
ê)uinze Anos de
A direção Rubens de Ar.

ruda Ramos .em "O ESTA.
DO" completou ante-ao
tem o seu décimo quinto
aniversário.
Em comemoração à pas

sagem da efeméride os re

datores, colaboradores e
funcionários reuniram-se
ac llustre Jornalista em

um jantar intimo, realiza
do no Querencla Palace
Hotel. ao qual comparece
ram além do Governador
Celso Ramos, vários amI
gos do conhecido homem
de imprensa.

-

Na ocasião usou da pa-
.

lavra o professor Barreiros
Filho que proterlu a se

guinte oração:

�e�q���� �U�:�S:on',m, suspenso O destino dos povos,'quase btlgamos. Eu achava .. ...
que êle devia, que, a êle, PARIS, _ -xosso tempo e isso deixando de lado os

.

_

���io�I�I:a:��-:�a,est: �:I� e nosso mundo estão do- mitos as nccões''. Recor-

N hmava, e repetia, intlmati-
O Dr . .RilQen� 'de ''''''ruda Ramos, Quando [azia uso da palavra, ag1"ad�cendo� nl���a,�: Peo� umsusf:!�so qU� ��:d:ue �:a��u��de ��;'dl�� ão av·erá eleiçãeem J·unho:'

.

emocionàdo� a homenagem. Que lhe era prestada. I-'"

:a���o:ue, a mim, cabia
.Abencõo .ae hora em que todos quantos colaboraram vei descrição de Nuestra ::��noi:�iV����. PO;�a:a_�: ���n��1�C�mi;;i��:ta���n s:�� O IRE Não. Registrou a Candidatura

deD�C��it��: �aemR��:� . �Plr:��tI::!:t� d�e�:;�� :u:r���;�:ncl�� �uz::fõr�� !:��r:stá�e lálRnaA;::t�::
'

:�l.f: ��:tl�o"e;;; d����e� �1��t�. aCI�s::���n� :1: Pedecisla'. bal., em te cotocenôo à. tantas vezes até com sacrr- Godinho qué agora, para vista à Imprensa. Afirmou: mais inquietante no mo-

pesar nosso, anda afastado "Duas pctênctas detêm os menta atuaL Isso se com

e decididamente filosófico. meias de destruir as nações preende fàcilmente, dada a

Aqui está, nà na ponta, a em algumas horas. Não posição estratégica da Ale

dizer que ate isto eccnee- se deve procurar em outro manha ,de suas fontes de

cen: sim, o nosso Walter lugar a razão rundamen- energia, de sua eapacídade
Lange. O Capitão André- tal dessa espécie de dúvida humana. Devido às ambt

ljn;l com suas páginas .que que as gerações presentes ções dos eovréucos. a Ale

recordam grandes ratos manifestem ante. princípios manha se converteu

h.stórtcos da nossa vlda: o e doutrinas que antes- sus- ponto-chave. Urge, pois,
nosso laboratorista de cli- citavam fé e ardor". resolver o problema ale-

coes, com quem tantas ve . mão".

zcs discutimos, mas com "Desde o momento em

quem, no final, sempre es... que tudo pode ser anlqul-
tamos certos: Ai estão, es- lado _ aduaíu De Gaulle

ses homens atualizados da - e nas condições que re- G d' R' d S I�����c: q�eCi�'oveÀi aes!!iP: :���:s d;:�:le��tsu!;:�' p�� OVe rna or em 10. o U
tolha catarlnenae, o porotn dem ser deliberadamente

E Roo,S, mUi,'as, veze,
s pacifico rescrvtdeà A, F,rança InSPira.. .=lira o ncontrc b"

� Ie.c,!>pdato e..,!i!1nta.s v�� eúa POlitlca;"na medida, flo..'-; ,
V '- �QlOna'�ia;t�lxa�O 'dla ...

_

l

�.wo"O&-��� (S��t.15it;;t;PRambS
que, ao run do mês: var NI�déstla trata de realizar 18, o gover:hador Celso Ra resultados oBtIdos no ... an Fllho� secretário da vtecão
chamando um a um e te- o 'que e passiVeI e está ao' mos, aoompanhagu CP. !--(US terrores encontros, e Obras Publicas; Prof. Os
zendo assinar aquela 10_ seu alcance". aecretance e' assessores, Neste de agora �erl,) a ni de .Medelros RC:gj�. Se
lha que todos Querem as- estará em Rio do Sul, pa tendidos, além dos rnunt cretárlo da Edu'�\l{!'1-) e
slnar. E- o jornal, graças a ra mais um encontre rr gln cipio centralizador do cn Cultura; Eng. Paulo Melro,
DeUS, vive e prospera, et- OBJETIVOS nal. centro, Que e R:o (10 Sul, Presidente da Coml;<'!;"lO de

(continua pa S." palr.)
"Para isso e a fim de

osT;:Ult:��� �:s�,:�:������ ::!�: �����n�:��:iÕÍ�� Energia Eletúa; Dr. V/aI.

te�:n:: �:�d:! todos os ��:o�:at�:c!�e ou::S�õ��� cumprir su aação Interna- tros com Prefeitos c veree poranga, Trombudo 'Cen ::::S:�d�Jiv;;�a, �����!ii��
que se acham aqui Pensam digna das tradiçÕeS da �i�;se.l:_airo;:;a;�!�seOb�:� ��i���d�:::�:�t:�dClGOV:�:� trai, Pouso Redondo, Ria Largura, Diretor con.ercrm

co;: ;�m���:�'�:�:Ó�on_ in���'=��ae:L���rin���\xem_ De Acôrdo obrigações politicas, econõ-
do Estado. �'oestc, Presiden'c' G<.:tú. da CELESC; Dr. Helio da

tlssâo rec,ebe,- Amigo Ru., pIo, desembargadores. O EUA-Rússia: mica.;; e militares que lhe
Estudando os lro!)h�mas tl�s,P�:���:n!e R�Oer�� cr::: _ �:�e�eH��SC��v�����lo�/� ��.

bens, a' certeza' indesmen· desembargador Adão Ber_ ���pe�ial:vo��ç:�tran:��'ra� "in !loco", procuran-ju so po. Nereu Celeste Ghis!}l!1 cotlvel dos nossos afetos, da nardes que foi quem Inl

T' O LAO( converteu em desneces- luções adequadas €: dl·ter -ordenador geral uos 'En.
nossa admiração, e dos ciou no O ESTADO uma regua n J sãnas e custosas, e trans- minando as pri.or'o'.ctes, Está assIm con.,;titui�t,. a contras Regionais; Dr. F'úLnossós vo�os peia tua fe� coluna de Informação ju· WASHING'l"'ON, _. O formal' as antigas relações

vai o Chefe 'do Podf'" EYf'_ c,omitlva do goverr,áÔOt· via Luiz Vieira, Chefe do11"C1dáde pessoal, do nosso ridica, ·qUe teve ampla re� Departflm�to de E;tad:l a com Lles em cooperação cutivo ao encontr:> .:las ne Celso Ramo$". major Ayr. Gab;nete de RelaçõcJ Pi!aplauso pela superioridade percussão nos melas for�n- nunclou.{oflciairne�t·e, que contratual que Se pode es- cessidades das COmUllol'i ele ton SPaldIng de SQuza, blica::l do Palido .1') Go_da. tua conduta de jorna· ses e recebeu os malares
os Estadós Uni.dos e n URSS tender a outros; 2 _ Con- maneira .pbietlva. Chefe da, Casa Mllit.�r, Dr. vêrno; e fotógrafo Nilson11sM. e dilo tua ética lncor- aplausos de JuiZ1!s, Promo- Chegaratrt a um-, acõrdo �Õ_ tribulr para a formação de P.ode_se afirmar que tem Nelson Abreu, Chc.t� ca Cardoso, do Palár.k"rupt1vel de publicista. tores e Actvogados do ln
bre "a necessidade <te man_ uma comunidade cumpelaE nós. Amiso.s. 110tal terior, coluna esta que
ter a tregua" milltai' 110 no domínio politico; 3-bem: O pecado de vos tra_ mais tarde, quando seus
Lá.os. Colaborar para a criação

�::Ilr : �oeu;�::�:osL'"Lll�: ::;:��e: :�r ,:��t:�I��ar;e� Dean Rusk e o (lmbaixa !eOde��a�" fôrça nacional

A���;:. o Sr. Domingos ��: �����1 �e�:�a�a:�u�s�:t: dor Anatoly F. Qobry"in

E�:io::: o";o:,���=:; ��;;:�e�%aP�:'�:::ç�: �:��::;��:��:��::':�u!�
Ramos da Silva a fazer a quando havia uma noticia cessidade e continuar as

éntrega de um distintivo de alto Interêsse Juridlco a gestões para COI1StitUll' um

da passagem do decimo- ser difundida. Aqui está, govêrno neutro e indepen,

Quinto aniversário de ·Di- como um dos malares co_ dente para o Láo'i, (orno

reção do mais antigo Dlá- laboradores, o Deputado convencionaram Kennedy e

rio de Santa Catarina, ao Ivo Montenegro, cujas le- Kruschev em Viena, em,

Dr, Rubens de Arruda tras são as melhoreS por.. Junho de 1961.

Ramos. �"I I que nós sempre as deseon-

Agradecendo, nosso di· tamos no seu Banco. Aqui

::to:���n::;P�a����as,d��: �:: ����o�e��loo �:T!a� A CARICATURA NA ·IMPRENSA ALEMA

aqui reproduzimos colhi· a coluna de Informação
das â gravação: previdenclarla e de assis-

"Eu devo, de Inicio, fa- tencia social dos Instltu

zer uma declaração: é a tos. Aqui esta o Velho Ilde.
de que, havendo conserta- fonso Juvenal, mobilia da

do esta reunião, eu nela Casa, porque alí começou

nao me meti como home- modestamente e hoje pan

nageado. Na verdade, eu .tiflca em editoriais. Aqui
lhe dei outro cari!:.er: o está o Padre Brau, velho

carater de uma reunião <ynigo, muitas vezes com
,

entre todos aqu.eles que algumas. dlseordânclas a ��� .

���an� ��l1�:r�� !�;:t�� ��sC:r���; m:Ss:uuea��:�:: �,
na Redação e na Gerencla como estimulo para que t""-;',.
de O ESTADO, mas, tam· continuássemos num caml- r . Lfc!--_
bem, daqueles que se liga- nho elevado e consentaneo �-'�.
ram ao .TornaJ por sua co� as responsabilidades da

laboração. FaçQ: est� de boa Imprensa. Aqui estão,
claração porque alguns dos afinal, moços, velhos e

que aqui estão, aqui vle. medianos, h o m e n s que
ram por convite direto multas vezes deram -ao jor-
�u 'e.eu, evidentemente, na1, p�ginas seguidas de """''''-''='-- ='
não convidada ninguem interesSe e beleza como

para vir homenagea;r-me. esse b r i 1 h a n t e Ga.rna Veja, meu filhs>,_."uli estão ,?S---Prt.iS8!1 'àe8envo,�Vta()s
Qui.o;, nr flIto, reuniL' al)ui D'Eça, COl11 .�lJa intcl"mini-

__'. _

Dcscnbu: Fmz Behrcl1cl (TAGESSPIEOEL)
..1"

DOMINGOS FERNANDES OE AQUINO

ANO XLIX
M,O 14..435

DIRETOR

Quase meia ce1ltena de pessóas amigas cOJ71.�receu à hom,znagem:"tff!:=
um flagrante do jantar.

Fui vencido, mas ainda
não estou convencido.
O Aquino foI, nestes 15

anos, o teu colaborador
mais eficiente lá no jornal.
Sem ê1e, nem sei se Ó Es
tado teria sub�istldo.
A não ser que o dr. Ader�

bal, num grande &esta ...
Materll1lmente, na vida

comercIal da folha que di

riges, com tanta mestria, o

Aquino maneja as cUras,
mete-se nas oficinas, res

munga, e brada e põe tu-

I do, ao cabo, -a funcionar
nos devidos eixos.

