expostos na "Ca�A.

da Borracha", à rua Felipe

Schmidt, dois quadr.os do

pintor ílhéu Jair Platt.

Um é, recapto de pr� ÜI.
Bom Abrigo), e o outro llr,\

"estudo do sudário, que (1rL

ginou o atual da ,IrmandA.

de do Senhor dos Pas�o:;,
encomendado em 1960.

Jair Platt no momell�o

faz o vestibular para a E�.

cola d� Bdas Artes, no H.:a

rre de IJoinville e que virá
atender as crianças daque
le município.
Obra iniciada no govêr

no anterior, e posterior
mente abandonada, foi re

tomada pelo atual govêrno
que acelerou os trabalhos,
concluindo, em pouco tem

po, para mais de dois ter
ços da mesma.

Dentro de poucos dJas o

novo Jardim de Infância
estará. funcionando.

�:ê:!�ec�a��a���a, �::��
do da visita do Governador
Celso Ramos, que se razia
acompanhar de outras au

toridades estaduais ia mu

nicipais.

Extenso ,programo será cumprido, hoje, na

trcdlcicnot Policio Militar dó Estado, .em comemo;

ração à passagem do seu 127.° aniversário de tun,

doçãOÕ programa elaborado pelo comando da P. M.

é o seguinte -. Alguns Gêneros para o Ano de 1910
06 30 "horcs - Alvorado festiva. te nos Estados Unidos. OS

OS· 00 "
- Hasteamento do Bandeira

.

leitura do Boletim Especial o.,

lüsivo q .dcto.
_ .lna'ug�JiaçÇloS· do ·Rádio_PotJu_

,

lha, no Q. G. à Praça GetullC'
, l!!'i�J. b'ÓI!:!���l�litL X�:����a da expostçõ-, da Po_

lícia Militar, no Clube XV de

Novembro.
- Compromisso dos novos r e.,

crutas, na séde do Companhia'
Escola, no Distrito da Trindade.

- Churrasco oferecido 00 Exce;
lenfisimo Senhor Governador do
Estado, também no Distrito d a

,I:��f:.de séde da Companhia

- Retrete da Banda de Música
da Corporação, no Jardim Oll
veiro Bello.

�

_

-

Em homenagem ao 127.0 �niversário Ido Po1í�
cio Militar que transcorrerá no dia 5 de moia p.

Ju· v., o Bando ,de MúsiCo do Corporação levara o

A sensibilidade dêsf!e velho dá pulos de con_ eféito uma retreto na Praça 15 Qg Novembro com

fuso contentamento. inicio às 19,30 horas e que constará do seguirÍt�: O relatório acrescenta

Estou sem voz, de guelos sêcos, poiS o Cel50 que, em 1970, o consumo

quer motor_me o poder de honrarias -e favores. 1.0 P A R T E de proteinas animais, por
Meu nome _ Deus f�la baixinho Ó minha Tenenl'e Pompeu (homenagem póstumo) - Dobra_ dia e por pessoa, no Extre-

���ci��Ci�m�r�:� ��c�l:cr� ��r ����;��od�oE:;����s: �ARTHC:P�R��;���u��llda ópera _ Friedrich von :� ������ ce:�l:�!;:a, ��
O Govêrno, agora, errou. Flotow �

-

derá não exceder de 10

Entretanto, eu, que sou meio proso mesmo Poglioci - Fantasio do 6pera - Leoncavollo. gramas: de 40, nos paises

gostei do homenagem. Sou fraco!
'

AIDA - Marcha e bailoda - G. Verdi da Comunidade EconômIca

Pensei que i-os rachar lenho noS costas do 'Go_ Viuva Alegre - Fantasio da ópera - Franz Lehár. Européia; e de 65 na Amé-

vernodor. Tu, porêm atiçando o fôgo, aprovaste o rica do Norte.

ato e o puseste em foco nas labaredas da publici_ 2.0 P A R T E São previstas melhoras

dade. DepoiS do Acampamento - Dobr.ado - A. M. do no consumo de calorias

Li o teu Buscapé de O ESTADO. Espírito Santo per caplta para 1970, mes-

Enc-obul'ei d,e emoção, de surprêsa e de não Conde de Luxemburgo - Grande Valsa _ Franz mo no Extremo Oriente.

sei quê. Mell Amigo! Lehár. Mas, o relatório afirma

_ tstes Ramos. "1-. que não será ainda o sutl-

Comi3" hei_de pagar tudo isso? Eis_me devedor Coril'lhoso - Chorinho .::- Alfredo Viana. ciente para extinguir a

insolvável feito, f-,'t"Jotecúdo, e tenho deseios de El RElicário - Posa Doble - Podill-o Polomero. fome nos paÍH's mais po·

ir poro �,.;,:Jrcconoc:h'.1, 5<""':>1 ;::--.'1qem de volt(l. Francisco Mogalhces - Dobrado - J. Cardoso. brcs. As colheitas de ce·

Enfim, nbmr()<; Inqllic;Jrdíocos Nosso cUIT',primentos 00 seu comandonte� à reais ::wmcnLarão muito, a

\'
.

