
I?IRETOR

\OERENTS
DOMINQ08 FERNANDES I)E AQUINO "

ANO XLIX

N.O 14.434

PARIS, 14 (FPl - Hoje,
Paul Salan, vestido com

traje de passeio, compare
cerá diante do Tribunal

Militar Supremo, reunido

na grande sala do Forum

Grave
WASHINGTON, li (FP

o Estado) - Uma esquu

dra norte.amencana está

navegando a egmlnhu .to

Mar do Sião, nas costas uo

Laos, depois de uma dc':

são tomada pelo prcs:r.ip.nte
Kennedy, sábado, diante rio

avanço do exército pró r-c.

,)llunlsta. teocienc. ESJol es

quadra inclui, segunde rcn,

tes bem Inf,ormali'w, trts

porta avroes, d01s' dcJ�i! de

ataque, com. helio )rt�:� s

para desembarque. 'rrene

portam igualmente avrccs a

jato e armamento pesado.
além de pelo menos dois

mil fuzileiros navais ela. ba.

se de Okinawa, no Japão.

TOQUIO, 15 (FPJ - A

3.a Divisão de s'uaue.rce

Navais, acantonada em Nu.
ka tokínewet, está em es

tado de alerta, devato as

decisões do presidente K�Jl

nedy sôbre o Laos, as 11

cenças foram suspensas.
Reina uma viva atividade
em todas as bases m'It.;
americanas da regluo.

MO�OU' tBOTEST \
r

�.,��.....
Laos "estA. i.tnO:O-Qtt:f por
uma intervençã.o 'militar

dil,ta <Los Estados Unido . .;"

declarou ,ontem a R'J,("'J de

Moscou, aludindo ao env!ó
de forças aeronavals da. : a

Fr.ota norte americana pSL
ra as costas do Suóe�te <I

slãt.1co. A radio me.'lclOllO.J,
Igualmente, a entre�·l'l,ta. (le

Imprensa dada s�baoq P';'o

presidente Ké"bneat, na Ca.

sa Branca, na qual c::xutr,L

nau II. situação no �aü!;. "':.

sim como o estado iH; �1;'!O

decretado peJo gOl'érll) de

Vient1ane.

"Os .observadores Indic.im

que a nova 1ntervenç,'l.o rr:L

utar dos Estado$ Onld .. s

no sudeste aslátko e"tá.

destinada fi salvar (.Ia bnn

carrota a facção r,�ll,�lde

Criminal do Palacjo da na França, aparecerá dten
Justiça parisiense, O ho- te de seus juizes Sem o unt,
mem que foi por duas ve- forme de general de cinco
zes comandante-em·chefe, estrelas.
e que havia recebido maior Chefe da Organização
numero de condecorações ,Arm�da Secreta, Salan,

a --Situacão
.
t

savan, que desde hã meses de Moscou.
sabota a regujamernaoac VIENTIANE
pacífica do problema n.o.

SATISFErrA

dano", acrescenta 11 R.l"ü;)'. V1ENTIANE,

Raul Salan deve respon

der, ainda, pelos crimes

perpetrados por essa orga

nização terrorista, execu

tando as ordens que ele
deu até o momento de sua

detenção. O ex·general se-

'rá Inculpado de tentativa

de derrocamento do regime
constitucional, de incitação
à luta. fratricida e de aten

tado contra a autoridade
do Estado, assim como de

ter atacado a Força Publí

ca e figurar à frente de

bandos armados.

O chefe da OAS era con

siderado anteriormente co

mo um "general de es

querda". Os uttranactonu.

listas o censuravam por

ter-se declarado partidário
do abandono do Vietnã,
depois da derrota de Dien

aten Fu. POr isso, quando
foi nomeado, em HJ65, co

menuante-em-cnere 'na Ar

gette , tal mau acolbido pe
los ativistas e escapou mi

lagrosamente de um aten

tado dirigido eoatru sua

pessoa. 'prata-se
.

do "caso

da bazuca", .co qual. sem

duvida, se rat.•nú
muito no suas ordens no movímentç

A UDN realizou sua convenção P:::::,e, ramo", jor- ::��;�:�:o:;,:�'u�����:
( d'd A'h'd S d ( F d

nada de 13 de maio de trução tambem assinada.

an I atos esc", I os para o ena o, âmara e e· 1958 S.I.n. que" havia por ga lan, na qual ' e, lê:

mostrado prudente, fez "Quero que.. na medida do

ral e Assembléia Legislativa ���;ea�el� l�l���dã�efra�� �Zs:.i;;;;t:c���:��i �:m:���
Com o comparecunesro (Wllmar Orlando Días, chi, Atilio zonta, Gilbert::l co-muçl,llmana retl'nida no dtato. Rechaço qualquer

de alto número de represe, A1Jvaro nocetuva Catito. Américo MelTinho t.ndrr rorc qe 'Argel, mas sua opu- ideia defensiva, para pae-

���e��rI:�n��iP:����:� S�')��h ASSEM"LE'J_.\ ��::�,Si��n����n��,��:;:Úá: • �:�;::r�o�hef: ��eni�:!:fl? '���': a;�:�:���e,g�n�era��:�
neu Bornhausen � ��e\)uta Otto Henrlch Entrp\ José Souza, Dante l1erolt,) E':'r se, claramente. Chamado a sião, de empregar todos os

dos federais e estád'uf"s a Enéas Cesar A<lumallio, ,tunato de Patt�, U�o Ali;em Paris, foi destinado a um m�s 'para j�pedlr o ces

yniãtt DelnO� Ni&"!9"c,. CeisQ I'an.....�ta, I\G�ç_ bliti,.Pedto l!arto Her}ne3.. cal'gC hO.nOrl!lcO �em ,ref'C' '-:sâf-.,fI>go e. "a·ln.s�lação do

L·��"".Il��
. ""��)!\ Sj\l.q).,...�blll�ó.,.,nllllât...

·

:Exee�,tI'�í>l!>'''Ol'ionaAr-
�T!iÕIt� , ;�'lroIiiIi"'''_''''''''''��.''''''''líi$\:.$<. '<;>' -

últimos ,Sua conv�ncao : e_ Olltnpio Dalmalrro. Il!10 'WUlerding, Nuto:l oJsé' .'

glpnal destinada a esc..' wasun, Albino S..:1'Iocoen. Cherem, Vidal Mendc::, Imí
-

B:I' Já T M'slher os cand1datos pa:':t-'da berg, Ma.lo Ollnger, ActOll_ cio Del Antonio, Ru)' HUI raSlrla em I S
rlO!:l ao Senado, :l �alrnl;·3. so Ghizzo, João Caruso se, Fernando Bruggm.ailll
Federal e à ASsemblet 1 l·e. MacDonald Aldo Pel'eir? Viégas, Vãnio Mar!.\) CaL

glslatlva, no pleito '�e 7::le <le Andrade, Franci"l!o Mas. iaço de Oliveira,''tlc:l') Cu.
.outubro vindoUI'O. carenhas, Glauco BendLls. celro,

Incorre na pena capital
por três Inculpações. Con

denado já à morte, por

contumacia, no mês de ju
lho de 1961, por sua ação
durante a tentativa msur-

rectonet fracassada dos

quatro generais (em abril
de 1961) em Argel, deVe
responder perante o Tri
bunal sobre esse caso.

' Os

outros três ex-generais;

Maurice Challe, Andre

Zller e Kedmond Jouhaud,
como se sabe, toram já
julgados e condenados, o

ultimo dêles a morte.

Como chefe da OAS,

na ASIA SUDESTE
- A decisão do prcstccnte clpe Suva/ma Phuma. Em

Kennedy, de envir a 'r.e resposta ao telegrama que
s'rote ncrteamertoana ao lhe cllrlglra o gener-u Pc u,

Golfo do Sião, foi acomlna mi .xosevane, o homem t-t,
com viva seusracêc n03 te da direita taocíene, pro,
meios oríctats de vienu«, pondo.lhe o regresso no Vkn

ne, se bem Que isso nan te uene para reiniciar r-s na.

nha conseguido di;;.i'pn: a eoctecões. O pr:nclp�_ Su
amargura susctta.tv peta vana Pbuma enviou um Te,

atitude do governo norte Iegrama no qual apréaen.
americano em retaceo eo tava como a condtcao a

governo do principe BUlU atribuição dos dois »nnts
un. tértos chave

_
(Interior e De,

A situação' poliF�a no

Laos se centraliza atue l
mente nas propostas tettas
pelo líder neutrajj sta, prrn

rou que estes pontes co.

diam ser discutidos, mas

lamentou que tenham stco

apresentados "em rorma de

ultimato". Segundo carece.

o general Phuml deslaüu

de proaaeguir sua t�:nt'\tL

Nada parece hnvor 11'0.

dificado nestas ultima." uo.

ras a situação mn;:-iU' no

norte do país. A mchi.Iz-i

câo geral será provável,
mente decretada urna vez

que a 'Assembléia te-in .....

concedido ao gov,�r!l:> p e

nos poderes para isso.

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

porta-estandarte da ten
denota "Argelia francesa".

Em fins de 1960 seguiu pa
ra a Espanha e não obe

deceu as ordens que se lhe
déram para regressar a

Paris. Em 1961, durante o

mês de abril, chegou a Ar

gel no momento em que

eclodiu a insurreição dos

generais e participou de

seu dtretoríc, mas. sobretu
do, enquanto os generais
Chall� e zener reconhe
ciam o seu fracasso e se

rendiam, Salan persistiu,
assistido por Jnuhaud, e

continuou sendo o chefe
uníco cesns rebelião, em

cuja preparação alega ago
ra não ter paructpado.
O - essencíat do processo

será n cprecteeêo das res

ponsabi1idades do àC:U93do
em sua qualtdadê de che
fe da OAS, A

_ acusação se

concentra numa. curta es

crita, por Satan, da Argelía
ao presidente do Tribunal

Militar Suprernn que [ulga,
va o ex-g-nerat Jouhaud,
na Qual afirma que o acu

sado havia obedecido a

(F'P)

Os nomes indicatl.)s 1:>

ram os seguintes:
SENADO FEDERAL

DR. ANTONIO CARLOS

KONDER REJS
CAMARA FEDERI\L

Aroldo Carneiro de CJ.I''.r:l

lho, Romeu Sebasti.:tu'Ne

ves, LU'z Battistott.!, L.V'I.
te Ramos Vieira, 'fi'r�dei'ic0
Guilherme Busch Juni!)i',
Mario Orestes Brusa, Lauro
Carneiro de Loyola, Ft'l·.
nando Bl'uggmann Viég'ls,

Uoje, em sinal de ret0':li
jo pela passagem do déci
mo quinto anversário !lob

a Dire�ão do Dr. Rubens
de I\rruda Ra�os, "O ES.
TADO" não dará expedien;
te em suas, redaçãó e oli.

c1nas, lUotivo porque nã-..
circulará. amanhã, voltan.
�o ,:t. fnzê.lo normalnlente

resej aos neutratístaa num

eventual governo da ccn,
gação.
, O general Phumi ceerc.

Medidas EspeciaiS: Socorro
ao Nordesle

Em sua i'2unlão de on·

tem. o gabin2te ouviu de

morada e fundamentada

explanação do ministro

VirgíliO Távora, da Viação,
que, ref2rilldo as recomen

dações do presidente da

República, apresentou o

quadro da situação nordes

tina para concluir pela
necessidade da adoção de

providéncias urgentes que

assegurem o socorro do

govérno às p:lpulações fla

geladas.

BRASíLTA, 14 (V. A.) -

Co Con:3eiho de Minlstr6s
decidiu aplicar uma série
de medidas excepcionais
para' socorrer o Nordeste

di'ante do agravamento das

sêcas, a começar pela au

torização de mais um

adiantamento de 400 mi

lhões de cruzeiros para
custeio de obras nas re

giões flageladas, preven
do-se ainda a liberação,
com prioridade, das dota

ções orça.mentá.las desti
nadas à região.

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

Objelos Não klenlificados
Nos E.U.A.

LOS ANGELES (Califór
nia), 14 _ Os cientistas da

NASA estudam, de modo

bastante minucioso, os mis

térlosos objetos "não iden

tificados" registrados pelas
câmaras do"avião-fOguete
X-lS, no (lia. 24-:t;le abril, a
uma ai tUl'a dé. 73.000 me-'
Lros, acima do deserto

Mojave, na Califórnia.
A NASA, sob cuja res

ponsabllidade estão colo
cadas as operações do

X-IS, negQ.-se a qualquer

comentario sobre os refe

ridos objetos que parecem

cllindrus ou discos t! apre·

sentam um el11g111a tanto

maior quani;o J0e Walkel',
o pilôtó do '·avui.a-fogue
te", declarou não t6·10s

visto pessoalmente.
As tatos dos aparelhos

aUi.omaticos de registro do

X-15 serão entregues pro·
ximamente a uma delega

ção de jornalistas creden

ciados ante a NASA, em

Los Angeles.

-

ÂNIVERSARIO DE .. O ESTADO" I
Entre a alegria dos seus funcionarias e a hospi- i

talidade do povo brusquense "O ESTADO" comemo-·

rou mais um aniversário de fundaçã,o. IRecepcionados 1iomingo pelo jornal "0 MUNI

C/PIO" e Rádio ARAGUAIA, os funcionários do mais

antigo Diário de Santa Catarina tiveram, nu pas'

sagem. do quadragéSimo nono aniversário de existêlv I
ela do seu querido' orgão de imprensa, uma festa I
inesquecível, o'nde ficaram patenteados, muis uma':
vêz, os laços fratenws qUe unem a famiHa jomalís- �

tica de Santa Catarina. , :
,J;ln 1I0�sa próxima: edição estaremos aprese1l- I

t.a1:'do lI;7np'la" reportagem focalizando as comemora-Icões realizad'as em Bl'lIsque,

BRASltlA, 14 (V. A.) -

Silvia Resende (21 allos te

idade, lm70 de �ltura, ,,;

quHos. 95 em de lJll�tu, ÍJ!)
de quadris e 58 d� rjoxa)

foi eleita' na 'madrur;::.da de

�;'(eln ."Miss Bras!!i'l, 19tr�"

1\m 2,° lugar, Suei)' .!'1�ura
1\-lelo e, em 3,° 'rat)' nô
cha, A comissão julgadora
do concurso, promo"idó IIC

lo "Corl'clQ 8rasilicnse". 'oi

�)['csjdida IlClo ,:ir. Wibon

Aguiar, e inlcgTada pela
sra., Elba Sette Cãl1l:lfa.
ministro Viror NuOI''õ leal,
sr. A, P. ParoU, sr, 1\llto
nio de l'aula Funh':i, !Ira.

Beatriz Siqueira CamplJS e

o' sr, Dermogencs Pino. �a
foto, Silvia Rescntl>!, que

representou o Minas Bra

silia Tênis Qlubc. quando
recebia a faixa. 11a seta.

Marilia Brieio, Miss nr3!'i.

lia 61,

Regressou ontem a Flo- a "O ESTADO", fazendo
rianôPOlis o Governador declarações à respeito de

Celso Ramos. Ainda no sua viagem. (Leia comple-
de Bum Un e Pht!1111 filo aeroporto S. E:ccia. falava ta reportagem na 8,0 pág.)

•
'

=." Experiências

QUinze AnOSNucl�ares
Sim, senhor. Exatamente quinze anos. hoje, conta· (onlmuam

dos pela. folhinha, celebramos os de O ESTADO - nesta WASHINGTON, 14 (AP)

coluna _ a vinda para a direção do Jornal em Q.ue tra·
_ Os técnicôs norte-ame-

balhamos, do dr. Rubens de Arruda Ramos, Singular e rlcanos efetuaram hoje a

ocasional, a rima, na linhas supra, de Ramos e traba- nôlte a oitava explosâo nu-

lhamas Ainda QU<> ocasional, e no escorrego da pena, elear da atual série no

nem a;sim dejxa -de haver uma "'relação. uma cor- Oceano Pacifico, Como a

-relação v.erdadelra entre o dr. Rubens e o verbo tra· maiOria das experiências
b:lThal'. Porque éle, o nosso grande Diretor, a�lm anteriores, o lançamento
tjue aqui chegou, e desde a primeira hora, foi

como�
do al'tefato foi de um

um mal'telo a bater 'certo e rítmico na bigorna do ''avião. Um comunicado.

serviço cotidiano. Supomos qUe mesmo os seus ad- conjunto da Comissão de,
versári� lhe reconhecem Ia v�l'tude de trabalha_dor. Energia Atômica_e do De-

Multas outras virtudes terã, na sua vida de cldadao e partamento de 'Defesa In-

homem de imprensa. Coração, caráter, inteligência. forma que a detonação .se

combatividade, fidelidade ao seu Partido, fortaleza In-, deu mais ou menos as

domável nas horas de derrota do P.S.D. Se, por dentro, 10.40 horas. A fÔrç.a explo-
sentia amarguras, estas nunca se lhe estamparam na siva foi média, o que sig-
tlslonomia. O mesmo sorriso, a mesma postura, o olhar nlfica ser a mesma su-

de sempre. perlor a 2{) mil toneladas

E, para qualquer situação, tem inva- de "tnt" e Inferior a 1 mi-

rlavehnente uma anedota que fltz rir, e Vendo·o assim, genuino tipo de ho· lhão. A prova se realizou
encanta, pelo modo hábil como a desfIa mem que serve a càmunhão catarinense, nas proximidades da ilha
e encaminha até o desféChO, - nõs, redatores, funcionários, colabo- do Natal (Christmas).