Ma.s, volvamos ao caso:

Teimoso e tenaz, obrlgou
me a vir para cá, a fim dz
Interpretar os sentimentos
e afetos dos teus amigos.
CapituleI. Que remedlo!

E, como um cordeiro, obe
deci.

Agora, como cordeiro ou

carneiro velho, eis-me à
tua frente, no altar do sa

crifício e da oferenda. Da

imolação.
Porque, meus senhores e

amigos, nâo sei de tarefa
mais pesada do Que a de.
ser solo, na orquestra das

almas, a de' ser exato, com
pleto no traduzir a .sensi
bilidade alheia.

Falo por todos, Ju, ami
gO hO&So, amigo meu, arol·
gO de tódos nós.
Deus me seja testemu'

Ilha de que, Rubens, mui·
to bem te quero. Multo te
devo, tambem.
Escreveste hoje, um ar

tigo dado a lume em O Es
tlldo, que me sucedeste
Bem poder Substituir-me
naqUela tolha do jornalls_
IDO.

POis eu penso em ver-

dade, que apen� te pre·
eecu, na direção.

Y - Eu te preCedi apenas
precedi, sem poder hoje
dizer-nuil teu antecessor
COndigno,
Lrelborast.e, sem sombra

t(e dúvida, o jornal que eu
• ean!'!e�rruncntc p1íotava.

PLANOS

DepoIs dêste pronuncIa
mento, o general respon
deu, ponto por ponto, â.s
"Parguntas dos jornallstas.
Sóbre o plano de uniflca
Çao da Europa, disse: "Não
hã mais Europa possível
que a Europa dos Estados

mantém em assessores do Gcvêruo Cet-

se ltamos, quando lia reli

'ntão do dia 15 do Editiclo
das Diretorias.
(tEXrO NA 8.;1 PA'G.)

Em sua .sessão ue ente,
ontem o e,rêlio Trl!)Unal
Reríonal Eleitoral, "or uuâ.
nimldade de votes, não

tomou conhecimentu rio
pedido de registro ria candi
datura do jqrnaliSla Mar
tinha Callado Junior, re.

querida pelo Partido Demo
ceata Cril(".ão, �endu em

conta a i1egitlmJda(le da

parte requerente.

Com essa derJ_;;ão, ('ujo
recurso, se bouvee. _115.0 te
rã efeito su<;p�nsipl, a etc!
t;ão para uma vagn no Se
nado, marcada llar.t o Ilró
-xtmc mês, não srrá rean

aada, por Isso que nenhum
outro partido apresentou
candidato.

o flagrante, distrlhuído IJC
Ia Frente Nacional de Es..

cambray, organiz3t:ãn anti

castrista, mo�Lr,J. Itlleres
g-uer!fHheiros nas )fonta.
nhas do;! Escamhra:v. cm

Cuba, quando se reulli:lm
para coordcnar suas rcs

pectivas zonas iuililarrs de
operação. No cem!"II, a di
re 't, o Capitão l':l'crardo
Sales, lider da segunda
frente naCiOll:l.1 <.Ia" Forças
de Escambray, tendo ;i. !lua

esquerda o Tenenl>:l Imo
Valmaeeda. Na seguwll1 fi

lelra, ao centro, um guerri_
lheiro carrega um riile IJe

fabricação tchcea, t"ma

do da milicía cub::ml.. foto

Operação Militar Poderá Prejudicar
Solução Pacífica

HAIA, � A .llltloni.:;h
deixou cair, 150 pari qi.le_
distas, 11a Nova Guiné Oei.

dental, segundo anuncIou o

Mlnistero da Defesa da iro.
landa, para reallzal a

"malar operação mUltar o

corrida ate agora nes�e

t.errltório".
O lançamento de p.üa_

quedistas foi o .segllndo qu�
se reallza no praz" de dez

dias, perto da locallda::le
de Fak Fak, situada na <:os..

ta meridionaL O,. observa_
dores acreditam Q.U� pOde
prejudicar as n(l!i:oclaçõe'i
para conseguir UnI>!.. solução
p<tciflcn do pr.o!;!enm tlo
Il"lan Ocidental: nal),

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORTEAGEmprêsa Editôra "0 ESlADO L1d�.
Rua Conselheiro Mafra, 1M

'rejercoe 3022 _ Caixa Postal 139
8ndereço Telegráfico ESTADO

Diretor
Rubens de Arruda Ramos

Gerente
Domingos Fernandes de Aquino

Redatores
Flávio Alberto de.Am6rim Osvaldo Meio.
Antonio Fernando do Amaral e Silva

ColafJorrtdol'es
Prof. Barreiros Filho - Dr. Osvaldo !bdr!guesCabral - Cid Gonzaga - Dr. Akld'(>.<; Abreu
- Prof. Othcn tl'&;a - MajOr rIdc!{)n.<;() JtI�
venal - Dr. Milton Leite da Costa _ Dr. Ru
hens Costo - Walt-er Lange _ zury M",..hn
(In - Lázaro Bartolomeu _ Ilma r Ca.:'v-I\ih'J
- Prof. Paulo Fernando de Al"'1.UjO Lagounmutou Sçh:�lJdt - A, Setxa-. Nf'lto

DRPAIlTAMENTO ESPOR.1'JVO
RN!:tLol"; Pedro Paulo ...Machado _

IlI'u,tll!l'rs_ auxiliare�: Maury Borges. Rui T
r_�!I)() e GJJbf'rlo Nahos.

COiallMuflor€s: DIVARSOi;
nepresenlantes

n(lpr('S(ln�a(�,cs A. S. Lar-a Lt.da.
nin (GB� Rua Senador .Dantes 10 5" andar
'l'rl: 22-50·24
!-;af! PaulI) -- Rua Vitoria 657 _ conj. 32
1"'1"1.:) A]('S!"J"i> - PR.QPAL _ Praca 1). lo'elidf'
rtn I:' oonj. 11 -Tel.: 74-40.
II.gl'lll(,.� f' correspendentes em todos ns mu�

nirõjllio." de Santo Catarina
AI1(II)"ios Ilwdi:lnl.r contrate de neôrdc (:/.11).1 a
l.:I'j(']:' 1'll1 vjl�úr.
A�C;I.NATUHA ANUAL....:.. crs 2.000.00
VEl':nA AVULSA _ crs 10 00
/I fJir,.('(í(J não S� respon!;'1oiJisa pel(.s oon-cí
t(l:-; c111iJ.id<l.<; MS artigos ..as.�in.ad(!.<;.

Dr. FJávio A. de Amorim
Do Rio de Janeiro, onde esteve trotando de

assuntos particulares, regressou a esta c;�pit:ll por
um dos confortóveis cvtões do TAC _ CRUZEIRO
�O SUL, o sr. dr, Fruvlo Alberto de Amorim Redo.,
tor deste jornal. '

FAZEM ANOS HOJE

Jaimor Guimarães ColJoço
Orlando Osv::Jldo de Oliveira
dr. Ad�rS0n Horn Ferro
Jcõa Miroski

- sr. Edg:1f Araújo
Mene�cal tio Monte
Hélio Porto

- sr. Corlbs Bolteux Piazz,a

= ���. J�f:o F���,�;�-J J/���z�e S�ir����a
- sno Mcria nas Dores Freitas Nunes
- rn�njno Lúci<1 Elisa Bainho

Jf)vem Jair dos Anjos
Tram:.correu na dato de ontem ml3is um ani·

VCrsório notolkio do prezado amigo e distinto con_
terrâneo jov"'rn Jair dos Anjos. filho do sr, Fernan
do dos Ar:jcs (Pl::dhoço) e de suo exmo. sra. d. Ma_
ria dos Anjos. "%irlentes no Estreito. r

Ao jov€r notoliciante, que n,., efeméride de
ontem foi alvo des MeliS expressivas homenagens
de \3pres-o e r;(1.o,7ito. D0r seu vasto circulo de ami
zades, nós de "0 ESTADO", associamos_nos au

gurando lhe vot,:os de perenes felicidades e'xtensi_
vos aos seus familL:,res.

��
.

o

FLORIANÓPoLIS

v comecsremos Sociais
·�L l1{�" <:> "\1

"Casamento de Mirian Avila - Eleonora Também

Idebutante - O Reitor dançou valsa
Sábado Soirée da (oruja

1 - Na catedral da cidade de La- ;.'! * ,._

ges realizou se no último sábado, o ta II - Uma movimentada e bem cr It d bonita senhorita M:\"'5.:11 gantzada resta reatt ...seu se na ,1011f' de

:v�:nc�m : senhor dr. Cuias Lopes. ae domngo no,; eerõee do Lira T. C. j"0.l.IJJ�.
<

mundo social para a ben'Oi.'.o nup F,,".l:Udantes em hGmcn.agem aos Calou �U,nllU o

CCPCã0 oue aconteceu ".la:; 58 ros de 1962. A senhorita Mlrt:�er 7He- Jcõ:s' ;0 acl��e 14 ele' Junho.
.

ztnha Rig:J, rot eic'ta Rainha dos C�.!�11I

��t:'I���e a d'���r� �:l�a�u;Jm a;J"�:..�I���,;;�
2 _ A bontta ;oreninha ateono- Perr-olrn Lima. Reitor da Uni\'�l'.�:c!.:IJe

1"3.; f.ilha do CAsai senhor e s�nhof'"t B"J. de Santa Catarina.

lei Riggemback (EvandiraJ, iii mcíur

da na usta das debutantes do baile "Nul

te da Menina Moça". 12 - Marcado para sábado prcxí
111.3 a .soírée vda "Coruja", nos satõe, do
L ra T. C. A esperada resta que tel à .

3 _ CircuI�:� :;� no-sn ,�'da'l(! o mu.tas surpresas, e mai�. uma uraamza,
úmpátioo e elegante casai dr. rosõ ""ai� ç:i'O da Fnculdade de FI.losO'fia ti", Lnl i

burg rceiester. �e,�i(:ade de Santa .Catartna

Gomide, marcou casamento "senho?
Sa"::>man Novoa Agradecemo.s a gen�i!e
za .da participa�ão do noivado, cumpri- 16

-, Ul!la bonita festa. ae")nte'(:eu
mentando aos �oivos e; dignas fam.ílias na resid2nc.a do casal jornahs\:,\ D01Um

_ _

.

gos de Aquino, quando era fe,.;ieja!lll <)
aniversario de sua filha SiJ"in1Ia.

a e:p"iÇã,conct�:�m:::;��a,:: ;��"���� _-;;� , .;- '/.
..da Fôrca Policial em nossa cid;ld�. Rp 17 - �a�mento; Reallza,-.se a Ra

CepCi{ln� os visitantes para exposlç';'). u b�do nl.) mUn!CíplO �e Ituporanga, a ber.
abendow 1. Tenente Ledenir RO.�a.

.

çao nupcial da, bom ta senhorita Lorena
Haverroth com o dr, Celso Hilgêr:;.

8 - Em preparativos a !;oei{�d'\de
de Tubarão para {l casa,mento da senho

* * :::

Em' dias da semana pus
wda f.oram realizad3.S ck,
çôes na Imprensa OEC'ÍaJ
F. C., tendo venc;r!,) e, as

sim, alcançado "l re!'!le-.cão
o desportl�ta Orianrlo Ti::i
xeira.
Eis como ficou ()o;;st.i-:;�'l

da a nQva direto�'l jo clu.
be rubr'ln"l:!gro da ma ,Te
rônim.o CJe�ho:

P:-esldent.e de Honra _ 2. Tesoul'eiro _ .Jo� Ea:;
,,,

Técnico - Nab.:;;'1J 'Jj::-L
ra

Orad::ll" - Helio �"'/'Ír:.l.
Guarda Espar!c _ A;d(,�

Freitas

M"assagistl\ _ JolPJ -"":'!.
Ferreira
Conselho Fiscal -_ B�';ll.s(,

Kn:J11, Zenon Ortig-Cl e Er
nani Santana - SliiJ��arn
- Osvaldo Peneelo, W'llt'8r
Lapa e Anastacio' Silvl'!;ra.

