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Reb�lião ,I"a VENEZUELA:
In.iciad� o Bombardeio Posiçõesxas. A' Federação dos Tra- ros se rebelaram. O ataque e amIgos íntimos do ex- mento revolucionário tido ��:�:n��a��o��\eud��:�����r��r;�d�::llf1��d�sta: ::�:� f��so:�e��t���Sid��: P:::�����;a:��ViS���fg��;- co:oR:��ue,rg!������rlS: no de visitar a parte oct-

de Miranda irradiou exor- te da República, Rómulo Larrazabal, que dirIgiu a poder dos rebeldes, anun- dental do país no fim da
tacão aos operárIos, eter- Betancourt. Os rebeldes revolta que afastou do po- cíou a tomada por suas semana,tando-os a defender o gu- ocuparam as emissoras de der o ditador Marcos Pe- fôrças da localidade" de Rio

Os rebeldes anunciam�:rn�a;:;:�� �s ;:��:�� ;::�:c�: �:����t:I��d�e� ��zos, �i���e�er��ad�ua;�� ,�:��e, :ã�5fO��o��lr�a:�� que se colocarão à dispo.

"fi "govêrno P'O",oA"O",
lhes que fiquem atentos à tancourt. E se dirigiram a Betancourt nas eleições de

. �'oandae,sãdoe c�,'"pG,Uto"'ado's N,ae= ��zãOqued�r����res:o'rev�;:�.. • "" sua central sindical. outras unidades navais 1958. Dizem os amotinados '"passou a irradiar somente Anterlormeq�, aviões Instando·as a unir-se ao que tropas da Guarda Na- beldes. A Rádio Barcelona ;:�ISe c���!��:�t: :::a se�������� t: ����:s �!�c��! :�li!:: �:r��:�:oa f���; m:�e�:�itães que diri-

.

���:�o �e�:����: es� u��� ���:sq����I:;;�e�: ;:� instituições democráticas.
des e legalIstas lutam c é bombardeio. Nas primeiras gem a revolta rotam 'iden- ram ao movimento. caru- mes dos integrantes do Soube-se, enquanto isto,

e_,,,_a-,-do_o_n_u::-m-,,,_o_d_e_b_"_'-_h_O_"_S_d_'_h_OJ_·e,:_m_:',_'_u'_:Il_e'_-_tl_fi_"_dOS como partidários pano ê o bastião do movt- :�.vêrno provisório forma-
. ��: z:r;�z�=orLa A����:'�

Vacina Contra "Pólio" em Florianó polis Dia 15 -Início da Vacinação No," proclarnaçâo das ���au-�a��;,:nohO'�o;;�::;Sera levada � efeito, de Ses a 6 anos de idade. Por. vacina 'Salk", deveráó tu. contra este terrivel f1agp.lo ��'����I:�b��d:�vo�;= q�e,,� de ter zarpado, e depois 51-
1� a 2'1 do cerrente, a va. tanto, estão sendo locall_ mar esta vacina. Atendam nosso chamado, total restauração de todos jencíou. Também se �)zcinação contra. parllll'tia zados postos de vacina�ão e vacinem seus filhos, pro Os diréltos dos cidadãos, que um avião enviado para
infantil, em no;sa capital. em diversos pontos da rL O Ministério da Saúde, o curando o pôsto ma!l' p,:,.i pôr nm ao desastre econô- bambardea.r carupan�e�d�:-� A vacina a ser�emprt:gada dade. A vacina 'Sabin" con govêrno do Estado, e a �re xímo''. �1�cofi�ed:Zf�·�o���� o e���� �su l:h::;,:a� ��I::IO pre�
será a vacina oral "Salli.l" fere proteção contra a do. ::�u;�o!���!�!:al�s:ecae�- .z: d��;�::::; ::crar��_ os grupos políticos que ��:�����ede q��rac:s�e����;Não existindo nenhuma ença para tôda a vida, e panha, lan�am um apelo partamento ,de Satide P'J- :;:��:::a:; In��tul���:a� ainda não fôra dominada,cc�:�:asJn�:a::'l �:r�o ;1: ;:::"0 i��ID�:�:::sc:e j! :::s�aP::t����ã:i:�·P�:�o: :�::;�n:�ssoalmente. ou pur

uma verdadeira democra- mas que isso seria ccnse-

Celso R�m�s defend� reformas":�; "sã;p-��i�i

CARACAS, 5 (UPI) _

o ESTADO - Pouco de
pois de 13h, e apôs haver
transmitido repetIdamen_
te seus comunicados, a

emissora de rádio das fôr
ças de infantaria da Ma
rinha que-re rebelaram em

Carupano estabelecendo ali

A Imprensa brasllelra tem destacado constantemente
a atuação do ocvernador Celso Ramos em favor do de
senvolvimento do Estado. Ainda agora com O, transcorrer
do Semlnârlo s1bre a Região Centro Sul, realizada em
São Paulo, vem o jornal ":plárlo Carioca" do RIQ de Ja
neiro ressaltar o Plano do Govêrno através substancioso
notIciário. Para melhor conhecimento do assunto, trans
crevemos aos Iettores:

Em transporte, o gover

MADRI, 3 - O governo no Celso Ramos pavímnn.São Paulo - O pajs nau Bta. Oetanna, sr. Celso Ra
adotar nas �leiçõe� �[opor de Franco decretou estado __

tará 400 quilômetros de espode tolerar, sem uma res mos, nç eemrnérío sôbre cionals,
..

a cédula un.ca o.
de emergência nas prov"l. tradas, além de executar

:,1:u:�:q:�It�, �es:!: :..�e�:�:;;:�..." 'Sn�'�;s�:�; �::..:e��,::.; ;;:a�mev ._:.:" !�<i'���1ii.--

op:1!:r. '�e= "'! ..�-� ._... e es A.,.
'.

.

••,.,1o, "tão ''''and. im qu"ometros de rodovias.

masa rural. Não é poasivel semblélas que elegeremos PLANO D E GOVeRNO :eor:::,:s �::���!�: a n�: Baltimore, 5 (FPJ _ O co:�m���Ta::.ov:7i::::o :que, quem opere a terra em outubro devem ser Je
se estenda a outras regiões

astronauta soviético Oher
pirita doe carvões catun,t d

.

t gítimos .E para que o Se- Em linhas gerais, o firo
No seu comunicado ofi.

man Tltov visitou ontem
nenses, será implantada:r Q�:71:adee d:u :;�n:=;� ----------------- os estabelecimentos slderur
uma indtistria de fertllirio ou de parceiro, não te

cial sõ.bre a �edida,. que
gicos da "Bethlem SteeJ".

t s lLIn a siderurgianha a capacidade e o (ti. Trabalho Construtivo para Resolver ;:!r�: �:m:�!:r q::l�git: anunciou um porta voz da �:�
e

�articiP�ção do govêr_leito de operá.la·· em Jeu

b dores tenbam pertubado "s
.. referida companhia. Ti-

no Estado, além de muitos
beneficio completo - de. Problema Energético ...--A asleei.. negociações mantidas com

tov observou eis altos fo._
.outros empreendiment.JSclarou .o governador de nos da "Bethlem Steel". a
que serã financiados pelo

mento de Luz aos Municípios os gperários sôbre os :salã. segunda ma!.or produtiora
Banco de Desenvolvimento

ri., e quo "agita••"" ,,_
de aço dos Estado, Umd"s.

do Estado, 'eoentefien,,,

Vizinhos à Capital guindo .,d.n, de "tc>n. ,"ado.
gelros, consIgam lnflutm

O Governo Celso Ramos em curso. A Ema cabe exe· elar os trabalhadores ("s "Sempre Alerta";�e�a�: �e����;ãd: dc�Sinp:�� �����r:r S�!�leãO. mAêssSI��a�� panhóis".

blemas mais graves. Entre ao encargo da Emprêsa de
êles, avulta, por sua im- Luz e Fôrça de Florlanõ
portância, o de energia paUs S/A a distribuição de
elétrica, setor intimamente energia elétrica nos mqnl
ligado ao processo de de- ciplos de Camboriu, Tiju
senvolvlmento. Em todo o cas, São João Batista e

terrioorlo barriga-verde Nova Trento. Anteclpando
percebe-se a presença go- se à transferência a ser

vernamental. processada, a diretoria da
O Chefe do Executivo Elffa já adotou as ,seguln

está prestigiando em tôda tes medidas, tendentes a

a linha o trabalho de sua melhorar as condições de

equipe especializado, no fornecimento nas referi
sentido de que se alcancem das cidades:

resultados ppsltlvos. O
abastecimento de luz aos

munlcl:plos vizinhos a Flo
rianõpolls figura na pauta
dos estudos e providências

Na data de amanhã, 7
de maio, transcolTerá o

nataliclo de no�so COlabO
rador Pérlcles tulz de Me
deiros Prade. !:,oeta con
ceituado (vencedor do prê
mio "CRUZ E SOUZA" da
Academia Catarinense de
Letras), acadêmico dos
1Ilo1$ estimados. nos meios
unlversitãrlos _ (Presi
dente do Partido de Reno
'ação Acadêmica e Presi
dente do Centro de Estu
doa Penais), goza de largo
prestígio junto aos Intelec
tllals e POpulares. Deseja
mos felicidades ao anivel'
IIorlllnte.

Campanha Nacional da
'Merenda Escolar

da
A Representação Federal do conhecimento de que o

Afer;::a���la�a����� �I� �:��I::S!��:d�en�oM�::�I��
--_ --.-- do criminosamente para

outros fins, avisa aOs Es

tabelecimentos de Ensino
em geral, que o leite que a

Representação distribue é
considerado Patrimônio' da
União e a pessoa que o re

cebe é responsavel crimi

nalmente pelo uso e monl,!
tenção do mesmo.

Avisa, assim, que desig
nou em cada l4unicipio
uma autoridade para, em

nome da Representação,
exercer severa fiscalização
no emprego do leite para
uso exclusivo da Merenda
Escolar e que representarâ
junto ao poder constituido
contra aquele Estabeleci
Dlento de Ensino q_u.e estl
V'Cl' ll!Gindo ilcS'D.lrucute,

:Aos Diretores de
grupOs e escolas
da° Representante Federal

l.Ie CamPfLnlla Nacional de

I
rtnda ESColar vem ape

tar Para OS senhores Dire

� de Grupos e Escolas

q
das no sentido de

�deVOlVam â Merenda

�ar, Rua Visconde de
Preto QO 58 nesta

capital, os saCOS va�los de

tatér1a Plãattca que este-

�pese�el::�n�:�:��u�
se. Qcha estocado
sacaria esté. com-

a) com os recursos for
necidos pela CELESC, re-

meteu a São Paulo o trans _

formador de 2.000 KVo,
que se achava lJl&talado .na

estação abaixadora de No

va Descoberta, Para ser

reformado na própria tá,
brlca de origem. A provl
dênela importará. no térmi

no do atuai racionamento
em Tljucas, Santa Luzia,
Canelinha, São João Ba
tista e adjacências;
b) também com recurM

sos do CELESC, contratOl.•
a construção de uma no

va linha de transmissão de
22 KW, no trecho Tijucas
São João Batista. A con

clusão desta obra ficou

prevista para dentro de 90
dias;

jam - frisou o governador
- nâo basta apenas o VV.

to secreto. este voto não

po� ser maculado pela cu

açao - nem a do dlnhetrc
nem a da prepotência. E�
tamos amadurecidos pare

c) Igualmente, foi ad�r
tada a construção de uma

nova Unha de transmissão
em 22 KW, no trecho Ita
jaí-Camborlu.
Assim, pode-se constatar

a exterl.são das presentes'
ativIdades da Elfta, cujo
ralo de ação penetra em
outra!! comunas catar!'-

o IlAJS ARTIGO DIABlO DE SANTA CATABUfA J

das

Celso Ramos falou sobre o 'vemo, deünmdo as suas

Plano de Metas do seu go atividades. Em energia ele

'Estado de Emergência na i Hespanha

Prefeito Agradece Secretário
não só o reconhecimento e

o apol,) por porte das auto
ridades como também do

o Deputado Osni de Me
deiros Régis, Secretário de

Educacão e Cultura, se

guind� o "slogan" "Nenhu·
ma criança sem Escoia", e

por determinação do Go

vernador Celso· Ramos,
vem criando intimeros' es

tabelecimentos escolares

por todo o Interior de nos·

so Estado e nesse sentido

tem recebido djâriame�te

povo em geral.

A seguir publicaremos na

íntegra o telegrama rece

bido pelo titular da Pasta

do Educação e Cultura

com respeito ainda da

instalação do Curso Nor·
mal Regional de AraQ,uarL
Em no m e popUlação

município felicitamos V.

Excla. Instaiação hoje Cur

so Normal Regional pt Sa

tisfação radiante agradeço
sua honroso colaboração pt
Reglno Aguiar Pl'efelt�.

trlca ele elevará a potên.
ela Instalada de 40 para

140 watts por habitante

sendo êsse um dos proble
mas mais graves do Estn..

do.

CRE'DlTO PARA O

DESENVOLVIlm:�ro)

Falando sõb,e .os proble.
mas de crédito para flnan

ciar o desenvolvimento do

seu Estado e aos motivos

que determinaram a cria

cão do Banco de Desenvol.

�lmento de Santa Catar!

na disse o sr. Celso' Ramos

qU� em 1959. dos 102 mu

niCÍpios catarinenses, sj

42 tinham agências bancâ

rias. Atualmente, para 139

municipios, a situação �er

manece a mesma. - Dlall

te disso - declarou o go.

vernador de Santa Catarl-

na -, para to:'nar o crédl

to presente no maior nlL

mero de cidades e v!las,
oriei e constitui o Banro

de Desenvolvimento do E.::

tado de Santa Catal'inl.,
com o capital inicial ,Ie

300 milhões de cruzeiros e

dois mil acionistas, contan

do com recursos de 4% dJ.

renda ordinária do Estado.

Em quatro anos, o Tesou

r.o Estadual canalizara oa..

ra o Banco 2,2 bilhões d�
cruzeiros. ltste Banco, vol

tado sobretudo para o ho_

mem do campo, ha de ;,,')r

um estabelecimento Üe !oer

viços modelares e baratlls.

Temos com os nossos !l.<::i·,

nlstas um compromisso de
dividendos de 8% ao ano

c o Estado dispensa,:i. qu.,l
quer rendimento direto do

seu capital, estando o go
vêrno pedindo autorlzaç:lO
para aplicar o quanto lhe
couber na redu.E�o do ônus
l/ue i!lCide �ôbre a� 'JIlC.

raçõcs de crédito rural,

Reb eld es

16. D. R. Federal
RODOVIA BR-36

o Conselho Rodoviário
Nacional acaba de aprovar
o projeto de 10 Km da Ro-

M!I',s um tr.ste��;: :�,;;6, ��tt��� ::::�� UI.

::::::T�;!;;�:� ruo �e nossa
ne��to�n��g�O ���zd�::: SI)!CC�OLOS DE OLIVEIRA BOR- " U
GES, Chefe do 160 DR!" Hoje a seleção Brasil"'�
que junto à Administraçao

ra vai' ter pela frente \ Il':l

��n!�:�nt:ore�:� ;r���� bom "sparrlng" que sera a

te sôbre o Rio Itajaí-Açu. ���e:!: �:t���êS:; ���:��=
sões do treinador poder.loRODOVIA BR-59

Continuam em anda
mento os serviços de ter

raplenagem na Rodovia

BR-59, trecho FlorIanó

polis-Laguna, sub· trecho
Laguna-Paulo Lopes, que
conta com 63 Km ataca
dos. dos Q\1ai's 40 Km se

or.h:l11l concluídos.

ficar concluidas, com res

peito ao .onze titular rio

Brasil. A pOSição de quar
to zagueiro e de centr.o a

vante, preocupam aos �.l

mens responsé.veis i)eh
nossa seleção que vai te-l
tal' () "bl" cm campos J,Q
Chile,

Concurso de Direito
Constitucional

Mantendo a sua tradi
ção de fazer concurso pú
blico Para o preenchimen
to das cadeiras vagas,' a

direção da Facuidade de
Direito, fará realizar ama

nhã, no seu Salão Nóbre, o

concurso para a Cátedra
de Direito Constitucional,
cujo Patrono foi o saúdo
so e emérito catartnense
Doutor Nerêu Ramos. Co
mo candidato, apresentou
se unicamente o Dr. Telmo
Vieira Ribeiro, Livre Dos
cente da mntéria, que vem

lecionando há bastante

)tempo.

Para examinar o referi
do concurso, foram convi
dados os seguintes mes

tres: Proj. Alcebiades SU':
veíra de Souza (Presíden-

te da Banca), Prof. Alcides
Abreu, Prof. Pranctsco
Brochado da Rocha,

-

da
Universidade do Rio Gran
de do Sul, Prof. Mário ce-

sasanta, da Universidade
de Minas Gerais e Prof.

Antônio Cordeiro, do Ma
ranhão. Em nossas próxí
mas e d i ç õ e s, daremos
maiores detalhes.