O seu exemplo frutificou nesta casa, radares de O ESTADO, queremos que êle __ '" ---

:: �:or�váéS�m to��sq���,hee�e�:ís.::�: I �:�ea��e:a� �����l::�!e s:������.qU�I�h� rrO ESTADO",
&.finamos pelas seus pontos-de·vista, com I nossa voto, a nossa prece a Deus! Que o

Côsto e vontade. : dr. Rubens prossiga e nos, chefie.

Sem ambições politicas, embora' com I Para celebraI" a data, este Jornal lhr
d.lreltos liqUidas e certos a postos \:ie ele· I oferecerâ um jantar íntimo, no Querên·

=aSca!�S:��tl�a��:b:�S re��tr��: I ela �a!���c����' oh���t:S 2�1n��r�: colu-
Vez que apenas quér ser aquilo que .é: I na, expressand,q.,lbe a simp<\tla coni que

jornalista, combatente, leal atê o herois· o apertamos entre os braços" eertos tam
lIlo, rijo na sua trlnchelra entesando o

.
bém de que o seu generosq espírito não

:reo, ,deSferindO a "rrecha�'
. .JançandQ o�

_

se -esquivara ,à omenªgem afetuQ§Q (

�. busca_pc!,�'· .. ,

;. :g;S�s:: qll'� lh� presLalll.h

'·t

•••_...iiíiii......·IIÍI- ÍllÍilili.ii....:..::;t:.r.:......�__- -�"JjI�.�::!!:!:�..á.:._:..........�,__�.•..,� ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jovem Marilene Bmoo
, .

Com sa�is·far.õa. noticiamos no dio de' hote o td.eclme terceiro.::ln;versório da simpática jovem IMo_
rden� �runo, dllel'o filho do nosso súudoso omiqo Sr

�cme�!� �runa e de suo exmo esposo d Mario B-runoA r-atotíc.cnte os nesses efusivos cumprimentos.

FAZEM ANOS "01&
André Cipriano

- sr Hélio José dos Reis
._ �;�J. Inês Monquilhot
- sra. Amália da 01.;veira
_ sra. Olgél A. Jl'ereirtl�
_ sra. UrSuJin'1 do Luz Melo
- sr. QJl'los Costa
- sr. Ernesto Alberto Rigoenba�h
- jovem AI fred, Chsrem Filho
- sr. Hór ....c�es PNr?ir" da Silva
- Mário Climoco do Silva
- ror. Francisco Otávi'l (1") Costa Melin
- jowm Aéci" Cobr _I Neves

I&�I FLORt.III<IdPoLlS·
I

I
I

'Iof �'CfJIU JlASP

------�-----------.

VENDE-R
Vende_se um outomovel Hudson 48

..
4 portbs,

maquina reCem feito 5 pneus novos. Trator nes�o.

redação.

• BEPCKE TEM

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

MOTOR CUMMU - Malfl�_-IlO'1f

Enlace Avila- opes
num do salões do C!Ul.'b, meraeíuicso vestido, prece.

::;e�!Cimento'
�ocltl�' rm �:cse��;:nte:.un����ln:l���: �::I:e�a!��O:i:U!J:t��!�l;

ro era de varias: cemeroo. que portou as aIL�I!I�n.' .

. . Constituiu marcante a No Ilagrante , aclt1),,-. o Ao jovem par 'c t..'H �"II�

ccntecímentc social e nota sr. wardo da C05t:l A'v.ia dignos genítores, on.};.):' '/0

de relevante ntegà;1(.ia. o leva ao altar sua LUm M:i tis de fc:icldade

enlace matrrmon-n 1 eaf í ram, Que se euresenvm en tulaçôes.
zado sábado ultln\(�. ri" se

nhorlta Mirram BiauCh'nl

Avlln com O dr. C,n'I-,." R;o

bcrto Andrade LOJ)�.;.
A noiva é düetn mhQ do

sr. Waldo da Cosi-i rl·Vll�l.
abastado rneeoeerro I' pres

ttg'oso P\1!lsld"ntc rI" !"'\">r

Vdo Social Ocnl0"r;; �I\'I) eru

t.ajes. c de �UQ exma. rrn.

n. Ida Biünõrrlnl A'vun: e

o noivo. do sr , P<}rld"s, for
m'n�i'\llil'fJ e d'e sua ,,�p;",,:1,
(.'XIll:1 srn. ncrmtnoa An

dr:vl" Lopes, ji rf'I('�j.(I.l.

Pur um-te do O();\"I mira

otnrnrnm o m o r;""'j o �I".

T,'lnv, namos c �rr:h�, 'jt;l
[;11":1 Vlt!l'nt(', sr. C,.· �r !Hl

dradr- c ("·'11:1. I"a'l·prl' I"'

j dr. João r-reto �" O'tv -trn

r c evmn. sra.: c p-rr ",,·t·, "',

f n');V:1 o sr. Neteon Ar"l"!lo
.I e exma. sra., IIr. 11'1''>'' ,'ln"

i rim c evmn. csoõ-a e o :'"1
'1 vem cráudto atancx:», A'

i

NFEN"<;:ÃO DIRETORIA G. DOS TELÉGRAFOS, HA UOT

NA' "LINHA" Recebemos ontem á tarde, a seguintr earta

a que d;lnlOS IlIublicidade por tratar-se de interêsse p\t
b!ko e mesmo pela!> cJnstantes rcc1o.m:J.ções qu� Li'lllOS

OU .. i��r��lr?t�m;::;J��'e:e��ca�o�edação do Jorntq "0

Estado" - Ne�ta.

Naturalm:_:nte o sr. já tem ouvido muitas' rCChUl1:l�

çóes, entre as quais as que proeedem das pr6prbs ofi

cinas de reparos nos aparêlhos de rádio receptores Sô

bre o que está Se passando nesta Cjdade, prinripalmen
te em varias ZJnas do perimetro urbano.

, Uma estação transmisoora tOJ"na-se .",..1 tormC'uto

para os que tem rádio em suas residências. As Inter

rupções são constantes em certas horas do dia e da

noite. Uns pen:.am que seus râdios estão com defeito
e os levam âs oficinas para reparos. Nada se encontra

Que possa explicar essa" irritante interferência. Há atê

mesmo quem possa f.lZer a leitura auditiva d 's men

S3."ens- que são numerc.sas.

Outros tiram ou desligam a antena para cJnsegul
rem melhor reccpção.

Só depJls que a estação -transmissora llai do :lr.

pode-�e ouvir alguma coisa.

Ora, se espalhando cada vez maif> e maiS forte n:io

perm111ndo que se ouç:r mais nada. E! um abuso c C:)lJ1

pleto desl'asé) PMa com a própria lei.

Venho á presença do amigo, para solicita!' da nossa

DlretoriJ. de Telégrafos. a quem cabe mesmj dir�ta'
mente a função de ffscalizar o assunto, p�rll. \.oml\r
Ui nJ. pro' "l.·:l�'1�i'.l n:nt� sen-zido a'-rim-de que cC<;S1.'

tal anomalia. tão prejudicial â Popula('·'.l. pl"incjp.dr,lIm
te a()s que possuem rádiOS e oficinas de cons.!rtos. (lUt'

não pOdem mais trabalhar p3is que vêm sofrendo ess:!.s

11nterfe:ênclae-s de man-sira a n�o poderem atender ,1$

necessidades do servi.ço.
Por favor. fr. Melo, faça chegar esse apêlo i Direto

ria Qer.ll dos Corr"los e Tele;rrafos de nos�a terra. onde

se encont.ra um Diretor cumpridor de- seus dcve-t'es c qUe
..ião deixa�á o justo reclamo de inúmefOS prejudicadOS
sem atenção ,

Qual serã. a Emissora que está prejudicandc) os r�l"

dias ouvintes?
E agora, vem 3. Copa do Mu.ndo ...
Est.amos condenados a.. não ouvi-la?

Agradecido pela pUbllca.ção desta.
"Um conterrâneo grandemente prejudic"ado".

\ O Cinal Fonlana em nessa cidade -Inauguração "Df
MaS Ba{' - G ;omallsfa IIJbeIIt. de 4rmdi RaJnDS

hoje Htmenajeado

Vi'"l. v-u i"l"r,,"'n ., �. �('n,m

nta Mn-iam MOUI><"I.
N"'1 r-crmânca !,>'it�i(�"l.

efetuada na Cal;e'.I1"�u ee

r.a.es, beamersta .Jr�'ll��wn

tarta. servíram de �1).:.:!":'!:T\'hI') ...
da noiva os SP"� v ''"!:' '�1,

dos avôs, sr. Tito �_;';1�l<'hll
ni e sru., sr. A:rl ,ja ç'.)"'f.a
A'vi!a e sra. e (J !;)'.-eJ"l""l 'l.

ca-têmíco Walrlo' i3" tl',"'-"" �
A'vua e a senhorua Iara
Bianeh'ni A'vila, seu- Ir
mãos: por parte :io noivo
o sr. GuadêncJo AI"!(lJ'õ'i.'Ü' (>

sra., sr. Bdésro !i.ru:.íj,' e

sra. e seu pai, sr. !'\'i·j"C.l�'I;
Lopes era. Leonfn":1. Lol'Ps,.

m _ Mais uma debut�nte .nscrt sua veneranda Itvrí ..

ta- pnra a reste Noite da Men.na Moca Após o ato rellgios), a ta.

que e Angela 'roíenuno de oarvo. n. mília da noiva oferecci1 brt.

��
/"!

\, • '"
lhante reeepeão ao;:; ct!'flr�_ .. /'

:%1'.,:,

ya,/"J -l �1 ,�ados, nos salões r." C111be ::. _ .. _-;�........._"/, I r_,'/�>'�
,_.

�3 _ Completa hOJe 15 an;"):; de t1'
14 de Julho:)". l!ten't1)"'l�i'e JI'

..... ';'� 'L._'" _..t � r'rf \J/r\
jorna11smo em O ES'fADO 0 senhor 11 - A'nda hospltall!zadu maJ,\ toma�os e 0l1<1e hl s�r ... lcll"l -.1 �.. "" In, i 8111/. A \\ I
dr Rubens de Arruda Ramos) '1�e -'rIr. completamente fora de pel!go J

men'l
perfeito �erviço de 1)uffo.:· �.,-= A1r1_) , �! .rJL::

tambem meclltal1do ctlmo D'ret'lr clf:�";C no Malcelo r,lho do casal senha "�e
Os nOIvos e S(!U; patl»

-

�
Olgfto O jornalista em foco logc. llli)'S nhOI:) M ch('l Daula Ivanda\

�

-V-Ir-"-A-IIITI:-'
--

GUAAU.JA: DEBENQVE ANOS DE �-;:;���D::c..�llle_
recebeta homenagem em um .tp.nt�r 11') ! • j.J "I' morou ontem o acontecimento, mais grato á g'entc ca!,1
QueleJlcla Palace de aJnlgos e \ OFI.;))la

oi< • *

Esteve ontem e;'l "';slt.l rlnense.
dOles de 'O Estado"

.
12 _ Estalnos Informado (le 'l,�..,.

a nos;::a rerlac;ãJ>. ti ...r :�uiz Com uma pleiade de nncos dedicados ao pror:T",�::;O
Eduardo do Leviq �ll(: C:e daquela Emissora, a ...alorosa �ulpe. da mais antiga Rá-

clarou estar faz�w:I,) uma dIa do Zst.adO, tel11 razão para est.ar comem.)r�ndo a J!!"a

viagem atravês da� -\m�rj ta efeme!'h1e com �s..l satisfação que sentem os q\le 1:1-

butam e eOI1'1;cgul!m os louros da vitóri;<.

Est.a coluna se associa de coração asas festas ante

ontem tr:w.scorrldas pelo deci:no nono anivers;irj.) da

popular Emissôra que tanto tem contrlbuidJ pelo pro

gTe!>so cultllrRI (;. social da nOSS:L Capital e de todo o E:.

tad..> e do povo de nossa terra, enviando á sua dircção
e colaborado:'ps, qUe ali fazem rádio com L.mta dedica

qão (> amor as coisas de nosso pro�!"esso, Of> mais ('alo

rosos e sinceros aplausos

A senhro� MII-I"got Gonzo Aro-újo quando re�miu sejrs I'etecc f:lho'; .,uma fob eSpeG:.:J1 PI".l e-te. coluna ,no
•

dto que re1i'_ebeu o titulo "Mãe de, An-..>" f,
1 _ Esta em rs ....e [mal \ ! t ':1. n per am a VIS ta da cegonha .10 orox

11101agua Ate etdade Ja não existe mais c ele mes

sesperarlo p"b1em: • •

'
••• I

2 _ Depois de alguns dia; fgu senh90:� r.�.ln:l:er�;IIZ�a �����:� u 1) a

f
rando lia lista do Copacaba.n:"l Pala-c.' �

::t:l s(e��:xrO\ �:���r:o�:p:t��;sa f:'���O i
Fontano. (Ruth). O casal em i(J\�'J pre.

para.se para uma vlagot'l\ ao' Mexíco.

Faz anos, no :lia 16 do

corrente, ') Padre Ji'l':'O

Cardoso, coadjutor eh ... ;1.

tedral Metropollna.
Os seus clientes e<:pi�!

tuais, Que são muit(l�. I):.-m

como .(lS admlrador!.� da .�·_m

atividade apostolar.· Il!va
rã.o ao ilustre sacerT\ú'C' .J!>

mai.� sinceros vot.os e rOlJ

gratulações pela nas��wem
de seu aniversario 0:"11['11

custara algufls mil cruzeiros a rt�,:ara�i"t(l
do escritório do dr. Joüo Batista D-;Jl""l.�

4 _ Em pró1 do Agasalho do ?e si,;-, que está a cargo do senhor

Queno Jornaleiro realizar..se á no próxi Moritz.

mo dia 23 um "Bingo" nos sa·lol·.l dt

Clube 12 de Agosto,

Mario
cas, para c"lnC"::>tt!nhllr

com os povos de;;te t'C'l!1tl

nente, trazend.o de !iU:", 11'!r.

ra um fraternal J.b\·!"I��c �

e.�te povo acolheo:!l:.i·.
.

Luiz EduardtlJ rtf'I:t:1râ
nossa capital a'ttm:l�l�w SP

guindo para pjkf() Nle�.

13 - No últfmo sli.bado o (':ls:t

Fulvio Vieira (Leonida), recebeu pes,:;/);I.<

5 _ Quem recebera a f.l'xa dr de suas amizade,; Que levam feliclteçÕp.3
MlsH Pel'fume Ellzabeth AlC]en? .: mora pela pass.agm de aniversário de Rica:'co

eleito. vi:)iarll para o RiO a eonv.tc d,� e Cláudlo. Acontecimentos sociais as,;"

Elizabeth Arden. ciando.se ao acontecimento felicit'l o.�.

Alupa-se Oaarfts
Para Senh.oras e S"l�h-)rl

tas, Rua: Fefoa-.,:lo Ma

chado, 14 - N,ESTA.