N.osso;; cumj}nm"!lt(\.�
com votos de feliz �·tdão

Orivaldo Lisboa
Presidente - <..)I'):l,"GO

Teixeira
Vice Presidente - José'

Mello.
1.0 Secretário _ H�,lUCJ

Costa
2.0 Secretário - De�!er

vai Rodrigues

ATENÇÃO
SERViÇO DE MUDANÇAS URBANAS INTER

MUNICIPAIS E INTERESTADUAL.
Nõo é nf''''''<:�óra n engradomento dos móveis.
Informocr....<; à rua Francisco Tolentino, nl'34

fone 3805
.

\ "Sempre Alerta"
"'·U"-..

-

.•.

,..,_, " �._.-. ._- ....

rr�==�-------l
publiCidade
• 1.· em St.. Catarina

_"c", _

G�SU Df CHE! I
ENTÃO rEC� <�fÉ Zl�' I

.

18 - Teodoro Rogprlo Vali! da (i'arita Regina Maria Bleyer, com J dr. Ll:. culdade de Direito é o "Rei dos Bi<:hos'zar.o José Barbosa. O acontecimento 6S 1962 da Universidade de Santa Cat:ll"it].a tta marcado para o dia 31 prnXil110 r,:; O m.oço em questãn foi. vivamente 2�la:J 1catedral daquela cidade'. A rec�p(:io ao.· di do nos salões do Lira Ten;.; Clnbe ii��n��l���s�:er: �eos�o�a:��:lidd::I�d��e;,;" quando Ioi fei�ua apresentaçâo., �Ilhar Eduardo Rosa.

19 _ Com
�:: ;o;�mentado j:'l.r,1ar��:: * ::� nos salões do Querência Paiace, .lU>:! con;Lole no Jardim Aff.âtn�co

-

- VEHDf ..SE tUd.!� R�:o��l"�e oc!�ê:r n:�:�!d�e c��� ;�u ;::::osa e P�::l�:.�çaal��s �:�:���;�sO:I.-
, �') no Banco do Desem;olvlmento Etano geado o JOlnahsta dr Rubens de Alrl:daUm� lote com 450 m2, fo%endo frente poro'

I
mICo de Santa Catanna, voltou a nc�sa VlS, lIl'htares e ecl-eslastlCas, fOl homenaAvenrda' pnnclpol ./ dade, o senhor Heho Sllva Hvesch Ran:os O prof Barreiros FIlho fê'r. a sauTrotar 'no ESCrItono de Advogacto de Job Va_ - - dacao ao homenageado e o lllstrf' flllentrm é Gust:Jvo Rocha o rua, Feltpe Schm�dt, * * ::: Aderba! Ramos da Silva fe� enttegn (l,'N o 2 sobrado solas 1 e 2 dos 8 30 as 11 horas e 10 - De viagem marcada oal" o diStintIVO Frechando .oferecl'b pelodos i4,Jó os 16 horas. RiO, (I casal senhor e senhora Malio jornal 'O ESTADO",'... Correa

__

'- - -

:;'*'"

""REELEITO ORLANO"'O=rEIXtIRÀ
'

fr:d,T�.Tof'" ;,'

1. ! ..nsão dos mU5c�lo$... 2_preuiodoK nervOs .. _

•

,', * _lo �;: * :;:
_ a dor provoca mais tendo . .mais �'o e mais dor, Só .Fontal. com sua fórm�la supenof.

tam�:-;'a��Ci�·��tad: ���::�:::ilt���'i: eo�t;3 vi�e p�e.�.;���;; ��. ��:�r!�e��:�ij��:,

�nFceêsteoCiclOVicioNSO'
num

tns1a,'''.o L'�""..
t

nlsta. O senhor dr. 'rtctrtca Bot�HI'). eh- IntemaCl?nal.
.

�rn vista � n.oS._a "l(hrlc
..:1 te da gubtcete da A..ssembiéía Leg·;."!at teve s gniflr-atfvns homenagens

.i va do sstaoo de São Paulo, circutcu «m

nossa cidade. O senhor em cueste i H. ,1 :�: ,� ::: t
tava no Quer-êncla Palace em f'A'm�a 14 - O dr. Zani Gonzagn que es ;! .

!
nh'ia do senhor Fernando Fa"'"l3. e Edl ta de casamento marcado com , SI ta �lJ d C�otilde Mendes adqujrtu na J')J;l, ci ( Aluga se Ouartos
son ar In

_ _ mo" um COl1JoI.mto para quacto H1U{reJo ;/
_

�
�:: * �): 'Alvorada"

r, Para Senhoras e S"1'!hon.., -/ ,.Y"�5 � Marcado para o dia 25 - - I' cas, Rua, Fernanjo Ma "j 11 _�_.,alões dti clube 12 "Bingo" em pro,
....

:;: * ::: � cnaco, 14 _ NESTA ���,;.�""\-Asno de Orfá,
,'I ::r_;;;': �d�;::�it°c��,,:i:,ad:m"e c;:� e 19-5

.�_
6 _ RIO: ��;:; senhontt Yal'a �;I��:�a � �:�h�: ��;;et��Ia ���::�ao, ;,�

-

or� .".to
RADIO PATRULHA Só os conhecidos demagôgos

para os quais tud{l e assunto, desde que sirva a jnteres
ses meramente 8:€us, e muito particulares, mas sem pro

jeção de alcance a convencer nlnguem, pode.rào. OO�lO
alnd;,t na dias ouvimos. afirmações que aberra.m d-e sen-

tido exato das cOisas em geral.
_,

.

�nc�UY:o�á�7r;�t:�:�atu�a�d��:.s�:;:=��i:-=�
ra nossa Capital..

Pa1'a dtsfazer e eliminaI" -completamente esseS des·

temperados 'ataques basta acompanhar o serv!f<o que a

RP vem realmente prestando á nossa populaçao, alguns
dos quais fogcm até mcsmo a sua alçada como o de'a
tender casos de acide.ntes c doenças, mas do dever do
Sar:dú e outr:JS Serviços de assistênc:a social existentes
nésta ·Ca.pita!.

Casos de locomoção para as Maternid:1des de senho
ras pDbres e que necessitam ser atendidas C:lm urgcn
eia, acidentes graves como há dias s.z verificou com

uma scnhorà que com o pulso cortado evaia-se em san,

gue, já para não citar, o que realme.n�e c.ube á RP: .como
prisões de ladrõ2s assaltando resldenclas fam!hares,
repressão á vagabundagem que vive á solta p�la� rua.�

centrais e arrabaldes da Capital, além de outros S€;vi'
ços afetos ao bem estar da o!'dem pública: e social.

I Os carros da RP vivcm em intensa atlvidade dia c

n:lite, prestando relev�ntes serviços e por isSO esta C{ln·

quistando gerais simpatias e o respeito de nossa_ po
pulação

Diarin.mentc pela manhã. Dakir Polidora, na Hora
,

do 'De�pertador pela Rãdio Guarujâ, irradia todas as a-I
th'idades da RP durante a noite e madrugada, num ser

viço de reportagem que necessita ser conhecid::> de todos.

Q'Je os bani; florianopolitanos ajudem com sua boa
vontad'e os servic:os que a RP vem prestando ao invés de
se dare,m á cJ"jti�as que não procedem e até certas ch.l

meira� sem razão de ser.

O que O povo quer é vel' o trabalho dos que disso dão

"Sempre Alerta"
ALUGA-SE

Aluga·se uma casa a

Alameda �dolfo K.oodf'!

n,O 10

Tratar pela tE'lef-one 21O:'i

WAU- PU8L1CIDAOE
, Rua femamlt MacI!adl. 6

l TEl. 24-13

.

Florianópolis
'

Extraviada
(aderneta
Foi extraviada a Cade!'_

neta n. 652 da 2.a lérie, �ia
�1N't Ecot:J.ÓITltea. Fedt:rol
de Sa.nl,a, C"'�at"ina.

pro�t tOada ,um oC"m'llr.i� seu õever:no desempenho. de

bem -servir ii população, não haverá lugaT para critiCas
desarra�da.s.
povo COMPREENDEU E COOPEROU Em dois dias a_.

penas de vacinação aplicada contrá a paralisia infantrl
nesta Capital. m3.is de oito mii crianças ja foram devi

damente vacinadas nos diversos postos mantidos para
-tal fim.

O povo tem co.rrespoodido., diga-se mesmo, muiLe a

lém da 8_;;peetativá. continuando á tarde de ontem e na

turalmente hoje também, aquele Serviço em fase bem

adi<l��aod�á dúvida que é uma prova da cultura do ndliiS?
povo; que já venceu todos os tabús e reoonhece a neceSSl'
dade �ssc auxílio da ciência mO_d,_,"_a_. _

"MA,_GIE BOUnOUE
.

Um Cenlro de Reouilllada Ele§ânda
Na marcha .de IQce1eradC' �senvc:'lvimento ��nosso com€rcio fOI, cntem, atingido mols uma 11'1()

canteA7�����roçõ') ,10 Mogie Boutique, é s�m d� ..

vida uma fase' alvissoreirtl desse des�nvolvtmento.
E' um centro de bom !IÔ5tO e. elegôncro que hOZ�o nosso Capital e que pOde ft.gul'br ao Iodo

Jomais belos congêneres de São Paulo � Rio de ..

M�
�� um empreendim.ento dos Estobele=roA Modellor. E' um empreendimenflo ctue d
de

"O interesse de o�rimoramento, de regres� �

=e�:���o c���� n��e I��ri::��dtscutf�
4:'�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'* Clube Doze de Agosio -- Dia 9 de Junho -- Sábado -- EI:�ai1le soirée com escelha de "M;ss Perfuma" -- Pa!ro�i lo de ,Elizabelh Arden e-Jornal "O Esta-

do - Abrilhantada pela'famosa Orquestra "Los Cavi anes de Espanha", Reserva de mesas na Secretariado Clube -:- CRS601,OO

a hospitaíidade� d� povo Brusquense...
o seu primeiro neto, que em nome do mais an- nldade que unem a Im- Bruaque recebia os jome- lnboradores de "O EB"l'A-

tlgo Diário de santa ce- prensa eatartnense. agra- nstas nortcaopotítance. 00".

tartnu. agradeceu a ncept- deeendo a simpâtica aco

tarjdnoe do povo brusquen- lhida dispensada aos jor

se. tão bem reP:-esentado. naljstas visitantes.

pelo" seus nrgâcs dê ôtvut- O orador seguinte foi o

p;ncii.O "0 'MUNICíPIO" c rroressor Victor Ferreira

Rádio Al'nguala. da Silva que através ele bc-

Em scgutdn, In.lou o JOI' lo Improviso. saudou o

Doralécío soares que, em Jornal "O ESTADO" pela
nome cio Slndlc-.at.o do.� JOI'- passagem do seu nuudra-,
1l.l,1i.�ttl.� Profl:-;sionnis, res- géslrno nono «nrvcrsàrrc

MJI,()u o.� 1!1('h.� oe rrater- de rundncõc

.}.:.

�---'--�------�E�tre
�siHlllo REGULADOR GESTEIRA cont. da ultima pá�in:l.

Após, o Sr. Atthur Appel.
l're.<>Idcntc do L'lube,; fez
entrega de flamUln.... do
C.E. PaYllatHlú nos YII;I
tnntes

HOMENAGEM A MAE DO
ANO

Num preito de araMdão
pt'11lA lnúme-raa demcnstrn
Çt"Jf'1I de (·.rlnOO e eprêco
tet'ebklaA, "O IBTAOO",
na pelUI6a dos chefes da
Aua delt-pÇão, visItou a

mie brusquenec <Ja ano, se

nhorll MI\�"ridu fi<:her
qlle com seus noventa e

seLe unos de ldadf' 1> a pes
sôo mrux 1dn!iõ;t dt' nrus

que
Nu t!l'�1"'1;l(J, o veeeacor

bl usquense Sr. Artur fac
vice fez entrega de-um pre
sente a senhora Ficher,
mãe 'do ano, eleita 'numa

promoção çle "O MUNICí
PIO" Rádio Arnguaia.
A senhora Mnrgurtda Fi

cher apesur dos seus no

venta e sete anos ainda

cst.á perreitamente 'íúctoa
e ncoc multo emoclon:.tda
com a homenagem de que
rot alvo.