Angostura Realiza Salyamento
r-·-

"

A Corveta "ANGOSTURA" (loto) e o Rebocador '''TRIUN_
FO" estão envidando esforços para salvar o flavio "Ar
ge'UillQ" que se c1Icontrp encalhado e'm Paranag1Ul. Como
se sabe, o "Argentino" vinha sendo rebocado para o relerido porto quaJldo teve a cabestreira 'Partida e, sob a
ação da farto! correnteza local, encalhou novamente,ocasionando rompimento de Chapas na prõa.

Estradas da ILHa
em conservaçãoo Departamento de Es· gleses e Pântano do Sul,tradas de ROdogem, atra- face à aproximaçao de sa-

vés da nona residéncia, fra da tainha e a neces-
com séde nesta Capital. sidade imperiosa de se
deu inicio ao plano de manter boas vias publicas
conserva das estradas do para aqueias localidades.
Ilha que foram Incluídas Os serviços na estrada
no Plano Rodovlarlo. .de Ingle3es ji foram Ini-
A estrada da Lagoa, por cio dos, devendo começar

exemplo. estâ com seu lei- por êsses dlas a conserva
to multo melhorado e em de estrada do Pântano do
condições de trânsito. Sul.
Agora, o deputado Dib

Cherem, em contacto com

O Secretaria da Viação,
Dlretm' do Departamento
de Estradas de ROdagem e

Residência da Capital, so

licitou providênciaS no
sentido de sel'em recons
truldas as estradas de In·

Por outro lado o depu
tado Dib Cherem está
nlantendo ent'endlmentos
com as autoridades com

petentes pa:'a o reparo das
estradas de Cacupê, Sam
baqui, RatoneS e Costeira
do Ribeirão.

----_-----
--------

Cenlro Cultural "Dias Velho"
Em reunião, realizada â.

15 de Abril, foi fundado,
oflclalmente o Centro Cul
tural "Dias Velho".
Suo primeira Diretoria

Executiva ficou assim cons
tltuda:
Diretor - Ivo Eck�rt.

SeCretário - DUson de
Meneies Reis: '

Há dois tipos de mem
bros: membros culabora
dores são os que colabo
ram normalmente. Mem
bros efetivos são os apre
sentaram três trabalhos,
passando para isso, por
uma etapa de trabalho
escrito, um trabalho escri
to elido'ém assembléia e o

terceiro de imprOviso.
O Centro esta funclo

na.ndo normalmente, com

reuniões aos domingos,
tendo como séde provisórl;l.
ti Unira Catarinenl;(;! de
Estudante" Secundários;
no largo Gal. Osório, 45.

o Centro Cultural tem
por objetivos o entrosa
mentd do estudante de
Grau Médio, no conheci
mento dos problên1as sa

ciais, politicos, econômicos
C culturai�,

," �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RUa Conselheiro Mnfra, 1.L60
Tele(()ne 3022 - C:ai»a PQ.StaL 139
Endereço Telegráfico ESTADO

Diretor
Rubens de Arru.d.a Ramos

Gerente
Domingos F&l1o.audes. de Aquino

Bedatore.:r
Flávio Alberto de Amorim e Qsvalao Melo.

Redatores Auxiliares
Antoaío Fernando do Amaral e .enva

Colaboradores
Prnf'. I3{\rrell'_Os l' ruo - .Ln. Osvaldo Rodrigues
Cabral - Cid Gonzaga - Dr. Alcides. Abreu
- Pro," Othon. d'Eça -:- Major Ildefonso Ju
venal - Dr. Milton Leite da Costa _ Dr. Ru
bens Costa - Walter Lange - 2iury Macha
do - Lázaro Bartolomeu _ Ilmar Carvalho
- Pmf. Paulo Fernando de Araujo Lago _

Hamilton Schmidt - A. Seixas Netto
DEPARTAMENTO ESPORTIVO

nedator li'edr?- Paulo Machado
Redat�l'a.,>. amu]jares: MaUi'Y' Bor�, Rui. T
Lobo e Gilberto Nahas.

cotooovoaoree- DIVERSOS
Repre$entante.s

Representações A. S. Lara Ltda.
Rin (GRI Rua. Senador Dantas 10 50 andar
Tel: 22-59-24 .

São Paulo - Rua Vitória 65'1, _ CaD}. 32
Pill'19 Alegre - PROP'SL _ Praça li}. FeUciíl
no 15 - conj. 11 _ Te!.: 74-40
A2;r.n1;cs e correspondentes em todos os mu

nirípios de Santa Catarina
An(meios· mediante eoeurato de ecêrdc com a

tabela em vigôr.
ASSJNNIlURA ANl!TAL - CrS 2.000,00
ViJ;NDA AVUI..SA - ors LO,QO
A Direçcio !Ião se r(;Jsponr.abiliSa pelos coucet-

.........����:S artigos !:.�nados '. ,

I'

AGRADECIMENTO E CONVITE
MISSA DE 7° DIA

A fami�ia de Macório Amorim (Mor]lJoma) sensi
bilizada com a passomell'lto de seu Q.uerido espos0 e

pai, vCm de publico, pennorado, agrorleeer o t0das
que o aéompanharom até sua ultima moradG, coma

as que enviQr-om coroas de flores, numa demonstra
ção de amizade ao estimado. extinto, ,

Aproveta a oportunióade pera convidar ç-tlrentes
e amj�os do saydoso chefe o fim de ossJstir à Missa
de SétImo [!)io, Q.ue seró rezado pelo Sl� alma, ter_
c:,.a fei·r.a próximo, dia 8, às 7 horasy no Igreja Sã",
Luiz Agronômica).

Vende-se
1 Residência com quintal
1 Residência bem no centro com todb confôrto.
1 Terreno na Bom Abrigo.
1 Automóvel novíssima,
VEndas par motivo de viagem
Trotar à rua Felipe Schmidt 34 - sala 6 - ho ..

rário comérCio!.
.

--------------__-

BAIlRAQIJINHA 111.01. CAPELA SANTO ",""(OMIO
E SAtoIlIA _IA GORETTI

IniCio dia 4 do corrente com Misso às 7 ns. da noi
te borroquinhas.logo O' seguir.

.

DiaS _. sábado, MisSO às 7 horas do manhã. No
veno às 7 noras da noi'te, borroquinhos Ioga a se�

1:111'. Dia 6.-- domingo, Mfsso às. 8,1(1 do monhõ.
·...)ovel�a os 7 horas do noite, barraquinhGJ a seguie

,
Sociais

,
\

,C7�� f U{�L....�

•
19) E!lt;eando um. Wolkswagem ze_ •

ro quilometw o senhor Roberto Bessa.
20� Senhor·as elegantes v.lsitam a ;0.'

VfNf)f·SE
vENDE_SE 1.000 IOlqs. em SÕQ Miguel do Iguaçu pró)(imq à Foz do

IgW!lçu - RGS. - Solo ricb poro' la.YÇ>uros, tais como:
.

café cer.eois fru
tos eu�opeias, oliveiras,fumo etc. podem s,er vendidos, também, em' lote;
'J, P?rtlf d7 10 olqs., com grandes facilidades na pagamento. A gl'eba es_ta lIgado a estrado Federal Ponto GrQsso_Peraguai por boa estrad,J munici001 'lO distancio d�.I1DenaS 12 kms. Qs.·interesSado!:i' podem escrever à "CA
PORIBE _ ADMINISTRAÇÃO G)E 9ENS, ruo Benjamim Constant 158_6° andor SÃO P�UlJ (fones' 35,_65:11 e 35_5645), ande, obterão' todos osdados que neCessitarem

-------_-_- ------- ---_ ---------

plJimeirar vez no dia 29 le
"nenhuma sociedJ.de COlUU abril em duas de suas v�l
nista tem a fÓl'luula magi-
(;a para b crescimento eco

nômico e que o rápido pro

g·resso pode ser ràpidamen·
te conseguido por uma 80-

ci�a�i:t����e'�conômica do ,. �,'-__.-",
bloco comunista é uma pro
ya clara e dramática de
que a rota comunista para
o desenvolvimento, por
mais efetiva que possa ser

no aumentar o poderio na

cionaI, é o mais menos e

ficiente para o elevação
dos' padrões de vida do in-

O "que é m.:tis importan
te - acrescentou -, a;;

nacões demoeeátícas reeem

ist� sem sacrificar as Iiber
dades individuais.
Ü' dise.Ul'SO do sr. R.us.k

foi a conclusã.o de uma. sé�

rie em cinco paí·tes sôbre o

Programa da Aliança pa
ra o Pr.ogresso.
Mostram as estatlsticas

_ disse o sr. Rusk - que

divíduo _afirmou.

D6pois de declarar Que
a Aliança para o Progresso
e o resultado natural de
uma longa relação entre as

naçê-es 'ameriçanas, 'disse U

sr. Rusk:
"E' evidente que um só

lido desenvolvimento só e

possível sob três condições
básicas: 1 - Nenhuma na.

cão pode desenvolver-se, a

�enos que possuo determi

��:ã�sior:�: ��:�. pr::;;. I

ajuda. 2 - Nenhum verda
deiro desenvolvimento eco

nômico, consiste com as

objetivos que traçamos, e

possível sem uma estrutu
ra social que permita que
o grande massa popular
participe dos benefícios do

progresso que todo homem

espera da justlç:l social. 3
- As nações em desenvol-,
vimento Qevem conbrib)llr
com os recursos humanos
e materiais necessarios a

prodm�lr um crescimento a

longo têrmo."
E' a "responsabüidade

comum" dos Pepúblieas A·

mericanas, trabalhando
juntas e� boa fê, que fal'a

VEREADOR JAYME CARNEIRO
Com prazer, registramos no data de hoje, o

.::miversário natalício do nosso estimodo� amigo \teree
dor Jayme Carneiro

Eleito jó por três legislaturas consecutivos à
C&maro Municipal do Lagun:!, pelo legenda do Por
trdo Social Democrático, desfruta o Vereador JaYmr->
Carneiro de re,')1 prestigio e grandes amizades sen

do 'elemento de destaque no sociedade lagunense
Nossas f.el_jcil�ções ao prezado amigo extensivos

tombérr: o suo exmo. fomil'ç. .

SR, JOÃO PIRES , nh�ra Osni R8ffiOS ni"e�e rl.'! S�ci;ctllde
. Co�. sat.is�açãa n?t.iciomos c: transcurSo de ma • de Itaj .. i. será a repreó:e�tante daqne'a
IS um ::lnlversano nútahc1o, ocorrIdo ontem, do nas

III cidad." na festa das debutantes "N, ".e
100 particular amigo e. ilustre ca7�toduano sr. Joel Pi 'III' da M�l1ina-Moca.

'
1),

ia 'Cimo, para ap�eciar a maravílh�sa e'
j::: ���:tag��ac�,;������:e en�eCrl�����ss�:�;�d�:, ���. '1) No pró�im.o d:a doze na cidade Ínoderna' linha em móve!s, reeentemen.' .

• te lançada. ,ce seú., ��t�17����,is n�ot:::e:;;Z;i�i:. de ontem. est'J_ ,
de Blumenau o casamento na srta Cn. _

mos certos foi clvo de eloquentes d'Õ!monstracões de •
rolma Amo"m com o dr M�3.fCO Aurr-!.o -21") "Clau", a boutique que foi -in�u."

aprêço.e 'e�timo por porte de �u vasto círculo de re I' Kriger. gurada no sub distrito do EstreUo, com.

!��ões, às qL.bis, nós nas·ossocionos, praz&rosamen' B) Matarazo Bussac apresenta desfi ��tl��:�ara sellhoras de fino, e esme�a..
FAZEM ANOS HOJE • le de mOjas na cidade de Blumenall •

_ JHi' Grl'Y'Cs de *br-egn '.� , i.��_-lt�a!to �cinio da ��que BU,:.� 22.)....tnsta� luxuos� 1e m��nl,'o,
_ sr. AWlu<:tn d("' Fonseca Barbosa .'

"ger•.Modas.
. �t:ltorl1!J1. no iI!t.,� novo Edifício�"'ci •

- Ne,<-,t0n Noretti -

.' dade a Rua Deod.oro 13, o credenciado.
_ sr. Adolfo C. Junior • 9) Ma:-cia Reis em elegante festa on Advogad.o dr. Joao Batista Bonassis.

_ •
= ��o.D;'t���() o�iv�;�r;��a • ��:b��S a s���:: d:am:;sCi�::;�: g:ta;r��� 23; A boutiqU� Jane modas ap��sell.'
- sra. Hprmrvdlo Lapcs Mafra , Márcia agora esta com a responsal;llJ,(j_ar ta. em suas vitrines �ugestões para D'
- sr. Anisir> E'varisto c'Õ! S(lUZO _ de de bem represen.tar nosso Estado, no dia das mães. A bo�tiqUe en-r questão a.

FARÃ�e;�ÔSR����� Filho
, conc;;)soomd:� !��Sl�arlos T. Neves des �::dO d:uc?a�e:�:ga����S artigos para o,

_ sr. 8-en('tn C(Jbtl"'l Teive ,_ � r

•
=. ����oM��:r�;�IJ��P��eift' ; :�C��d���v:rrsiil::;ete:erg:ll:� e�:l N��� rên:i� �:��::a P��si���:eur�:teA:s�m�l:; •
- sr. /' hr.d .,�(l" (:nelh� d"1 Silva � Iorque. ia Leg:slativa do Estado e senbora 'rte"
- �r. Mn�:. G�tb."��" Cn.<:�a. putado João E.,tivalet Pires, em COinp�,
=- 'i��.:: "R::���,�";;:��lros Vieira • soo ��e TfRR��;-: �s b����n�� :�:�. �:���. :ó��� ;�rl:�.al senhor e s.enhora. dr. O.,
----+ <:rtn, "li Tp�"'zinl--,.,' Vilela

C. • ciona.r!'l, as debut.Rntes da naitE' da Mell! .•
- Capitã? Flávio Trindade, residente em u�, na-Moça. do p�imeiro baile. Pensamento do Dia: A �'aidade sem,fiba. . Limite Causa Disabores

JORGE é��A!G! 'E�!AP ������� OUTRA J'í(
-

�J'''''err''''
-

-a'-s- _p-Aa-�-a- -a-g-n-,cuB',&-r-a-
--

Participam (1"<; o('!r�ntes P '"''''-..soas alll'1igas o contra
to de r:('�()menta de seus flhos

.

ANTONIO FLEUPY F ROZITA LlZETE
Confirmam

Florianópolis, 26/4/62.

DemOC�ª(ia ê a melhor
estrada para o desemO+vt-

Ao •

mento economlco
WASHINGTON, - O ob

exterior norte-amerâcanq
e um mundo em que o indl
víduo goze de üueedade pa...

ra traças o seu próprio cee

tino, sujeíee apenas às 11_

u...;.. roblas Troisn�o -Clube U De A gosto ' �,'" i ����a��;::d;�:'::�;�O:__ �:-
IIVJ'V i clarou o Secretário de Es-

tuc�nlta D'llira eceIae heje O tlllta "Mameratlalr t:1�:O:�Il�:k'pronUDCiar
aa:,Facutdade O:lontGlogii - koiuclo da .lane 6biuo �:�!e�:��\� �v:;����s I��

III d t
.

a tal" em btack untversídade Jahn Hopkins
, tei �b�:�te c��c����.J c�m gente n')';� -1.0) E por falarmos em debutantes.' na sede da União Pan-Ame

,nosociety, dando �rafeiênc:a o bar c"o o eerceter d.a.- Revista O, CrUZeiro e Ci' �;��.;:_, on�:��e����taá� ��_
,

cueréncie Palace. gü�:a Rage-r'o M[Õ,rtol'ano, part.para d�', tado Que, embora haja at-

, 2) Os Odo�to�andos logo mais r ece- ba!l� da Menin_a_M_oc_.a_._ •. gum progresso econõmtec

• ncsonarão convidados e a sociedade. pn 1"3) Mareado para o dia deze:1'.<"/e' �: ��:(lG:�I�n�:�'d:m l�::'�
• �:: :l���"�OZ€r;�: �c;�����r�.�b��s ;:�;,��� �t�Xi��'e�a c�S:v�::��, dcaor:o� t::,. s�:�o�. continua aumentando suas

, �bl'ilhaIlbll'á a f�sba. dos Calaras, que Hífgert; O colunista agradece a ientile_J ���!�����i���t�er:��õm��
•

Lueaaha receberá o titule Namorada, .:...3, ea do convite e tudo fará para particr •
• Fla(H��S.��mdep -'a���I,üo:::�atramos D. C()J:'-

\ "". co acontecimento.. •

, t5) A bonita Lêda Cotrin já esta de'

., �:h�l;d�: ��l�:maen��n:ia� ::��:I�iw;D���� regr:��o r!os:ai�:���::d:�:l��ca�:daôe.
• Ghj"c '

--- •
, osA��::i':����las S�����ias cumprimE'!l:a ,desf,.le dos caJOr-DS da Faculdade d� fJ &1
• dOn�;�gi:: moreninha Ma'ri�a Ramos a.
III 4) Viaja para li:uropa· repl'.�sent�:l:-. ----'--

"

11 do a elegând� muscu!' na no B':'asil o' itOl'a,r ciLculando muito bem acompanha.
l dillcut:do a�t.sta ç:nematograf,co C:;l! da. .