1C-5

14 - Ac.onteccu bastante movi6 - Pelo Boing da Varig ile Sã.,

Paulo a Nova rorQll�, para conv('il".lo

IAternaclonul, do Rot.ary Clube, o.� Ca

sais dr. Ton Wild e João Batht.-\ Lio,'
Santos.

mentada a inauguraçãú do Dimas Bar
na noite de sábado, na cidade ;te 13:\1
rncnau. O pianista Dimas e o bnn,'."l

Sá, estão de parabéns. Padre JOÃO
CARDOSO

'; - Drincavam no Bar do �ue 16 -- Para participar do Dai!!
rênda Palace sábado, os senhore.i. Ju Noite da Menina Moca viajará do Ri!) p

lio Camargo e Aldo Peluso. reporter de "O Cruzeiro" e revIS!,l '·\.:l
goara" Rogêrio Martorano.

II 8 - Visitando a loja "Cimo" para
escolher o dormitório da linha inf:>nti 17 - Os partidos PSD e PL Bllrr

recentemente lancado, o senhor e �f'nh( s2nt.ou na çidade de São Joaquim rI 1�C'
ra recentemente lancado, o senho.· e me do senhor Cesar Martorano pa:'a rlf�S1!l1hora dr. Paulo Ba.uer Filho, que es putado Estadual.
� __ '-'�a=

f.1!Z lJ\i" \i�]J OVll/3j'I im� ,lU USG9
--------

A êles nos aSi>Odp!l'(I;,
c:umprimentando-o J.fetuu

samente ao reverencl) p,�_

dre Cardoso.

DICR'ETO N .• 154
O Prefeito Municipal de Florianópol is,

NESTOR VIEIRA 1M COlTA
(Missa de 1.° Dia)

A Família do saudoso extinto. convida os pal"entes e

pessoas de suas relaçÕeS par':!.l a�sistirelll a missa de 1.°

dia, a ser celebrada amanhã, dia 16, as 1 horas, no altar
de São Jose, da Catedral Metropolitana, em intenção à

sua boníssima alma.

Anteclpo.damente agradece a todos Qu'e comparece
rem a êsse ato de fé cristã.

de suas atribuições,
DECRETA,

Art. l° - Fico esfabelecido O horá-rio dos 8 às 12

Vendo, Modelu N.Ft.R.�. - 6'.Ni"I" de' 320' HP',
e das 14 às 18 horCls, nod� 12 do corrente, sóbado,

l'e'f'ersor 3xl - CcrpiNl TWIN - Dkc com toma'..
\ ��� 0JtI�a�:e���ec;iois que vendem artigos p>ar:J o

elo de f«!ta dicmteiro. 'frlam eom WM:.DlMAI MA.

QUINAS. I &QUlPS. EM GERAL. LTDA. R, 7 de A",a

na - 5° CHldaf! - solo 1 - fartes 35/9314. São

Art. 2° - �ste decret'o entJ1Qr'ó em vigor: na doto da
suo pUbtiClCIÇÕO, revogoc;klô os· disposições em con�

trófio.

ATENtA0
SERViÇO DE MUDANÇAS URBANAS INTER'

MUNICIPAIS � INTERESTADUAL.
Nôo é neces-,;óro l"J ert-grodomenta doa móveis.
Inh"lfmoçõos ú ruo Fronl'i:,co Tolentir1o, n"34

fone 3805
'

'1<;

\' ,��.

11 de ;"oio de 1962.

Woldemor Vieira Prde-jt:o Municipol
\

bu...

Aq.ui fOi pubIJcada sua carta na in.t.egra. Quanto ��
",pelo, tenra a certeza. absoluta que será at('ndido, pOI�1
o lJust.re Dlretol·.J2!!!a 9.uem se apela, nã.o nl'gnrá SU:l a

L!�n'7.iío l' :t� pJ"l)vj(lf'neia� devidas par:. r:IZ,'1 l·,·;s�r

..; '.;
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TERCEIRA PAOfN'A

Inauguração da

Rogério Duarte ete
•

QllCiro,"!
As convenções realizadas
o Partido de Renovação
dêmlen e 'rercetra FÔI
da Faculdade de Dírej

, com o objetivo de In

Assim, pela Renovação
ternos Everton Luz, que e

xerceu co:n destaque ti. se

croturt.a Geral do CAXIF

na g{_stó.o 60;61 e Périclea
Prado, Que tem a sêu ta

ver a fundação do Centro

de Estudos Penais, do qual
é presidente.
A Terceira Fôrça nos a

presenta M{u:nlo Barros,
autor dJ cnte-prcj-tc dos
nuvos estatutos da CAXIF
e Enio SpJ.da, atual, presi
dente da cooperauve . Es

tudumü. Do primeiro ano,
foram escolhidos 05 seguin
tes candidatos à sunjêncte:
Nortan Pereira e Marcon

des Marcht'tti pelo P. R. �.
e carros Boabaid e Crenil
de Rodrigues pela ae. Fôr

ça, os quais temos certeza,

Magie Boutique
Quarta-feira próxima será inaugurada a Magie

Boutique pertencente ii organização Estabelecimen
tos A MODELAR S. A.. situação no palacete di rua Te
nente Silveira 16. esquina da Trajano.

Dado o retlulido esPaço. a inaugurl�ão será
feila com a presença exlusiva da imprensa falada e
escrita da Capital.

Destinada a bem servir a requintada elegância
da sociedade florianopolilana. endereçamos à mes
ma êste convite para uma honrosa visita à Magie
Boutique, cuja inslalacão e sortimento esperamos
correspondam ao objetivo de dotar Florianópolis
tom um ambiente de alto bom gosto e à altura de
seu desenvolvimento.

Universidade-- JUilO-deDlreito da t� V�a �íYel
saberão co�tinual' na Unl- de de Odontologia, reall,w_, da (omarca de FlorianópoliS
versidade, o trabalho oc-. no dia Il do corrente as EDITAL DE LEILÃO
senvolvldo quando estudan eleições para a nova díre- O Doutor DALMO BASTOS SILVA, 2° Juiz Subs
tes secunoárics. tJl'ia período 62;63 con- tituto da 1° Circunscrição Judiciária do Estado,

corram às'. mesmas, dois no exercício pleno do cargo de Juiz de Direito do ]0
DINO STOLF APRESENTA partidos: Progressista Acn- Vara Cívl'l do Comcrco de Flortcn-colís. Estado de

�LHORAS dêmtco e Aliança uníverst- Santo Catarina, na formo do lei, •

tárta. situação e' oposição FAZ SABER 00$ que o presente edital virem ou

respecuvamente. 'Felta a dê!e conhecimento tiverem que, dia 16 de moia pró
apuração verificou-se a ximc vindouro às 15 horas no sede dêste Juizo, à
vttórra da chapa suuccío- Praça Pereira Oliveira, d' lO, o Porteiro dos codttó
nt»ta. ccin urna diCer;f'':Jc;a' rios, levará a I o il(io os bens p..nhorodos no ação exe

de 15 votos em média por cutiva movido por A MODELAR contra NIV1A MAR
cnndldnto, e que é a segu!n QUES NUNES, que se orocessc neste Juiz
te: Presidente Luiz Góes Um doze ovos (1/12) de uma casa sob n03?., d-i
PIpa; l° Vice Jesus Roque; RL'I? Alves de Brito, construido de tijolos, coberta de
20 ViCe Rogério da Silva; telhes forrada assoalhado envidraçado com diver ,

Procurador Geral Hermano SOS compcrttrnenros e seu respectivo terreno, medin
da não conseguiram as au- Júnior; Secretario Geral do 6 de frente à dito ruo, extremando 00 Norte com

Ito) 1�1des policiais, apura- r'sou Soares; 10 secretarie propriedade de herdeiros de Procópio Borío. do outro

rem o causador do de- Milton Goellner; 2<' Secre- lado com dito de Erncnoel Gevaerd e fundos com

sastre. Que logo se resta' tário Tito Viek; Tesoureiro ouem de direito. Rertistrodo às fls. 122, do Livro 3_
bereca são os votos arden- Geral Adir Antoniolli e Te F, sob nO 6622, no Cartório do 10 Oflcto de Registro
tes dos amigos estudantes. soureiro João Carlos Mei_ de Im6veis, desta Capital.

reíies. E, poro que chegue 00 conhecimento de todos
EL�ICOES NA FACULDA· -------- mondou expedir o presente edital que será oftxodo
DE DE ODONTOLOGIA no lugar de costume e publicado no formo do lei.

Conforme rezam seus es "Sempre Alerta" ��1�a,ea:s:��r����s ��a:ês�eF:I:�"d;���f n���
to.tutos, o C. A. "José Bn centos' e sessenta e dois. Eu, (IISS.) Mo�icJuraci <lo
tista da Rosa" da Faculda- - _-- ._�._---- Silva, Escrevente Juramentado. o subsc-evo. (Ass.)

Dalmo ItJstos Silvo, Juiz de Direito
Confere Com o ortctncl.
Mol'f:I' Juroct do' Silvo

'Escrevente Juromentodc

SegundO Informações co

lhidas Junto aos familiares
do acadêmico de Pnrmúr-In

Dlno srclr, nerdentadc gru
vernente ilibado uuruc. :1\)\)-

bemos que o mesmo está

r.eagindo satisfatoriamente
aos rertmentos recebidos

sendo ja permitido receber

vtsttas. Por outro lado atn-

Nilson Mafra
Sl.(O 'fomilio convido os demais parentes e c

migas poro o misso de 60 mês, que será celebrada
em intenção de suo bonissimo olmo no dia 16, quer;
to:_feira às 6,30 horas, no Catedral Metropolih:ma.
Dêsde jÓ�agradecem, penhoradamente, (lOS que com

parecerem a êste ate de te cristõ.

-----�------�-------------------

Fuganli S. A. Indústria e Comércio

Assembléia Geral Extraordinária
BRILHANTES

CONVOC4Ç"O

São convidados os Senhores Acionistas do FU!
GANTI S. A. INDUSTRIA E COM�RCIO o se reunt,
rem, em ASSEMBL�IA GERAL EXTRAORDINARIA
às (qu;nze) hcrca do dia, 22 (vinte e dois) de maio
de 1.962 (um mil novecentos e sessenta e dois), em
suo séde social, nesta cidcde de Tangará, Estado de
Santo CQh;lrina, com O fim de dellbercrem sôbre a

Sleguinttt

Vendecse de 1/2 o 1 Kilates 100% puro e

bronco, lapidação moderno, trotar nesta redcçôo.

MAOUlNA DE ESCREVER
Vende ...se umQ Underwood recondicionodo,

carro grande 80 espaços. Preço de ocasião. Trotor.
nesta redação.

ORDiM DO DIA
"VULGARIDADES se corsas si>rlnsl tlOBI\.!!: os EE.UU."

De: Silveira Júnior

O livro que responde às perguntas que você faz sô·
bre os Estados Unidos.

A venda .a$ bancas: FIGUEIRA _ PROOREBSO _

FELIPE BCHWDT - PALACIO _ ROOOVIARtA e

CASA DA�"'nFVreTN3,

o) - Eleição do Novo Dlretorfc
b) - Outros Assuntos de lnterêsse do Socieda_

de
Tangaró, 10 de moia de 1962

� A DIRETORIA JO:

FERMENTO
EM PÓ

ROYAL -

Cre,cirne"to de,igllal
Um fermento inferior

provoca urn crescimento

desigual e prejudica os de
ruais ingrcd'cllll'S. A nusSJ

lie;! e:esJda c sem gÔStO.
A diferença nasce da compara
çiio ... &staolhar,parasabcrqual
o prato preparado com fermento
cm P6 Royal. Bolos, biscoitos c

•

CONVITE
,?s filhos, genros. nóro e netos do casal Egídic

Amortm -r- Aloide Sordá de Amorim, convidam aos
seus parentes e amigos para assistirem o misso quo,
mandam celebre- por motivo da passagem dos Bo
das de Pérola no dia 19 de moia às 8 horas no

lqrcjo Motriz 'Nosso Senhora de FÓtimo, no Estreito.
Desde já agradecem aos que comparecerem

a este aJo religioso,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



" i
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I I ADOR PR0FISSIO AL
DR. MARIO GENTIL COSTA

õutos -·OUVIDOS - NARIZ
,'_ e GARGANTA
,

�.bperQções dos AMíGDALAS por processo
cê MODERNO :

'EQUIPO', de, OTORRINO (único 'no COPilOlí
.paia exame de OUV IDOS, NARIZ> /
, GARGANTA ...

. 'Refrdtor BAUSCH 8 LOMB pO'o receito"

de dCULOS
Tra.lomento das SINUSITE� por ULTRASOM

,Dr.,GUERREIRO d� FONSÊCA
�'CONSULTAS PELA MANHA E A TARDE

�bOn�lIJllÔrio - R�o Joõo Pin!o, 35 - Fone 3560

Re',idénç,o - Ruo Fe!,Pt SChmid!, 99 - Fone 3560

Dr. MARCOS E. FLACti
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende só com hora marcada das 8 às 12 e dos 14
às 18 horas. Rua Arcipreste Paiva nO 13
Telefone 2891.

DR. no'vls DIAS DE LIMA
(UNICA ME'DICA

Estomago, Intestinos, tigado e víaa biliares.
Consultório:

Rua Jeronímo COêU10, nO 18 setas 21 e 22.

nosídénctc:
nua sue Jorge 32 fone 2721.
lJl:iriament.e das 15 às 18 horas.

êtende das 8 às 10,30 horas no HospItal t1p. Caridadc.

DR. LAUaO DAUB!

Clinica Geral
--MmDICO-

EspecIalle,t_a em nloléstla de Senhoras e vias urt

ná:las. Cura radhal das lnfecc�es agúdal:l e crõ·
lllc��, do �t)arêlflc. �en\t.",1U"�'1Dr am»os os

�cxos_ DOf"nça! do aparêlho IHCEfoItlvo 'e do sIste·

ma ncrvOllO.
Horáno: dM 101$ 1l,SÜ noru e das 14,30 t..s 17,00
horas. - Consultório: Rua Saldanha Ma rinho, :t
I o and1�. (C�ll. d" Rua loão Pinta) _ Fone: 3::>46

Residência: Rua Lacer1a Coutinho, n.O \3. (Chá
cara do Espanha) _ Fone: 3248.

13:t. SAMUn FlmSECA
\

Preparo 4;I:o����:?-::�:!:�ol �elondude
HC�DEN AIROTOR S S \r'IHITt

Kodiologio DentórlO
CIRURGIA E PRÕ7ESE BUCO-FACIAl
Consultório Ru ..... Jerãnlmo Coe'ha 16 _

:0 ond')r _ Fone 22:'!>
i:-.du$.ivomente com horOI ma'ca�.

ARTIGO 91 (GINÃSlO EM UM ANO)
h.. çCJ ::,uo inscrição no "CURSO PREPARATÓ_

RiO., CÇNTINENTE" o único com professôre<;: espe_
GlcllZ(ldos.

1"o'.K. ur. FLdvin Aducci, 748 Antiga 24 de Maio.
ESTRITO -, FL.oRIANÓPOLlS,

NO HOf:rCKt: TE�l

Prellilre·se para o Futuro
àdqUlr;ndo lotes de terras, pequenas chácClras e

áreas pa�a industrias em

BARREIROS
1)..... "RAIDr;>(') YPIRANGA. onde está situado o Grupo
Es'é'olar local. ,

"

Os in�crt'ssodos pod�rão dirigir se dire.tomente ao

\ESCRITORIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Julio Malin�
Ruo F\-lipe Schmidt, 14 - Sobrado _ FOr"f=I

2347 - FIMion!1nnlis 1

SERVICó� nCNICOS ADMINISTRATIVOS
O.G�NIZAÇÃO E REORC;ANIZAÇAO DE SER
'':0
R'.IA CCIN5'2LHEIRO M,tIFRA _ l/iO

FLORIANOPOLlS SANTA CATARINA

Mi:: D I CO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINlCA PROF.

JOSE KOS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLQRIANOPOLIS

HORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 às 18 hora!

Pela manhã, hora marcada, inclusive aos sábados

'reierone: 2089.

CONSDLTORIO: . - Rua Ten. Silveira 15 _ Conj. 203.
- ED[F1CIO PARTHENON.

CLlNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças N'ervosas e Menfais
Angu�t!a - Complexos - Ata-ques - Manias ...

Problemático êreuva e sexual.
Tratamento pelo metrocnccue com enestesta

Insullnaterapla - cerdícscíorepte - aonc-er .. pla to

Pstcoternpla.
Dlrcç:io dos Pstquiátraa _

DR. PERCY JOAQ DE BO-rt:BA
DR. JOS:€ TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

GONDULTAS: DaIS 15 às 18 horas

Eond��er��a ����!aa ��:)ro__R::�:' 3���3

"Curso Preomàtório Iontinente"
DATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA

PRE,GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS PARA COHCUR90�

CURSOS E<;PJ:CIA'"
PARA PROFESSORES

DE DATilOGRAfiA
- êeseede' nos mais "'ordenas processos peda·

gógicos.
- Equipado com máquinal "0'#'01.