.

_'.'"
; oficialidade e lO Iodos .os que fa�p',m p0rlC d@/rodi.. IHi" �f'.r (1111: nillliuuulI!

..� ':'0 teu PiJL;·", :".6arre.r�s __,.._j__._,._, ......... I:..>;,.JI ,.;;�, ... ;",J"�;';"', __, _�
• �_

••
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Dia das Mães
Sugestiva programação

marcará o dia das mães
em Blumenau, a 13 do cor

rente, sob os auspícios da
Rádio Nereu Ramos e da
conceituada nrma Hermes
Macedo S/A. Do bem éta
borado programa constam:
Concurso "Carta à sua

Mãe", para os estudantes
primários de Blumenau, es
umenco-se em mais de
5.000 as- cartas que concor
rerão a prêmios. Comissão
espectar selecionará as

quatro melhores;
Homenagem à. mãe mais

Idosa. Inscritas, entre inú
meras outras candidatas,
uma senhora com 97 anos
de Idade, e outra Que pos
sue 17 lIlhos, todos vivos .

As homenagens serão

��e��ai,��asn:a ����h��SCh,
Será motivo de atração

a presença da banda in
fantil "Santa Cecília" do
Abrigo de Menores, de' Flo
rianópolis, que tem como

mestre Pelaio Mendoza, di
retor o Irmão Bento José
Labre e se compõe de 42
figuras. Fundado em 1.947,
o conjunto vem se man

tendo com execepcícnal
brilho através dos anos.

Acertando o seu compare
cimento aos festejos. do
Dia das Mães, em Blume
nau, velo a FlorianópOlis o

conhecido homem de im

prensa Lazinho, diretor da
Rêde oatannense de Emis
soras, cuja emissora chave
é a Rádio Nerêu Ramos.

LOJBUA DtUJABOBfS. CATARfNA
RESULTADOS DA EXTRAÇÃO DE ONTEM,

6.572 - Cr$ SOO.OOO,OO _ Blumenou
5,736 - ÇrS 80.000,00 - Florianópolis
7.708 - c.rS 40.000,00 _ Tubarã
7.932 - Cr$ 20.000,00 - Blumen�u
1.284 - Cr$ 15.000,00 - Tubarão

�LFFA - COMUNICAÇÃO
NóptLl��P�SA D�'EC�F�'� FÔRÇA DE FLORIA_
consumidor�s '�m�erol que, p��am�����ero�s s:r:�s
ço� de SOTELtA em suas Subcestcções de Tubarã�
e o_çado 'e o serviços da ELFFA referentes o cons
truçõo dos novos linhos intermediários se vê f

_

çado o p:oce�er. total sU,spensão no ·fornecime��� /

da ,energia elet�lco no próximo domingo, dia 6 no
penado das 7 os 78 horas, aproximadamente

'

Florianópolis, 4 de maio de 1962
.

____________
A
__D_IR_ET.9_RI_A_

de

.

O ve�eador Otávio Montenegro. de Oliveira,
digno presioenre do Cômara Municipal de Jccçobo,
e nosso colega de imprensa - diretor da TRIBUNA
LIVRE - 'entendeu de não suportar insultos e ma"
ledtcênctos que o vereador udemsto Walter ZigeUi
(panam6 dos cartórios) lhe ossccoro pelos colunOS
de u� j�rnalzjnh.o raivoso, do sr. Brosilio Celestir?de Orl\l'e1ra, pres.ldente da UDN cotarinense, e�
boro politico circunscrito às tricas e futricas joa..
çobenses.

Depois de reduzir o soquete de minhoca ot
increpaç"ões zigelinas, o �dil pessedista requerei(
uma comissão de inquérito e nela meteu, o reque..
rimento, o próprio acusador, que começou logo 4

pular como tainha no côrso poro tirar o braci.....
do seringa.

� sem'pre assim com esses do ilustre costa �
insultodoreli profissionais, como lhes chamou Eç��
pilhados no sufragonte, juram e perjuram que ,,�Q
disseram o que disSJeram, porque quem diz não dlJ
e se disse não queria dizer, ficando, como lhes � ..

go, o dito do Benedito pelo não dito. Mas curar "ao

�ed�U(��fi���,n��o�v�:::s, qu��d�emle���O:;
corretivos ser alterado Wl carteira do MinistériQ
do Trabalho .. _

Bôo, Montenegrão!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