,- .
18 Esta send;) esperaqo .em. nOSS2 d •

5) C1nt:nua senda assunto nas r·�· ��:,: °In�e�:����e�ij�:7.te �as�n�::ra J0:��'• ��:ta�:�'aisQU: :���:e�:�te ddoe d::c�!��� P'erez Lacoste, será hospede dr' Queren'
• de e grant1e num�1"o de curfosos.
� 6) Ana. filha do casal senhor e S('-

VENDE·SE
Vende-se no Estreito Uma
casa à rua Fulvio Aducci,
4íO. Outm à rua Antonie
ta de Bar:·os, s.n.

Tratar â rua Abf!�ardo
Luz, 57.

fUllR Ilf NOGUEIRA

A venda em todas as Farmacios

O GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

cwe ENGORDA e FORTALECE

e D�o�riQs.

Dia 6 - Dommgo - Sairée de Odontologia. _
Orquestra de Tobias Troisi

Dia 12 - Sobado - Soirée do Perfume - Com
Orquestro Ide Castelon.

Dia 20 - Domingo - Encontro dos Brotinhos c/
Orquestra de Castelan.

'

Dia - 2:6 - SOIRtE - Escolho do ·Miss Perfu ..

me - P'otrocinio de Eti:cobeth Arden e Jornal "O
ESTADO:' - Em Pró! do Ir-lispital de Reobilitaçãa.
Dia 27 - Domingo - Encontro dos Brotinhas cl

Orquestro de Castelon.
.

Di.,Çl· 32 -, Qorta Feira - Bing.o em ·Beneficio à
SOCiedade dt', Am[)nro à Vclhice

da Brasil

PAlUEIOL "M"
Tônico neuromuscular que rejuvenesce dan

doEôrço, Vitalidade, Virilidade; e Vigor,
Frig,i'dez,\ imufk�cib- av'ar'il'nQ� obesidade

.. ou ....,rea:o 8H"8,.va. pertullhqções da Mtocfe

crítico, e tôdas deficiêncios de orig,em sJandu_
lo .. -no mulhe�.

da Alíança para o Progres
so bem sucedido instru-

�;:i��: .c:����a�: t��
que nenhum homem será
forçado a viver uma vida

de fome c de pobreza sem

esperança, mas terá o di

reítc de esperar UlTIo vtda

melhor pata, si. mesmo e

para seus filhos - decla

l'OU o secretarie de Esta-
do,

€oaehlindo sua oração,
disse- o s,r. Rusk que as na

cõee amçr-ícanas connem
no êxito' da Aliança para
o Progresso.

,

Satélite AopAIIIedcaU Obadetlil
Aos- 'le�'eco!llilldt.s

o "Ariel" durante u n

ano enviará prcci?sas in.

rormecêcs à Terra

tas ao redor da 're-ra, r

novamente na manhã do

dia 3n, quando cumpria
sua 5La revolução. As ('.1'

qens transmitidas torm

cespundldas claraméntc n

lo satélite.

Espera-se que durante
um ano o satélite envie "

Terra mrormaeões sobre rl

espaço cósmico. A nave es

pacial "AFieI" está. ;apare

Iheda éam equipamento
ldealíaado e l'rodml'ido em

)aboJ1atórios e universlrla.

-des bIljtânicas (londres, !:,ci·

cester e Bil'mingham) .:Jue
desde longa daba se' dedi

cam :10 estudú rias proprie
dades elétricas " de outra

naturez-a das altas qama
das da atmosfera.

LONDR.ES (BNSJ - f)

cientistas m+taníccs teíeco
mandaram com ex' I o Q -ia

ténte anglo americano ".'1..

ria!", utnieando para ia.se

a estacêo de radio rastreá
menta de W'nkf:eld, per.
to de Lcndues.

Um ponta voz do Depar
tamento de Pesquisas CiflD

titicas e Illdustl!iais. dl�"p

qUI! o satelitl!, com seu <:.

qUipamento de instvumen
tos britânicos destinados a

estudar a radiação cósmi

ca, foi telecomandado pela

8-5

or�DO .81,0
CBNT0 E V'IN'l'E E SETE ANOS DE EXIST!NC;iI"A:

POBICPA MILITA'R- - eom 'pn dia magníficO, de multo
S:ll e uma temperatura agracJável, a Polícia Militar do
Estado festejou o acontecimerito, não CO!11 pompas e pro'
g'l';1maS luxuosos, mas, com demonstrações pÚblicas de
sua intensa e profícua como laboriosa vida tôdo. ela de

dIcada ao bem estar e segurança do povo e estabilidade
do regime o que vem se dedicando ha mais de s€culb.
Ainda

..
optem; assistimos no seu Quartel ,4� Comando, a

_i,n�1Ugt!1;ação da Rádio Patrulha, de cujas exPeriências ja
dcmol"é1rcunsfãnclado notgela, que .re--rea-liwu com ver-

dadeiro êxito. A sua Inauguração, ontem, revcstiu-se de
um carâter todo especial, com a presença do mundo (lU
clal, altos comandos dos 'postos militares do Estodol com
a comparência de seus responsã.veis diretos, num pronun�
ciatnento de estreita colaboração Após ter faladb· rio

.

ato' o bravo militar CeL Antonio de Lara Ribas, €oman-
dante Geral daquela briosa e dieiplinada Corporação,
seguiram·se..-com a J;lalavra, o sr. Jade M":l-galhães, dlg
no Secretário da Segurança Pública, reRre�entaudo o SlI.

Govern�dor 'do Estado que se aaha em viClg�m �Io) Es·
tado, faz.endo na oportunidade o primeiro contato com

os serviços da RP. Com a palavra o Exino. Sr. Desem

bargador Presidente do Tribunal de Justiça, Q1,le louvou o

empreendimento que se estava realb::lndo, para fltmL
mente, o sr. Coronel Lanb Ribas, agradecer a presença
d:)s autoridades e determinar, que entrasse �m ser.v:iço
im<,d!ato, a R.P. o que foi feito no mesmo instante. mo

Quartel, rumaram os presentes para o Clube 15 de No

vembro, na P\,aç.'! 15. onde ja se encontravam as autorl·
dade.,> militares, civ.is e ecle,slastic$S, palia inaugurarem
a magnífica exposição da vida. da nossl!, Policia desct6
toda a �ua existência, causando 'o(€rdadeira dmiração a

todas, \{ia-se muito bem dispostas, várias seções expondo
as Qtividades de nossa Polícia. com quadro demonstrati
vos e á vista de copioso material bellco desde os maia
antigos atê as armas atuais. Painêis luminqsos e desori
tLv.os do Corpo de BO!l1beiros, Serviços de Salvamentos de
Praias com seus grupos e figuras ....descritivas. vida da
Banda de M(1sica e conjuntos musicais dq-_ Piano Catat'Í
neme, tão das simpatias gerais. de nosso povo. Demon
traci'ies aomQletas e infol'mes de Serviço I, da. Roáqio pa·
trulha. Completos e minuciosos informes' do excelente
serviço de R.idio para todo o Brasil com demonstrações
de todas as alas figurando nos paineis iluminados e de
mai,s sel'lliços em uso cOll5tante de nossa P.M

A oficialidade da Policia esteve presente a todas ali
demonstrações da pujança e incontestav.el eficiência.
gracas igUalmente a sua honesta colaboração, presentes
tambem os oficiais e graduados da parte técnica daque'
les serviços militares.

•

A�sim foi o programa idealiZado e cumprido no dia
de mais um aniversario de nossa valorosa poliela Militar
do Estado.

E daqui, mais urna v�z entre tantas outras, a rena
vacão do nosso �ntusiasmo pela brllh;mte corporação q'"
vem sendo ha mai:; de Uln. seculo, a sentinela vigilante
de nosso prog_resso e bem estar e segurança da nobre e

digna família catarinense.

...

Sindicato dos Operários e (arpi'"
Navais de Santa (atarint
Editlf' de (OIl'QCÚ

O Sindicato dos Operárias e Carpinteiros Novei'
de Santo Catarina, pôr suo diretol'río, Convoca o �e'"
ossociados paro uma ossembléia ger-ol e)ttraordln&.
rio a realizar_se no dia 9 de 5 de 1-962 às 16,30;.-
;ou:: nlZ�3e�oh���:e�;: �:r� �r�=�oç: C�:u�
ord1eOm�o t!��ntos consequente! ao I*-lgomel'lto ..",.

otrozo.
20 _:_ Assuntos" Gerais,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� .. ,'. 1 ·1f.l;�
O ESTADO O mQls antigo U,U' 'u ..Je Sente Catarina

-------

CONFÔRTO PARA

LlOUIDIFICADOR NOVO ARNO
Base muito mais estóvel, sólida e firme. Jar_
rc muito maior, muito maisvantajaso. Novo
concepçõo estrutural do tampo à base I

BATEDEIRA PORTÁTI,L. SU-PER ARNO
É crctícc, leve- e realmente porfdtil .. l trens
forme-se em ccn.atete batedeira de mesa com

os portes Dual-Super ARNO.

ASPIRADOR DE PÓ ARNO
Suceêo superpotente _ 7 acessórios poro

todos os serviços I E agora - com o car

rinho - facilita a limpeza do coso I

BARBEADOR ELÉTRICO ARNO

Poro fazer qualquer tipo de barbo I

Barbeio sem irritar o pele, com more

rapidez, canfórto e perfeiçõo.

VENTILADOR .CIRCULADOR
A R NO· Osclleete, silencioso, po
tente - funciono em vertes posições.
3 velocidades.

MOEDOR.PICADO,R ARNO - Adopto
se à base do liquidificador. Mói I kg M
carne em poucos minutos.

TÔDAA FAM í-LIA'
• •

ENCERADEIRA NeVA ARNO-Duplo
hoste ... duplo firmezc I Com 1 só escõvc,

rcsoe, espalho o cê-c, encero, lustro e dó

brilho sem' ner-ewie+ode de woccr fOiSCÔVQ"

MOTOR ARNO pI MÁQUINA DE
COSTURA _ Velc cidcde regulóvel.
Adapta·se a Iódos c-s móquinos, fONl
poro iluminar a õrec do agulha.

Vende-se
-----------------

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

Estados Unidos: se Houver Atordo
- Suspenderão Provas

BOGOTA, .
- Os colem te Alberto Lieras Camarg-r

flito de fronteira entre a O prlmeiro.ministro in btanos irão domingo a

India e a China comuntst-t diano afirmou que cs c�i

neses voltaram a terglver

Desarmamento Po.de Ser lmpô510
Pelos �eutros

UMA ESCRIVANINHA GRANDE COM SETE
GAVETAS POR PRECO DE OCASIÃO. TRATAR NA
RUA PADRE ROMA: N' 52.

Terreno na Praia do Meio - Coqueiros
Venderse um pequeno terreno poro construção de

caso de vercnet-, no Paio do Meio. Tratar nesta Re.,
dação com o sr. Divino tel. 3022.

Preço CrS 100.000,00.

Jaizo de Direito da 1.a Vara (ível
da (omarca de Flor,anópolis

EDITAL DE LEILÃO

� Doutor DALMO BASTOS SILVA, 2° Juiz Subs
tltuto do la Circunscrição Judiciória do Estado,

Co exerc:ício pleno do cargo de Juiz de Direito da l°

�ro Ctvet da Comorea de Florícrr'cclts, Estado de

ntOF;zts��oÉRn�o�o;� �ap�:�ente edital virem ou

�Ie conhecimento tiverem Que, dia 16 de moia pró
p1llrlO vindouro. às 15 horas no sede. dêste Juizo, à

.l'(Jço Pereira Oliveira nO la, o Porteiro dos auditó
rtos, levará a leilõo os' bens penhorados no oçõo exe

;vo mOvido por A MODELAR contra �IVtA MAR
.ES NUNES, que se processo neste JUIZ:

R
Um doze, avos (1/12) de uma coso sob n032, da

t� Alves de Brito, construido de tijolos, coberto de

as. forrada assoalhada envidraçado com diver_

:- compl':Jrtimentos e seu respectivo terreno, medin

{) 6 de frente à dita ruo extremando 00 Norte com

f':'riedOçle de herdeiros 'de Procópio Boria, do outro
Q O Cam dita de Emanael Gevoerd e fundos com

�uem de dirE'ito. Reoistrodo às fls. 122, do Livr? 3_

��b.no. 6622, no Cartó'i-io do 10 OHcio de Registro

E
moveiS, desta Capital.
DOra Que chegue 00 conhecimento de todos

�dou e)(Dedir o presente edital Que será bfixodo

�Ugar de costume e: oublicoda no formo da lei.

to'
O e passado ne<;ta Cidade de Fpolis., $tinta Co_

r
rlllQ, OOS Ountro di(1S do mês de abril de mil nove

!i� P seo;.sento P, dois. Eu ("ss.) MorioJuror-i rln

�Ia. f'!:creventc Jurnmentodn. � subscrevo. (Ass,)

&0 IIt,stos Silva. Juiz de Direito.
nfer� Com o orioinol
Mar1a Juroci da Silv�

Escrevcnte Juramentada

(hina e India Acusam
"VIOLAÇÃO TERRITORIAL"

NOVA DELHl � O con TERGIVESAÇA

continua.

Ambos os g.overnos trc

catam novas .notas de pro

testo acusando.se mutua

mente de "violação de ter

ritónc".

Bar as .cotsas, pois foi 2

China e não a tndta quem
cometeu uma agressão <\.0

Ladak Oriental.

NA RETAGUARDA

SOBERANIA

_tAs novas posições India.

nas estão localizadas atra�

das chinesas, porém em

territôrlo soberano da in,
d.a, segundo declarou r

.primelro ministro.

CHINESA
Ao mesmo tempo, outre

telegrama informava que o

Exército Indiano conseguiu
estabelecer posições na ro

taguarda das tropas chlne

sas que acupam a provm.

ela chinesa de Ladak Ori

entaf fato que espalhou o

nervosismo entre os Ch!!18

ses, segundo informou o

"premier" Nehru ente n

Parlamento.

DE. ... ENSIVA

Disse xenru que essas

posições serão defendida,
a fôrça caso os chineses
tentem tomá.tas.

APLAUSOS

Sua comunicação foi re

cebida com calorosos apta.r
ses do plenârio, dando

margem a enorme exper..:t1.
tiva em Nov.a Delhi.

(ASA
Aluga..se uma

madeira à eua Portela, nc

296 CAPOEIRAS - 'rratar
com o sr. Lindomar

fone 2649 Nesta

Irmandade
Jesus dos Passos Je
Hospital de Caridad!

De camissõo do exmo Provedor em ex.ercicio e con

forme nosso Compromisso, convido OS prezados Ir_
mãos e Digníssimas Irmõs poro no próximo domingo
6 do corrente, às 8,30 horas, tomarem porte nas co

memoroções do festa da Vera Cruz, constando prin
cip01rr-ente de Misso Solene, Sermão 00 Evangelho
e Comunhão dos fiéis, a reolizarem.se no igreja do
Menino Deus.

nsistório em Flotionóporis"'" 3 de maio eTc 1962

,

Orion A. r.!olt - Mordomo do CU!IO.

urnas escolher novo pre
sldente da Repúhllca, eir

um. pleito singular em QUE
se sabe de antemão querr
vai ganhar, e em que há.

dois candidatos que não po
dem chegar â presidência
Apoiado pela grande co

llgaçâo de liberais e CO!l

servadores e com a prornea
se. de continuar a obra do

govêrno do atual presiden

casa ec

Novo .Presideme
será conhecido
domingo:
Columbia
WASHINGTON - Em

nota enviada ao gevêmo
de Gana, uma ,das oito na

ções neutras participantes
da Conferência do Desar
mamento em GenebJ;;a, os

Estados .Unidos atlr.nam
·que cessariam "com gran
de sat1�ação" as suas ex
periências nucleares a par
tir do momento em que a

União Sovlêtlca assinasse
um acôrdo proibindo tais
provas e permitindo tam
bém a realização de Inspe
ção e CQntrôle no local on-'
de se suspeitasse ter havi
do uma explosão".

Diz a nota que "até o

lnstante de entrar em vi·
gor um tratado de tal na

�ureza, os Estados Unidos
não renunciarão unilate_
ralmente, o direito de le
var a efeito os preparati
vos paIfl. a defesa de seu..

Lel'l'ittll'io e dos naises li
VI'CS de tod9 o mundo".

pelo

senador ccnservacoc

GENEBRA - O secreta

rio_geral da ONU, U 'rmnt
ressaltou hoje em Gene

bra, ante as delegações da
Conferência de Desarma

menta a Importância .tcs
oito neutros.n; execução

de um acordo entre O Le3

te e o Oeste.