DiriGido vele:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORARI9S: OIURNOS E NOTURNO�
Fcu;o suo jn�cr;r:ã(t o 'ha rh. Ful.i� Aduce�

O"tin-u 24 de Maio, 748 _ 1° andor.
ESTREITO FIo"ionópoli.

CURSOS GRATUITOS DE TAQUIGRAFIA
POR CORRESPONDÊNCIA

O Instituto Nacional de Taquigrafi,a, empenhado
na componha de difLsõa da tóquigtofia tlrasileiro, 0-
oriu inscrições ao seu curso por correspondência, a
través de 12 lições. Escrevo-nos ainda hoje dando
nome e enderêço poro a Caixa Postal, 2.500, São
Paulo _ SP

CURSO CONTINENTE
Preparam <;e alunos poro oS concursos de' ..

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRI fURARIO �
DATrLOGRAFO Foça s40 inscrição no "CURSO
CONTINENTE" à ruo Dr. Fúlvio Aducci, 748 _ 10
onqor - Estreito

andor - Estreito. Ainda há algumas vagas.

pela RI�D10 GIMRI1JA de Florianópolis
d(l 2. a ii Sábado

, 8.00 _ Correspondente Columbus
8.55 - Reporl'er AJfred
10,55 -Informa o Rádio Guarujá
11,55 -Reporter Alfred
12,25 - c.orrespondente Columbus
12,.40 -Política de Desenvolvimento �
15.00 - Correspondente Columbus
1 f, "i" -Rp.oorter Alfred
18,10 -Resenho Titônus
I �,�.) - Correspondente Columbus
21,00 - Reporter Alfred
21,30 _ Correspondente Columbus
22,05 - Grande Informati'vo Guarujó

Departamento de Notícias: Te!:;. 3816 _ 3822
Rádio Guorujá - onda mé�io - 1420 Keil _ 5
Kilo.. otts - onda Curto - 5975 Kels - 49 metPOl

Perdigão S. A. Comércio e-Industria
Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL DHOHVOCAÇÃO
Ficam convidados os ocionisttas desto socieda

d� p�ro se re�nirem em Assembléia Geral Extraor:
dlnana, a r(.1l.Jllzar-se no dia 26 do corrente mês de
moia, às 15 horas, em sua séde social, à Rua do Co_
mércio sln, nesta cidade de Videira, Esoodo de San_
ta Catarina, afim de deliberarem sôbre a 'seguinte

ORDEM DO DIA,

10) Efetivação do aumento do Capital Social e

alteração do artigo 5° dos Estatutos Sociais propos
tos e aprovados em Assembléia Geral Ext;aordiná_
rb realizado em 31 de março do corrente ano;

b) AI terocão dos artigos 310 e 32° dos Estatu_
tos Sociais;

c) Outros assuntos de interêsse Social

Videira. 8 de maio de 1962
A DIRETORIA

Dr. Walmor Zamer
Garcia

Dipl...... pe.......,uldad. Mirtes Rigo Escolhida 'A mais Be1a Caloura' de 1962i
N;'�::�::deMd:n:1lda #)

T ( •

�;t��'::d�_o;,����u,���, : HOJE���!S��B�N�O!�é!!�� �i���U��I�U�O �ei!d�'o �g:'lo W.h �
ViÇO do Prato OctáVIo ao. • RAMOS, ESTA COMPLETANDO QUINZE dançou a mesma valsa coma s'!nhn.dngues Llmaj . Ex-Interno. ANOS NA DIREÇAO DESTE MATUTINO reitr Dav.d Ferreira Lima

��s��;��Ç�A.��E�����g�� R��' ��;;:':���N!L��Ai� ���, �i�� Em seguda quebr;ndo a rotína -tas vai'
de Janeiro.'Medico do Hos- • FIENTES JORNALISTAS DO PAtS, DES- sas stmboucas o acaderníco Airton de o'
pital de oanoace e da Ma- .. TACANDO-8E COMO UM PERFEITO nveíra secretario Geral àa Ut:E, funeio'
termdace DI'. Carlos Corrêa.' COMENTARISTA POLíTICO E QUE TEM nando no microfon anunciou que CalOU,
��:��:s ";;t: o:::;g::. ��:��T�:����NTES SERVIÇOS A

�oaSn�c:;n oP�::��to SI::�:��al!��S s::a::
- PAR'.rOS St:M DOII. pelQ • • • ,.; madrinhas.

•

�dodo P�ico.prof�atieo .' Com um bonuc Ramalhete 1'.'! FlO.
.

,
consuuorio: Rua Joao Pln- • res e uma me��agen� a senh�,ra Edlth Na nrgánjzaçân da movimentada SOl.'
to D. 10 - oaa 16,00 àa" Gama Ramos, A Mae do Ano, fOl fio. rée oferecida pelo Lira TC anotei. Mar.II:I,UO horas. Atende com' mznageada, por esta coluna, reprc ...cnta r.iU� Krugcr, secretário da UCE. :\!rton

��rtlS marcadas. Telefone, da por um grup� de graciosas al:m�s de ouvetra secretário geral d� UCE"
:iOa5 - ResIdência: Rua. elo Colf.glo coraçac de Jesus - no Pala oertoe Humberto Corrêa, prestderre tI í

'--_

• cio Agrõnomica.. grêmio 8 de Setembro da Fac. ·ll! FllO.Dr. HILTON til _

•• *.
" ,. _

sofia; Izabel Luz da Fac. do servíco Sr

• Tania cescecs 'retxcíre, ou.cecm .ctal Napoleão :I�vier presidente do G.I

PEREIRA • �=!�:r'M�:��:!:�:a !!�:s �.��;!�lGa��: ��c�!c:e�:re��d::defa�r:s�d���:lt�� �!;.
ADVOGADO _ as Lisboa, Janete Maria Bartolomeu m'o licnr!que Brugemann" da tac de'

"'I.,, SILVA JARDIM: 1'1i • L.cnita �ereita wencncueen. Mana. �1 farmácla ; Amlr Martins. presiden�e cto'
__ • __ .

, ��ri: d�'I�a;aç:c��:;c�a Ba��;�os,Ba��;; �:�!7na.Djama Moelmann' da fac. d.,
D�. AyrtoD Ramalho • nas do õolégto corecêc de Jesus,

.

tive •
• reprel:cntarsm esta coluna, na hllm�<L_ zxtreou com muitp sucesso na orqups_(;::�=:I��a.��E p��IA��!�ã' g�m à sen�ora Edlth Gama Ramos, no tra do. Lira TC o c�ntor Goldlno Silva.

00 RO.'fpllal d ... Caridade.
Ola das Maes. que roi contratado pela diretoria do tlU,A tarde, 00 c.mNu'ftI"l' Marcou sucesso a acírée dos Colo o'

be.
* • •

�

das 15,30 bs. às 17,3n Ls. 'r ros das Faculdades da unívereí-tade de A escola Imaculada conceição no Trai
M�:::;!�O;IO� I�::d��� Sa.nta oetertne, no Lira T.C nodcmmgn tro Alvaro de Carvalho, prestou uma boJ
telefone 27860

que passou.
'... �!!aeh�r:eãn�gt:7:. ::ar�!� i:a�z:�:mA em;,'

Rn::�d:;C'::Te!�:neP:,.�f Mlrtes Riga foi eleita liA mais heJa rtglram o programa apresentado no Tea'
loura c o "Rei dos Blxos" sr e sra Reitor to. •

"Sempre Merla
,. di, Odm,toIDgia •

A Comissão que elegeu A me:s bela cr Na convenção d! ·i).I�-D o deputava Ant",
a .._ '19- ... , .. _ ._ �::d eF;r!�:a d��mb�":: eS:ae ;�:::.�e!� nio Carlos Konder Reis tal Indica�o ca�,

LOTES rltz, sra Darci Goutart sr. Milton rum
dIdato à senador .err; .outubro próxlrnn

•
VENDE-SE ACEITANDO

pos e o colunista. z n1 O dr. Alamir Faria noivo da 'irta. !ln'
}<'INANCIAMENTO PELOS

•• * Porto da cidade de Chapeeó compnmdo,
INSTITUTOS.

A escolha da maIs bela calourn. foi '!el os moveis preparativos para o s'eu bre.
TRATAR RUA FELIPE

ta ,em carater reservado com cllndld'ltas ve casamento ,.

SCHMIDT, 21 _ ALTOS ) d�� i'ac.ulà�des medicina tlsologlft. (je.onto
_

_.
FONE 3145 • �:��a farmacla e direito. Todas belas mo

���md� �:�:;� �eá �o: ��el:ua�ç:::'• O ca�ouro Te.odoro Rogério Wahl o ,"et de capitào dos Portos de Santa. CatarL'
• dureiro" que destilou pela manhã. destile na ao capItão de corveta Aroldll perde'

;�t:d:��'l d\!�1 portas c_wx '�h��:qt: e�el��C�aldotr:�::.i��':e ��:s� �ntregas de premias o Réltor'
Mot.or, pneus, plutura t • -sentante da faculdade direito. Sua ma DavId Ferreira Lima foi convidado pel3'

::�o:a�e���o�ug�m:mear�� , jestade Rec1amo� o peso dos tamanco,;; comissão organizadora da testa pau,
Tratar com Danlél .• ;�eklu:ud;ov�;:�!:s� gostou de carregar :�:a�a�ou::lS:rt�r!�I:�: ::: �a �:�.

�ua DeO��:���ta .....__• ---- --_ ..... _--�-_�����w!

FORD·40

Dr. A�ácio Garibaldi
S. Tbiage

ADVOGADO

Artmlnistr9ção bens

IlllóVels. Defesas lis�a,s.

1.0 andar - Fones: 25lJ •

EserltórJo espeeinUzado I'lm.

Questões trabalbistps.
.

�ua -Felipe Schmiclt, 14 _

._-----_ ..

DR, HOLDEMAR O.
OtMEHEZES

Fonnado pela E�ol. de
MedIcina e Clrarrla do Rio
de .lanelro. Es-Iuteroo d.
Hospital da Cambóa ._ Da
Maternidade Clara &as.
baum _ Da Matemldll.de
Mãe·Pobre.
Eapecialidade: POENÇAS

DE SENHORAS - PARTO
- CIRURGIA.
'Con!lulta: 1Vial.e_rnidade

Carmela Patra, pela ma

ohio
Residência: Esteves J.�

nlor, 62 - Tel: 2235.

ROTARY CLUBE DO
ESTREITO

Ala Moça do Partido Social
Democrático

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Or�m do snr. Presidente Q:l ALA MoçA DO

P.S.D., convoco todos os senhores MEMBROS para
uma Reuniõo 'do Diretoríia que faremos realizar hoje
quinta_feira dia 10 do corrente, em suo sede á Pro_

· ça Pereira e Oliveira nO 12, com inicio marcado às
19 horas afim de trotar de assunto� de interêsse da

RA'mo PATRULHA: SOCORRO
POLICIAL DE URGÊNCIA TEL. 3911

mesmo.
Henrjque/ Zacario Ortigo

Presidente
Maurilio luz

20 SecretáriC'

cartazes �o �ia
-CEN1RO...,

Cin� 3Aíl JOSE
o BARBEIRO QUE SE VIR.\
Censura até 14 anos

Centro Fone: 3636 -BAUB05-

Cine GLORIAàs 3 e 8 horas

Oary.Orant
Tony Curtis
Dana MerrU em, Estreito Fone _

às B horas
ANA'OUAS A BORDO Marcello Mastroianni

TecniColor Giovanna Ralli

Censura atê 5 unos EM

t:iD8&rn
Centro Fone S"35
às 2 - 5 ...:.: 71h - 9 hs.

Sessões das Moças
Arrelia

Eliana

O MOMENTO SUBLIME
Censura até 18 anos

eine DlPEllIIi
Estreito Fone-
à.s7e9horas
Sessões das Moças

ANKITO

GRANDE OTELO
EM

O BARBEIRO QUE SE VIR.\

Censura até 5 anos

Cbie BOIY
CENTRO

COM JEITO VAI

FONE 3435
Cine Il1JA (S. Jas6,

as 8 horas
Sessões das M.oças

Arrelia

às 8 horas

Fred Mac Murray
Maggle Hayes em:

AD01S PASSOS DA JoüRCA

+,.j ��:�"n,,:,c:,
Eliana

EM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flori:u�'J'�:$·i!l, 135.{;2- \ \!,,\�' l.r-),·1�": ""

___________________________"-A_'O_E_S_T_AD_O_·_-_'O mais ant!go Diária de

tis como as de 10 e 8 de
maio. Naquelas manifes

tações, que, segundo disse
o governo fora inspiradas
por comunistas, pereceram
duas pessoas, conforme se

informou na ocasião.
� ___

re�:e:S!��i��!e��j:euf�r�� Loteria do Estado de SiinJa Calarina
:�;iad�"p:�'d��a;;tt�ad�ol� PAGAMENTO DE 'PR�MIOS
�:. 2:01�::e��:e!!:.;", .. ,AdnUl.lls«a.ç_ãQ ....r.la � NO SERAm4 VIBIRrA, re-

do (uma espécie de campo TERIA 00 ESTADO pagou sldente em JOINVILLE;
de concentração) e vigia- �:s�egUintes prémios maio- �:���ed!�i:�sOL:;I�l���.

:�iCra�S u�:m���:d&. d�e f�� Cinco décimo do prémio ÇALVES, residente em

zls . �: �:Sbi����0'��9�u:a c��� ��I:!��E�e�: .déclmos
ve��en�!��te de���ra::: tração de 16 de março, aos 800.000,00, que coube ao

tínuarão a greve, mesmo �r�I���s,..�A���d::�; ��lh::ea�!�O:; :r:iã�:��:rc�a;aodo�� que sejam en-
em HERVAL D'OESTE; LANDO MELEGARl, reei
Cinco décimos do mesmo dente em LAJES; Déz dé
bilhete ao sr. Díontsto José'! cimbs dll:prêmiO de cr$ ..

Dalloglio, residente em 800.000,00 que coub,e ao

HERVAL D'OESTE; Cinco bilhete 6572, extração de 4

decimos do bilhete 6248, da do corrente ao sr. ANTO

extração de 30 ele março, NIO CAPANEMA BAR

premiado com Cr$ . RETO, residente LA-

800.000,00, ao sr. ADRIA- GUNA.

V paOo 10-:. do '0,,,1 "'" PC='1"�'". !lO ,,�� de>
COml><a o '."on,�.: d.,.';� -I c� ii) p,,,,,',,�6e.
",.ns'ns. CCIIIO � Cc",,, m�';,Ol.

AGtNClA
lua felireSãlill,2.
fnnnUt31.

nomuirous - s. c.

A SOlUCÀ') pOJO a seu PROBLEMA eslÓ;
no CRUZEIRI"J A PRAZO. do CQNSORao
TAC·CRUZEIRO 00 SUL

AMANHÃ
Amanhã será um dia de significação marcante

ri:l vida elegante e comercial do cidade. Será inau
gura«a uma "boutique" cujos merscdortos e insta
loção representarão o que existe de melhor' e mai�
elegante na nossa oncço.

� ramo de "bautique" é uma tnovcçôo comer _

c!ol Singular. Começou em Paris a "Cidade luz" o

Flcbde. coração do Europa. Represente um pequeno
e requintado centro de elegôncia 'e as suas mercado
rias cuidadoso e caprichosamente escolhld;Js são
sempre o que de melhor mais belo e mete moderno
existe.

'

A inauguração da Magie Sautique contará
com o presença exclusiva do imprenso foliada e es.,
ente do copi'll::!l. pois O espaço que dispõe é mínimo.
À tarde o "boutique" estará aberta, recebendo, com
noturol satisfação, todos que o queiram visitar.

A �gie Boutique está instalado no palacete
de esquino Trbjano Com Tenente_S_i_I""_i_CC_. _

Em Lisbôa - Estudantes Em Greye
LISBOA, 14 - A polícia

portuguêsa deteve hoje en

tre mil e duzentos es

tudantes universitários e

Seus famlltares, para fazer
malograr uma greve de fo
me contra a jurisdição go
vernamental sôore o alto
centro docente ..