Dna.. Margarida com qua
se um sécuío de exístôncta,
- 16 rIl})on dos qunls trós
já faleceram, 711 netos (l7

raíectccsr, 182" bisnetos (8
falecidos) -

e dois tatara
netos, .,._ (alando a repor
tagem declarou que duran
te sua longa existência
teve duas grande emoções.
quando Coi mãe pela pri
meira vez e quando nascsu

A Sf'uhor!t lamhi'lil podf'rll sonnrn
� U'l .Iin., do 1JI.�s!

REGULADOR GESTEIRA
é um remédío extraordinariamenre eficaz 110

'tratamento das menstruações dolorosas e outros
distúrbios funcionais doe orgãos femininos.

Joõo F"::mcisco de Andrade e src. Turibio
Pcdrfho e Sra.

Participam aos oorentcs e pessoas amigos o

controto de casomento de seus filhos.
MARLY E ADELI NO

NOIVOS

Ruo leoberto leal, 2 Barreiros. LAGES

DIA 25 DE MAIO, ÀS 20,30 HORAS, NO TEATRG
ALVARO D� CARVALHO

A Voz Bonilil de Santa Calarlna

_enlando-se, pela primeíre vez, à platéia de sua

Terra Natai,

MOSICA - VOZ -- ENCANTAMENTO
G tantor calarinense consagrado pelo Rádio e TV do

Brasil, _-- Magnilkas interpretações em Espanhol,

Francês, Inglês, Italiano, Português.

CHURRASCADA

A.fI, 12.30 rol reaílzndn na

Sociedade :atrtdeirante
uma cnurrascaoc., oferecida

pelo "O MUNICíPIO" e

Rádio "ARAGUAIA" a da-
leg(l.<;âo visitante. Na oca

síão. uaou da palavra o

jornnlista Amaral c Silva,
Redator de "O ESTADO",

MELHOR ALI�ENTA�AO -,/��
PARA MELHOR' SAUDE �

,

D MARtA SILVEI�A �
CIII(fORA o� COZINHA �OYAl- '/I'."iIrrrrr. "

ii Mll'ílith;;lUUI n....

Experimente êste nutritivo e delicioso Põe Co.

��c!,o-CÁ��C�orepetirá multas vêaes!

2 1/2 xic de farinha de trigo
3/4 xíc. de agua morno

1 colh. (sapo) mais 1 colh. (chá) de Fermento Sêco
ou 2 tobletes de Fermento Fleischmann
MASSA:
1 2/3 xíc. de f'-'rinha de trigo
1/4 xíc. de ropodura
2 1/2 calh. (sopa) de mel
,. +.,..2 'colh_ (dilJ)' de sol
3 colh, (S0pa) de gordura
3 colh. (sopa) de águo

Coloque 3/4 de xíc. de óguo morrvo numo voo

silho e junte o fermento, Deixe f(!pousor 10 minu_
tos. Misture bem c odicione 2 1/2 xíc. de farinha
dc trigo. Amosse até ligar bem e deixe fermentar
por. 2 horas, aproximadamente, em vasilha cober
ta, longe de corrente de ar. AdicionC todos OS ou.

tros ingr(!diuntes re!'tontes e amosse novamente

muito bem. ligando tudo poro obter mosSCI fino, li

so e bem homogenea. Faço uma bola e deixe des.
o:msor 10 minutos. Divido o massa 00 meio e fa

ço 2 põ�s grandes. Arrume_os em tabulCirofl untÇl
dos e deixe crescer por mais ou menOS 1 hora. Asse
em forno mOderc1d() durante 25 minutos.

NOTAS E SUGEST(lE� /'

Eis um sonduichinho delicioso c diferente
misture cebolinha pidoda o queijo cremoso. Passe
em foti'as de põa e cubra com outro fatio de pão.
Leve 00 forno, moderado, oté o queqo derreter.

É fócil prepldror um bóio gost(1S0, seguindo
algumas regras simples. Eis algumas.

o) use uma boa receito e sigo-iO com exatidão;
b} _certifioue_se de .que o fermento em pó e os

dem,Ji<;' ingredientes estão frescos e são de boo

qualidade;
c) esteja cHtll de Que os formas são do

tamanho correto poro a receita;
d} aqueço o forno ontes de comeqor a prepa

rar o bóio, de maneiro que o temperatura cspf'ci.
fimdo s�ja. atingido quando voce colocar o bóio
no forno.

Do próximo vez em que você cstiver fazendo
um tnoue diferente: aerecentoe miadura de loronla'

. biscoito", 0U muffins, com fermento em pó, de-lhes
e !Substituo os líquidos Dor suco de loro1")jc,

Um pnuco de imagInação e uma olhadela em

seus Inoredientes fiarão com que você prepare uma

s ....breMesa delicioso e'n pouco tempo. Utilize o pu_
dim em pacote e caroe-o com qua.léjuer dos seguln_
teo:; ingredientes: creme b'atido ou leite evaporado
bI�tir" ehocoll'Jte rolado. nozes picodos.,' frutas
criÚolizodas aeléia fatias de frutos fresc.os, bis_
coitos esmig'alhcjos, ctlnelo em pó ou noz moscado.

Se cheqarem visitas inesoerodas e você nóo
f",7. puré de bototos em ql�,ntidode suficiente., ..

não desesoere! Junte o,., p\lré ClJ"inho� de põo e

um õvo levemente batido, fazendo bolinhos e fri_
t'ondo em 90rdultl quente.

Poro dor maior beleza e sabor à suo Sf.llodo
de frutas, ocrescentc-_1he cLlbinhos de gefotlno co

lorida (ouololJer sobod. A suo salada terá um to

Que de cór diferente, o Que é - muittt. import'cnte DO_

ra a beleza do mesa. Se QuiSer. misture dois sabo

res, um vermelho e um amarelo ou 10ronjD. Utll;

ze, por exemplo, gelatina de laranjo
_

ou gelatina
de moranao, com ÇJ�']tino de limão. '

Quando você e<;tiver t.,zp.ndo docinhos em

fMminhos, não os encho demais, além das 2/3. I
��"'O:M, creseencfo, corl'l • -cao. do fermento em �.

fi"., leve f' �obe Deve ser deixado espaço paro
('<;<;0 eXOQnsão. Encher dem'ois aSo forminhos e fa
zer (lI',! o mi<;turo transborde o queime.

Um f'l.p.-lnr:n de Ii'mer encerrado colocado sô.
brf' o superfíciQ do nudim de chocolCltli, bounilhn,
caramelo ou côco feitos de pó de r�eote lmpedirti
que se (arme uma camada gr9s5o no supcrficie,

TF.RCF.lH .... pAGINA

TARDE DANÇANTE AGRADECIMENTO

NO periodo da tarde foi
rceuaadn 'o Clube Coça e

Tira Iplranga, lima eotrée
da qual pl\rtjelpuram 011

funl'ionáflol' de "O ESTA·

00".

Um ngradccim�nto espe

elal se ímpõe o c dirigido
ao Deputndo Orlando üer

taU e 1lO Jornnll:;;tn Jaime

Mf'nd('II, quI' conlribulrnm

Fínalmente, usou da pa

lavra o radialista Wilson

sentes. Diretor da R:idlo

Araguaia que prorcnu
_

cto

quentes pnlavrus d!;! snuoa

ç5.0 nos visitantes. dizendo

da scusracão com que

BRUSQUE SERA SEMPRE
LEMBRADA

de fo-rl1\a der-ístvn para fi

reaneacão da mngnUIc.l
festa qUe reuniu a tmpren
sa f1oriQnopolltnna e urus-

CJct!ld� hosplt:o.l("lrn, pro.

grcxsistn e de popujacào
ncclhedam, nrusquc será

sempre Iemtu-uda poros j,1l.'
n:,\jsi:l�, runctonárícs e co-

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

,

quense, c-ontribujndo aastru

para II maior brilh:mtlllmo
da!'! cumemOI';\�"'('� til) qU!i'
dr:tgêslmo nono nnrversu

no de fllTldaçãn ,lê .. o F.S·

TADO".

Dê-me
.sua

mao ...

Eu lhe garento - ê muilo duro oprerider a cndor na minha
idade ... Os músculos não obedecem, Só com muito esfórço
conseguimos mover 0$ pernas, Damos oiguns passos com oti
mismo e, ,de repente, as fàrças 'nos faltam e nós coimas, Mos
nQS levantamos depressa poro andar e Jornar a cair. Às vêzes
c gente chora ... Assim difíceis são quase todos os nossos e)(er�

cícios e estudas, Mos o sacrificio compenso: eu, por exemplo, já
melhorei muito e estou certo de melhorar dÍnda rnQis. No futuro
espero ser como Você. Para prosseguir minha recuperação e de
tantos crianças como eU - poro atender (J milhares de outras

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxilio. Ajude
-nosl O que é pouco para Você será quase tu-do para nós!

Presidente da Campanha: "

Dr. Jqlé Ermirio d. Morae. Filho
�$te 'o Centro de Reabilito
çCla da ASSOCIAÇÃO DE AS·
SISTeNCIA À CRIANÇA DEfEI
TUOSA - d Av. Ascendino Reis,
Sõo �aulCl - o mois completo da
Am6r11::0 latino, Além de dor as

sistência, preporo técnicos em

reabilitaçõo, 5ervindo o todo o

Brasa. Groço5 às conlribUlçõu
do povo. jd $e encontro em par
te inougurado e em funciona
menlo. Ajude-nos o apreuor sua

concfusã'), o fazer face às des
pesas de manutenção e, ompli
ando·a, (7 cuidor de maior nu
rnt-ro de crianças defeilllo�a$.

ASSOCIAÇÃO
DE AS$ISTtNCIA
A CRIANÇA

DEFEITUOSA

CAMPANHA PRÓ-CRIANÇADEFErruOSA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



QUARTA PÁOlliJI

Dr. MARCOS E. FLACIi
CIRURGIÃO DENTISTA

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

Ur. flávio 4'�erfo de Amorim
! ADVOGADO

I' ,. ,....�. --

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

zstcmago, intestinos, fígado e vias b1llares.
Consultório:

Rua .rorommo ooêmc, nO lB ..alas 21 e 22.

nesrcêncre:
!tua Sao Jorge 32 fone 2721.
Diàriamente das 15 às 18 boras .

.- AtEmdé das 8 às 10,30 horas no Hospital d"! Caridade.

L A U B O DAUBA

Cl:nica Geral
--MCDfCO--

Espec1&lI.!ta em Illoléstla de Senhor8.11 e vias 1U1-

,
..
n.�las. Cura. rad1w daa�Df� agud� e cr'Ô

I· mcce, do "parêlhc. �enlt�ur1Dáll0 em ambos os
"

<sexos. Dof>nçat do aparêlbo Digf:lltJvo e do slste
.. ,I ma nen'MO.

1 Horàrro: das 10 1111,30 noras e da" 14.30 t..s 17.0(;
� hoeaa _ Consultório: Rua Saldanha Marinho. 2

,) I ° ende e. (esq. dá Rua loão Plnto) • Fone: 324& I
Residência: Rua Lacerda Goutlnbo. n.v 13. (Chã
cara de Espanha) - Fone: 8248.

SANTA CATAR I N A

Dl. SAMUl::L FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

'reparo de eoyidodel pelo oito "eloddod•.
BCRDEN AIROTOR C) S y.,HITE

, t<adiologio Dentouc
CIRURGI .. E PRóTESE BUCO.FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coetbo 16 _

1° andor - Fone 22:::'5
(.efusivamente com harOI morcoó....