Guf Ilerrnn. Leon verencu Segundo r fhant, as ca

legações neutras devem

fazer uso de tôda sua ln

fluência para que se ahe

gue a um acôrdo de desur
memento.

tem .assegurado o trutnto:

.scu único contedor é o no

litlco conservador da extrc

ma direto Jorge Lyva, per.
. tencente ao setor "taun-u
nlsta" do Partido oonser

vador que pereeu w- cret

cões parlamentares uI:! U

de março.

Cessação das Experiências
••••••••• ·a • • • • •• O secretário geral da O

�t:!'lJmpll1d,,� �.� s:m::��� ��:•.d�n,:
:C;I • • _:.. �:' �:�:��ncl�: ::e:����
: Iraz ,a.lüme", ateoct: : bélicas para acabar de u

· ��I!t:��F":: J :
=:::':�klJ I_lu'....... :
=d·":�,:· Presidência

.. a ...._ .. a"ada_ � e
:

co",,__110. Iipo, rc.t • A trlgéssima sessão rlZ'

•
:..,:...� cIIQo'"

:' conferencia do dc.mrma

• SUVIÇO DfUIMIOLSOaât!o... eientc tve- lugar boje, I'.ob

: ,..M. 1M( ... caa..': a presldencia do delegndc

:_'04pa=':�u_: � daoR���:;!C�eA���: ��id��
• Ha...d� '-"OInüa, ba.... NleeraICl' pata· bordlnado a dois temas es

: "COM'RADOR Rlo:'UUAMAlARA: pecíncos: método de LH!.
balho a seguir no futuro f

a comparação entre 10is

textos de projetos para U!'1.1.

acôrdo de desarmo.men;;(

geral .e contr.olado, apr,�
se,ntados p,elos .Estados U

nidos e pelos Ocidentais.

Os outros dois candiàa

tos estão inab11Jtados par')
a presidência no período
constttucronat de 1962. A

1966, são êles o llberal Afon
50 Lopez Michelsen e o ex

ditador Gustavo Rojas Pi

nllla, Lipez Mlchelsen nãt •

pode ser eleito porque umn

reforma transsltória na

ccnsutuícão estabelece flue
o novo presidente deve ser

conservador, Rojas Plnll!a

não pode ser eietto pare

cargo público algum, por

quanto foi condenado pelo
Senador da República a

pena da. indignidade nado.

nal, por abusos e desmtn.

dos no exerclcio do poc'ler.

ma vez por tõdas com o pe

rigo que elas representa-i
para a vida .e a saúde (Ia
humanidade.

COlVlPi<ADOR RIO
�o'" i L"' [ ,<M5� 'u [A

,a,ap' '" 6

�. Gome, f

NO HOEPCKE TEII
U Thant Abriu

A reunião de hoje d;!
conferência dos "IS" Ir"
aberta pelo secretário.ge.
raI da ONU, U Thant, atlJ

almente em Genebra, p:l
ra uma sérIe de visitas :i;,

princ.tpals organizações in

ternacionals.
U Thant, pronunciou t::T

breve discurso, convidancj.G
os pafses participantes <1

cont.inuarem seus C.�fOl'r\).�
para alcançar um acordo
sôbl'e o desarmamento.

�PUbliCidade
��. .1-' em Stl. Catarina

Confec:çlo e c.nserv�io de paInéis
em todo o Est.do

R f�II\al'�7 M�ch�pOiG, ,..1: ilndilr'fon� 2"i'13
- ,'- -.,LORlANOPOlll<

' •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. LADRO DADRA

CUnica Geral
-- ManICO __

Especlafu+...a eni ruoléstla de Senhoraa e vta.a urí
ná:':tas. Cura radJJ:al das 1nfeccçóes aguda!$ 'e Cl'Õ
níccs, do cparêlhc. 5enitb-urlnárto em ambos os
eexoe. Dor.nçu .tio aparêlha Dlif.8tJ.vo e do stste
manervo.so.!
HorárIO: dutO lia 11,SU horas e des 14.,30 � 1'1,00
horas. - Consultório: Rua Saldanha MarInho, 2
1,0 and9.l'. (esq. dG. Rua laão PInto) _ Fone: 3246
Residência: Rua Lacerda Coutinho. aO 13. (ChA.
cara do Espar.ba) - Pane: 3248.

Dr. Flávio 41�erlo de nmorim
ADVOGADO

CLlNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Deanças Nervosas e Mentais
Angustia _ complexos - Ata�ues - Manias

Problemãtico Afetiva e sexual.
Tratamento pela Eletrochoque com anestesia

Jnsullnaterapla _ cardtcaororapte - acnctereníe, e

Psicoterapia.
Direção dos pstqutâtraa -

DR. PERCY JOAO DE BORBA
DR. JOSg TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: nas 15 às 18 horas
zndorcco: Avenlda Mauro Ramos, 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37-53

DR. CLO'VIS DIAS DE UMA
CUNICA ME'DICA

Estomago, Intestinos, figado e vias bJl1ares.
ConsultôrIo:
Rua Jeronimo CoêllLo, nO lE lialas 21' e 22.

Residência:
Rua Sao Jorge 32 rone 2721,

Dlàrlamente das 15 às 18 horas.
I\tende das 8 às 10,30 horas no Hospital dO! Caridade

FLORIANO'POUS - SANTA CATARINA

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende só com hora marcado das 8 às 12 e das 14
às 18 horas. Rua Arcipreste Paiv_g_ nO 13
TelefOnA 2891.

------��-----_.

. "Curso Preoaralório Continente"
OATflOGr-AFIA'

ü E::;TADO _ o mais anueo dl{ll"ll) üe j,ntn C�!:HIr;n

0:1. SAMUEL FONSECA
CIRURGIAO-DENTI5TA

Preparo de cavidades pela alta ffeloçidode.
80RDEN AIROTDR 5. S. WHITE

Radiologia Dentaria
CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL
Consultório; Rua Jerônimo Coelho 16 -

)0 cndcr _ Fone 22Z5
Exclu.ivamente com hora. marca0.....

. DR. MARIO GENTIL COSTA
MS: D 1 C.O

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLLNICA PROF.
JOSÉ KÓS, DO Rl� DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIB

HORARIO DE CONSULTAS: _ Das 14 as IR hora"
Pela manhã, hora marcada, Inclusive aos sábados

'reíerooe: 2989.

CONSULTORIO: - Rua 'ren. Silveira 1[; - coej 203
- EDIFICIO PAH.THEN(lN

CURSO CONTINENTE
Preparam-Se alunos paro as concursos de:

OFICIAL ADMINISTRATIVO. ESCRI rURÁRIO E
D_ATILOGRAFO Faço suo inscrição no "CUR�O
CONTINENTE" à ruo Dr. Fúlvio Aducci, 748 _ 1°
andor - Estreito.

_
ondar - Estreito. Ainda há algumas vogas.

PA R T I C I P A ç Ã O
Herondino V. Cardoso e Sro. lsolére V. Cardoso
Participam aos parentes o pessoas <krigos o con

troto de casamento de suo filho CLAUDETE com C'
sr. ANTONIO V. DA ROSA.

-!... CLA�D�r� � ;�TONIO
Ftortcnópoüs, 2B de Abril de 1962.

QUE FA -Cf-LI-DA -DE 1.. ...

V pa",e I[r. do '0,(1) oe P'=r.�",. �e ,,'� da

"""'I"e O , •• ,,,�,� dcodc � "'e iC P'�''''�
"'._ ... !"cme�' ec.'�'''','''.''''

J\GtNCIA
Rn feli�t SUai.r. 2(
fms2111t31111

flOHIINUPOUS - S. C.

/I SOlUC6') 1>010 O seu PROBlEMA. eslÓ

no CRUZEIRO II PRI\ZO. do CONSORCIO

TAC·CRUZEIRO 00 SUL

roce do'c\h... cc <:'1cr.'e d� sue e'de<t•.

Prepare-se para o futuro
adqUirindo lole::. dto terroSo, pequenos chocaras e

áreas pora indústrias em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA onde está situado o Grupo
ESocolar local.

.

Os mteressodos poderôo dirigir se diretamente ao

ESCRITOR la DE VENDAS DE IMOVEIS d.

0110 Julio Malimr;
Rua FeliPe Schmidt, 14 - Sobrado - FOr>e

2347 _ Florianópolis
SERV;CõS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇAO DE SER
ViÇOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA - 160
FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

pela RADIO GUARUJA de Florianópolis
da P a Sábado

--------- .-----------------------------------------------

DB.IlOLDEMAI O.
Df;MElfE�ES •

,

•�= .��:o.:: K�: � Lucia Avila 'NAMORADA" Dos Calouros Da F. O. - lul-,�:,:�.:;':; g����'���:. ma De Brida Garola Radar Da "Capital" Do Vinho _:J
Maternidade Clara Bas- •baum _ Da MaternJdll.de • Hoje no clube 12 de Agosto. aconte. portância foi .a renda líquida do !lIme,Mãe-Pobre. , ce-á a sotréo dos calouros da Faculdade Alamo, no cme aêo José, em beneficio
Especialidade: DO�NÇAS de Odontologia, abrllhan�ada Pêla Oro do Hospital de Reabilitaçã,o que con�.L,

DE SENHORAS _ PAR'lu • questra Mclôdlca de Tobias. Na ocastao nua atendendo crianças vitImas da P'l..•_ CIRURGIA.. • Lucia Avíta, "Namorada dos Calouros, ralízia Infantil. Prosseguirei com .a

CODSWJta: Maternidade. será apresentada, recebendo um bunda campanha.. ,
�:��ela Putra, pela ma.

• �:s E�:�:ZI��l���o:'�a�o�:���I�� M; •
Residência: Esteves Ju- � de odontclogta. Vânia Moritz, Miss Radar de Sta..'

DlÜr, til: - Te): 2235· • Catarina, em sua residência, recebeu a«
Dr. Walmar Zomer' Ontem com um jantar amer.cenc. o �:�:a �or:;i:hie��a. Catarina. carmem,

• 'casal dr. Miguel Hermlnio rrercetnnar ,
Gare11 ; Oanx, Ina�gu:oh nova resi�ência, rcccp ,

�::i:-::�QOJepe�:c�i:�:�la::: ,
clonando convidados. Depois eu conto.;

Desfile de modas Renaux. uma rle'
Univr.rsi.lade d(1 8ra:-iI • nünhas ri-omccões do corrente ano. !:.

Ex Intel no por concurse da tegantes mo ....as desr.terão com os ÚitL,M:ternj�ade .. Es(':ola. '(Ser' Ext.ream argolas de ouro o sr. N\!$ mos lançamentos que .está fazendo SI)
..viço do Prof. Octávio ae- • to� Ed�a-do nutra c a srta. Maria lll(.' ceso na Belacap. ,.

��I�:�:i�m::. CI��;���Cl'�� • Mlr�s�1.
. '____ '

Hospttar I.A.P.E.T.C. do R.o , •
de Janeiro Médico do Ho� til Zulma de Brida, um bon.ta morení O Sr. e Sra. deputado Estlvalet H'
pltaJ de C�rhla{le e ria M:'l JiI

termdade Dr. Carlos Corrêa.• ���ssa��:,nh��;it�t dOG;lr:�� ���e �:. ::�, a:C:�i:c:�:!O :: ��sl��:r�tic{) ca �P.I\RTOS - OrERAçOF.S' P' esentcré sua. capite.l na II Festn. de .,
DOENÇAS DE SENHOftAS

• oonrraeern.aação da Sociedade Catado •
·�I:t�::O:s��:�r��I:ti::IO .oi :::seio;pr:n;,�.�I::;jr�O�::��a�:�!:ta62 �.tJl O clube dos Loglstas, em praparatí ,
ccnsurtonc: Rua João Ptn- vos pa-u comemorar o Dia das Mães. f
to TI 10 _ das 16,00 às. ;

. ��:s �ar;:�d��en�:le:::' Carmem, Neusa Formlghierl, •
3035 - Residência: Rua • Santa Catarina 61. cícutou na "Ftortn. Reconhecido pelo governo Brasileiro'Gener''''' Blttencourt D '11. • eap" com SCOw de beleza. Foi hospede o governo Argentino de .rcse Maria DIU'- . _._.

..
do Lux Hotel, aconteceu no Querênc!a do. jDr. Ayrton Ramalho � Pai.".

_ . ----

CLINlCA DE CRIANÇAS , .'

'Consultas: Pela manbã • Terezinha Frazão, escolhida ml;s4
DO Hospital dp. Caridade. ..

Fui informado pelo dr. Jauro Linha Pernambuco 62. ,A tarde, DO consultõrh .. res Que as fundações da nova 'Sede d..>
das 15,30 bs. às 1?.3" Ls.• clube_ 12 de Agosto dentro de pouco d�"s

.• •
Consulwrio: Rua Nun� ; �:tar:I:;e�n�S:;e:rt u�est�: ::�:�:o..:;� FOI marcada para trinta de jUlh!)":�:::027�� 1° an"ar -

• cai of.zrec do à Imprensa, Diretoria e a \'Islta �o Presidente John Kenndy, ao'
Residincia! Rua Pad.,.e ,.

Conselho Deliberativo para assistir 'lS nosso PaIS. Será confirmada. _
Rnma. 63 _ Telefone 2.'1'Jtj andamentos das obras.

•, -

..

. __ . --, A senhora Almirante Jurandir da. _IIIDr. Acácio Garibaldi. Costa Muller de Campos e o coluni�ta, Eder JOfre: manteve" o ti.·;UlO de::.
•

, entregaram noventa e cinco mil cr.uzE:L campeão mund ai de box galo ao der
S. Thiago , ros, "à senhora DesembargadOr ·Arno rotar o seu adversário Herma� Marquez'
':minlst:OAÔO bens �:::c� .:e:.e�l�d���&�..�e:.:.n':=::�d�C:f;n�_ ...1

:�ó::��, �'f�:"�." ;:��a':' ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO} f"ii3Sr 4 DF Cf. fÉ'" LEs��i!:;�s e�:��l��:t��. em. Faço sua inscrição no "CURSO PREPARATó_ I ENTÃO rEC� "UÉ zr.�
"Rua F�l1pe SchmlClt, 14 RIO CONTINENTE" o' único com professôre espe -�

81&OR0801
SÓ CAFE zlra

Dr. NILTON
PEREIRA
ADVOGADO

RUA SILVA JARDIM ITh

'-;'Sempre Alerta"

ROTARY CLUBE DO
ESTREITO

Local de reuniões
Clube 6 de Janeiro

6as. feiras, 20,00 horas

VENDE-H
Uma casa dz madeira

5 x 7 localizada na nova

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

• Desenhos
• Painéis
• Pirrturas de

propaqanda
• Faixas
• fIam ......

B.OO _ Correspondente Columbu)
T"""·Ir:.IlIAC:,,, 8.55 - Reporter Alfred
PRF.-GIHASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO 10.55 -Iroformo o Rádio Guorujá
AULAS PARA CONCURSO!t \1.55 -Reporter Alfred

CURSOS ESflFCIAIS
'

12,25 _ Correspondente Columbus
PASI;A PROC"FScO'U:-; 12,40 _Politico de Desenvolvimento

DE OATILOGRAF'A 15,00 - Correspondente Columbus
_ Baseado no. moi. mordenol proceSSai pedo· 16.55 -Reporter Alfred

gógicol, 18.10 -Resenho Titõnus
_ Eaqipodo Cl)m móqulna. novas. 18,55 _ Correspondente Columbus

Oiriqido ;.oelo: 21,00 _ Reporter Alfred
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA 21,30 - Correspondente Columbus

HORÂnlOS: DIURNOS. E NOTURNO� 22.05 - Grande Informativo Guarujá
foca �uo in!\l:'kõo ti Ruo D�, FuIY;Q Aducc\, Deportcrr,ento de Notícias: Tels. 3816 - 3822 Façam seus pagamen�.(.lS na Loja CLAU

h
"",i.o 24 d. M.io. 748 - l' .nd.,. 'ódio Gu",ujó - onda média - 1420 Kd, - S

J
�

===dl�=,,'============="'"
í��í�.'�.·E.S.T.R.EI.T.OIIIIIIIIIIIIII.....F.IO.,.i••

no

•.p.ol.il...K.il.O••••tt.'.---..o.n�do..c.U,.to�---�S9a7=��,��:�I,�---�4=9==m=.t='.�·�--��� ·�,�..����-� ���,__ �t_�

ciCllizodos.

Rua, Dr. Fúlvio Aducci, 748 Antiga 24 de Maio.
ESTRITO --- FLORIANÓPOLIS.

·--ATENÇÃO----.
-

SERViÇO DE MUDANÇAS URBANAS INTER
MUNICIPAIS E INTERESTADUAL.