Os pnlícials penetraram
. durante a madrugada rio
refeitório da unlv'ersidade

4=-e �iveram 85 "grevlstaa",
t entre os quais cinco mu

lheres, e, a seguir, detive-
ram outros estudantes que,
com alguns parentes, se

haviam estabelecido nos

terrenos da universidade,
durante a noite, em apolo
ao movimento.
E' -evjdente que as auto

ridades querem evitar ma

nifestações gerats estudan-
----

EDITAL N.O 1/62
O Senhor João Gonçalves Júnior, Presidente do

Bôlfa Oficial de viofcres de Santo Catarina, no uso
de atribuições legais e tendo em visto o que dispõe
o art. 1°, do Deéreto.Le! n? 1.344, de 13 de junho
de 1939, revigorado pelo Decreto-Lei na 8.274, de
4 de dezerobn, de 1945, que diz respeito à ínterfe;
rênclc do Corretor Oficial de VIOlares nas coere;
ções com Títulos de Bôlso - ACÕes ao Portador,
Nominativas e Debêntures, i

RESOUvE
I

Comunicar à tôdos lOS Sociedades Anônimos,
Com séde no Estado de Santo Catarina, e seus acio
nistas; que lOS operações de cessôo, transferência,
Doação, etc. Com títulos de Bôlsa, no 'prazo de

���:� �;?�od�a:�r�to��:ta�u�s ddea�len�e Dir����oçãO

PUBLlQUE_S�
Flor�nópolis, 8 -de Moia de 1962

Joãp Gonçalves Júnior
Presidente

TlTOV FALA
9 'oue��ew OpUEUJaJ

e;�
EM MOSCOU

E,.. t� ·131 MOSCOU 14 (UPIl _

3t1lfOIJI1Snd -1l'llM "M,nha, ;nt"v>"a, oom

os cosmonautas norte
americanos John Glenn e

_ �� :��:: ��e���da ��n�:n�;�_
l ;:< I I prJa atitude, .como aViador

\� # I, M t.

,
cosmonauta, e mUlto se

melhante a dos astronau

tas estadunidenses"; de

clarou o comandante so

viético German Titov, atra
vés da Radio de Moscou,
ao regressar, sabado, de
sua viagem à Amerlca do
Norte.

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Industriários - DelegaCia de
S. Catarina SERViÇO DE ENGENHARIA
CONCORRlNCIA POBLlCA PARA A CONSTRU: Reuniu-se !I C. M. No's Q.ueremosçÁO DO PRtDIO DESTINADO À SEDE DA

BRASI'LIA, 12 (Q F.sta
"..

AGtNCIA EM BRUSQUE
. do) _ Com a ausência de projetos, ligados ao mesmo

_ ...):r_�
A V I S O

----�-:,j-./�.;.�. !\ 5 membros, reuniu se on. problema. Disse ter encon

I tem, das 9h 50m as l�h trado boa vontade e que,
1 - Faço saber lOas interessados que no Diá_: 25m, o Conselho de M'ms, por isso, espera que a ma_

rio Oficial do Estado de 9 do corrente, foi publica_ tros. Os ausentes foram os teria seja aprov:::td3. nas

do o Edital de Concorrência Público n.a ERSE 3/62, Srs. San Tiago Dant'ls (n:::t. próximas horas.

para iQ construçãa de um prédio com 2 pavimentos, Europa\, Gabriel Passos Para que o técnico Si:Ja
com aproximadamente 500,00 m2, entre as ruas AI- (adoentado), Ulisses GuL atualizado é necessári-o que
berto Torres, Pastor Sandrewski e Vef'l.!lador Guilher_ m�rães (tratando do pro_ êle tenha conhecimcl'.to
me Niebuer, em Brusque le destinado à sede do A_ blema da COFAP em Sao dos últimos avanços cleml
gência' do IAPl naquela cidade. Paulo), Alfredo Na,p-í.· (no ficas.

2 - A documentação técni� necessário ii E as ltimas conquista" da
perfeito caracterização da obro a executor seró Ri.o\ e Armando MrH�teJ!'bfornecida aos interessados mediante o pagamento (perdeu o avião). Imc!an.
de Cr$ 3.000,00 (três mi} cruzeiros), no Delegacia do os trabalhos, oS,'. Tall.
dêste Instituto à Praça Pereira e Oliveira _ Edlf;_ credo Neves relatoll o an_ Hoje queremos den.:or
cio IPASE '2° andor, no horório OOS 12 às 15 horas. damento dos projet,1s sôbre bem claro a todos os no.3 -'As propostas deverão ser entregu-es na De_ mens que se intereSS'l,m pe.legacia, no endeneço acima, às 15 horas do dila 8 o aumento do functmlalis. 10 desenvolvimento agrope_de Junho de: 1962, quando Se daró o encerramento mo, empréstimos compuL
do IOludida concorrência. sório e voluntár!o e o da

lO

!...

•

I

QUINTA PAGINA
---�-

tcont. da Ult. 'Pág.)
pela instrução 204, seu rit.
mo de ceeenvctvmentc era

evidente.
O deputado Fernamio víe

Ias. em nome da bancada
opostciontste, ao apoiar a

propoSição do sr. Dlb Che.
rem, teceu consícerecccs a

respeito da Unha jornalís
tlca de O ESTADO, exprcs,
sendo os aplausos da UDN
pela efeméride, tem-rende
a passagem, pela direção
do mais antig.o ôrgac de
imprensa cetennense, de
Henrique Rupp, AlUno Fto.

res, fazendo votos para que
o jornal permaneça sempre
com mais vigor no debate
da causa politica em êenta
Catarina.

WITTMARSUN, PRE.<;. GB_
TULIO E LAURENTINO:

MUNICIPI08

De autoria do deputada
Orlando Bertoli, tramita
na Casa projetos criando
os municípios de Wlttmar_
sun, Laurentino e Presí
dente Getúlio.

ADEMAR GHISI: CON_
VENÇAO ESTADUNAI.

DA U.D.N.
O deputado Adernar GhL

si, vice líder da bancada
udenrata, referiu se nu trt
buna, à IDa. Convenção
Estadual da União Demo.
crátIca Nacional, realizada

padrão
de bom
gôsto
para
tôdas as

ocasióes
ROUPAS

PESAR: FALECIMENTO
DE OITO HERING E

FREDERICO HEYSE

em Florianópolis no" dias
12 e 13 do corrente e que,
embora se veriticas�e a 11.
visão de dois grupos, o uar,
tido saiu fortalecdo do ccn,

crave, oonfírmane!o os no.
mes dos candidatos Que
disputarão cargos de depu
tados estaduais e federlus
nas eleições de 7 de oatu.
oro vindouro, bem como
vereanças mumctpa.s. co.
murucou na ocasr-io, a

formalização da candtdatu.
ra ao senado federar do n;
me do \,___

deputado Antonio
Carros Konder Reis.

• tropicais
• cesemires
• gabare/ines
• mesclas

padronagem variada e atual,
corte moderno e

extensa linha de modelos,

COM
EXCEPCIONAIS
VANTAGENS
DE
CRÉDITO

Ouça, pela Rádio Guaruiá,
tôchu as segunJas e sábados,
o programa

o RáJio VariedaJes Renn�r "

em mais uma oferta ele su.

Ltó.a.·
Rua Felipe Schmic:!t. 7-A

Uma
Agronõmicas.
E' por isso que

dantes de Lajea,
o- estu

cons�ios

pode ser ensinada- per um

técnico atualizado.
P.ara se ter êécmcos e

necessário escola.
Se o técniCO é par� o

campo da agrlcult.ura, a

Escola 'deve ser de AGRO_

NOMiIA.

Os deputados Walter
Muller e Orlando aertcu
requereram um voto de pe
sar pelo passarnenvi, €01

Blumenau, do sr. ottc ae.

�il���e�:�;�!�IO;a�ct;l�i���
tante peseedíste f) rtosu
Iense subscreveu propcsr.
çêo de igual teôr, pelo la

leclmento, em RlO CIo SUl,
do sr. 1<'rederico Hey,se,

RADIO GUARUJA
Honrosa Preferência
No relação de onunciantes do Ródio, Guorujá

publicado em nosso edição de domingo último, fo�
ram omitidos os nomes dos prestiqíosos firmas Car
kls Hoepcke SIA Camércio e Industria e Estabeleci.
mentos A Modelor SIA., que de há muito vêm pres;
tigiando a "rncis popular". Pelo lapso involuntário,
lOS nOS06as escusas àqueles anunciantes.

I
Uma cose. com um Apartamento aos fundos,

sito à ruo Feliciano Nunes Pires, 22. Trat.or no lnst.
Ncc. do Pinho das 12 às 18 hs. fone 3624, com Sr.
Milton Mello.

Florianópolis, 10 de maio de 1962

Rodolpho Victor Tietzmann _ Delegado

CURSO DE CONVERSAÇÃO ALEMÃ
INGUS FRANCES

ciência são obtidas no:

Centros de Pesqusa e Expe.
rimentação.

da responsabilidade Que
cabe 8. juventude para cem

o futuro de nosa Pákia se

lançam numa· campanha
de esclarecimento junto as
autoridades, vsando a i1::1_

plantacão dos Serv!çOS tle

IB!I!!III�Pesqul,$a e
..
de ump, Escola..

de AgrOlwmia. para Sant.a
Catarina.

PELO DEPARTAMENTO

CU�TURAL DA UNbu

�AJE��T� ESTU_
.

".1IIi1!l!1I!1IJ!II

alteração do IImire de titu.

cuário de nosso Est��""), es_

pecialmente ao Govérno 1\

quem cabe a maior ·I),'.ce
Ia de responsabilidaac pa.
ra com o bem estar das no

pUlaçôes, (lue NENHuM
PROGRAMA efetivo se po_
derá realizar em favo" dD.

elevação da produtivldarle
dos campos sem que se pro.
picie ao prOdutor, n np.

cessária Assstência Técnl

tar catarinense tem· um

indice de conhecimentos
tecnlcos dos mais atraza_
dos.
Esta e a razão ·fundamen..

tal que determina' a baixa
produtivldad� dos' l1:Jss'Js
campos· e 'dos nossos rebn..
nhos.
O ·melo mal efetfv:J nc t.e

elevar a capacidade produ
tlva· do homem do cnmpo
é tirá 10 d.o atrazo e emJ.
ná.lo ,a trabal.har, racic.

nalmente, 'atraves d:� tr;.t�
mlss_ão de tecnicas

.

modeF.

WALI' PUBLICIDADE

\
Rua femande MacbuQ, 6

.
TEL. U-13
Florianópolis

• j

los emitidos pelo GOl'êrno.
Relatou lOS entendimentos
que vem tendo no Congres.

so, nos quais acentuou '1

urgênCia para apr{wação
simultâneamente daquele�

O Instituto de Idiomas Yázigi,.à �ua Trajano,
14, tem o prazer de comunicar que já estõo abertos
(IS matrícula!> poro O seu Curso de Canversaçõo da C � F E Z I � H 0, N A O!
Linguou���� o Yázigi informa que abriu novos C A t: E "! II' O i
clasStE's nos l.UfSOS de Conversação lnglesCl E' Fl'onr'ê .._ ._�
50, dl::ponrJo ele horórios nos três tL!r:-.OS,

E esta, só pode �e: .1fere
cida ao produtor. por :neio
elo l'stabelecjmrnt.o do�; scr

viCC'", ri:: r,;l'i, . .'� o rc; ·t'.. 'I,'::1,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�--...��

II ÃI]
No« oque dos invictos, o Paula Ramos cerro
teu o Atléti(o arrebatando-lhe a liderança

estava. em iogo a. lnvencí Paula Ramos abateu .10 J. Batista, Nery e H:\m:i Atlético. .roõoeinno: TAlL. nno c Bettriho. do por Nilo Silva, .orn vcn

blUdade de ambas:::'$ o � Atlético, nesta roda-l-r do ton: Edi,o e veíeeíc, M':lurl réco Cláudio Co Ma.'o�, Na preliminar ;�rkc0'1 da de CR$ 7.950,uO rr.r-a

quadras. Foi maís reli:;; o certame. O Paula Remes 110, Betinh(}, Pit'lln 'VaHii Mareio Pinto (CirO\ c 1'1: um empate de 2x2 c u C-J para um jogo de La! cnver

Puja Ramos Que consccutu formou assim: PaI1l11hJJ1�; uno c anís!o. 'r'etê .RogCrLo. Oscar Iton tolo principal foi acoru-i gadura.

ff::��L:;f%�EL j�;�� o ftvaí sofreu o tento inicial, mas acabou levao-
�"I�,,:,,���!�ltI;'��12�11,;, 10; Foi palco o estáclo da

do a'-m'elhor por goleada. 4x1
,",,< q .ue no ""COd",

. tll:L Bocaluvu ,lomiuK.) úl�l
.

.

oersrno, ElIr�cs I' ClIsOJ\
. 'h II mo, ela' pnr-tjdn. da menor rcrum as figu�n.'i pnnlJ�

ran O vence,u importância da rod1.th pc • cantes, -prj!)CIPallll�nt,� o
lo Campeonato cttadmo de médio' a cucm couo a tom

P
Profisslonats. Os oerror _

canhota, nã-o acerta na ,gonista que, se dc:�ndc (-O seguir, Investe novar-unte
bém as honr�,s de meuicr

,�go com o eis tantes, Aval e Tamundnre bola, perdendo. assim, u.ua mo pode, seno OU! �hJ� 7 o Avai C GlIson aura cnrt
homem na cancha. e:u.ritl�.;

3 X 1
ro <Djalma) c' Niltot San �:ce;�t:�to;e;���:ra:Ub�i��) �;�::��I:F!��;};:o:���;�::� �:t::rj��:�::�:��i.:. ����� �i��ldOd:r:�:.e ;Ot���t:�:�!�a�� ��:I��:OU sjeOg:o Cl�t:��:)� jl��
Los, zécumne e �t.7.:!.1'); presente, um cotejo movi do a bota, do Que ;or· npro tamente com OI1-,'J'1 (IUC

Garrlncha. Mengáh'iJ. CLU mentado e repleto de bpnl> ���OUeSl:���iOb!�e ��2i·:O�1 .fr��o L�i; ��ladi�:�t�: c:��:� ���a oV:�:�:o t::�; �n���� parece ter encontrado nu

tinho Pele c Pepe. G;\�r;n lances frente ai rtua, me.
do a Gresino que se ��!i�n mente por Jaime, mas nau entrado cerca de mete me çeX,_ot',c�"aa'!"oireliota" p'ou:;�oa t:cha, Coutinho e f'E-!�.:0 tas, agradando o 'jógo co- �'" ... , • "

ram os goleadores nar.. mo espetáculo. 'rccntrn- �r�c��: a !::�i�� ����I�:; entra, tendo Abe�a('t1o (ié:; tro c retornado. Par-r srrr nhado não sendo) -atlpc.In
seleção cauurtrmc, �1:;1 or

mente deixou a desejar, fraco e Jaime outra "'01."1.
viado para longe. :\'J& 9 ���,>a de�c otO!��ta (J(I�;b!(�� a gol úntcn dos ,'I)Ull'"l-rIO.:;.

tais foram os erros que a� rnrnutos a empate é d,��. Mirinho bom, assim cerno

duas esquadras anre-cnta
nõo rêz senão acorupauhar manchado por Gílscn que no:.;so ver existiu. A'lj 21 Roberto Silva QU�. 3.[l�!>3,r

ram, principalme-:;e o AVnl
com os 'olhos a tmjetória recebeu- de Euridcs c, il1lc minutos. em luta COl1l Iri de novato revelo:I Clun/ld:l

qUe! some!nte na e!t!1Pl1 ce,T,
do e:-jféra de CO'I,'O r'-l/"!O ligentemente dtib1rll1 do!:; neu e J. Martins. Roberto dcs pam 'o'ir a to�nt'lr �e

i�;r::n:�:s cl�::�i�nd:c�;: �n;:�:toP;��::�!'��'�,���: �::it;:r��:� i�I���:'��PJ�.� �� �:; �� s�:�t:: o�:�;�t!\��!' �::anct;:: d:1C���:��. mé����
do "n'pate a gole'da "n

pois Gilson 'arrcmal,: no que .com o pé ·dil'l:�Ho "u
tr3 o Tamandarê.