, ARTIGO 91 (GINASIO EM UM-ÃNO)
,

�QÇO suo inscrição no "CURSO PREPARATó
'3.19. CONTINENTE" o único com prcfessôre.. espe:
ctcüzodos.

Rua, Dr. FúlVio Aduccl. 748 Antigo 24 de Moia.
ESTFlITO '_ FLORIANÓPOLIS, '

NO HOEPCKE TEI"

Prepare-se para I) Futmo
qdqulrtndo 10tGS de terras, pequenos
óreos paro indústrias em

chácaras e

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

Os interessados poderão diriOir se diretamente ao

ESCRITORIO DE VENDAS DE iiAOVEIS de

0"0 Julio Malina,
Rua Felipe Schmidt, 14 - Sobrado - Fol"'l!"

2347 - Florion(Ínoli..
SERVIC;OS TtCNICOS, ADMINISTRATIVOS

nRGÀNIZAC;AO E REORGANIZAÇÃO DE SER
V1COS

"UJA CONSELHEIRO MAFRA -'-- HQ
FLORIANOPOLIS SANTA "CATARINA

·'Ê'
O ESTADO - O mais 'nntigo Di:'iTiO de santa cataruf'4,. (

�-------------------------

Floriam)polis, 16;;62

CONSULTOR1Q - xua Ten. gnvetra 15 - oonj. 203.
- I!:Dn�WIO PARl"HENON.

(UNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

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

Prcblemàttco Afetiva e sexual.

Dr, MILTON
PEREIRA

Tratamcnt.o pelo Eletrochoque .
com

Insullnaterapla - Cardlo?.olorapi9 -

Psl.coterapla.
D!reçào dos Psiquiatras -

DR. PERCY JOAO DE BOrtBA

DR. Jose TAVARES IRACEMA

anestesia
Sonot,er",pia c

....D\TOOAOO
·\i.�A SILVA JARDIM 1"

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Da.:! 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Ml!.uro Ramos, 288
! P1"f\�9 aeervine Luz) - Fone 37-53

"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA

PRE·GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AUL ..S PAU CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROfESSORES

DE DAT,LOGRAFkA
- Baseado nos mois Mordenol procestot_ pe4..

góg;eos.
- Equipado c;;om móquina. nova•.

Dõ.õnõdG :'("0:

PROf. VICTOR FERRllRA DA SILVA
HORARIOS: DHJRNOS E NOTURNO!
FI'I�o sua i"�crj .. êiG (I RUI! Dt. Ful.,io A'ucek

ontjqv 24 cíe Maio, 748 _ 1° andor.
ESTREITO

. D Jostrtutc Ncctoncl de· TOQutgrofio. empe:n!ladQ
no componho de difusõo do taquigrafia brceuerrc, 0-
briu inscrições 00 seu curso por correspcndênctc, a-

través de 12 lições. Escrevo-nos ainda hoje dando

���� =-eS�erêço poro O Caixa Postal, 2.500. São

CURSO CONTINENTE

8,00 - Corr'esppndente Columbus
8,55 - Repórter Alfred
10,55 -Informo o Ródio Guarujá
11,55 -c-Reporter -Alfred
12,25 ._ Correspondente Columbus
12,40 -Político de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporte r Alfred
J 8, 10-Resenho Titônus
18,55 - Correspondente, Columbus
21,00 - Repórter Alfred
21,30 - Correspondente Columbus
22,05 - Grande Informativo Guarujá CiDe SAí! JOst

.

-BAlIB05-
Departamento de Notícias: tels. 3816 - 3822

Ródio Guorujá: - onda médio - 1420 Kel. _ 5
Kilo"atts - ondo Curto _ 5975 Keil _ 49 "'�

Fone: 3635

eiDe GLOBIA
às 3 7 3/4 9 3/4 horas

Richard Widmark
Estreito
às 7lf:z - 9 % hs.Perdigão S. A. Comérciô8lndl1sliía

Assembléia Geral Extraordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os cctonlstcs desta socíedc

d� p�ro se re�nirem em' Assembléia Gero'[ Extraor:
dlndr!c, o reoftzcr.se na dia 26 do corrente mês de
moia, às 15 horas, em suo séde social, à Ruo do Co,
mércto s/n, nesta cidade de Vldetro; Estado de Scn,
to Catarina, afim de deliberarem sôbre o seguinte

Doris Day
EM

O TUNEL DO AMOU

CinemaScope
- Censura ate 5 anos -

Aldo Ray
Hugh Griffith

EM

ROTAlt,Y CLUBE- DO
ESTREITO

'��\\-;
. . flf\f0

Local de reuniões
Clube 5 de Janeiro

sas. feiras, 20,00 horas

Citle8lTl
O DIA EM QUE ROUBARÁ. O

BANCO DA INGLATERRACentro Fone lH3S

Censura até 14 anos
às S e 8 horaS

George Montgomery
Karln Booth

CiDe IJIPElIü
Estreito

ORDEM DO DIA:

Kl) Efetivação do aumento do' Capital Social J
alteração do artigo 5° dos Estatutos Sociais. propos
tos c aprovados em Assemblé!c Geral Extraordinó_
rilo recjtaodo em 31 de março do corrente ano;

b) Alterocão dos artigos 31° e 32° .dos .Estctu ...

tos Sociais;
c) Outros assuntos de interêsse social

"IOIlTE A CADA PASSO

Censura até 14 anos " .. ) 8 horas
Marcello Mastrolannl
Glovanna. RalU

EM

)

Cil;e BOIY
CENTRO FONE 3435

O MOMENTO SUBLIME
às 8 horas

Oary Grant

Tony Curtis
Dana Me.rrll em: Cine UJA ($. JOIÍ)

às 8 horas
RONALD GOLIAS

Censura ate 18 anos

Videira. 8 de moia de 1962

RA'DIO PATRULHA: SOCORRO
POLICIAL DE URGÊNCIA TEL. 39.11

'Y'i!
.,� :c

.

.-

ANA'GUAS" A BORDO
'T'ecn!Color

�. Censuro. ate 14 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Estagiarios da
(cont. da 8.a pá,.,

ventude os elementos fia ra

a formação de SU!l. equipe.
Sentia por tudo lima no.

va mentalidade, o planeja.
mento substitulnJo a im

provisação.
Ao termInar, depuís de

se congratular novamente
REUNIAQ

Esta é uma síntese

Sindicato dos Empregados Em Estabe
lecimentos Bancários, no Estado

de Santa Catarina
EDITAL

•.
Levamos ao conhecimento de nossos Associados

(ue 110 próximo dia 18. sexta-feira, funcionará um ,PôstQ.
•� �tra &-Pa1'a&l& .I,lf&ft� iMétlodo -SA.
�IN). na Sede de. Associação Atlética Banco do �rasil.
sita à Praça Pereira e Oliveira, nesta Capital, gentilmen

.

�e cedida por sua Diretoria, onde serãO' atendidos, com

idade -entre Os quatro (4) meses e seis (6) anos, os fi
lhos dos Associados do Sindicato, Bancários, Securitá
rios, Funcionários do lAPB, Sindicato e Cooperativa dos
Funcionários do Banco do Brasil, no horário das 7,30 às
11· horas e das 14,00 as 17,00 horas.

O referido Pôsto foi instalado mediante entendimen
tos havido entre a Diretoria do Sindllato e o Senhor

·Dlretor do Departamento Estadual de Saúde Publica, Dr.
.Fernando de Oliveira, a quem apresentamos, nesta opor
tunidade, os agradecimentos de coletividade bancária.

Não existe contra-indicação para a Vacina em pau

t�,
.

podendo·ser ministrada
.

tambem em crianças que
já tomaram ou estão tomando a Vacina Salk.

Lembramos a todos da. necessIdade de ser efetuada
�am vacina, pelo que solicitamos o comparecimento de
todos ao Pôsto do Sindicato.
:;

Escola

v

�.:�f."
_________-'-'.:,__O_ES_T_A_DO_-_ o mais antigo Dlá.·rjo d� Sa1).tá cata:i�a.

Metas do ocvêrnc, SII,\ am,

plltude e tmpücecões, ;las
saram a falar os seguintes
técnicos do Estad.o, com

explanação a respeito de

alguns setores da admlnls
tração publica:
Prof. Alcides Abreu, trnro.
dução ao Plameg e Sua sis.
temática; Prof. Osvaldo
Ferreira de Meloj educação,
problemas do ensino prL
mjt.rlo & aecllll.d4rio; . &pg ..

PauIõ de Freitas .Melro.
plano de eletrificaça.o, dL
vidldo em duas etapas, oe

emergência e de longll I1l_

cance, no sentido de aten. .1---------001
der às necessidades do Es
tado; Eng. João Maria de

Ol1velra, integração 1a é':O.

estagiários daquela escora e

governador Celso Ramos,
seus secretários e assesso.

ci("s re, realizada no dia 15, no
edlficlo das Diretorias.
Abrindo a reuniaa, o

Chefe do Poder EXêlCUt!vO,
depois de saudar os nus.
tres vrstenree, fez breve
exnlaneçêc do seu progra,
ma de trabalho, calcado em

sua plataforma, que por
sua vez fõra resultado dos
trabaUws do Seminário 66.
ctc.econõmíco. Levanta

mento do Estado, realizado
durante ano e meto, ecm

pesquisas nas próprias ton
tes, tivera reeuuadoe sur.

preendentes, mostrando o

grau de cescaprtaueacao e

subdesenvolvimento do Es
tudo, exigindo, para recu,

peração, um trabarhc ingen
te e conjugado. Foi esa.m
que, de posse de todos os

elementos, ao assume o 00_
vêrnn, organizou o PLA
MEO.

Conclui afirmando CJu�,
para se recuperar, Si'lntq.
Oatarlna necesstt a do es,

!.orço de todos os �eus fie
mentes válidos e de auxí
1I0s urgentes, visto que não
pOderia permanecer encc

berta a balela de que era.
mos ricos.

Departaanlo Centrai de C-.mpras
EDITAL DE CONCORRlNCIA PUBLICA

.

110548
o Departamento Central de Compras (O. C. C.l,

de COnfOlmidode com o ort" II, ítem III, d9 Regula
mento aprovado pelo Decreto SF-25 08 61/382, tor
no público que fará rectizcr, no aia 14 de junho de
1962, no suo séde, à Praça Laura Muller, nO 2, (fo
ne 3410), CONCORRENCIA PUBl.ICA. nos condições

-------

seguintes.
I - OBJETO DA CONCORRENCIA

AQUISiÇÃO
I - Brim, tipo linhaJ poro confecção de ter.,

nos em padronogens diversos (apresentar retalho
pollÇl amOStro), Unid'ode - metro, Quantidade -

1.000.

/I - Algodã6, poro fôrro de remos e confec...
ção de cuecas (cpresentcr retalho poro cmostre),
Unidade -- metro, Quantidade _ 500.

III - Pelúcilo, lisa, diversos côres poro confec
çõo de vestidos, Unidade - metro Quantidade _

530. (apresentar retalho por'o amostro).
IV - OfiOla, em diversos podronogens (apre

sent'ar retalho paro amostra) Unidade _ metro,
quantidade - 520.

V - Ccmtsc, grosso de algodão, pelueicdc
(opreseotcr amostro) Unídade - Um, Quantidade
-I� ,.

VI - Meio, do �Jgodão, poro senhora, (cpre
sentar 'cmostrc) Unidade - por, Quontidade-
130.