Não é necessáro o cngrodamento .dos móveis.
Informações à ruo Francisco Tolpntino, n<"'34

fone 3805

ClAU
Á LOJA QUE fALTAVA INO ESTREITO

Confecções -- Tecidos - Bijoterias __

Artigos Finos Em Geral

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

USE o SEU CREDIARIO

Defronte aos Correios do Estreito

ATENÇAO: os CREDORES DA EX·CASA AGUIAR:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FlorianóP'olis � 6.5 ,�2

-1);'1;��'i.'!:�_\"'� .... " .. "
-

MEI!HOR ALI�ENTAÇho
-

t'PfiRA MELHOR SAÚDE ,

o MA,RIA '.:iILVEI�A �.DIHTOIt .... D'J.. COZiNHA .OYAl� 'I'.-�(rr.
- "tr"�.udlliJn ,,,-

SOBREMESA. EVERESt Bata a manteiga. Junte
1/4 xic. de mante.ga o açúcar, aos poucos, bn-

3/4 xíc. de açúcar tendo até ficar leve. "'.

1 õvo crescente o õvo, a essência
1/2 colho (chá.) de essência e o chocolate derretido. Pe
de baunilha neire juntos a fari.nha, r

75 g de chocolate ame rg'( polvilho, o fermento e r,
derreticI.o sal. .runte 1/3 desta místu-
1 1/2 xic. de farinha de ra à manteiga. Acrescenta
trigo metade do leite, repetindo

1/2 xíc. de sc.vnnc Doer a operação até ficar tudr

Royal misturado. COloque em for-
4 1/2 colho (chá) de Fel' ma de pudim, bem untada.
menta em pó Royal Feche bem. Cozinhe 1.1:;1'
1/4 colho (chá) de sal uma duas horas, em banho
1 xíc. de leite marta, de modo que a (1.-

MELHORAL
f,\tliVi�ÂC4LMA. reanima. ,�
r--------,
I FAÇA A PROVA I

IAfó,m,,"�
I

I exclusiva de .-=--

I M8lho�al lide �-.tJ.'1 I

I �;�a. In��;ê 5v :
mesmo pode --,,;

1 Ver li rapide� com que I
I ME'LHORAL começa a_I
I atuarl Deixe cair um ccm- I
I �:::;,d�odpeoM ;o�HO:g:;. I

I Com essa mesma incrlvel I
I rapidezdedcsin!egração. I
I ��e������:!�� contra

I
L__ _ _ _J

Bnrulheíra de tráfego, confusão
d;JS ruas, condução dificil ...

Quando essa vida trepi.�an�e
de hoje esgota a sua pactencta
e deixa você como uma pilha
de nervos ..•

gua cubra 2/3 da altura

da fôffna. DesentOJ1lle.
Guarneça. e sirva com Pu
dim Royal sabOr B"unllha
preparado de acõr40 com

as instruções do pacote.
NOTAS E' SUGEST6ES
QuandO sobrarem mur

fins, você poderá- ,,"provei
til..los transtorrnanao-Ils
num prato nôvo e delicio
so. Basta renrer-lnes os

centros, colocar ali wn pe
daclnho de manteiga e co

locá-los no forno, até que
a manteiga fique derretida
Encha a cavidade com ge
léia e sirva logo.
Para manter o pão tao

fresco quanto pOSSiVóll
guarde-c em recipiente
bem ventilado e à. tempera,
tura ambiente. O pão guar
_.dado no refrigerador oeo

ficará mofado, porém to!

tornará rápídamente sêco.
Uma cobertura-surpresa

para sorvete ou pudim,
Experimente esta deuctn:
uma xícara de cubos de pão
bem pequeninos, com. (SO ..

pa) de manteiga. ou maega,
rrne, 1/3 xíc. de açuc�u
mascavo, 1/4 xíc. de uoees

ou amendoim picado e 1/8
colho (chá) de canela e.n

pô, são os Ingredientes ue

Que você precisa. Torre o

pão. Der:eta a manteiga »n

margarina numa cecerota
junte o pão e o açucaro C\.

zmhe até ficai' marron. ae.
tire do fogo, junte as no

ses ou amendoim e a cane

Ia. Leve a gelar. Coloque
sôbre o sodvete ou pudim
Sirva imediatamente.

Os pães se dividem em

duas categortes dtsttntas:

pães fermentados, para ,,)5

Quais é utilizado o !ermen
to sêco ou em tabletes e os

pães de minuto, nos quais
usamos o fermento em pô.
Os wames, panquecas, bo

linhos, dupllngs etc. "ao

feitos pelo segundo métccc
enquanto rocamboles e bo
los podem' ser feitos das

duas maneiras, de ecôroo
com a receita. Ambos os

métodos têm as suas vente;

gens. Os pães de mlnutr

são assados imediatamer;t.e,
apôs misturados, pois neo

há necessidade de fazê-los

=�:o;el:tr�o!d�O�� � �

menta sêcc ou em tametee

se conservam frescos por
mais tempo do que os rei-

tos pelo método pão de nu-

;��;"o:.:�;.:::::.ta:�� --P-R-EF-E-n-U-RA--M--'U"'N::-IC::-:I=-=PA-L-D-E--
::,:�: �::::,i' se con-

FLORIANÓPOLIS
Eis a melhor forma de

cortar um pão ou bO!o
rresco.. sem que êste êste
rele. Aqueça uma faca em

água fervente, durante ai ..

guns minutos, enxugue e

corte o pão ou o bôlo••
Um bonito canapé para

chã pode ser feltá da se

guinte maneira que, além
de multo simples, é denctc,
sal certe as crostas de pão"
de fôrma. Faça tiras df

miolo. Passe em cada ura

geléia de ameixa, cereja ou

morango e polvilhe com

côco ralado.

Se você deseja oferecer

variedade nos seus sanduí

ches, escolha uns dois 1.:
pcs de formas rnees e

quadrados por exemplo) e

varie nos recheios. àstea
poderão ser preparados
com antecipação 9 guarda
dos, em recepíentee cem

recneccs, no retrlgeradvl
ou outro lugar rresco.

I
--------

PRECISA·SE
Precisa-se
De protlsslonais no Ins

tituto de Beleza vetverce

R�a Fernando Machado

nO 36

LANCHA
V'ende-se uma. Baleeira

de 9,50 metros, toda de ce

dro acabamento de primei·
ra, sem uso.

Ver e tratar na Rua Rui

Barbosa NO 84.

LOTES
VENDE·SE ACEITANDO

FINANCIAMENTO PELOS

INSTITUTOS.
TRATAR: RUA FELIPE

SCHMIDT. 21 - ALTOS

FONE: 311;)

Exija eeenee WILLYS com a nossa
exclus1va garantis .,. tab,IC""Ce.o

,i De�rlamenlo"da Fazenda
C�BRAkA JUdttlÁL DE TRIBUTOS MUNI_
CIPAIS .; ULTIMO PRAZO PARA PAGAMEN

TO AMIGAVEL:
Os contribuintes dos Impôstos Predial, Terrtro

rio! Indústrial e Profissões e outros tributos, abaixo
reldcionodos; ficam nottflcodos que serão remetidos
à Cobrança Judicial os débitos que não forem pagos
na Tesouraria desta Prefeitura até o dia 15 do cor;

rente.
RELAÇÃO

Bento A. Ourtdes - R. CLemente Revere, nO 80, F
Bento A. Esteves - R. Cruz e Souza
Bento C. Moreira - Rua Cruz e Souza
Bento C. do Silva Ferreiro - Carvoeira
Bento Carioni - Avenida Mouro Ramos
Bento C. Morei ro - Ruo Cruz e Souza
Bento Faustino da Silvo - Pantanal

.. Bento G. Ferreiro - Carvoeiro .'

Bento João do Silva - Rua Cruz
Bento Jovlno Nunes - Servidão Borjo
Bento Lopes - Morro do Mocotó
Bento Machado - R. General Vieira do Rosa
Bento Machado Vieiro - Pantanal
Bento Rodrigues - R. Demétrio Ribeiro
Belarmino Beltrcni - R. José Botteux, nO 6

Bermira Costa - Morro do Macotó
Bemcrdete Marcos Farias - R. Lauro Unhares

'3ernordino Dcrnosto - Caeiro
Dapcrtcment-r da Fo:t:end�, em 3 de moia d� 62

João Silva - Diretor

AGRADECIMENTO
<

,AMéLIA REGIS DE SENNA PEREIRA ,'.

(Viuvo Prof. José de Senna Pereira)
Seus filhos, genros, noras e neto:. profundAo_

menfte sentidos com o seu desaparecImento, vem

por êste meio agradecer 098 parentes e amigos que
JS ocompanharom no enfermidade, morte e sepulta
menta da bonissimo -e odorado extinto, bem como os

numerosos expressães de pesar enviados por meio

de cortas cartões e telegramas. Estendem o 98U 0_

gradeCim:nto 00 reverendo Messias Anocleto <ia Ro

sa, pastor do Igreja Presbiteriano, �ue celebrou con

tortador oficio religioso antes do Saldo do urna fu_

nerário, e à Escola Tecnico de Com:r�io "Se.�no Pe

reiro", que soube reverenciar a memorio do VIUVO do

seu inesquecivel patrono.
----

VIENDE�SE----, ,

I gelaqeira americano
1 ródio "Phillips
doming? dos 9 ÔS } � r;d Zohioo;. 8° - fundos'

dias UICb - Hl.l.� �.:9,-,
__ ._._ ._ .. .-1

• em harmonia com o painel - fácil de
instalar, sem necessidade de adaptações.
• 3 faixas de onda e alto-falante de 6
polegadas - receptividade perfeita. po
tência e alta sonoridade.

testado como uma peça genuína
Willys! aprovado pelo departa
mento de contràle de qualidade
e com ar tradicional garantia da
Willys-Overland! veja. ouça e

compre o RÁDIO WILLYS no

concessionário mais próximo!

produfo da

WILLYS-OVERLAND
t: s;:t;�:R:'v��u�=��.���i�:�LO ,;

COMP�E SOMENTE PEÇAS E ACESSÓRIOS
GENU)NOS WILLYS

CI�EMAS cartazes �:do dia
Orac.e Roynor

-EM--CEIITBO
Cine SM JOSE

Centro Fone: 3636

às 10 hs. MATINADA

Johnny Welssmuller-

O'Sullivan - Chita - EM -

TARZAM O FILHO DAS SELVAS

Tecnicolor _ Censo até 5 anos

às lJ.h noras
.

Richard Bgan - COllins - em -

ESTER E O REI

ClnemaScope - Tecnicolor

Censura até 10 anos

às33f4-7hs.
John .Wayne

Rschard Widmark

Linda Cristal - em -

A L A 1\1 O
- Tecnicolor -

-- Cens.: até 14 anos-

t:Í1IeIITl

TERROR DOS l:'RO'PJCOS
Darran MoGavin - Maggie Ha'yes etU

QUADRILHA DE ASSASSINOS
Censura até 14 anos

-BAiIBDS

tine GLORIA
Estreito Fone 625'
às 2l,.2 haras

Johnny wetesmuüer c-,

O'Sullivan - Chita - EM -

TARZAM O FILHO DAS SELVA'S
Tecnicolor - Censo até 5 anos

às 4.Y2.----.!i.e. 9 noras.
Stewart Granger - Doborah Kerr

James Masen ,- em -

O PRISIONEIRO DE ZENDA
Tecnicolor

Censura até 10 anos

tine IJfPf:B1uCentro Fone 3435

às 2 horas

Johnny Weissmuller-

O'Sullivan - Chita - EM -

TARZAM O FILHO DAS SELVA';;

Tecnicolor - Censo até 5 anos

às 4 - 7 e 9 hs.
Richard Egan - COllins - em -

ESTER E O REI

CinemaScope - Tecnicolor

Censura até 10 anos

Cive BIIXY

Estreito

às 3 ne.
Fone 829:

Johnny . Weissmuller -

O'Sullivan - Chita _ EM --,..

TARZAM O. FILHO DAS SELVAS
Tecnicolor - Censo até 5 anos

às 5 ;.{ - 8 hs. /
Stewart Gránger - Doborah Kerr

James Masen - em _

O PRISIONEIRO DE ZENDa.
Tecnicolor

- Censura até 10 anos
CENTRO
às 2 horas

FONE 3435
eine RAJA (S. José)

às 2 horas
Darran MoOavln - Maggie Hayes em

QUADRILHA DE ASSASSINOS

Stewart Granger
Deborah Kerr

James Mason

-EM- às 8 horas
O PRISIONEIRO DE ZENDA William Holden

Censura até 10 anos SOphia LOren
às 7 lh horas

Sterllng Hayden
-em

A CHAVE

ELLlANCE FRANÇAISE
As matriculas estão abertos poro OS cursos do A

lianço FranCêso. Diariamente, n,a Marechal Guilher
me na 1 (esquino Arcipreste Paiva) nos seguintes ho
ros: 9,30 às 11,30 - 13,30 às 15,00

Fone: 2569. Horário dos aulas o escolher no ins_
CflC;ÕO.

.�.
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Il-EP�O R,:.. I

I'!MCO 1lA1lt.D ,MACHAGO

,uaAllIRU-AUXlLIARE!i:
, \

\
�.....Y ,JlIlII"lS. lUI LO.ep •

GILI'UO NAHAS

�'S: 'OtVEItSOS

EDER JOFRE CONTINUA LCAMPEAO MUNDJAl DOS GALOS
Na lut� i.1;nteontem t-rav.da em São 'Francisco da Cal'ifornia, �ntre o brasileiro e

K.O. DfI) 10"o mexicano Herman M-quez, ,tá "vitér'�a �oube ao :pdrneiro,
Round, conservando, assim, 9 -cetro -de CClm,peão

por

:Mundi.:J1 cios JJGAlOS"/I
-------------------------------_._----------_.

Na Uha: Avair Paula Ramos e no continente:
Fig8.Beirense f Guarani, o programa de

.

hoje
Em sequêeete ao Campeonato Cito4illjO 14Ie'----------------------- -- _

Futebol de 1962, dois encontros e�õo morÇQ.dos
'Iara Q tarde de hoje, ambos desrteedes (I �grQc;lor
aos que se locomoverem (105 locais .des mesmos .

•
N"o campo do Figueirense, no E$trfli�o, • .boter�se

_ão o Gu(uClIní e o alviprêto, devendo o clube local
vencer o peleje, embora ° disposiçio.,dos ��9'''''os'
de res.:<:tirt'm oI) poderio do time de Tr.ijha e, se

possível' I�var de vcnctde o mo.tch, coisa que ainda
não conseguirnm no certame, oC\.I.PAAdo como eeu;

pam o .última celcceeêe 00 lado do Tamadalé que,
jtmtolnente com o Atlético, folgará na codada.

Quad;os Prováveis:
GUARANI: Carlinhos li, Adelcio, Zéco e Ma_

rio, Adilson e Carlinhos I, Vilmar, Osnf Vavá, As.
teroide (� OSl11or.

i
FIGU[IRENSE - Domi (Djolmbl: Zcri, Trt.,

lho c Guilherme, Julinho e Fausto Nilton; Wilson,
Sergio, Ronaldo, Md::hadó e Peréreco.

-

Como preliminat jogarõo os eSquadros d�
ju"ven�s, dl'fendcndo o Figueirense seu pôsto de\ li_
d/�r invicto.

AVAl' X PAULA RAMOS

o �utro encontro seeé h.avodo rio �tádio do
rua BoclJjuva e serêe litiqantes Paula &omos e Avo!,
o "Clássico do Ami!:ade', Um choque. de autênticos

gigantes .. epesnr de os dois "C,onjuntos não virem

correspondendn <10 máximo, pois ainda não estão
bem eerres-rdos os seus jogadores, mos mesmo os.

sim (I tricckr tem �H!!':sod.('I1 por seus edversérles. di

vid:ndo ('om D Atl6tic-o o posto pflincipol na tábua
de ctesslftcoeêe: Grande ioga que o público não

deixeró de; pfi'sencior, tal o prestigio que !Joza. o

sensa;;iont;:1 c!á!:s'co. Um encontro sem fovor.-ito,
esperDndo�s(' que le,ve o melhor que melhor soul;Jer
s conduzir nos novento minutos.

Os prováveis Times:

PAl)LA R4..MOS - Pomplo�"; João, Nerj

Hom,i!tn .. : Volé,'., e Be.ntinho; Woltinho, Anísio,

Edson, Pitoia e Werner.

AVAl' _ Acácio (Márcio); Bonqo. Ner, e

IMirinho, GNdno e Lolá (Roberto II); Eurides Luiz

Cabera, V"d.;nhn {' R.oberto 1.. •.

Preliminar entre las equipes de Juvenis.
.

Nova E Brilhante Vitória Do

Padre Roma
Carlos L. Paim que deu a vitória. ao onze

padreromense. Vitória jus
ta sob todos os aspectos üé}

Padre Ramal que em todo o

transcor,rer da partida fr,j

a equipe que melhor se a

presentou jogando um fu

tebol com bola no Qhão. A

\CCJuipe vencedora formou:

Paim. Renato, Lauro, Luiz

Antonio e Gaio; SepitilJa e

Ticoj Dida (Luiz Rocha)
J ... imc, Ari e Demaria.

Na preliminar defrontn�
ram-se em partida revan

che as equipes do Exprt":
.'linho do Padre Roma x

Santos, o onze E�pressinho
elisparou goleada de 5 a 1
com tentos de FernandclI2l

Melo, Nino e 'Tonlnho. Ror
mau o time do Padre ,jtQ-

;�11����, L��:�s��, e ���:�
Ff�lllando c Melo; S�ul()

Toninha, Nana e Jaba.