completamellfe 1rl"'COl'tJ,'.
" "..... traves.são, servido que Coi b l' j lt

tª(lIt1It1l.0yj�JII3d :::t;:;::%:i:!o:�;"�:';�', �o:va�o��o�,"O:;�c:;�;h�� ::�: ;:,�::',���::o::o:':::�: :I:��::e:���: ç�:!���::, ';:; ;�:;:��;ç:�:�o;f,;�"�':��
Coube a Rato a nOlll"t

sÇW·· hQ1J1ens que I1.SI�I!l P. do pelo "coloted" !)I)!1t� ,li filIais não' �� ",rll.;, :;a:l
que �Ó não vo!tm.l � :111.1'.

da Z'-b�l'turH.do cscorr'. \<:1
abusam cio jogO' iroJi'lidl'lal l'eita. Aos 17 mintl�o.'. E�I prote;tos dOSa jl:;:����: ,�; car devido 30 assceti3 de

lendo-se de um ataJha �I'; �::;�I��� . ;30�r ll�I�lt:���lia v��� ��cesv�:c�:r�n:�t�;e��I'���' virubl'Os. A eobranc:l aO �c���:o·no�lnp��m:;r�:h���.��
��:�t:n��rl�Ocri. r�c;:�nt(;� se cxcnndo, chegai1cl,) ao vesã.o. Um minuto :1p{J_�, n:

pelJal e�ecutou a Miru)ho ""s, sendo subS'l.ituid) 'lar

Lalão c, desnorteado Ne"i,
seu final o primeiro lem!)') ccbendo ete Eurides, V3di ��ma ��i:!��a�e, aum('!�� Renê que pOl<terjOrflt('�!I!!
com o marcador ac�sando nho de fora de ál'f-:t al)n

. Cla par,,- "

viria a ·se conturlir t:.M

caminhou para o gol à f.U..
um tento pa.ra cad.! !:ldo. sem grande vlolén<;!3. er.__ .

contagem que pllrmancceu bém, pennanece"nr]o, po,):'C-'tl

disposição, atirando p:tra
Vem o perlodo tinal e lo viando no canto di:-ClIo, :!é :ue�:�s d:lt����f?'!�i;�l no seu pôsto até o f\ria1,

vencer Acácio pel3 única.
go nota_se Q.ue o Av.• i aos tendo no lance fa!h:1du i10 tos Luiz e Jairo per<l.erR.n :aq;nh� salu.se bem a;<f'[1ll

vêz. poucos vai acertando :JS v3mente Jaime, J)OlqlW.IHO portun,idade de ouro uar mo, ::Juiz. Robert,) ('sfor

O Avai tenta acerta: �
suas linhas, com o ".lUe !Jas defensâvcl o tento, tal co movIment'á 10.

. a çado. �penas. No (!llarl:-O
sua linha de frente, Ola;> Q

saln a dominar técnic:l. e mo ocorreu com o PrJ:':C.. Apreciando os vInte e
venCido. Jaime rraC') t.er;,

Individualismo de al!�u',s ,t:r�rlalmente seu nnin_ 1'0 do conjunto IlZltll'r:1" A quatro jogadores temo� a

do deixado pa.�sar dun." bo

de seus valores. é Imp��I_.
-.. - ..... .._ ... � �o�. � 2:. p�g.�lho. Aos 23 minuto�, em

�
ollcla cidade. Tudo foz crer Que o.'> mentores do I''',combinação com OIJSO!l.' • ,

• � ..I
be. de JO,açoba, ,aceitem o proposto

dOS,
"sponSÓ��i�

Eurldes tem tudo !J�·ra. pelo eqUipe pro lona. •
marcar, mas ao deste:l" a (I

, •

•, , �. � \t� l��·, J?�
O Gr��io ESportivo Olímpico, re(':ebeu convit�

---------------�----..-. ===== CJ'i.� � ���,,�, p�lra se E:Xlb'f com suo equipe de! prof-issionois
I no'

bre o2tr���s���e����i�ã�eO����v�r��:r�od�e���r EstS�� PLACAID ESPORTIVO DE '0 .ESTADO"
�. � �

,
���:eC1�b�QO��:·Je�::�u�O.��;���r:a_,sl���vad�e��;-.do", o mbis antigo Diôrio de Santa Catarina, bei_ _ '. Maury Borges Inter�ssodo Cm t.rovor um mtereambto constante

rondo os cincocnla anos, mos progr-edindo de tal
Em Soo Paulo: Vasco da Gama 2 x PortugueSl:J de, HOJe a Associação dos Funcionários P'bJ'

Com cllJQes d':! Cidade industrial. O convite está sen •
formo, que se transformou como o vinho: _ "Quon. Despo�t.o� I. "

do Estado de Santo Catarina estaró ho�no�eo��� do eStu�odo pelo diretoria do clube grená, devend�,to mais velho melhor". Ferrovtana 3 x Guoran! 1
.

• aos otletlCls e diretores do Tesouro do Est d
. ser aceito.

_

Calouro na pá9ina Esportivo, fui guiado pela S�ntos 3 x Corinti(ln� de Presidente Pru�nte 1 ,q�e_ se sagrou Campeã dQ Torneio de Ver�o�' e����e '. .,
moo omc;') ,. serl'n..J de Pedro Paulo Machado, Boto_

Soo Raul? I x Palme,ro� O.
" t!çao que movimentou vôrios' equipes formados; MaiS dOIS convites foram endereçados aos men •lhador in<tmsavel no luta Giório do Esporte, media. Ponte. Preto � x Batot�Js O, JI dJrigic'kts por "Barnobés". tnres do Clube Náutico M:Jr,.,ílio Dias. Um veio d;

dor dos rixas que ser,prc toCOntecem no esporte en.
Na RIo:. Br�sll ,3. x Pa�s de Goles 1. � _

Também os atletas e dirigentes do IRASC. es_.
Jrt:Jçobo e outr., rle Cocador 'esoectivamente rlc..

tre cronistas e diriq("tes, apaziguando o fomi]ia Em, F.lonanopolJ,S\: Aval 4 x TlQmandare I
,. t?roo send� homenageados, por terem conseQuido o Her:"alens� e do Cooodorense. Diretores do clube

Esportivo do Capitel, com suas pOlavr'tas e medidos AtletJco 1 x Paul? R�mos 2 " titulo de VIce Oompeãa. pralano ficaram de atender aos convites de iOcórdo'
orientadoras. Em Blumenau: OlJmplc.o 7 x Floresta 1 '. com os datlCls existe"t�s em seu catendário. ,

MourY BOfÇJ('S destf'mido cronista, se�pre d'"u Amaz<_,nos 6 x GuallOnl 3
• N:J nOIte de hoje terá s.eguiment o Campeona •o móximo de Sf'US ('sforcos por uma imprensa Sadio, Palmelr�8. 1 .x Vast� yerde Q.

.

to Solonsto com o efetuoção de doit jogos, confor: Já se, conhece. o tabelo do returno do Campeo_
sem.. recel-;o dr' {,c(('ver r:l:lro crjticar foi outro grande

Em CUritIba. F�rr?,vl.ano .1 x RIO Bra�o I , me determina o tabela. �o.t'? do LlQO Bru<;auens� 'de Futebol. O r:p.turno se�á'
incentivado r paro que cu me dedicasse à imprenso En; Borro do P.rol, Fluminense do R!o 2 x RoYal 10_' Os iog.os que comp�m o ter.ceillO rodado do mlClo_do co":, Q. efl'tuaçõo. de do�s.jogos. Em BrusQue.
esportivo, l's('·C\;"ml.; meus modestos comentórios;

co O
, , . , . •

returno aSSinalo os seQulOt�s catetos, Barriga Verde p��arao prtillJondo Guononl x USOtl enauonto que em

sim, mas c<;cr :'(::'m censuro, sem obstó:::ulos, cri_
Em Ira�1 Ollmplco 2 x �olestro Itolla 1. x Coravaf\::J do Ar e Bocaiuva c Bom Abrigo. TI,[ucas o Tiradentes 1000al estará recebendo o ViSito'

ticando 0'.1 II I d, O'.i(>m quer que seja em todas Em Seleto I x (aromuruO, do Cnr!os Renaux, •
�u���s�f(J5 (' 'I' �nt:, �:rr;�:���t::i�'l)IruOri�, -,--o----.----.-----.--. vem �e Fr:�(���ooC���rih��:;m�: �o����:�o,de i����� O sr. (eis,., Ramos Governador do Estado, tele.',
mos dcntr

.

respeitamos � MaiS um Treino Realizaram os • mondo q,ue o entidade soloriista nõo dará apôio '00 arafou o Comissno Central Organizadoro dos III k. •
•• , seleciono�o que poderio ser .formado poro represen_ o?� .Abe�tos de Sa:-.ta ·C-a�rin.o, comunicAando hove •Juvenis Barngas-Verdes '

tor o ca�ltal do Estado, nos IH jogos Abertos de San. d.lnqld"... a Assembleia L:_qlslatlvo, �.m �pelo, �o sen·

� to Ootanna. tldn de vo�r o ,.oncessao dr'> auxilIO fInanceIro aue'
O. treinador Ci�O S"Jr'�ldi lados.

, • �Q foz necess�r.io o reolizaqõo do maior aconteci_ �

rcuruu !l.O es.tâdlO Ad'l,Ja A seleção vermet�a (,1�1 III ,çomento_se .Que o sr. Hom�lt�n B.e�r('to, atual f'I'lpnt .... al'r'l!:ldrmstn �o esoo_rte cotari�ense. O a�sto d"JKonder, os atletas J;I;>lU putou CO�ll. a branc<l.
. ,)�r. presIdente do entIdade salonista Ira solICItar licença sr

..
G,..vPrnador fOI recebido C"lr'n 'mensa sotlsfoçõolIII

mais um t.reino rje conjul1 4x4, em, dOIS tempos (h!it.iil' por 30 dias, Cast') a notí.ca venha o se confir�r de_ e 'ilmpotio pelos membros dO c.C.O. •
to, visando armar :lo ,;,_I!: tos, com uma hom par:\ 0, veró oS!ij.Jmir interinamente o presidêncio do FCFS

"

��� �:tar;u;::�d�!l P�I-;a�� ��i:e�:�U�d!� minutl;.' 'na. o senhor Zilton Saibro.
; com �.�I:�jt�����er��rC���ejm���tic�ati�:��c�,

terlor do E$�ado. Para Ol> brancos mare_'. GilQerto Nohos esteve dirigindo no tarde de oroulht) justifica,do, o consagrocão de seu rernador'
Quasl todos os· com'r('�. ram Ventura 3 e Pt:)t,!, domingo o clôsSico de Lajes, que movimentou os du� D/amoveu lImo t'hurrascocla íntimo Pm homerY.lge"...,dos estiveram presenle,:l enquanto que pan�, .13 .nr' os eS(luad'ras do Guarani e do Internociona1 no clás_"" Horrv Kreutzfpld, orôo do qur<rnkão do oito d('l�

prática de ontem, tendo o melhos anotaram Be!a1�'l., sico GUA_NAL serrono. M(Jrtinel1i QU,e reoresentando O Estado, n" recent••
treinador tormado ôua!t 2, Carloni e pabnen... ",

(',nmp�o�t� nacion,ol ,do c�nooaem ,.,olhe-u s��a...
se�ç�:inador CJr� '3oll�inl ra�<; a6�:S f��:���sti'Je • c, ... doMf�::bO����lisi�n��q��,r�p��� jS�te�õoa:o��: ��sn���r'i��I����(Jnclpol PQreo do certame e unlC(,
ficou. sa.tlsfelto com o tie Brancas: Otavlano, r:s,.n. tivo para aue o mesmn se montenha-ofiostado d(Y.J Alé", do,c; vór'ios remoPores e o(I�<;o,..iadrK ;"ú�,
semPellho daa duas {'quir�'\i e Adilson: Vllton e �:;; TfU Qromados. Tatú vem treinando quosl Que diari6men_ I1"prrloS diri"Pnt�s do dube bl"menaue-nse, inclusive
sallent,ando que o exerci.clo Cabeça., Vent.ur:l., Pl'flt� e' t,. nç> e<;t6dio do FiClueircnse, ostentando uma 6timo r") seu presidente sr .. �rico Muller.
de ontem fol bem r.1,O!1I1ur ce�:;��lhO: Rabe Hcnrl'

f6rmo físiCO e téc,nica.
.Ar;."., da churros('C1da. ofpl'ecido eell1 díretorit

!�é��a'o�::���o::, ��: Que Blringa. e V11n{ar; Be_' A diretoria do Morcílio Dias vem de fixor em ri ... Am;'''ico an <;I;!U remndor Hem.... Kreutzfeld, (''''�
convocados, nada mcns d'O ra. � Lauro Carlonl Ler.o' Cr$ 350.000,00, brutos, por dois jOqOS que possiveL !,nnrou.c::e r,"lmneõ .... brasileiro d,.. re""o nt) Oito Gt·

que 8 t.ent«;,s forem nssln:.L Palmeta p�ftnhO � Cus,
mente realizará em JoaÇJoba em doto a ser fixado, f'lnn;e do M"'rtinelli, t-ambérn lhe foi ofertado .,ek

--ra:
'

.

...���:.�i:"d..�e�����e:e-':0...c.:��o��!.m���h�_�
""

.,' ·it

_.' rf

Palmeiras lidera o Certame
8111mlmallense

Com (]uairo pr'·Jj(l· J

:mdos teve SI'(lU{'I1:,l \ }'.s

tard('s (1(' sáborb {' (i 'Ill'",

go, !'espcctivamN'!J>
t.:1. l'odnd3 do pr I "T.J

110 do ('C'l't;:.J!l.!.· �1_I:t. ::, .. u,. ,-c1.%.�_
ellse de roo !J; II, 11"." 1. Palmeitas 2 j)OfltO.1) :;,
sentou (I.� �C'''UJnl :!.o Olímpico 3 p.p
tads: na t;· rde (\ _,,�, 3.0 Amazonas 5 ponl'):; p.
o Olimp\co .aba�(u 1· 4,. Tupi com 6 ponto.:; p. ..••�____:�resta por 7 ll'll�o 5. Vasto Verde com .7 pp.

DOtll!Jl!�.'): Am. �!ln 6 ,< 6. Floresta 8 pp.
Olrnranl 3; P:lI"lH'j I x 7, Uniio de Tlrnb6 10 ?P,
Uni:i.o de Tlmbu J Wlll;n'

� ANOS DE LABUTA CONSTÀ�'"

PELO rROGRESSO Df

SAN,A CATARINA

NO SrrrOI

lSPORTIVO

"�ve sequêneta Ih t
... r I" etcverta. coma em nert. r::

de ontem c C 1 H» rcrcaeu. bons lances
gtonal de Futcb' 'I rcrceüores.
rcaliza<;i� de (.

No un-Ho ]J

rodada, uvcn.o-, J

Orlando Se::.!!

Na primeira etapa ver!
ncou se urn empate .te tx l

� o Auísto abriu a contnz-m
uo , I!) mtnutoa para HI' i
Ilho empatar aos 4(). !lfl

antta etapa o ('c'.ej;)
·U de: In;t.,e.re.::!':c· ncts

tro entre

cões rto I\Lk '0

1:1 RI')":) l'

.

O pn·
de .

[,
Perante eor.sídcr ,\ I :1

bliro que qua-« u: I" /,<1

o corosso uo M, ", {,,'
rrontarnm 'C', S:lC (LI.
dc, os coutunt j

dos do Bl'aql (' d·�

Gales, continuando ,1 se-te
etc lestes dos campe--e-r «o

mundo para ti cert-m-o ôo
Chile.
O Brasil form,)'1 ,z(."ll.

Gilmilr, Jair Marl':1.:--to it':.lU

sa da rodada): T1lpi de

G=L�pur 1 x Vasto Vfr(�e 0.
Após estes result;lf]O.' C a

sf'guinte a cla.�siflcaçà.o clc'.�

pOJ' pant.os pf",ll

cumprirem
Ano (

do, ori(nt
ganhas I'

raçõo 0('1 ( cr

Pa!.:1 rY1,�

cf-tormos n

ndjdo, difunàn.
bJtolhas foram

'1 � nOSso coope_

�" code, porque "s.e- fe�
)s, o Vl'rdode ficará no ruo"

como (>s�r�vtu Tag t'.

E muitos n,- '=' no ·,t<lM, outros se melindl'(1m
quando o verdodl" é dilo, numa critico sadio e cons·
truti...,.

.