Os refolhos entregues "com amostras nõo se••
rõo devolvidos.) !

b) especificação, o mais detalhada possível, inclu
slvel marco, do moteriCií Que se propõem fornecer;

c) preço unitório e globo I, com o explicação de
que estão. ou não incluídos os despesas de 'impôstos,
taxas. fretes, corretos, roeguros, etc.;

------ d) condições e PI\IZO de entrega do material,
no local indicado: HOSPITAL COLON1A SANTA
TEREZA, município de São: José, onde seré pro;
.dido O exame de recebfmento.

r"
QUINTA l'AOUfA

�-----------

tomtrirn e o- que representa
para Santa. Catarina: DI.
wümer Dallagnol, crédno
agrícola e industrial, p'a,
nos do govêrnc para o seu

desenvolvimento; e Dr. Fer

nando Marcondes de Ma

tos, serviço de águ9. para.·
os municipios do Estado,
novas redes e melhoramen,
to das existentes.

manjados pelas üustree vL

sltantes, o Governo do Es.
tado ofereceu, no restau..

rante do QuerênCia Psll:t...
ee Hotel, um eímoeo a cu

mItlfa. comparecerem. a.

lém dos estagiários de. Es.
ecte Superior de Guerra,
altas autlorlda®s tedereíe
e estaduais.

com o governador Celso palavras do Chefe do De,
Ramos, ofereceu ih e, em partamento de Estudos tia
nom� dos estagiários da I Escola Superior de Guerra,
ESO, uma placa comemo, pronunciadas ao encerra
rattva da passagem por menta da reunião entre
Santa CatarIna.

II - ESTIPULAÇOES
OS Interessudos deverão apresentar os docurnen

tos mencionados Q seguir.
1 - Propostc,' seJodas ambos as vias oom ••

Cr$12;OO de sêlo Estadual e mais o Taxo de Educ:o
çôo e Seúoe' de Cr$ lO,OO, por folho, em en�lope
fechada e lccrcdo, Contendo:

<;I) Desigl'loçõo do nôme e endereço do firn1Q'
proponente:

.

SI'NTESE DOS
.

PLANOS

o Prof. Alcides Abreu ea.

clerece a divisão dos in.

vesaimentos setcreís per
três titul.os U-O Homem;
II-O meio; e II-Expansão
Bconômícaj , num total que
a.tlngfrá, no quínquênto, ii.
casa dos 17,5 bünões de

cruzeiros, vinculados a"

�LAMEO, sendo que. no ti
tulo encontramos Educacio,
Justiça, Saúde c Agua e

Esgõto; no título 11. Bner,

gia, Rodovias e Obras de
Arte; e no tt\ulo lU. Ar,

jmazenagem, Bxperímentu,
cão, Abastecimento, Em
preendímentos Píoneíro, e
Banco do Estado.
Depois ce um primeiro

ano de Ievantamento elas

célndições, de orgunízeção e

Planejamento, a gtguntesca
tarefa de recupemçiio do
Estado jâ foi atacada nos
mais diversos setores da
administração públcu.

.

Uma nova mentalidade
onde a Plan"·cação é o

denominador comum, en-te
os problemas do Estado são
analisandos com objetlvlda.
de, substitui a im;lrovisação
Que até então reinava.

ALMOÇO NO QUEP,ENClA

NOTA: Seróo recusados os materiais com di
mensões, e outros ccrcctertsttcos aquém dos espect
fiçoçóe�, o que ocasionará exigência de substituição
retirada urgente, chamamento do segul1do colocodq'
exigência do diferênço de preço pelo faltoso, coução
futuro, suspensão do registro de fornecedor, etc.

, 2· - No parte externe do envelope contenedor
do proposta deverão constqr os seguintes dizeres:
CONCORRENOI'" PUBLICA N° II 05 48, ( AQUI
SiÇÃO DE :rECIDOS, CAMISAS E MEIAS PA,RA O

..
I . HOSPITAL COLONIA SANTA TEREZA.

��'ãJ·��cia e!'toQ..��le��·q��o��r:� 3�::':::·tm �&eT��-��;;��·��te�do os dfz9ksMA�A FRANCISCA o� SILVA, brasileira, vIúva co-
� do inCiso onredar;,' além do têrmo DOCUMENTOSmercJante, residente em Ribeirão da Ilha, MunJcipiO de·· em caracteres' "em.destocado�, encerrar-se ão Qs �Florlanópous, reQuer.eu tm uma ação de usucapião uma
.

cumentQS compro&t6rios de identidade e idoneidode:área. de terras, medindo 642 m2. (seiscentos e Quarenta o) certidão de Registro no;�}untô Comeroial oue dOlS met�o� qUadradot' aproximados, sito na localida-' Diório Oficial que t'enha publicado o documento dede de Rlbelrao da Ilha icom as seguintes confrontações: constituição. .....

16 (deUsse1s), metros � frente para a rua MaTcel1no b) at�todo de idoneidade, possado por BanCoDutra, �e � lado 39,50; (trinta e nove metros e clnquen. pu duas firmas de .comprovada idoneidade comer-ta centlmetrO&)

.lUe�q;lSfonfrontandO
com terras de Iso- clal'

.

'.
lIna EtelVina dá.,Bllvf, e outro lado com 43,50 ( uaxen.' . _

ta e três metro's é Clnq enta centO ent ) t
Q

... c) provo .'�e, qUltfl�Qb Co,,"!.as F�:zendos Estadual,
frontando com e. trave sa eXlsten:;�,:: �:n�� co�; federol� e MUJ:ucpol;·.

.

.

, (��seJ8). Jriet� Utn tando-se também com terrenos II <I) _.J)r«ur.oÇQ<;', se for o :oso, passado a pes$OÇIde ISOUnaEteIV1iti:.3!Q'ilva; no dito terreno .está. edlfl_ r:épr:�"ta��e dp .propQnente o abertura dos- propos.
cada uma casa de mate:rial com padária; �eita a jU(ltl- to�� l .': ".. :: .

�

. ,.f1.ca�ão da posse, foI a mesma jUlgada procedente por '. '::-, Os q,oc!Jmentos ,,?clma .(OU porte dêf�) W
sr. Paul�n:IS�� J�Ud�R�o:;;_oJUIZ DE DIREls��. ::����"e�p::I�a oq�re����e e:�a��n�:i�eer�tof�:d�d:� derã(i) :ser'_sub�tituid��i peld· Registro do firmo no de:-

e sra. Gertrudes L. ZippeJ· lugar de costume e publicado na porma da lei. Dado e
Catarina .;.

Participam aos parentes e amigos o contrato de co· passado nesta c�dade de Florianópolis, aos vinte e. alto 5":_ As pl'opqstas d�verõo ser opresentados.�m duO-;sarnento de seuS filhos dIas do mês de abril do ano de mil noveCentos e ses- vias·, com cf rubriCo dos proponentes em todos os pcMaria Helena e Flavio denta e dois. Eu, (Edison de Moura Ferro) Escrivão, ginas, selados no forma do ítem I, dêste Título.
Noivos subscrevi. 6 - Os envelopes, contendo propostas ou do•

----------

cumentos, deverão ser entregues no DepartamentC"j

I VENDE SE Central de Compras, â Praça Louro;Muller, nO 2 (fo

Uma residên;a à lua �;, 3!��:àn�� r�I�, h::���� ����·�iO�:;���od: ; ..

r, ;!::��o a�:;��:�;:S' .':; ����:�::s::s ��nádo�:g:::��1·�� f:t
.i· Tratar .cont o sr. Miltun i: ��s, ��o�r;n�np.d,i.��6.. fU�i'cÃ;lódp�de •.;·t.;..·M�llo no:lnst. Nac. do PL .slgnodos. pelo ·PreSIOé ; ·e,,"no;p�ço,�':�:):nho. Das .12�� 18 horaK·\..�� ,Pá��Â���'�eenv. )����;!��e- .��'

resSo"'do� ·tem. 6�c{ir.eifo 'd� ��;ojSq.Ó�i"�iÇóà�.s-'fÔ�. �
Imprenso Oficial do Estado)'id����R��r)� à� (�

9 - As propostas (modêlo 001: ô venda no
lhas de propostos dos demais concorrentes,.
condições -estabelecidos neste Edital, nas instruç6QS;
partomento Central de Compras do Estado de Santa
cllnstantes do verso dos mesmas, bem como às exi�n

.

cios do Decreto hO SF 25 08 61/382, de 1961, e de- J'
mais disposições Estodubis e Federais sôbre Concor"'"
"ncias. .

Após a reunião, quando
não só o governadú!' cerec
Ramos como "também !;ó:.1o�
os seus colabõradure,i mais
diretos e muito espectar
mente os téCnicos que ha,
viam feito as eXPlanaf;.�:!S
foraiIll vivamente cumpri

.

_ Florlan6'p0IJs (SC), 15 de ni"aló de 1962 .

.

A DIRETORIA

�----------------------------------------.

roeiÓMejaqanliai
":1

.

• Desenhos

--
/

EXIJA A
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS! ... E COMeDR,. ÀH

IORTE'H EM dUNHO f DEZEMBRO

� SEU TALÃO VALE 1 MIL" �O�

r'
III - JULGAMENTO

I. - Pelo Comissão Julgadora, posteriormente,
�eró declarado venc-edor o proponente qUe oferecer:

o) Menor preço, considerando-se descontos, bani
ficaçõe�, i.mpost.os, despesas e ·outros vantagens;

c) melhores çqndiçães de pagamento.
b) melhores condiçÕ4'ls de entrega;
2 - Em· igualdade de condições" seró dado prefeiêncio o firma. estabelecida no Estado.
3 - Em casa ·de absoluto igualdade de propos"

tos, seró sorteado o vencedor.
4 - A Conc.orrêncía poderá ser anulado, uma

vez qut: tenha sido preterido formalidade expresso.
mente exigido pelas referidos Leis e a omissão im·
porte em prejuizo 005 concorrenf!es, ao Estado Ou à
moralidade do Concorrendo

5 - A Comissão Julgadora reserva-se o direltl!
de anular o Concorrência, coso' ·as propostos apre"
sentados não correspondam a(!lS interêsses do Estado.

Florianópolis, em li de moia de 1962.
(Herm�s Justino Patrianovll - PRESIDE",

•

ruo ferncnJo moçhodo. 6

1°. ,mdor·fane 24.·13

PERfEl�ÀO'RAPIDÊl
l'a �__ ..

BABA'
Rrecisa se de babá pr..rllo

cuidar de wna crlanç3. �h..

tre 2 e 3 an,os.
Paga.se bem. Trata.' nJ.

Farm.áG_lQ. Homeopáti·!3.,
Praça, 15 de Novemb�o,

11).0 Nesla.

19.5.e3 TE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\ EM BRUSOUE� "O MUNICI'PIO" 3r:-/l:RRUDt\ SALOMf�
'" "O ESTADO" 2

\ ATLE'TICO 'PARANAENSE
Consoante nouci-unos. (')I Em Brusque, nn 1(!cln ,(\:1 Encontràse em Plori:lnlÍ Mnssnneiro que -está, i:.., c.