Na manhã do di::!. l° d�

maio no gmmndo do Abri

go de Menores a cquipe do

Padre Roma F. C. lev()u de

vencida a forte l'prcscnta
t;ão elo Bangú (Crispim Mi

ra) pelo plaf'f1.rd de 4 a 3,
tendo.o primeiro teml.'o
termina/lo com a vitória

dos raptl.7.cs do Padre Ro

ma pelo m:ll'c-adot d� 3 a 2

com Lent.os para O vermelho

e branco ela P2ctrf' Roma

de DCl11:1ria, Ari " JaillH' e

pam o Brtn"ú Sl'l}n;ba eOlL

tra e Mf"!im. Pa'·�1. :l_ s('q1H�

da· fase o Pad"f> Roma

entrar na ponta dir.,iL:t
Llliz Rocha 1'1\1 ltw;ar de :;)i_

da. Mt'lill1 empa.lou a partL
do. num trlllO de bela :ei

L111'1l

lo l.n'!!; ri,- "l11]l:,1'1l' no g()l

V·asc,u llHlerá jogar ,em ,0_
Segundo conseguimos a- dentro dos próximos 'dias. cercarão com destino a catersna. ,�nteriÇJr de

pura r o C. R. Vasco da .Ga- Após terminar seu com- Maringa, no Paraná, onde Paulo <e mesmo no RI)
ma da Guanabara poderá prcmísso no. trtangulo nu- enfrentarão uma represen-

preliar em Esta(io nerco, os cruzmaltirios em- tacão local, voltando há ("(- .

tuar no dia 13 do corrente,
ainda no Paraná, desta
feita em Londrina, frente

ao conjunto do mesmo no

me.

Dependendo ainda de

conürmacão os vascaínos

poderão jogar em Santa

consecutivas vice caiflp'!ao
nos TÇlrnelos Va'l"lIeanos .1') _iá que em ambas as equi
Es!"'reito.

.

pes militam craques de
boas qualidades. O Inter

"O, �S'JJU)O li: G. E. ,Pcl- naciQnal não tem .sido .f�liíl
.

RE.N��CO" nos últimos compromi�os
A tarde no campo do �ealizados' em Palhqça e

�S::I�O�:r;.Z'��;e�i.es;'à !�=, �e:��ei:OS;e:bil�:��a:.á ,uDr

---

W�j��d';, Re;I:M��kf��;b����no Conceito (b futebol tlJundiol. Veio o Seleção depPor,f;ugIDJ l1l�ro pois encontros com o seleção brasilel
ro, hoje, no Pocoembú, e 4°_feiro Moraconõ. Séró
outr? teste.-dos�·broS'j.leiros que se preparam para in_

�e���. �o:�;d:�: ���o�� ���� t�r ��:���hc!i�c���r�O
nho" �nos «:lois ·,grandes -compromissos contra os lusi
tomos.

- PEDRO PAULO MACHADJ _ ,Ch.eg'o.nos da---'Espan�o o noticia de que f-ai feitel
xx xx

I a .malor transação futebolistico de todos os tempos,Os jogadores Dida e Hen- com o compro pelo Torino. do Itália, do cliac:k Del
rique est.ão sendo cobiçados Fê? bonito o quadro do Esporte Clube Metropol Sol, do Real Madrid, pela fabuloso soma de 800 ,"ii
por uma equipe Itaha.la, que v�m o ser o primeiro clube de Santo Cater.ino a dálores, ou seja mo..is ou m�os o equivalente 10 tr
euja oferta é de 24 milhões se eX'ibir na Europa. Logo no estréia em conchas do Z(ilntos .,milhões � no,sa desvalorizado moe.da.
de cruzeiros. A chefia.J::t Velho Mundo. o bicampeão cetorinense conseglde QU'Q�o deveró valer P�lé que, CiO que se of�ma, dei
delegação ouvi rã os joga- um resultado ouspiciOf!o: empate diúnte do La Coru xarácJO. Santos após. ,o .Mundial de Futebol rumo ,fi
dores a respeito. n..o., da 'Espanha, pelo escore de 2 x 2. O time de Cri m\ll)9es C(lm jque,.oce...m os elubes do Velho Mun

xx xx ciumo, pelo visto é dos bons e está em condições p::J doi" -

'A seleção A .da J\rgent.i- ra alcançar novos êxitos nessa excursão glgantesca O pessoal có >de caso, no tarde chuvoso do dia 1�
na venc*,\u ao clube esua- que empreende �Io Continente europeu. Assim es_ recebeu uma chuva de gols do Gazeta em 45 minU ..

nhol do Zaragosa pelo sc'J- pero�s. tos de jogo. rTremendo mais de mêdo do que de frio
re de 2 x O, tentos assina- Mais dois encontros e o certame citadino de fute retormou 00 gramado poro a disputa dos minut
lados pejo ponteiro Jo'.l- boi terá londam�nto. O Figueire�se, de nôvo otuan� que faltavam poro complemento do tempo regula
cundo, q'Ue ainda perdeu do ,em sua praça esportivo, deverá pasSElr pelo "Bu mentor. �to, timinho dos Arabios ...

uma penalidade maXlm'l gre" cuias res"ll!Gdos -negativos não inspiram terror, :.fII��f.l:z, ..mexiaOftO. 28 anos, estiveador
durante o transcorrer :10 lalguQt. No e.h��io ,pro.iono teremos o encontro prin 3° pugilista do ronkinq mundial, cotégoria dos "ga
prélio. cipal(da.rodqdo, 1ogo�do Av'bí e Paula Ramos, en_ In�", nón �:stiu aos "punchs" demolidores do bra ..

xx xx c:ontra- êsn>! s�m favCHI;to, apesar de dois pontos sCpa sile_ro Ider Jofre e 'yeio a tQ",bar nl'l 10° asso.lto di
Babá, Ourad, do Fla.me:"L .rorem Ias Oois '()_�..,bes I!\a tõbuo de colocação. Vere_ loou_.,:(·Cm·.�":��.i.,I•.•�n!U;...,.••·e·e i� �}.ilhe·md.se.,�i�r�:!íSgo, Saui da Portuguesa mos ,eOl!lo se !loiro '0 c:o_Jíder neste seu primeiro com lU _ ._.. ,.. QV

S:mtista e Domicio do Bo- . .plQmisso dific:il no campeonato. de yez ,que o Avaí (I sua con.4;çêio de absoluto em suo close e.., todo o

tafogo irão jogar pelo clu- é um dos candidatoS reais ao titulo.
•

. tiv,ldflde_"o, puqUisto nOQonal que, se Quiser, polk.
eh t t d 'de tes muod9. ,f9i o.._tro demonstroçõo de técnica e co","be Deportivo Universidad

que ngoareOr� Is�s", �������s�s�e : O;ejt�O��, B:nf'i�o: ró .çottth,,,.r, ,par m,uito com o cinturão de oUlO
do M�y'Í(-o recebendo ;�ada

sogrando_se bicampl'ão cio EUl"opu, graças 00 s,:::,u;..,;;t'�'""P">i;so;;,S�,g:ç.I;,:;0iS.''''''==::======i::o=�:s;salleta 11 quantia ·de 420 ,\.,- ""::r::ii:=====""""""=== �,..

FORD·40
vende-se de 4 portas com

rádio.
Motor, pneus, pintura e

estofamento tudo em ea

tado de novo. ótimo cnrra.

Tratar com oamér

Rua Deodoro, 35A Nesta.

Améri(a
Jogadores

Vende

Em virtude' de forte en-
se rtrrarmetra que assola' o

Na manhã da próxima
segunda feira vltará a se

reunir a diretoria da A.�

soeiação dos Cronistas E':

pcrüvcs de Santa Catarina

Vários assuntos de suma

importância serão ventna

dos .na oportunidade.

time americano os rubros

deseiam vender os atesta
dos líbcratóríos r!..os- auctas

Norte :e 'Nor:deste
B.olawgo No
Em excursão ao Norto) e

Noadeste .do Pals .o . Botare

go da Guanabara jogará
na tarde de .hoje na IFaIl3.i
ba rrente .a adversâno ain-

tará a jogar na tarde de

hoje em cnnchas ela Espa

nha, agora para dar COIll

bate ao elenco do Elche, fo
cal, uma das boas equipes

espanholas. O Metropol
vem de um magnífico emt
pate frente ao Atlético de

La ç;oruna por 2 x 2.

Djalma e Amaro, 'Perten
centes ao. seu planteI. sa
be.se por outro lado, que
Amaro encontra-se na mira
do Real Madrid da Espn
nna. da não conhecido.A reforma das cabines da x x x x

amprensa da ACESC loca- Na noite de terça feira

Iízadas no estádio dr. Ádol- será ünícíado .o returno do --.�-----'- .•.-.------------ _-

!� ��::eer;01r::er��u�:n:�� �:���0�:!0 .�e E:�:��:�ç�� 'ElcheJx--Metropol, '(arfaz de floje
���:��: .�:e ;o::;eto�::��:. [\l!.-I'-;[I'AS

. Em Madrid
aSSIm Vill determmar, m:,- lI0J Após empatar em sua que ap6s,ha-
'lhorando cOIlSJ:!quentem�n-

,
pa-rtlda de estréia com o ver t::mpatado com o Atl':'-

te agUele� rxes:rv;dos. .;n� ������o odebi�����O ���.:t: �l���a��:l, � 0�e�:rt::��en.5�:
't'eIlmina hoje .() Cam-pe-: rinense voltará a exíblr-se maior prestigio entre os

o.nato Cat{lrine.nse de Bas- no dia de hoje em Madr:d desportistas da . his"tÓrica.

gue.tebol J,nfantil, que �� enfrentando desta feita o �adr\d. Hor outro lado, 1;)0-

dese.pro\a nas quadras de (continua na 7.8 pag,) •

éonjunto do Elche locaL A demos informar que ,o Crln_

�invi1e. Concor.rem, Flo- A Junta diretora da As- drinho vem despertando junto do Elche é um >irs
sociação Uruguaia de Fute- grande intedêsse nos me- melhores colocados no :.0.

boI resolveu dissolver a e- ias esportivos. espanhóis. já tual certame espanhol de
quipe do Uruguai que re-

.

footbalL
tornou da Europa, onde

�
i \

Com asxat:n;õe: voltadas ��:��iUa�:�:: .·:�:ç��tó��� :

para as disputas dos Jo�os contra a ESCÓCia. O tec,ni::o
Brasileiros Universitários, tambêm será di,spensado c
a se realizar em Santa M'l.- a nova lista de atletas sai- ,

rianópolis, ,Bru§gue e' Join
vile, repre,c;entados p�r ��l.;s

respectivos ca:wpeões.

ria, no Rio Grande elo S111,
a Federação Catarinen"e
de Desportos UniversitárIOS
vai realizar um t.orneio �.�_

portivo, que contará com a

participação de eqUipes ;'lI'
V:ole.ibol, Basquetebol oe Fu
tebol. Pensa' assim a Co
missão Técnica da FCDU
observar os memores atle
tas para posterior 'convo

cação. Ao Torneio Esporti
vo, resolveu a 'diretoria da
entidade universitária, de
nomina-lo de Reitor Joao
David Fe,rreira Lima.

x x x x

CQm o compromisso 'Ie
conceder revanche, o \1_
mirante Barroso, estará r,!_

cepcionando na tarde de
hoje em sua ciçlnde, o f'_

lCIlCO, do Clube Atlêtico 0"n.
tarincnse, atual líder jo
certame de Florianópolis.
Ainda na qUllrta feira.()
clube do ConLinente , foi
derrotado em Cricluma, pe_
lo Comerciário por 3 lC 1.

rão elos 40 já ind}cadOS ã.

FIFA, com a apl'OveJt.aç:i.o
de alguns dos que est.ive
ram na Europa.

A equipc do Mclropol vaI-

'fSTIDU
Sn.o Grande do SuL

,11u1l1Se1e,ção Di Russia, Dia 24,
:18 Maracanã

e aerecêo mente no Maracanã no

próximo dia 24 de maio. A

notícia entretanto aincl-i
não foi confirmada,

Russa ecerrem os pontetrcs
pemjpreüarem amistosa-

ilDIBOJ. V.ARlfANO
E�N,A .x ;SEN�A PmEl
RA

\!tje no gramado do 0.·:
valdo CllUZ, pela manha ea

tarâe em açitõ os conjun
tos Ido Ésquina F. C. , San
na 'Pereira, ambos ao E�

treíjo.
O'E;.'iquina que de hn

muito não .joga, fará por
cento uma boa peleja, já
que ns bres anos de exts,
tencia, conta o esquad rão
do ,Estreito. com 3 derrot.1.S
t!;lQdo s!do por duas ;vez.es

tarãc em luta, em sensucío.,
nal amistoso. A equipe ca

de casa, vem se preparando
ativamente para enfrentar
no prqxtmn di'it i.3 em arus;

que a equipe do "O Mu,ni
cipio" locaL O préuo cesta
tarde agradará por cento
a todos os que comparece
tem a campo do. Osvaldo
Cruz.

INTERNACIONAL li: CO·
RlNTIANS (PANTANAL)
No Pantanal, IJ;ltelllla

cional x Co.nintians, Ja.J;:QO
por certo uma boa pelejll,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�IID!�·rma
Por WAlTER LANGE � (continuação da 6.a pag.) local do Almirante Bar-ra-

Percnte um juri em V"
N° 145 � lares mensais. 80. A delegação do tri�l'Or

do de t r b
lena CQfn�receu Yf'n velho. xx xx do Continente, deixara a

�c�o "e e, rau ado um 01DQ1IiUoIo .de teleeteõo.

0I
Uma seleção !Ulvlét1ca 10- capital do E5tado, por vo1_

IUlZ-b om;'.t��e o senhor no suo Idade ainda foi seu e

venceu. ,.m
Berhm 9')!' ta das 8,00 horas de

um:!..roOa�C�:da: ,',p d- S h .. .

.

2 x 1. O jogo foi contra a nhã, em eendiçâu especlul.

tude nõo extsticm."00, en ar UJIZ, no mlnna, juven seleção da cidade e AKl n;H xx xx

O Mancco faz'o

* A *

?
*

1, ��s::�Ch C'O arq�s:il:�irr��_ fo���g�::lllosd;o���:s i,��
pie �panh('ld� .:: s::.ase:l::;ns t: negócio SM.. _ so vásctun foi a grande fi- Benfica, uíeempeõea da re;

lhar de ..mo "te.... DQte'V('!g, u';.,�miec; ..... tIUl� guea do ,)l'�1I0, A �lt.lç,l.O cn Jí)a Europa, rceem rece

tOll ceflto MlZ, pe.rqlle não Yi4;''Ia _:...�,p:flr_� n�ssa jOflnra dia 9 _(q�P\:a btdos em Lll1.boo CGn\ a ma

s� ltNG.-..e a etpâlió em cutMp__ O' POIlqlae
'l. r�lrrt) contra o Grénll.O te lar das mnnirestaeões p,

então refpondeu:
• �e"'J POlto Alegre, tributadas a uma delega-

de;����o(!lho, custa ..Me muito d.r�Hte • beiio de 1
. P�ra o.X�n::c,onal CGt�- �:�l e�ir:�:�v�he�o:;:!II��l�

* A * 5 .,. t la ce haja no Paeaernbà, danais pc+o titulo canq_ue�
O átual Papa é tido coma um bom diplomata nos 1. entre as seleções d,O. B�asil tado frente ao Real M:I

rodas dipJomaticas de Roma. Há pouco, quando um
e a dc, P�rtugal, 'lfOI lridlca- drtd.

representante. de uma naçõo estrangeiro perguntou
do o arbitro chneuo cíau- xx xx

quantas r-essoes �esocupados existiam n" Vaticano,
dia vtcuna que íé chegou A Federaç,ão Chilena In-

o Santo r .. dre oss.m lhe respondeu: "Não Muito mo
a capital bandeirante. dícou à conreeerecêc 3r,\-

is do que a metcde." xx xx sneíra "de Despertas os 11'-

* A * S * O presidente do FL.\- bitros Claudio vícunha c

.. Ps'(''''IJoqía infantil: A mãe edÁ' na c�nho IO'lGn
MENGO não acettcu a oro- Sergio Bustamante para

do <O louco. ajudado pelo filho mo�or, O pai e o Lui posta do seu colega do r,'l- servirem de Juiz, nos pre

zinho estão escutando ródio, pe regente Qltye_se rui rintlans para a troca ,'� lias em que a Seleção Bra

do de louco Quebrado, SeCllue_se um !>j1e ..cio........ Miranda por Germano. süeíre Intervirá, frente ao

to, Luizinho para n p(li; "Foi a momãp:," O oai: ''Co Ge-rmano!lÜm de titular seteetonaeo de Portugal e

:� én��eu;���"Sobe?" O m�nina: "Elo não 9r. ��::;oe::�o MC;::::,c�� Pa,is de Gales.

i * A * S * vá-tos convit-es para jOI];M Del Sol, um dos mais

Um amigo o outro: "Despedi a coz.inheiro: cozt., na !talia, destacando-se destacados aventes do li�Q.l

nhovc muito mel." O outra: "Que bom se eu pudes a proposta do Sumpdócia. Madrid e do futebOl da �i·

se fazer o mesmo!" "E porque nõo o fezes?" "Por; xx xx

oue lá em nif)c caso, quem cozinha, é o minha mu A equipe do acteroxo ra c 'rortno da rtat;a petn

lher!"
• com sua equipe de aapi- fabulosa soma 'ee 300 :UI-

•
* A * S * unte, reforçada pelos [o-

N" recente Conqresso méd!c., reaIÍJo:�do em Fi" gadores que deixaram ele

delfia muitos oproyeitoro':'" o o�ortun:dade ","�ra'; setvir a seieção brasileir"L,
rem exomi"'1das no, coleqa!' espC'f'i"lisodos. S",he_se voltará a. j.ogar na tarde de

que dos 600 ",édicos presentes, 700 estayom doen� hOie, desta feita na Par'li- que o Real vai nogacliJ,r
tes sem o saber. ba, oJ,lde dará cGmbate :i.O

L
* A * S * elenco do Treze de Cam];):-

emN�e���UfOc�:"���ra�: adcnh��if�c��vaâ�� Ca�n;:�s��� nas Gl'an��. xx
tes rnlavrhs dp BenioMin Franklin: "Queira Deus O C!ube Atletlco Catari-
('lJe nõo "ó o ,.......,fl� à IibNdade, mo� também um co

nheciment" nprf"ito dflS direitfls dO) hmem. DOSSO im

f'llJf>onnr tAc!ns r� nocões do Terra, de sorte que um

fõl,; .. ,..ff'j 01"'''''(1 ...A, fl "é em qualollPf norte de sua su

perficie e dizer: Esta é mi�h(1 notrio!"
• A • S '.