A fibf'rdllde de E'<;crever sõbre assuntos desejc_
mos, nos lorna dia o dia mais cônscios de nossos de_
veres, e jom:Jis daremos aos outros liberdades.

Continuaremos lutando pelo desenvolvimento
do €soorte em !1os<;n Estado, Criticando ou elogiando,
sem tPmer �;<; t('mp"'staçles que advêm quando úmo
verdade é dito

A lodo� ()u� oq�li �obutan, do diretor 0iQ lTt]I3is
modest"': funcionário, ppl,) muito que têm feit(l) em

nesso Ec;toclo ('[través e<;le órgão de imDr'$n.$O, os mi·
nhas fellci1:;içõ('<" (' nLJ� "O ESTADO" cOIiItin.ue 00
mesmo .!inhn ,de condu11':l, E'nvelhecendo, mos como

escreve!! Pitóqoros: "Uma Belo Velhice é ordinario ..

ME'nte 10 r ompPnOJC:l de uma belo---. vida,

�;

";dC'�?l?�:t:tf#?-'���
"

-----

REOÁTOR,

'ED�O '4l!LO A4ACItAQO

.....Ully 1011'>0. IUI LOIO "

ClIL.IlITO NA"AS

dem, que venceu po.. J"(l.
Alhanhã as duns ('quI.""S

v.oltarão a jogar, t.f'1'�0
por palco o cst;:i.dlo 'do Pa
cuembu.

.

!l 'OPO'!:>'>1U opuou"(tl ,"U

$DI·..•..Zlj _

5""1D,,_
cpuDbDdOJd
ap 3D-1nfU!d •

&1'UI"d -
SOIjU&Sa() _
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O l!l:ds nnupo Di:írl(ll'-tM S.IHhl

I��e!�le de Agõslo - Do�n_g�a13 de Maio - Encontro dos S;otinlws, em Roir.znagem ao "Dia DiU Mies" wr ira-.õl�..J-'"

-� -- -- -

---I=-C���!�{��ADO N'O lA- s
--� - ----

--�

Washington, 12 4 ".P.
O Estado) _ O Võo orbital
do l!!omundante Seott eee
J)eA!.er que estava, lM'e91sto
para 17 do corrente f:ll a

diado para dia 19 do mes
mo mês, anunciou a Admi
ntstracãc da Aé.r;Jnautica c

EPPllCO

.---- �'N õEiEÇ"'O----
._

A n;\lNIIA 1),\5 IilCIl!I.F.TAS, rica na f\1J.a;
CunselbeirG Mafra p,l.o 154, de um lado a Ioda

�cviío de PECAS E ACI�SSORIOS, e do outro a

oItcção dfl PlNTURAS E CONCERTOS. -

1'",,',..11' :Im.

vendesse um conjunto motor c gerador cte.,
mco NONrGOMERY 750./1.000 vcrs, 110 V. :11-

Icrflodos, partido ouromotico 4 tempos e poine] de

in�trumcntos. estado de novo com pouca uso. pr e ,

.. IOLAMI,IIfl'ER.·f:lT.. oo.,.....r;

(I) de oco.,iõo, trotar nesta rl'do_ç_õo� -.: _

De-me
.sua

mao ...

.-,
'. ,', I

,-

b
Eu lhe garanto _ , muito duro opr�nder a andor no minha

idade .. , Os músculos nõo obedecem. Só com muito esfôrço

conseguimos mover os pernas, Domas oiguns passos com ati.

mismo e, de repente, os fôrças nos folfam e nós caim.os, Mas

nO$ levantamos depressa poro andor e tornar a cair, As vêzes

Q gente choro .. , Assim dificeis são quasp. Iodos os nossos cxcr·

cicios e estudos. Mos o sacrifício compensa: eu, por exem;:.lo. já
melhorei muito e estou certa de melhorar ainda mais. Na futuro

espero ser como Você. Poro prosseguir minha recuperaçêio e de

tanlas crianças como eu _ para atender o, milhares de ou Ires

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu aux�io. Ajude·
.nos! O que e pouco pora Você será quase tudo pena nós!

Êste é o Centro de Re®ilila·
çõo do ASSOCIAÇAO DE AS·

SISTÊNClA A CRIANÇA DEFEI.
TUOSA . 6 Av, A.cendino Reis,
São Poulo· o mCIIS complefo da

Américo Lotina. AIÉ:m de dor (11.

siSlêncõo, preparo téC/licos e,,,

reobilitaçõo, servindo a rodo o

8ro$il. Graças ós cCintr''''I..lIçou
do povo, já $e encontro em. par.
le inaugurado e em funCiono·
menlo_ Ajude-nas c ó'prt!'$$Cll" suo
conclu�ã'l, o fOler fo�e 6s des·

pesas de mO/l\Jlenção e, ompli.
ando·o, o CUidar de Itloior n,j.
mero de criorlçeas def"'tl'UO\>Q�.

Pr••idcnle da Campanh.:
Dr, Jos' Etmítio d. Mora•• Filho

ASSOCIAÇÃO
DE ASSISTL:NCIA
A CRIANÇA

DEFEITUOSA

CAMPANHA PRÓ-CRIANCADEFErruOSA
ENVie SEU DONATIVO À TESOURARIA DA CAMPANHA À RUA SlNAOO1t •

FEIJÓ. 205 _ 80 ANDAR - SÃO PAULO, OU DE"OSITE--O EM QUAL·

,UER BANCO EM NOME DA "CAMPAr.HA PRÔ CRIANÇA DEFEITUOSA"

SANTLAGO DO CHILE, 12

��;rarU�,�:���
contra-se em visita ao ctu
te. Os legisladores foram re

eeuídcs peles- representan-

tcs do· congresso do pais,
di!veDdo visitar o Presidem
te Alessandrl Rodrlgucs e

o Ministro do Exterior, SI'.

hCar111ne3 soeemazor.

LONDRES, 12 (8NS) -

Unta delegação pnrlamen
ter uresuetre encontra�se

emvtsrta à Orã·Bretanha,
tendo sido homenageada
em jantar ofer.ecido peic

gt'JYérno brltâa,co. Os srs,

Moel'bert J.evy. Bocayuva
oueaa, };'r.anclscn Leite Ne-

W, zerrorson t>a-gular e

..

oen, iach:u'i;\� d� AssuinP'

\�iW, �5.(} el)l\vid:ld().� ofjdals

du p.irtamento Lb Grã üre

Lanlia.

LONDRES, 1'2' (BNS) -

O Sr. nugh OaltskeU', lid'er

da OPO:-;ição trnb:llhista brl

t:ánlca, duetaeou em progm
ma de tele'llsíÍ'O aeredltt.U"
que a 6rfi-9M!taNul deVI;;!

l:ngrcs�af" no- Mefrt>adD Go�

IllUIlI uu nester se d� pá:r
ucípar dti 1lI ...101'I1O, d"·lOk:n
uenno de us cOOdIÇÕl!S se

r" 111 em'�lt) 00 'erradas. R.e

';l·indo·sn &US a-specl.os pG'"

nucos. o Sr. OaltskeH disse
nada na-e- no Tratado ce
Roma "ue imjle!}a a Orã

Bretanha de .segusr uma

[lolilJiea. cxtel'l)a IDde!)en
dente. se, entretanto, SUl'·

!Ii.-:sem acordos unertnues

que a ollril!:�ls,��:1ll a dccl

sões muj'H·itúI·i..lS sôurc (IS

suntos políticos, havcrla cn

tão, meu vos reais pa ra se

pensar mais seriamente na

incO\l'cnienci"a da partsejpu
çfio britânica Ira �rcJ.do

Comum Europeu
Falando sôbre OS aspectos
eecnómtcos. o Sr. Ga,itsk.-�ll
disse existir alguma va.nta-,

gem n'o ingresso da Grã·

Bretanha _no Mercado Co'

nlum, a longo pra:05o:l, embo'

ra houvesse algumas des

vantagens a curto prazo.

Ingressar em bon� term'Oli

seria, diSSe, um:l vantagem.
Não ingre5sar seria uma pe

na, embaril nã.o fÓ8Seuma

catâstrofe. Ja ingressar'
em maus tênnos, concluiu,
significaria o fim da Com·

monweaHh, o que lumenta·

riamos durante tõda a vi

da e pelo qUe. a História

nãn nos pl'rdo:nla

-"Sempre Alerta"

"Sempre Alefta"
AI.U6A-JE

Aluga-se uma easa 9

AlallU'da Aq:olfo Kondf'1

n.o 10.

Tratar pelo t.Plefone 210·,

El1raNG
Caderneta
Foi e'<traviada a. C:lde,

neta n. 632 da 2." sl!Me, ;�a

Caixa. Eeonômiea Fe,It:!'1ll

de 8a.l1ta Cat.ar1rut..

o Avaí...
(Cont. da 6a. pa�.1

las perfeltament.e 0.1,'11 ,;1

veis. J. Mart..ins. Ir;�'J e

Abelardo bons. Fra.c';" Oli

vaI e regulares Fiéa. JUtl

rez e Sabará. Ra�o, PE.l:i-go_
so como �empre. Jairo, Ln

lão e OlUtgo- :lem Pl){jerem
realizar grande coisa, _a
à fraqueza do c�njll'I:'I.
�a dlreçi1.o do encollt.�;)

funcionou o sr. Sllvano AI
ves Dias, que ia mui.-W btm
até q,ue surgiram duaa de.

Cl'sões erróneas que em

cheio prejudicaram ';o:U

trabalho: o gOl .Ilã.o con!lr

mado de Vadioh e o pen;t{
ty que não exl8t1u. Grau 7

para &eu deSempen!u,

Si� quadros f0r;!1arilnl :::'3

AVAl - Acáelto; Bu:hlL

lRenê). Ned. e M'lnabo'
GersJno e Robêrto Silva;
GUson, Luiz. Roberto, Vil..
41hl1o e Eurldes.
TAMANDARE' _ J:�j�'''''e

1. lola.rttns, ldneu, O:'�raJ
(Aberaroo) e JJuarez; Fi1a
e Sabara; Galego, R.J to
JaJro e- Lalão.
.Na preliminar em ,(' as

ecp1lpes de Juvenis d()8 ln"..

mos verificou .�e 11m rlnp:t,

TPREVlDÊNCIA SOélAL �
.j a.�(IJ;úJtf.r----L:2;

Continuação:

A CONTnrnUICAO DO EMPREGADO E DA EM'PRt;:·

SA PARA * PREVroENCIA SOCIAL.

('TraAt>crl L:) da Resenha da Pte\'jdenclJ. SOeio.l A ..

"".)'.
O Segur!ldo�Arul/';o ,Tl':l.txlllw.d(lr Nvul1-1O' assil1:l' coo-

-Idr-mdo o ('1\\0 presta SCI'VI1.jClS a diverslI!'I emprêStiK. ugru
pado. ou não, em Sindicato. InclUSIVe os esuvudorcs. con

Wl'�nte's e a.-.:sêmelh:ldOtiI nmtribuirá ("(Im umu percen

tJ.gem igual ao Segu!,.I,dG-Enlpl'egado, 8W: I ultu pJI'

ceraer e reesarã sóbr� o galá rlo-Base que é fixado pera
')rtrl'r!ll. Ministerial na 221., de 25.5.1961.

A tabela de SalâMo-Btlsc vig�rarâ até que o Mlnts

tro. 00 Trabalho expeça outro tendo em visto o nôvo

SUiâ�it".]I,�inimo.
O S�LJ1'ado-A\'llt'P dcv-rà reecnrc. ri S\l'a l'.r.ntrtfHli

(':;"0 ao rnsdtuLo a r'11":: csrtver l'j'lnd'O. '3tlf! :'I' úitil'lO d{�

d'l mês SUbsl'(1\!CWe (VI nuc se rcrortr n f'e�mmel':1�r\) :1l1

[('I"u:t. Assim, a ,{'uJ1U'11)ui(iCw {·.ó�Tespundenuc aw; ·'\,)a·
nh-»,' de j:l!'I'cirO c! '\'c::i ,:('1' c:Jlhid';,t' no- decorrer co INês

d. rcvcretro, a C''''n'(''r.'''ndcnLc a esta mês até o fim de

março c assim por diante.
'

A ratta de reeenun-ento d� COlltrlbwição na época

própri',), 1;n""·!·l'·:'-. f" segurado as \)àwamentG do juro de

mora de l-�;, ao mês
� _ CO"TRlBUIQAO DO !JEQl!JRADO EMPREOA

DQ-DOMÊS1'ICO
O se':urad)lEmpregano-Doméstico (Empregado Do

méstico asstm considerado o que pr2sta servícos de na

tureza econômica à pessoa ou hmílla no âmblta re�l·

dencial desta) contribui:á com a percentagem de 16%.

i�ta t, em dobro, B':f correspondente à sua contribuição
e S": correspondente à cbrttrlbuição do empregador e

reenlrá .oiIbre -o "BalarIa � tnserlção" que eorrespond�·
ró. ao ganho efetivamente D:uferido pelo segurado, valen

do pala tal fim- a declaraçAo do resPectivo patrão.
O Salário' de Inscr.ição sã poden\ ser altellado d'e 2

em 2 anos A C::n1trlbuicilo dêsse�. segupdos (facult:atl

voos) deverá ser recolhida mensalmente diretamente 3/()

LAPC, atê o último dia do mes subsequente ao que se re

feri.)' a i'emuneração rec2bida, Assim. a contribuição) cor·

rC�'pGndente aos ':ganhos" de janell'odeverá. ser reco·

lhlda no deeorrer'dn mês d .... fevereiro, a correspond-ente
a êste mês a1'.é o fim d'e ma�4& e assIm por diante. A, tal

ta de l'�o!h!l'n-ento du.s cont.r1\).ut�õcs na época própria
sujeúarâ o seg'l.,ta-do ao pag:amcnto do juro de m�>nl de

1% ao mês. ,. _ ' .•. _.. ._ ._

CONTRIBUIÇAO DO SEGURADC··FA'C"OLTATrvO
O s�gl1Tado C!ue desempregado, licenciado ou sus·

pen!!O sem \'eRcimento, ou. ainda, que venha a exercer

athridade' Rãl) sujeita à previdência social, por prazo su·

!�ri-Jr a }2, �ne·;e;, 2 que por um désses motivos v-enha

contribuir para o In�tituto e considefJ.do facultativo. A

contribuiç.5.o dêsse segurado sera feita em dôbro, 16';.

correspondente à sua própria contribUição e a do empre

gado!' e terá como base o "Salário-Declarado" que hão

pnderá ser superior .lo último salârlo de 'Contribuição do

segurado, nem Inferior à sua metade. O Saláfio Declara

do pnderá :ler alterado, por soJlc!t�ão do segurado, de

2 em dois anos. de acôrdo com Os coerlelentes oficiai;;

do CUlitO � v.ida.
A primeira contribuição do Segurado-Facultativo

deverá ser recoll1:i.da até o último dia do mês seguinte

��I\;ã:.e��'l�n���:s,d�tnb���t:téae:i���i�Ó \Id�:nd�o(����
mêS �ubsequente. A falta de recolhimento 'ãri� contrl

bUIÇecs em ép0C'3. p:'ópria sujeltacá o sel!;uradn ao paga.

mento dJ JUTa de mora de lo�k ao mês. - O segurado 90

Clerá, depois de efetuada; aprlmeira contribuição, inter

rompe.las até 12 meses consecutlvos. mas para reatar o

pa:�amento, oU' para ter' qualquer beneficio do Instituto.

t;:ní. que pagar as COl1triblliçôes em atrazo. Se o atrazo

for por mats de 12 meses perderã entÃo todos: os seus

jireitos Ifie segurado Inc1usi\1e ()- de requerer para contri
buir novamente.

o.. empr�gadJS dOm"éstlcos e Os médicos nã-o contrl

bmntes 61:)11Catól'i06 dos Institutos, são con"!tlderados SE·

OUltAJi)()s.rACUL1"ATIVOS DO IAP dos COMERCIA·

RIOS.
IContinual'emi'lS com a publlcaçâo no pró'

xlmo número)

l.G da trt:s te.uLOi),

'NFORMACÕES
TURtSTICAS
�(J'
,.!JJu«álitt't1L

(S'GUAOS \lIDA E... GtltuP'O E
.CJOENTfS II'ES!OAr5) \

ESCRITÓ!'IO:'1lO70f0SElEMBRO J50 "'
n.ORIANOPOu!o S CATARINA '1
__,,=�::::=,..:__j

A •••,.