O Campennntn Re:;ional.de Futebol de 1962 'terr
curslonou a Brú'l!pl(!, do Sociedade ESportiva

. 'Ba.n ,polis o proressor Arruda A. primavera, Gonve.n que

prosseguimcllj'l n,. Jlf(ixillH> domingo, quando dois mtngo último pe1á rmcn u decante varies hOmf'DUW��S aalomé ex massamsta e serve :1"0 s'erroviar-o. afij'

jug-os serão cJdu:'uJ(ls ('ollslaudo da penl']lUma re-
g::adn.·c· retomendc r-." {lIU ��r:� ;�ib(l��:�a';lC�� '�;;r�� preparador', físico {ln Sele mando ilinda-quc eet â. HH'I.

dnda. �����h��:��:�),:ho��n O�"���' LElõc�( numa' reartnnacüo �!�fd�a!�i�eu�'��;b:iU�r e����l �ie ,:tL:!�����, r����!)�2'ao����
dil.l (�'ec�:�::::�;Us�%j;\I:::l1)::!�::lt:el��;i a�g:�g::ir:��� sacro e· p'rcparado pctc ore. 'eloquente ela ho�pi�ft)i/!ade do seus 'servícos pronssio ex clube, sendo mu!�?' brn
c tccanaauo no E�trci1.n. Serão adversários Anêucc

gârto, .. que .teve ..
como anta e cavatnetnemc -tó crus- nuts

-

ao cjuoe À\�etko PO remunerado, com ncze: pa

cAvai, êste terceiro colocado c aquêle vice-hder ao
goníeta-va. forte -equípe ti .ouense, pelo que rtc.onos ranaenae. ',Falando à repor go e, vinte mIl á',12;f!h'o�

lado do Píguctrense. Na rodada. de domingo o Aval
"O Municij:)'<J": oreu-íe 'P" a dever lhe o carrnho- e.... tag'�m: Arruda Si)�or'Ii.� de mensafs. sattentou que os

cunsegutu accrtar,» quadro-e, assim, colheu, um bom
lejb, slisten�àiatl�' 'Q:-; -rtnas

'

prêço, com- que fonlqs obse 'clarou que o futebrJl..J)�p, cl.ubes dn divisão f?f:)ft�:;i-
rC811Hado «su rrcntc ao Tamandaré, o mesma não l'hs�u,h,�.�,:��Ll�,"','qPU�o,' ._\,",',.,:"'.',e,,. ;IUO',',dO.<: �nt\, terra do� teci .n,eaetne"ceru.�ta!"avee"'q'uc6t",i:f'·a!"'�" onat adotam rígtrío-tretna-

sucedClHlu ql��- li Trifulor j do Estreito que p�rdeu a ..,.__ w......." <>- .'
'- .. "" menta todas as semanas f

lid,cq,uc,:a
c a in\'t�ncibHid.'l.de 3.0 �r

d,erro�ado peJOI
te estiveram numa ml111;,à tragens",sao fraC"-!L··De(·Ia. citou eomc grandes aqui"i

Paula Ramos por 2xL No outro choque da rodada. Inspirada.•
·' b'ciro 'IÍ1C�e(:'-'llcto rou -. aínda. que cerne' ('le cõos do C. A. Paranunnse

serão' adversértcs os .dois "lanternas", Guarani e as húnras"da>PU�l:l'1, "Sempre 'Alerta"' 'mUltam rr.o futebol pnrann Bozote, media escuer-o. pc

'I'amandare, estando u -iôgo marcado para ter lugar, O escore eb:2) -tiz bf',m ense outros magsag ísbws e leto, zagueiro cenrrat, õa-

1KI c.',tidio !I.l rua Bocaiuva. o que foi a rerrera. preparadores üsíoos como di Media direito, Pu 1I:'(
____________ . Berg, Médio esquerdo. reato

No setor �o remo, contiuua a�sõlulo o M1RTIIELLI ;!§f���@
1.0 péreo _ Io!�� a 4 re 5. páreo - ouo remos. �J��c:r,:r�u; =��!�� :11� .��

mos, estreantes - 1. ](Ig:.tr treante!-\ ,- 1. Aldo LilZ, 2.0 novíssimos - 1: 7\�?I·I,ill(;Jli
colocado, a A.tlétlc'o r.i:1(ia

MáTtlnelli;' '2,0 Ard,) Llil. e Rin.chuelo e 3.0 Ma;·�lneIJi. e 2.0 Riachuelo, )lU\) tr:ll�O
aspira o titulC', pais r('.�ltlll1

3'�.oRi�h�:��� -:- OIJr,�rig
4. páreo - 1010-; a 4 !'e comparecido o A�,jo Lu;!.

muito:<; jogos.

gers a 4 remos, nO'iÍl;�lmOi>
.__ L Martinelli; 2. ."lc�o
Luz e 3. Riachuel0,
3.0;__ pareQ - Canil{),.c'-' _

Esportivo
São Paulo, entrando em contato com o dr. Hilton
Gosling ,e chegando a indicar Paulo Amara.l porf;!
prf'p:lrador físico, soube que o novo presidente da
CBO pensava em convidar Fleitas Salich. O CNO
por intermédio do snr. Starling Soares, interveio,
exi�indo a escôlha de um técnico brasileiro e di_
Iplorn<ldo. Enquonto.o imprensa, �ividida num gru
po uflovisto" e au1"ro "onti_flavista", envolvia_se
em-polêmica em torno de mf'U nome, o sr. João Ho
velonge decidiu colocar a escô!ha do técnlcQ. em

votação. Reunido o Ccnselho Técnico meu nome

foi vetado' antes do temp6 mos o resuitado foi um
empote- cntre eu e Zezé Morei ro" .

Depois, concedi uma entrevisto, em São Paulo
dizendo que '0' snr. Joõo Havelange estava 'ima_
rómbando" e-'devería decidir logo. A imprenso on_

ti_flqvi,sta" aproveitou a oportunidade e passou o

exp.oror o t!rmo, como se fosse uma ofeh�o ao ai_ri
.

gente; F.ui cortado e Vicp.nte Feola, até e(1tõo foro
de cogitacôes, foi escolhido. Depois, o dr. Paulo
Machado de Carvalho convidou-me e a Fleitas So_
Bch-' poro serlY'os "olheiros". na Suécia. Recusei i.
mediatamente" .

j':\(ili"

PELO �KOGRESS9 Df

SAN.A I:ATARIHA

1'10 SETO!

6PORTIVC

� venCf'r no c�ml�U�() gerai
f) Clubc Náut.lcO l'mnd'lCo

�r:1rtill('l_i que venceu t.rê�

cloniin�.:). p0Ja
Ullla rcg ...

Ia Federl ;,

S:-lIita (
elnco páreos, �abcnda

[�a"huclo o ségundo �1I
� ',' ficando o A!chJ Lu/'
,I:a Idtn. em últim·).
Abaixo damos os rC!iu:ta

dos:

da fts

tcs, priJ,

Como

Cantinho
GJLBEB'J'O P'\''\".\

,Em nos'i!Jo ca�tinn"ó', 'P.sP�'rt-ivõ �de-.f"It,�;: iremos�rozer a cena um Inter('s�::lnte entrevista conce
dido 00 cci-lfradé )10 Coelho, do Tribuna 'do Im_
prenso da Guanabara, pelo preparador vtce_cam�
peôo do mLlndo, Flávio Costa.

.

�ln;:ciolmEú'te, fplo_nos êle sôbre o desastre. de
l%�

,
' '.

Os erros de, 1950 so foram sentidos depois de
c0nsuol)ad6s. � DIZ o preparador rubronegro. _

No ocasião poucos criticavam e quase todos levo_
vam em conta que er10 a primeira vez que () Brasil

orgor;izvvo um cert·ome de tal envergadura. Com
tôdas :IS dificuldades, a Copa do Mundo foi um

pri:nor de ci'gonização e não se' pode culpar. nin_
guem. Tonto o dr, Rivodávia Correia Meier, como

o dr. Mário P(;lo. cUia perda recente o ·�...sJ:'orte há
.de Jafl')entor sempre, tr-obalharam CÇlm afinco nõo
dt!.ixundo q'-le nado faltasse ó selecão. _QJ; �forços
dispendidos no organização forom muitos e, sà_
mente hote, sente·se quI' algo de melhor poderia
ter sido feito

'

.
Apesar do insucesso, o Brasil lucrou com a

cepa de 50 50b vários aspectos:
O profissionalismo, de lá ppra cá, tomou enor_

me impulso, O football ficou famoso e já se con_

se,9ue lx�ursionar ao exterior em bases finonceiras

compensador�s pois �os�,omos a ser uma atraçõo.
'

Em virtude dISSO, o. Jogador brasileiro perdeu suo

inibição em confrontes internacionais. Lembro-me
bem que, em outros tempos. enfrentar o Argentino
era coisa rriuitó séria,. Em 1945, 'em Santiago, tí_
nhamos uma .equipe infinitivomente superior mas

o complexo nos levou à derroto".'
,

Sóbre o mundià! de � 954 d('clarou o treina_
dor do Flamengo:

'

,
Não sou o pe<:;soa indiC·:Jdo· para dizer o que

ocoFeu em 1954. Sei, cpe'nas, que o público teve

uma reação diferent�, nem poderia ser de outro
forma. Em 50, vinhamos de gr-ondes exibições. Go
leamos à Espanha, que esteva preparada poro le_
var ,:) copo, e ninguém pensava mals em "perder.
Sentimos o titulo muito cedo e foi dificil aceitar o

realidoce daquêle final com o Uruguai. No Suíço,
fomos eliminados noS quartos de finais, quando

poucos admitiam que a Hungria pudesse ser der
rotada. Nessa primeira dificuldade reside no foto
de? estarmos radicados num determinado centro,
sem podermos rcr um CQntato direto com o proces
sQ futebolístico de outros cCntros. Guiamo.nos. pe.
Jas informaçõ"�, nem sempre coneros, dos que
são encarregados de observar os jogadores de ou-

tros portes do país.
As vêzes cometemos erros inevitáveis e in_

cOl'flpreendidos. Surgem OQS criticas, fala_se muito,
mas o tóenico'ocabo ficando com a respons'obilida�
de de tudQ".

Intc·'f'k,.-!
58, �:,'

� néio, vo!t-ana ao esporte de
.J rubronegro earioca:

;.., vrorio-s reuniões, em

,t D'� R F. ç O

A nA�'p.., s nrmCfFT,l\S, fica na .U-.
Conselhl'tro i'-1af";I n." 154, de um lado • eu

I"tC4;ão dI:" PECAS E !\CESSôRJOS, e do oatro •

.��jí� o'JfJ 'PtN a fC Il}-iOONCE&-T08,
Yd.r'.ne- �n7.

mos, principiantes � 1.0

Rlachuelo, 2. MflHinclJi e

3. Aldo Lu?'.

Finalmente, falando sôbre o prôximo mundi,al,
disse.nos o preparador vice-campeão do mundo.

a Brasil va'i ser muito visado e é bom que se
soíba que esta copo não será nenhum "passeio·no
raia". � cloro que temos tudo paro encarar a nos_

sa participaçõo com otimismo. Temos tempo para
treinar, muito opôio e craques €omo Pelé e Gar
rincho, com os quais é difícil perder. Mas nossos

adversários também �abem disso e tomarõo provi_
d€ncias poro ooobor com êsse favoritismo. Nõo
podemos ser considerados fracos. a próprio sistema
de fí!trogem mostro que ninguém ",ai 00 Chile o

passeio.
Encerrando de\'o dizer que muita gente falo

de uma possíver rivalidade entre Rio e São Paulo,
como fator adverso. Nõo creio alie essa rivalidade
exista. Acho mesmo que o traborm vem sendo feL
to com mui.ta tranquilidade e com a colaboração
de todos. Também' o clima de Vinã de1 Mar nõo

ex�rcerá infiuência' negativo. É agradável, saudá
vel e bem melhor que o 'da Suécia. P-ora mim, nos.
sos maiores'advehários serão a torcida e os quinze
équipes, nado mois ... ,"

I

JO���e�:m:a':�e�r����:j::�- Terminou ",na tarde de domingo o turno' dó
1es no futebol 10 P'),r:m;'t Campeonato Brusauense de Futebol Com o efetutL

pois bcm conhcccmes seus
,..õo do 'clássico Poisandú x. Carlos Renoux, O Cf.lr_

merito�. los Renaux era líder invicto com O ponto perdido
________________ seguido do Paisondú, que ostentava dois pontqs

G f V (I" L
no passivo resultado adverso colhido em Sõo Jo-

I!aran enceu O asslco ageano ÕO, Boti,to ',ont," o elenco local do U,óti, quando
P:·.Qs!-(cguht dOmi!1�O lragcm de GUberto Nah:l.- caIu por 1 xO·

cam�on:rlo d� Ll_g[!._SS_I':.._fol �Lim� i-el19..?, qtlC·.o 't-ri1
do dl�;!�s.l)ass=��� s:���:���amco�:q����

�����Ieode 1��I:�b�lua;:17: � �:I�'l;:i�a���:te���,F. ��: ment'e O públiCO QUr. �e mostrav') cntusiasmódo

lnterna:cional, Que teve 11 inclusive. cumprlmen�;\:le ����a���. poderi,?m, proporcionar Carlos Renaux (