Você sabia que:

Nos caendos de lebre! são MM" ouasi só 0$ m�

d'II)�. ,.nrQue pcteo; c.,stumam pular, emquonto os fê

m('!" .. ficam deitado!!.?
Que (l f'<;.t6rn;n'-' I "'n dos v�nenos moi" fort,�s,

MO mata n,,!inhos? (I�tn pu li nllma revi"to. mos

-o aconselbu..o�'le-t:� Af.inal a golin,,",a faz
Ito e os ovos I'Stõe caros.)
Qup o," OuJafl!l PPI'tPtte",", .; ......11.. dos ",itCM.

quP elos "';'m opp.,,.s "SOS mais (,""""'?
0ur existem nk'ntas cuio f:'rscim('ntn ... ",..1.., seI

perfeitamente observado em nlena nflturezo? O cn_

Ç1umelo por exemDlo, Crescf' 5 mm, em um sr) minu
to. O estame, oraão masculino d"s �Iontos fonero_
Ç1àmicas, Cresce no pr0r"lOrc:õo de 1 02 mM, por minu
lo. Os rebentos de bombú crescem 0.75 mm. " ......,

um minuto. Entretanto, ap.rnrrrient�, uma planta não
se desenvolve mais oue O 005 111m Dor minlltn

Que o ('dstor e o bisonte, pedenefnk!s. ia fo",�lio
cIo� momif"r"'õ ,oed",res, .,;'" uma vida lon90, che.
9Md.., o ic:h1de de 50 anos?
Que e.\tlstem borboletas na África nue aprovei_

tam os calhaS ocos do ruminonte at'ltilope, para nê
les se criarem e se de"Senvolver'

, * A * S *

........u li ..... pobre Born",bé! "CuitodG! De que
êt.. Morreu?". pe'OllnN alQlAem. A resposta não d!'
"'-ou: "Não se !IObe, Os méd,:cos n';o conseq�iram
,(" do que morreu," Comenta entiõ um terceiro:

Cvti� êSle Bnrnabé! Quando era y;YO ninguem
.. de que vivia," - É ODentls um Barnabé!

• A • S •

.

No consultório médko: A cliente: "Doutor, nõo

�el o Que há comiqn. Esn'J�KO tudo. O qU2 receito?

dO medico (prEcavido): "primeirament� o Senho�a
eve pagar o consulta."

""U.do umo l,od.',�oAo' p�;�ei'o pó.d,_o"o, fo;

� =:e:e:�t;:;�I� es�::lde�uee:��i;o d,:e�e;;
�de pó o viço do juventud_'. _

M�SÃ-DO 30,U DIA
CARLOS ORIUA

r� fomilio de Silvia Noppi Odlra �onvido os pa

I'lla � pessoas de suas relações para o misso ':lue
llQ�o c-elebror, no .dio 8 do corrente, terça.fem:,

�
edrol Metropolitana, às 7,1/2 horas, em in_

lia° Ó olmo do sempre lembrado e saudoso �arlos
, pelo passagem do 300 dia de seu foleclm2n_

�NDER!C;O
� 1t'le�F.TA8, fica na "lia.

fl "ar... D.O 154, de aDI lado a!oda

d4t PEÇAS E ACESSORIOS, e do ou&t'O a

te PlNTUIL4.� E CONCERTOS. -

". IU1,

nense pstarâ preliando na

tarde de hoje, na cidade de

Itajai, frente ao conjunto

penha foi transferido >ft-

Ihões de cruzeiros, aprnxí
madamente, (:1\ nOHa

moeda, constituindG�se Jm

record absoluto. Fala.�se

mais um ou dois de �ells

famosos Jogadores pa-"a '�'l�

tão' tentar junto ao SailtJs,
a col'npra do faJ:,julo,;o
EdSon Arantes do Nas':i-
menta. o Pele, log.o após a

CbJ)a do Mundo.

Lscoteiro
Quando a luta desenvol

vida pelos Ingleses. com o

intuito de reconquislQr
seu prestígio no TransWa
ai 118!l9�1!)02)Baden Powel
verincou a inut1l1dade dos

jovens n.:! :serviço do campo

planejando, porisso, uma

organização que viesse cor

rigir essa falha. A denoml

nação e,scoti:smo. vem de
boy�scouts, cujo significa�
do é - rapazes explorado
res, c, tó.lvez por essa cir

cunstância, os estudiosos

da nova escola vislumbra
ram a tendõnda militar

que guardava, Tendo nns

cido de uma observação em

pieno campo de batalha,
quando o trabalho juvenil
não produzia o rendimen

to esperado, Baden PoweU
concentro),l seus conhe'ei�
mentos .ucste campo e pro
cm'ou desenvolvê�los no

sentido de dar aos jovens
uma situação de maior

prestigiO na vida social on

de viviam. Em plena luta

contra os boers. pôde, o

criador do escotismo, obter
resultados compensadores,
o que, naturalmente, o le

vou a agir com maior bre

vidade e segurança Pelo

seu nasciD:ento o escotis-

lr::�a t���a �J;:�acbão;o d:
um povo que veio fortificar

a idéia m1lltarista. Entre

tanto, tal idéia foi afasta

da depois de se estudar

mais a fundo os princípios
filosó[lcos e científicos que

norteavam esta magnifica
criação mundialmente co

nhecida. Talvez tivesse si

do os prlmôrdios do eseo

U,;mo Influenciados 'pelo
caráter Imper!alista de cer

tas nações que, procuran
do fazer da criança um tu

turo soldado, norteavam a

sua educação naquele sen�

tido. A psicologia com suas

pesquisas aprofundadas
trouxe ao escotismo dlre�

trizes segul'a.'t levando a

criança e os jovens a se co

colocarem em pleno con

tato com a natureza quê
é, sem dúvida, o grande li

vro onde se aprende a viver

mais em barmonia com o

Criador. No Instante em

que se comemorou o Dia do

Escoteiro (23 de abril) con

viciamos aos interessados
no preparo do juventude
para que procurem com

pre(>nder '"t\ grandiosidade
da movimento e uma. vez

aceita essa dout.rlna que
vem reunindo em seu tÓl.'
no, homens de' todos os

quadrantes, empl"estem�nos
seu :wxH.iP J!, CODlULlJ(llelll.
conosco nêsse movimento
de recuperaçã.o.
O conselho !-eg:ional que

acaba de ser reelcito nesta

Capital, J'ecebe com a

maiol" satisfação tôda a es

pécle de cooperação que

lhe qulzet'em dar, concien
te de que todo o tr:l.balho

será realizado visando be

neficiar a coletividade,
Sempre Alerta!

"Sempre AIet:ta"

:',\";N/'

.�
contra Azia e Aftl Dig(',çldQ

Quando passar mal do estô

mago, ou cuandc se sentlr es

gotado ao lim do um duro dia

de trabalhe, tome SONRISAL!

Sonrisal é o únir-o comprimido efervescente que contém dois
antràcfdcs. Um deles tem Ação Rãpida para lhe dar alivio imediato,
O outro tom Efeito Duradouro para prclcnger seu bem-estar.

Acrescento mais horas alegres ao seu dia tom

Leve! Bcrbulhante! Cristalino!
De agradâvelsaborrefrescanle!

NÃO É. LAXANTE O ÚNICO COM 2 ANTIÁCIOOS

A Aliança ·exige lêsforços.
BUENOS AIRES, _ Em de razer-se presente em canísmo ideal para. atrair'

maio lias dehueraeêes só- tôdas as ordens de relação. mais capital da -Europa pa

bre assuntos de ordem in Por isto. os povos da Amê- ra a Amérit:o Lance. per

terna, que são os temas rica acolheram com espe- isso que pode tornar mul-

principais da III Assem- ranças o advento do Plano tilaterals as relações entre

bléla da Junta de Oove:;-- Kennedy". a Europa e os países lati-

Declarou ainda o sr. Mar no-ameriCanos, complemen
tinez que, "ao estabelecer tando, assim, as atuais I'e

o Fundo de Crúdi!'o para o laçõcs bUatcrais",

comunsl
.

ta um ccmêcc a compra,

por bancos europeus, do
�al'ticipação em empré,sti
mos do BID a países lati

no�americanoo em que es

tejam particularmente ln

teressad0s.
O S1". Carlos Gragnani,

da Stúça descrevey a fun

ção que podem desempe�
nha!" os bancos e capitais
privados europeus para fa

cilitar reC\ll"SOS l"inflnceiros

:i América Latina. O sr.

Hans Geog Sach�, dn Ale

manha, falou sãbrc o mes_

mo tema,

J. Sá.

nadores do Banco lnter
Amerlcano de De,:envojvl
me;llLo (BID), ora em rea�

IIzação nesta c:lj)ital, des

tacam-se as múltiplas dc

clarllçces _ sôbre o a�pecto
reciproco da Aliança pura
o Progrcsso e a suma im

porLância dos 394 milhões
de dólares que o govérno
dos Estados Unidos deposi-,
tau no BID para cdar O

Fundo de Crédit;J pal:a o

Progresso' Social, destinado

a impulsionar a magna o·

bl'a dessa aliança.
Falando anLe Os 300 dplf'

gados e observadores (Iue
a9fii!tClMl �mb.léia.,.. o

Mlnllfltro da Eeonomia do

dO Equadol', Afltonio Mata

Martinez. de('laron que o

conlunismo e,·tá �ca]lzan
do "um esforço bem traça�
do e dirigido. do exterior,
para enfraquecer noss:ts

���!:�:I�ÇÕ�SS de[������l�t�ose
em que se sustenta o sl.l

tema inter-americano".
Em seglüda, di�se o sr.

Martinez que a Alianca pa
ra o Progresso é uma obra

coll'tiv:l �ue exig{' o esfôr

ÇO ('omum de tôd:ls as na

ções. "Se estam.)s unidas

como lllembo,S de uma mes

ma familia" _ obse�'vou

-, "a ajuda reciproq tem

minln oplniii.a·, o Bu�r.1il ln

tm-Americano de De,�en

volvimento constitui n me-

�[jrmou o sr. UplOll que

Os Estados Unidos já suge
riram que os paist.s ('\11"0-

peus pre,�tem sua ajuda
em maio!; escala c Ctn me

lhores condições à. Améri

ca Latina, acresCentando
que neste· .sQnj.i"'o, represen

Pl'ogl'esso SOcial c ao ,con

fiar ao Banco 'li suo. adml

nist!.1t;ao, abrlu-8J! o ca

minhO à ação mulLUawraJ

para combater o subdesell�

volvimenLo e se superou o

plano bilaterol que multas

vêzes motivou aspectos dl

fíçeis para Os l:ltino-amer:.

canos".

Concluindo \ sua oração, '

afirmou d delegado equa

toriano: "Se, em ,verdade,
a Aliança p(>.l\a o Progres
so chegar a ser, como (l

C"!uslHicou Q PteS!áE!nw .10
'

Kennedy; um vasto esfôr-

ço de (!ooperação, St'm pa

ralelo em sua mnqnilude e

na nobl'e..:a de' seus PI"( PÚ
�i�os, a fim de- �,�Ii.:tGI'('!"
as nece.c·siclades fun�bllle'l

tais do p0VO das. Amêricas,
teremos l'eali�ad!o fi. Lal',efa
que a haro aLuall 1"

hO)(lens em'euj�s
ta o destino do R(

NO !iOEPCKE TE?>!
--�- -- -------- --------

--BARREIROS-
Tradicional Festa da Sanla Cruz

PROGRAMA
5. feira, dia 3, às 19 h.A-1ora Santa
6. feira, dia 4, às 19 h. Santa Missa

Sábcdo, dia 5 às 19 h Ladainha
DOMING::J 6 - MAIO, � DIA DA FESTA

.Ás' 7,30 h. Missa com Comunl,ão Pascal dos
cncncas

/1;-, '»,30 h. Mic;c:'J Solene Cantada
Ã, 16 h, PROCISSÃO DA SANTA CRUZ

Em seguido: Missa Vespertino
Ás 2 J h: GRANDE QUEIMA DE FOGOS
Dur.cnte 0<; 4 dias haverá barroquinhas com do�

ces, prenda,?, churrascos, bingo, música, serviço de

alto falonteJ fogo!i de artifícios. etc.

Solicit('-mes e agradecemos o envio de prendas.
pela Cemissõo: Licinio de Souza - Presidente
Vi,to, Pé. Justrno Coc>tjen, - Vigó,io

-�fJi��

11
" �·t
, ,

f:!' frara--sa.r. �)br .. "i u

r':.:: . tra"'�d:!' de alC;J11r:C

imprevisiv(';s".
O sr. T. Graydon Upl'lll,

VÍ(:e·Pre�idf'nLe I!:..'< "ivo

do DID, deda]rol': " um

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

Prazo para trocas das notas: 31 nemail.drlfH12Validrlcledasnol;l.s:Asfornecida.:;nopel"indodl:tO.de
Junho de 61 a 31 de maio de 19G2. ,
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A politica de convênios do govêrno Celslf Ramos e a criança
Expressiva certa acaba atual acvêmo, que procura a construção de salas de coração radia te -cle eje-

de receber o Governador possibilitar a matricula ao aula de emergência 00 de gria, agradecer a V. Bxcta.

Celso Ramos, demonstrao- maior número possível de convênios, um gigantesco o benefício que nos conce

do cabalmente o acerto crianças em idade escolar. esfôrço de resolver o pro- deu, dando-nos o estudo
da politiCa educacional que Seja através do aproveí- blema está sendo feito. gratuito, pela assinatura

vem sendo adotada pelo tamento de espaços vazios, O reconhecimento, por do Convênio.
parte de tôdas as camadas O colégio Madre Regina,
da população, deste esrôr- da cidade de Araranguá,
ço, é a melhor paga do bem como nossos pais, sen
governador e sua equipe. tem-se agradecidos pelo
A missiva desta aluna, seu gesto humanitário, pro

diz bem o que Isto repre- porcionando assim oportu
senta; .e por tal motivo, nidade a tôdas as alunas
domo-Ia na íntegra: que tenham tendências aos

do Araranguá, 26 de abril estudos, a freqüentarem o

de 1962. ginásio.
Excelentíssimo Senhor Rogando ao Altíssimo

Governador: que derrame em profusão
Meu maior desejo é que as bençóes do céu sôbre V.

esta vá encontra-to com Excia. e sua Exmo. j'amí
saúde em companhia de lia.
sua dignisslma espôsa e fi- Sou a aluna grata a V.
lhos. Excia.
Em nome do Ginásio Que Ana Myriam De Luco -

freqüento, venho, com o da 2a Série Ginasial.