Agoro,

ELDORADO

Cr$ 25,10
Milhort;s de fumontes já comprovomm que

Eldorado wfisfaz melhor o sev QlÔsIO de

fumor! Novo cig�rro do t�Cidicional marcO'

Souza Cruz, Eldorado 4!stó senJü aclamado

'Ort'lO o melt1�WQ d,,��e!

cigarros

ELDORADO
&em ,." ...dIria do seu "õ<fo

OA. DE CiGARROS SOUZA CRU l

1i1ãe Royal --BARBEIRO
Agro�tém a' P�rêncio

Rua Je.ro';lino-- Coelho, 2 nesta
Seus prof�slonais atendem o domicio
Telefone: 3411. ELOY VARGAS

r--- ,_,_.,I ",--"",,,"", Ar----�J�:;��
� .

PROGRAMA DO MÊS
r:�o 11 - Futebol de Salõo: Allético x Doze

.13 - ,�ncontro gOS Brotinhos, em homenogem

:o�� dos DIA DAS MÃES", - Orquestro de Cas_

Di,� 18 - Futebol de Solão: Doze x Paulo Ramos

Cos�n- Encontro dos Brotinhos - Orquestro de
" 22 - Cinema

Ci'� ;; �!��OJ!�e;:iCiO do Soe. de Assisten_

:: 25 - F�tebol de Salão: Ooze,x Bom Abrigo
25 ....:.. Bingo

I� 27 - EncOf'ltro dos Brotinhos, Orq, de C<lstf.
" 29 - Futebol de Salão: Ooxe x Bocaiu\lo
" 29 - Cinemo
" 30 - Bingo em beneficio à Sociedade de Am

porQ Ó Velhice, '

-

Observação: As pari idos dI;' Futebol de Salõo !:i!io
realizadas no Estódio da F .. A Ç.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



e 'Ciuerrat em Florianõpoli
Ne fôro �a �i�a Pú�lica, o POfO será &em�re o Juiz Inmro�U,el...
o Governador Celso) Ra_' subornando funalonárms, das causas coteuvae. E não reae do Palácio da praça

mos, ao traçar, em base de deturpando .documentos" foi outro o juiz íntegérrt, 15 sem os cutdarios pera
longo e objetivo conheci. para acusar o';Oovarnador. mo que, menwrável pleito, evitar o próprio emporca,

D· ".menta da situação do ss. A tôdas essas Intámias 50. teve de sacriflca.r às conse. lhamento, que destoa do E'STADO'tado, o seu Plano -le Metas, brepalra, porém, a nonas. quênclas dos desmandos e ambiente educado e límpo •

:!mil��;;;a��v:U;u�"l i�i�l��� ��a��e��ti::i���;\� to��r�� i:���a��a��de��SC�U�9:�: :�ag�,::e :ea:��sp�;!: l�� \ O MAIS unco DIUIO DI: SUtA tAtABUfA _ "Participo Vossêocla che rente - Comandante
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ralidade partldári>1., »êo com certos tndvíduos, que da UDN no Eatadn, para

seria "compreendida por al, nem guardam <t própria eleger o sr. Celso Ramos ----.- ... -,- ---------

guns dos prcnssícne.s ela honra contra a ínexnção com a espcrancu duma

:�:��a�:m;'n::S;!:dn�a�� ��s c�:���:e:to 5::Vi;�e:a� ���ã�omreec��:::I�l��:�C. do Na Assembléia Legis'lafiva:

g�Q�':ª �E§i�ª ���;2� �On�raIDla�ões: Aninrsárjo da Guarujá e (,10 �stado'
§�7-��g� fF#jt.�;Éª ª{.��� ��osi�ão Distingue Im�rensa �ataliciante
tlqueiros para a coop�L'aç;j.o ::!�o �:t:U:s S�e;�l�::;�;:; dos e os escrúpulos morals O deputado Dib Chorem rianúpls, isto em 1943. com

.

nerenu.se, o ora-ter, ao SR escrita e falada de Brus, passagem, ri 13 do cor

:�!�I:���a Pl:n��:�� (;:.� �re� com inapagáveis testemu ���c��:t:��!::::::t��f���:�� �:s s:s�oc::a :;�::l P;�l: �� �:i���al:upe�!����l��t�� �at:á��;' ��ar��� �:�::1��': �u: 6r���::;0,à' ::IS:�::' �'Ect;T!��, a:�v:�:��!'J
��e :;d!�r����Uti���·ma:;IV:l. ���m��t::la :���������.os cômico rtdícuto. unânlmda:de, \voto de con se no penceeme da tento. a causa da oposiçêo, a líder da oposição. deputado esta folha como um' i?'
Não há portanto que "s. Mas a verdade é que o po. �:�!����Õ�sa P�I:di�9YGuaU/�L ���!�ã:S:d:��.o cO��b����, ::;:�ôr: :�����e c��::�u��:· :ud:sm:: p����;asd���f��'��:: ��e le��:l�u�:�:;ln�n:,����

!';u��ar :;OS��i:��..;ta�e�: ��n::r�ose��:ed� j7��Za br��: sa�:�s c:��;ihao nã�U:') t�� já. Da tribuna, o represen, pela segurança e reudâc se ainda mais no conceito pelo deputado Dib Ctierem da�ente aparelhado li

desce, nos seus processos blica de quem, depositário Insensato que não cnots !�:s:e :ee:se:ist�a� �:'�:i��� �:�d!n::7saç::��r:��ca����, �,o;:ad�:r���t�s. deputado ::nlf�s:��:�a .oaoap;'��()ae�� estar à altura das f.r

de ação e propaganca ,
JO de sua confiança e de um para seu govêrno, l,l eSif�{ para o rádio cauartnenso cuia radtorônco em onda Orlando Bertoll rerenu.se a menta pelo mesmo pio.

nível da rasteiros assaca mandato, tenha de pei-tar. nho fato de alguê.n querer pois a emíssõra era a pri' média e curta, 10 Santa carInhosa homenagem que pôsto.

�:i��osa�e 1�������'be;Uj�:s
se com dignidade a �en'iço galgar as escadas marmo. meir" a-ser criada. Em FIo. Catarina. a� autordades e a. Impren, "O ESTADO"; h ALTURA

:�a!�S n�u�r:!��:�:�&��)�. �-._-�.- •• '-�--�-- -
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dade e mo d"plst",,,,,,o CElSO DE REGR:ESSO:
Pretenciosos até a. incem

����:;d::�;;::�,�:;�:,:':- Tratou dos Interesses do Estado: Liberacão de
��rd:!;=���::�:���'��""�� Verbas Assinatura do Trigo Inicio das Obras de
de�spero com Que aeõa. I I
tem à superação dos verbos Barras d V I d It·· gem logo após seu üeseru, para relatar a ventaccíra

expedientes de en��nar o em o a e o aja I harque, o Governado .. C,rL
sItuação de Santa Cat:trL

povo, falseando.;)$ lf.1.tos so Ramos, Iniciou $uas de na,

- "Tratei, nesta minha clarações com um:!. sõ:u. ca��ta:!ç:�tu:J:o :s�a!::
Viagem e nos I,'on��ctos dação à gente catnrlnénse, sofrendo há muito.� __ o (li!!.
que mantive nos meio.:; po assinalando logo' n. seguIr
lítico _ ad�instratvos, dos .os resultados dos contae.

mterêsscs de minha terra. to mantidos.
E 'posso adiantar quc fo
ralO cor.oados de êxito êstes Tendo ido a São Paulo.
contactos."

E

Indústria PauHsta ,Constl'úi Escola
para ns Filhos de seus Operários

i�
;,(

i' Com a presença do Pre_

feito de Santo Anrin) e

de oul;ras personalidades

oficiais e sociais daql1ela
cidade e de São Paulo, 1'oi

recen�mente inaugurado

o Centro Educacloniil "Prof
Nicolau Moraes Bar;:u:.;",
construIdo pela IShM -

Indústria Sul American1.
de Metais S. A. em suas

instalações IndustriaiS "I
tuadas em Santo André.

Elisa escola' tem capacida
de para 6 classes de 40 a.

lunos e já está funclonan.
do através de convênio flr.
mado com o Serviço SOcial
da Industria - SESI F<.>l
construlda nos molde� mais
modernos de concepç� pe
dagógica, especjalinent� pa
ra minlsfrar ensino pr!má.
rio gra�ulto a todos 03 fL
lhos dos operários e run

__N_'
• _

Depois de deixar o govêrno catarinense, que eXerceu

com alta dignidade e extraordinário senso de71Ulcrático, o

dr. Aderbal R. da Silva, à prim.eira eleição em que já le

galmente desimpedido concorreu, obteteve ve' dadeira

consagração popular.

Na Capital, centro da; voluntariosa oposiçáO que o

combateU, a sua votação foi superior à soma da votação
dada a todos os demais candidatos que disputavam uma

cadeira na Câmara Federal.
Nos comícios que precederam êsse P�eito, o ex-go

vernador, na mais sóbria linguagem e no mai5 britâni_

co dos comportamentos, pediu ao povo apenas que o

julgasse.
E o julgamento veio, repitamos, como verdadeira

c01lsagração.
'

xx xx xx

Para o ex-governador Heriberto Hulse oportunida
de fdêntica de enfrentrtr um julgamento, seria a do

pleito de 7 de outubro vindouro. Mas o seu partido, na
convençcio d.e 12 e 13 do corrente, para a pleiteada ca

deira no Senado, indicou o deputado Konder Reis, E

""�T(! (1 i'ffUr(1 ('(1.(/('trl"l PREPER1U não tndicar candida-

No CliChê, aspecto cln. sole

nldade de Inauguraçé\O,
quando dlscursan .0 �r.
Luiz Eduardo C'tIilP(";O\

{lirdolllrC':iclc:nte dI 1$.!\1\1.J!Hf<'!'1 jululIlIl..:/do

Procurado pela

onde :;lronunmlou palesLr'\
sôbre os prDblemas do �

tado, deat,acou que foi' lã.

renúncias e sacrificios, divididos por uma equipe qUe
cionáriis da ICAM, como é a verdadeira executiva do êxito e à qual tri�utotambém a muitas outras minha mais sincera gratidão.
crianças que reslMm nas RUBENS DE ARRUDA RAMOS
imediações da fábrica. O .

Centro li:ducacional "Pnf
'

:�:::t�u "Mor;��a B����::: AÇÕES PREFERENCIAIS DA PETROBRÁS
���i�s�a ::;'.u,�a ��=;,:r�� 'Pagamento dos dividendos relativos
�,�;:�;;o .,';:1'�:lp�:o�:� ao exercício de 1961
sUelro.

:eport-a.

. 15 ANOS DE CAMINHADA' I

Há precu>amente 15 anorS, o ilustrado Pro!'. Bar- I
reiros Fuho deixava. o cardo de dtrlltor de O ESTA-, IDO, pafa assumir as elevadas funções de Chefe d(l
Casa Civü do então governador Aderbal ft. da Silva.
Desde êsse dia coube-me suceder-the, sem' poder

SU?st;t;:.itl�do o caso ainda aqui estou. E o jornal
continua. Cemo os tamoios, posto não haja andado.

- por andar - tonges terras, lutei cruas guerras; o

que é verso, rima e não deiXa de ser Verdade.
Lutei-as - diz-me a consciência - sem dobrar

o penache e sem esqUecer as imposições da ética,
sem deslustrar as tradições morais e culturais na.

7lossa imprensa, e sem violar as regras· do jogo de-
I

mocrático. Daí porque nunca tive contas a ajustar I
com processos e sentenças da Justiça.

Dirigindo uma tõ!.ha Vinculada à opinião pOlítica
de. uma enorme parcela da gente catartnense, procu
rei interpTletar-lhe os anseios, as definições e as re

beldiai. Nem por isso desliguei o jornal. antes o

comprometi sempre, nas causas populares que tra
duzissem autênticos e lcgíti71UlS interesses do nosso

Estado.
Crente da democracia, cultivei o liberalismo,

respeitei. a liberdade de pensamento, rebelde à li
cenciosidade.

Os erros porventura cometidos não os def.endt
desde a convicção de que, dentro da contingência
humana, talhara meu entendimento.

Da violência uSei sómente no revide, na repulsa
a provocações sem sentido e, sobretudo, no combate
às injustiças dos insultos gratuitos e das

contrafac-,ções despudoradas_
Um pensamento nunca deixou de ser norte,'

pros�erar sempre o velho di�rio [Ioriano.politano, cre

denCiando-o cada vez mais a eshma publica, à rea

lização sUPerior da sua missão de imprensa sadia e

honesta, orgulhosa do seu passado e sem tem07'es do

seu. futuro.
O que foi alcançado até agora exigiu 'trabalho,

PETRÓLEq BRASILEIRO S.A. _ PETROBRAS, avi
sa que, a partiI\ de 15 de Maio oe até 30 de Junho vln

douro, efetuará, a�s acionistas residentes nessa cidade,
por Inte.rmédio do Banco Indústria e Comêrclo -de San

ta. Catarina S,LA .. o pagamento dos dividendos do exer-

('ido dê li)61. relativus às "cões preferenciais,
de Hj�: :_OllJ'é u v,dor ilOl\1Íllfll (hl.� m(\_�l11;lS.

.,.
,-,

se - não poderia !)eCIUl!.lW
cer encoberta. ViVl4nl,:;i
como se fÔS8Cmos ncos e

-

isto nos impedia as lflJssl
bllidades de consegLin' 1L
nanc1amen�o."

Com referencia aOJ e:l

contros mantidos uo Rio
acentuou a import"Â.nc a

dos mesmos e o suresso dll
que se revestiram, frisando
Que deverá voltar derirr0
em breve para ,:10VO coa

tactos e entendimr:ntos.
Destacamos, em sillte�c,

alguns dos resultaáo ma's
Importantes:
.1 - Liberação UP. divcr_

Sas verbas;
2 - A�sinatura rio a::ôr.

do do trYg>J; e

3 - concorrência paro.

.in,cio da barragem du Rio
Itajai.
Além do mundo ortcial,

grande numero dn par�n.
tes, correlig.onários e ami.
gos ao aeroporllo Herdlio
Luz, à noite de ontem, 1'e
ceber o governadIJr Celso
Ramos.

Itens da Reforma
Constitucional
Concurso de
Oratória

O Governador Celso Ra. perícr guerra vg 48 pa
mos recebeu telegrama do cipantes vg sob dire
VIce..Almirante Luiz 'retxeí, Gen. mv. Ignácio Frei
ra Martlnl, Comandante da Rollim ve Chefe Depa
Escola Superior de Guerra, mente Estu<ws Escoh
comunicando a vinda de próximo dia 15 vg aero

uma delegação daquele ím. to Florianópolis vg:-t
portante organismo. O teor prevista 3,30 vg conflnn,
do despacho teíegrénco re, exposíção voesêucie fi
cebldo por S. Becla. ti o se. Paláeío Diretorias pt A

gu1nte:

O deputado Dlb onerem

propôs, Igualmente, um

voto de congratulações pela

SEMANA DE ENFERMAGEM
'0 Brasil Precisa de Enfermeira

12. a 20 de maio

Realizou.se domingo, sob
o patr.ocínio do Centro A.
cadêmico XI de��V€l'elrO,
o tradicional concurslJ de
oratória da Faculdac!� ctt'
Direito da Unlv�rsi1:1_de
de Santa Catarina. Obteve
mrecldamnte a prlml:,!l. {'o�

1ccação o Acadêmico PérL
cis Luiz de MedeiL'Oi; Pl·a.
de seguido dos academ:e'..s
Márnio Fortes Earro.'> e

Edson Nelson de Ubaldo.

Com a tua bondade e abenegação, inteligência e cul
aiuda-nos a melhor servir a humanidade ingressa11ào
enfermagem Escola. de Auxiliar de Enfermagem "1Il

Benvenuta"_

base
A eou. MAIS pt;'"'IITA 00 IIRASlb

�. .1

De entrada na redação, depois de uma larga
mlnhada por esses mundos de Deus, com os ab,
da turma pelo 490 anjversârio do jornal e pelOS 1

direção, veio uma pergunta um tanto slbillna:
_ Durante êsses 15 anos quantos jornaiS

co!s contrários à. posição de O ESTADO nasceralJl
Florlanópolls? ....

!
_ Se a memória, não me falha, foram cinco
- E quantos faleceram?
- Uns quatro e cinco quartos ..•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