S. _1. e os:maritimos de São F� do Sul
-

Por ocasião da recente classe, presentes diretores uma vez que a falta dêsse se ao presidente João Oou

estada em .rotnvüje, onde e grande número de as- pagamento reduz venci- lart, Primeiro Ministro

tal juntamente com o Go- socíados, o presidente do mentos de marítimos para. Ta�redo Neves, Mnistro

vernador Celso Ramos par- Sindicato, sr. Hemorgenes 4 a 5 mil cruzeiros, e os Franco Montoro e ao Pre

tlclpor das solenidades de Kutscher expôs ao Secre- fornecedores de São Fran- sldente da comissão de

abertura do IV Congresso tano do Trabalho as dlfí- cisco do Sul já cortaram o Marinha Mercante, encn

Sindical de Santa Catarl- culdades enormes com que crédito que vinham conce- recendo prcvtdênctes no

na, o deputado Evllaslo se vê a braços a classe dendo para aquIsIção de sentido de que seja pôsto
Caon, titular da Pasto do marítima francisquense, alimentos, etc. término àquela aflitiva si-

Trabalho, estendeu sua pela falta de pagamento tuação. C despacho tele-

vístta ao porto de São da suplementação da Co- TELEGRAMAS AS AUTO- gráfico é de teõr seguinte:
Francisco do Sul, a convi- missão da Marinha Mer- RIDADES "Comunico vossencte es-

te da diretorIa do Sindica- cante, fato que vem auce- Inteirado da aguda sr- tive São Francisco Sul In-

to dos MoriMmos alí se- dendo há quase cinco anos. tuação por Que atravessa a teIrando-me dificil sltuo-
dlado. Tal estado de coisas se- entidade sindical da elas- ção se encontram marItI-

Na oportunidade, na sé- rou no selo da classe uma se marítima, o titular da mos aquele Porto vg que

de daquela entidade de situação insüj:;tentável, Pasta do Trabalho d}r!glu- não recebem parte salários
virtude falta pagamento
Fundo Marinha Mercante

lri�unal ftcnianal [Ieitoral
Quadro das eleições gerais de

7 de outubro de 1862
1 - ELEIÇOES FEDERAIS

SENADORES E su

PLENTES

DEPUTADOS A CAMA
RA FEDERAL

II - ELEIÇOES ESTA
DUAIS

DEPUTADOS A ASSEM

BLÊIA LEGISLATIVA'
III _ ELEIÇOES MUNI

CIPAIS

1 - PREFEITURAS MU

NICIPAIS DE:

Aguas Mornas, Alfredo

fscolas Isoladas Mais Vinle
Bom Jesús, distrito de

S5.o Pedro de Alcântara,
município de São José;
Linha Antena, municí

pio de Chapecõ;
Nova Brasília, Alto Con

sulta e Linho Congonha,
município de Salto Veloso;
Linha Aparecida, Linha

Dal Pizzol e Linha Bar

rfquelo, distrita de reme
rê, munlclpio de Videira;
Mineiros, Secção de Re

tiro, Invernadinha e São

Sebastião da Borra, muni
cípio de São José do cer

rito.

Com o propósito de dis

seminar o ensino por to

dos os rincões de Santa Ca

tarina, o atual oovêrno
vai criando escolas tscra

das, aqui e acolá, onde

haja necessidade . de alfa

betização da infância em

idade escolar.

O "D{arlo Oficial", edi

ção de ontem, estampou a

criação de mais 20 destas

unidades, nos seguintes
pontos:
serraria Boa Esperanço,

distrito de Urupema, mu

nicípio de' São Joaquim;
Hamburgo, município de

Alfredo Wagner;
Dal Pai, Vila Longo e

Espenulho Velho, distrito

de Dal Pai, munlcipio de

CamPOS Novos;
pocinha e BOa Vista III,

município de Ilhota;
Fazenda do Pot.relro,

muntcípío de Mafra;

E a escolarização em

marcha. Um trabalho po
sitivo em favor do ensino,
em base da recuperação de

um tempo perdida pela in

cúria das administrações
udenistas, tão pródigas em

promessas e tão
em providências.

Carta:
"Blumenau, 1° de maio de 1962.
O feriado universal de hoje aproveitou-me à leitura

dos jornais atrasados, que a estafa do fim de mês impu�
sera. Entre elet; encontrei uma nova tõlha semanaria,
surgida aí pel(1l Capital. E é ela que me faz, ao ímpeto,
rabiscar estas linhas. Divido minhas{atividades entre Blu

menau e Joinville, de onde sou filho. Participo da vida

politica pelo voto, sem ter sido nunca um político mili

tante, para usar da expressão em voga. Creio que me de

fino bem, dizendo·me LIVRE ATIRADO.R>. Quando voto

não escolho partidos, escolho candidatos. Em Joinville
votei em Fallgather, como em Blumenau votaria em Rer

cílio Deeke. E não me arrependo, nem me arrependeria,
1tois ambos tém sido operosos e dignos dos mandatos.

Dito isto, VoS. compreenderá que sou um espirita se

reno e desapaixonado, como também d'everão julgar-me
os do novo jornal florianopolitano. Dele não gostei. Cui
dava que o estüo politico que revive ia devia estar de

finitivamente superado na vida cívica do Braril. Tanto
mais que é imprensa de uma Capital. com deveres de re

fletir cultura e civilização, como meio para impor-se ao

aceite e ao respeito públicos, sem os quais a divulgação
nada va1e.

Li nele apreCiações violentas e depreciativas, em re

petidos moldes ele insolência e provocação ao sr. Gover
nador do Estado. Não' acredito que a platéia para taZ gôs
to seja numerosa. O desiderato de apresentar o sr. Celso
Ramos como homem de adias destemperados e vingan
ças mesquinhas é promoção que não cala no povo, pelo
menos o daqui e{ de Joinvtlle. que conheço. Estava em

minha terra quando aconteceu o caso do empréstimo com

a Caixa Econômica, um dos mais poderosos motivos dos
resultados eleitorais ali verificados. Quem poude aplau
dir a conduta do govêrno passado, naquele episódiO? Con
duta como aquela, sómente a inexplicavel renúncia do sr.

Jánio Quadros. E reveladora do que? Da odiosa sUjeição
do interesse partidáriO SObreposto ao coletivo. O mesmo é
aJtlicável ao processo então usado para o pagamento das

cotas municipais. Sei que o atual_governo acabou com a

dl8crimina:ção politica ness� setor e dá eis comunas, com
igualdade, tratamento correto, concorrendo para que as

administrações municipais tenham recurws para_ suas
realizações. Um vingativo, um odioso, um persegu.ldor,
continuaria com os métodos antigos, forrado nos prece_
dentes. São os FATOS que impressionam o povo e não as

PALAVRAS.
'

ET" UMA PERGUNTA TREMENDA··O GOVERNA
DOR CELSO RAMOS FARIA COM BLUMENAU O QUE O
SR. HERIBERTO RULSE' FEZ COM .10INVILLE?

Tive por obrigação da consciência escrever Iilstas li

nhas, que já vão muito além do que queria, por não sa

ber resumf'·. Gostarfa de' v�-las publicadM, como depoi-
1"'1l?nto d" ("''''''. em lIoliti('a. (; (I]Jenas 11711 {/nimimo, em

bora me n:;sillc.
C?US1'1I t'O !lo MULLER

I-

Wagner, AngeUna! Anita

Garlbaldl, AnitápoUs, Ar

roio Trinta, Barra Velha,
Benedito Novo, Campo Be

lo do Sul, Coronel Freitas,
Descanso, Friburgo, Ga

ropaba, Gravo tal, Guara

elaba, Guarujá do Sul, Ibl

ceré, Içara, rrmcõpous,
ne, Itapema, Lauro Müller,

Lontras, Major Gercino,
Mossaranduba, Matos Cos

ta, Melelro, Modêlo, Monte
Castelo, Morro da Fuma

ça, Palma Sola, Paulo Lo

pes, Pedras Grandes, Pi

nhal:zlnho, Pinheiro Preto,
Presidente Nerêu, Qullom
co, Rio do Campo, Rio dos

Cedros, Rio do Sul. Solete,
Salto Veloso, São João do

Sul, São José do Cerrlto,
Saudades, Treze de Maio,
Urubicí, Vldal Ramos.
2 _ CAMARAS MUNICI
PAIS DE:

Abelardo Luz, Agua Do

ce, Aguas Mornas, Alfredo

Wagner, Angelina, Anita

Gariboldl, AnitápoUs, Ara
quarí, Araranguá, Arma

zém, Arroio Trinta, Barra

Velha, Benedito Novo, Bt

guaçú, Blumenau, Bom Re

tiro, Brusque, Caçador,
Comborlú, Campo Alegre,
Campo Belo do Sul. Campo
Erê, Campos Novos, cenot
nnes, Caplnzal, Chapecó,
concórdia, Coronel Frei

tas, Corupá, crrctúma.
Curitibanos, Cunha porâ,
Descanso, Dionlsio Cer

queira, Fachinal dos Gue

tle�1 Florianópolis, Fral

brlrgo, Garopaba, Gaspar,
Grâo Pará, Gravatal, Guo
raciaba, Guaraml.rlm, Gua

ruJá do Sul, Herval d'Oes

te, Ilb1caré, Iblrama, Içara,
Ilhota, Imarui, Imbltuba,
Indalal, Irlneópolis, . rtá,
Itai6polis, Itajal, Itapema,
Itapiranga, Ituporanga, Ja

cinto Machado, Jaguaru
na, Jaraguá do Sul, Joaça
ba, Joinv1l1e, Laguna, La-

ges, Lauro Muller, Lebon

Régls, Luiz Alves, Lontras,
Mafra, Major Gercino, Ma�

jor Vieira, Maravilha, Mas
sarandubo, Matos Costa,
Melelros, Modêlo, Mondai,
Monte Castelo, Morro da

Fumaça, Nova Trento, No

va Veneza, Orleães, Palho
ça, Palma Sola, Palmitos,
Papanduva, Paulo Lopes,
Pedras Grandes, Penha,
Pinhalzinho, PinheIro Pre

to, Piratuba, Pon te Ser

rada, Pôrto Belo,. Põrto
União, Pouso Redondo,
Praia Grande, Presidente
Getúlio. Preslde.nte Nerêu,
Quilombo, Rio das Antas,
Rio do Sul, Rio do Campo,
Rio d'Oeste, Rio dos Ce

dros, Rio Fortuna, Rio Ne

grinho, Rodeio, Salete, Sal
to veloso, Santa Cecília,
Santo Amaro da Impera
triz, São Bento do Bul, São
Carias, São Francisco do

Sul, São João Batista, São
João do Sul, São Joaquim,
São José, São José do Ce

dro, São José do Cerrlto,
São Lourenço d'Oeste, São

Miguel d'Oeste, Saudades,
Seára, Slderópolls, Som
brio, Tai6, Tangará, Ti

jucas, Tlmbó, Três Barras,
Treze de Mala, Trombudo

Central, Tubarão, Turvo,
Urublcí, UJ;"ussangQ, VidaI
Ramos, Videira, Xanxerê,
Xaxlm.
Secretaria. do Tribunal

R.egional E)c:toml. em

Florianópnlis, 5 dr' Maio rlt'

lfl(!2.

Auxiliar oe fscrilório

aos armadores pt Tomo

liberdade lembrar neces

sfdade urgente solução as

sunto face inevitável gre
ve marcada para onze cor

rente pt Saudações Depu
tado Evilasfo oaon Secre

tario Trabalho"

FALTA DE SOLUÇA0:
GREVE DIA ONZE

o presidente do' Sindi
cato dos Marítimos de S.
Francisco do Sul, declarou

que os marítimos daquele
porto entrarão em greve
dia 11 do corrente, caso as
autoridades federais não
solucionem o impasse' até
à data cItada.

8rasil x rortu�âl:
Guarujá vai irra�iar

Os jovens radíaüstas ca- realizará no Estádio

tarlnenses Luiz onndo Pacaembu.
MarMne111 e Fernando Lí- O fato é auspicioso Para
nhares da Silva, seguem os radialistas barrfga-ver
hoje para São Paulo afim des uma vez que o ennvíte,

para a irradiação do en

de transmitirem o impor- contra, partiu do Radio
tante encontro futebolísti- Bandeirante, uma das emís
co entre as seleções do saras líderes do rádIo bra
Brasil e Portugal, que se sUeiro.

Teatro Universit�rio r 'iJ�ESTADOde Santa Catarina I j. '. • lUIS """"DlUIO DE,SAI" 'u..... '

(�'" IZ! FLORIANÓPOLIS, (DOMINdO), 6 DE MAIO DE 1962

brasileiras, por renomados

artistas profissionais,
Agora, em nossa Capital,

o Teatro UniversItário de

Santa Catarina se propõe
a apresentar a referida pe

ça, reprcduztda por Nuno

Campos e dirigida por Odi

lia Carreirão Ortlga.
O elenco é composto de

16 academlcos de nossas

......
diversas Faculdades," os

quais há mate de 3 meses

vêm ensaiando continua

damente, afim de fazerem

jus ao seu já elevado con
ceito na opinião dos aman

tes dessa tão difícil quão
aplaudida arte.

Em homenagem aos uní
versítártos barriga-verdes,
e sob o patrocinlo da Uni
versIdade de Santa Catari
na, será encenada no pró
ximo dia 7, às 20 horas, no
Teatro Alvaro de Carvalho,
com entrada franca, a co

nhecída peça de Asslano

sunesuna "Auto da Com

padecida", 4 meses levada
no Rio de Janeiro, e em

quase tõdas as capitais

Admitimos um com prática, datilógrafo, com

redcçõo própria, nível de instrução secundário, Ho.,
rário comercial Salário compatível com o ccpccl;
dcde Fone 24_13.

"Roteiro"
ELJFA - COMUNICAÇÃO

PARTlOA� . OE
FLORIANOPOLlI: EM
OIA� ÚTEI� AG

I'horas!A EMPRESA DE LUZ E FORÇA DE FLORIA_
NóPOLIS S. A. - "ELFFA" comunico cos . seus

consumidores em geral que, poro atender o servi;
ços da SOTELCA em suas Su�_estoções de Tubarão
e Roçado e o serviços do ELFt-A referentes a cons.,

truçôo dos noves linhas intermediários se vê for;
çada o proceder total suspensõc no 'fornecimento
da energia elétrico HOJ E, dia 6, no períido cfas 7 ês

11 horas, aproximadamente.
Florianópolis, 1 de maioAde 6r:�ORIA

Segundo estamos infor-

I madus, o jornal literário
'''ROTEIRO'' dirlgtdo pe
los Intelectuais snverra de

Souza, Silveira Lenzi e Pé
ricles Prade, sairá à lume
próxima semana. Até o

momento já foram confec
cionados 7 números, todos
àtimomente recebidos pela
crrnce- NoticiamoS" -com

prazer a diVUlgação dêste

órgão de cultura,
nova fase.

(m Ratones, mais uma [fivil�a
entregue �ela D.r.A.

A
. DIretoria da produção animais leiteiros que de·

" Animai da Secretaria de ver�o 'estar em pleno an°

� Agricultura fêz doação ao dam'Emto até março de

�.,
Clube de Trabalho 4-S Ra- 1963. \-
tonense de uma novilha de C proje� envoive não
raça holandeza. apenas' a doação do animal
O animal, entrégue em ao Clube el sua revenda

27 de abril findo, destlnou- aos sócios em prestações.
se a execução de um pro- É também educativo e o

jeto "Criação de Gado LeI- sócio sàmente se habilita
telro 4-S" por parte do jo- à compra do animal depolJ
vem Sebastião Silvo, filho de preparar pasto, plantar
do Agrlcultor Arthur Ma- forrageiras e .construl� um

noel Silva, residente pequeno estabulo� Durante
Ratones. a execução do projeto o

sócio é treinado técnica'

práticamente no Q1anejO
da criação de modo, tal CI

ser um criador bem ''Suct
dido quando atingti' •

Consta no programa de

trabalho de 1962/63 daque
le Clube de jovens rurais,
a execução de cinco- ou
tros projetos de criação de maioridade.ELFfA:

!

novls lIle·

Ih6ramentos
,

Sem estardalhaçQ nem

publicIdade, A Emprêsa de

Luz e Fôrça de Florianó

polis, S.A. ELFFA - den

tro dos suas possibilidades,
vem agindo a fim de me

lhorar o serviço de luz e

fôrça na região que serve.

A sua direção não tem ou

tra preocupação senão a

de, melhorando os servIços
da Emprêsa, atender me

lhor a população. Nos fla

grantes acima e ao lado

Construção das novas li

nhas Intermediarias entre

as sub-estações Geral (Co

queiros) e Distribuidora
nO 1 _ Trecho na Ilha.
junto a ponte em face fi

nal de construção.

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

Ouço - como diria o sr. Jânio Quadros:
- O selecionado nunca que devia Jogar com

Benfica!
A sentença era de um engraxate de bom selJll)

Tanto assim que se justificou,;
- Pelo sistema de Zezê Moreira o. selecionaM

não goleará! Se perder, fica. mal! Se ganhar por pOli'
co, não fica bem! Enquanto isso, o clube porW�
em �u�l���rrl:�,h!�:�:::toB:���� de polir sapa""
abriu o marfim de uma risada de cem dentes IUJIII'
nosos, rebolou os Çllhos em genialidade de pelé e r;01I-

ares�eoMdaO:éto�a���dz�e ::eã�� f;���ng���es estJ.Of
vingando das nossas anedotas?

Dobrei a gorjeta e não contIve a sincerIdade:
- Mude de profissão, rapaz l

é7"r //J.;.' .,,�Ç:ç?
//�- í1/'iM- �

-, -;-
.-�
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