:;� �:r;;::s: a:���i��'�� �eIO� :nrlge�tes J

e a�I.(!t:lj Venceu surr.tee:ndentemente o Carlos Ren!�ux
dO

n _'�.rna�ona t:J ,!nn por.5 x 2, iá aüe p;oonosticava_se qLJ{! o coteio de'

q�n��rlefO�r�e!�I�':��,ú;�( mOar::: 10·a.ss:m�qU���U:l-::: veria tran�tõorrer equilibrado.
ElItãdiD MUIUcipal VJd:1.1 Orll ,Vicente .(Joi\Quiml E� 'LtIO�s ,foi realizado no tarde dt;! domina0
Ramos. Dante, Zé OtaviO, Adeiber r-ló!'!'i!c(\ 'local oue reuniu, Guo_rany e Internocionol

to, Demer.vaJ e Vaj,lt,". ú'l O cdeio t_.p.rminou· com.a vitórja d_ Búare por 1 )(
sio, J.oão, Zilvlo I;! Narb'.LJ 2. ,em nréli(\ aue çontou com o arbitraaem de GiI_
Internacional: . ,WU�Q� CM �rto Noh",> e (lU'e foi disaut,.,do no estódlo Vidal

����.ãe��lr�l:�i, (;:��t��h�;� Ramos, próprio do" municipalidade.
I

::�I'osv���e;��h:��o�� ta :rl: i.�:' �� �����on�� :�r�;;, �e �����;u�r��
'bltro: Oilberto Nahas. Au cail:! ,"" lid'Pf'On<:i::Hlue.: OC\Jr:>O'VO 00 Jndo rio Polmei�
xillare3: Salvador Lemol! r ....s. isolnnd" êste na oonta do tobe'la do certame
cios Santo,s e Jose C;J.rlo.' reoi('\!'I ....1. iá oue o Qrêmio oalmeirense pnssavO
Bezerra. Após o en\;on�"( incóllJme 01'1 .... Uniõo pelo marcador apertado de
de domingo, a coloc-\çll') f 1 x 0, gol de Leol.,
a segulnté; Em 1.0 Guara.
ni zero ponto perdido, C:I1

2.0 OHncraf com '2, em '3.('
InternacLonal com ·i em 4

Pinheiros com 6 e ·'m ultl
mo Cruzeiro com 8 jJ�

SIbOHOSO 'f

SO CHE ZlTJ

A eopt&Q:em f'}l a.lle:-t::t

aos 14 minutos do prime:
ro tempo por intarmedH
de ZUvio para o Ot1ara:l!,
empntando Osvaldo para o

Interna,c.ional aos 22 .. AlJs

'30' liovamêute 'ZIl'lio lll:lC,

ca.· para o Guaram, elllJ)R
tando Jaime' para cs 'colo

rados(, oont.a.gem com qu�
termlnQu' o

.

primeiro tem;-)
No periodo 11nalt '�urgh
a.os 18 minutos o gol da v'

tórla do Guarani, por in

termédio do oomandu:.1te,
João em beli::;sima jog:a:!.:L.
A partida [oi muito muvi

mentada, apresental!(j:) aJ'"

bas as equipes um futeho'

prátiCO e bonito, dt'vendc

se assinalar apenas qm
ambos. Os g;aleiros esti' f:
ram Ialhos, princip.1. mente
o do Internacional Wjbon
que fOl SUbljt,tUldo ,)(0 ('

veterano Magalhãe�. No

Gúarani sobressaira!lJ-se
Dante, Adalberto, JfJI.lO e

Zllvlo, enquanto J,jJ:lre"C'
ram com destaque nl) r�l
tcrnaciinal Pedro, A!rlnri

Meireles, Wa.ldemal· NIco

demus e Osvaldo. ,\ :lrL,i-

FALA O APITADO'!

Falando â report..lgcm. o

árbitro Gllbr,rLo Naha� do::
clar:ou que ficou surprêsi)
com o bom futebol a;.r,:,
sentado por Guarani t! in

ternaciol1ul Jda. cidacl9 (ie
Lage::;.
O árbitro do clás-;jc'l úe

Lages, frirou que o lôg(,
tcve um transcurso !'lovi

mentado, porem a GI:;ci!J!,
(continua na 7.9.' !J:llf.J

Preliando domingo últ-i
mo na Trindade, a equipe
do Renner I Futeb,)1 Clube

conquistou brilhant-".! vit.ó
ri� frente ao Taubaté F'

C. Local, por 5 tento.; lt 2.

A pllrtid� tcve um br:;

inicio com as duas ('q\lin"�
de!'-!enpenhando um bom

papel, más aos pau cc,·

clube l.oeal, foi calndu 6e

produçãO, chegando � o,
ténnlno- do primelt:J tem

po com o placard lá altc
ra.d.o em 3 � 'O pe.r!l. o;� r'.l

bros que Joga.vam melho
Iniciado (l 2.0 tempo

equipe local subiu d� pro

dução, conseguindo 1imi

nulr a contagem, pnr i;1-

termédio de Vile, parp :l li

2. mesmo assim os Ivbros

.não se deixaram dommnr
aumentando o plae'H:l '�r.

ra 5x2, onde velo ser �on

firmado no final oi� et.aJl�
Eis os g::oleadore.� do ver'

cedor, pela ord('m: Eudor"

Ané.�lo, D1ison, An(t"io e

SudL
Os rubrós comandado

pelo Técnico Abel 'l'odes
c.at.e, tor� com, VIlson
Orlando (WsJt.er), Jo�é

Nadir e Wani: Osny f' E:.:

{Ioro; EUdl, Anesio, DiJso:'
e Pedrinho.

Na preliminar os !')c:ti.�

venceram pela cont:'l!�em
de 2 tentos a 1. Go:Ji� ��
Pirf!s e João enquanto (we
Cn.rllto assinalou ,) pon�o

de honra dos rubro,�.
Os vencidos fO'l'ma ra:n

com QUico. Elias, Ch...,-o ('l

Portuga; Valéria e Rona!
do; Osni, Peca, Caio, Va':!o
(Cal'lít.o) e Jaca.
O jui? f.oi o':!�Qhl)r ?é

ca com bom trabnlllo.

"VUWAR1DADES (e coiJ:as sérlasl �OBR,E OS EE.UU,"
De: SIJVf'trA Júnior

O livro que responde à,q pel'gunLa:'l que voc� faz 00-
bre os Estados Unidos.

A venda J,aa bancas: FIGUEIRA _ PROGRESSO _

FELIPE 8CRMIDT PALACIO ROOOVIJ.RIA e
CASA DAS REV1STAS.

-
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MAURY BO.IOU, RUI Laia •

GILI'UO HA"'"

COLABORADOR'S: DIVEItSOS

Prosseguiu' t;lQ tarde de sábado o Compoonatc
Regional. de Xodrês com o finalidade máxima de
selecionar quatro elementos para representar a

cidade de Florianópolis, nos li! Jogos Abertos de
Santo Catarina.

Veiga I x Miroski O;
.

Scncínt I x Amaury O;
Kotzias I x Siva O; Teseu I x Ary O; Morcan 1 x

Ltsbôc- O, foram os resultodos daqueles jogos.

, Após ':0 efetuaç�O" do quarto rcdcdc. o cem;
pecncto. cita,dino do Xa�rêz, cpresento o seguinte
colocação até .a terceira lugar:

1.0) Silvio Soncíní com 4 pontos.
2.0) Jorge Kotzios com 3 pontos e meio
3.0) Luiz do Veiga com 2 pontos e meio.

a Campeonato B[umenouense de Futebol te�
ve seguimento com o realização de mais quatro
partidos. No noite de sábado o Olímpico goleou
de mcnêtro . sensacional co conjunto do Floresta
dePomerode-pcr 7xl.

DomingO' o certame teve sequência com

.mais três iogos que apresentaram o'S seguintes re

sultados: Amo:wnas 6 x Guarany 3, Palmeiras 1
x UniõO' O e Tupy 1 x Vasto Verde 0, na maior

surpresa da rodado.

i
O certame' ioinvilense de futebol teve umo

pnrtida ,(lnenns, reolitada no tarde de dominaI) A..
méric e São Luiz foram OS orotaqonistas_ cabênd
(1 .... elenco nmerican" impinalr uma a ....leada 00 cor\"

ii mtO' do SÕf'l Luiz pela contaaem de 5 x 1 resulto
do Que· tradu7 n mainr sunerioridade técnica dq'
plene" rubro do Manchester OU" continua firme ntJ

liderança.

a Paul.a 'Ramos vencendo 00 Atlético, na tor

de rle domina0 I'1Ossou à lideranca do Campeona ..

to Reaionol de Futebol, contrariando tôda e qUOI"
Clller expectativa pnis o Atlético, indiscutivelmen..

te aparecia como favorito.

Enauonta Isso, no estádio dr. Adolfo Konder
OS torcedores do Avaí chegaram a suor frio quo",
do o Tamandaré abriu >O co",IJqcm e demonstrava
aue dificilme'nte ·seria batido. Porém o fempo foi

passandn e depols do flento de empate de Gerei
(' Avaí passou o articular_se melhor e envolver
Ooré, chegando à goleada de 4 x 1.

o

No tarde do próximo domingo, em s�uênc:l
00 campeonato do cidade, teremos o efetivação
mais um clássico que reunir6 Paulo Ramos. a

líder invicto do certame e Avoí Futebol Clube
colocodo em pré�io o ser travado no estádio
lando Scarpelll, lá no Estrelto. Em centrapasi
teremos no--estódlo da F. C. F. o duéla entre 05 1(1
temos, Guarani x TamOhdoré.

A equipe da Grêmio Esportivo GuaruJá.
aando na manhã de domingo frente 00 elenco

�;o������ao�d:a� � lEst���� f;;l:i�r:= :I�
representações deverá' ser efetuado, dentro
breve.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Ali propostas trlto
� 001, a venda na lat
p!-t:nsa Ot1.claJ. <lo &>t;adQ,
d "f'rão ocdecer àrs coa

dir,fle., extabeleeldns, neste
-".:dital nas Instiiui�ôcl'i
('f"in\'tanLe:·r 00 eerao da�

pagamento
2 - Em igu�ld�de de

conotcõcs será dada pru
roreacía a ürma esta.hele
cida ao Estado.

S - EIn caso de absoluta

ipnldllde de propoatas,.
será- sort�ado o 'feneedor.

4 - A Concorrência po-

"

epartamento Central de Co
{ditai de COHconencia PUbl:C3 R· �1-D4-�3

o Departamento Central e endereço da firma orooo sacos tem o direito de a

de Compr.ls (O. C. C.!, de nente;
conronnidadc com o artv bl especificação, a mais

u. item lU, do fte«lIIamen detalhado passivei, mctust
to :J,pnlvado pelo pecretc . ec marca. do material qu.e
51'J25 08 .... 1/312 toma pÍlbll se pr.JjlÔCaI torBCCer;
co que f2r:i reeneae, DO c. préço u.nitário e tiO
dia 30 de maio di!! I1NI2, na bal com a expllcae5.G de

sua séde, h Praça Lauro que estão ou não inCluidaS
Mullcr, n" 1, uonc 34tm as despesas de impôs tas
(,,"ONCORRf:NCIA PÚBLICA taxas, fretes, carretos, Se
n:1S (:lUld,çocs �eg1.lintes g'Ul'OS, etc: mesmas. bem <:0010 às ext-
I - OBJETO DA CQN- d) <;v!\CIiQões e PI'al;Q de géDt'!lns do Deereto ',ft'RVORReNCIA cntr-se

'
do materiaL no SF��5 0/\ 61 'Sft2. de lOSl. c

1 - MI'cm, para máquina lo('aj indleado: Inlltu.<:lo d: mili.� clisp3.<OJçõ<,s Bstn
(I,. t,�rrf'ver, de madeira dc dc'Edllração Estadun] Lrus (Iuai.� (' Fcderuís. sôhl'f'
Inlblli:J.. t:nnrnt?::l.dn na eàr Velho, onde será procedido ('()O('(lI'r{_'tH:la.�
fI;,\t,urn1. com 2 g-:\ ...�t\l!> e o CXJlt1\e «Se Tetel)imenlo: III JUÚ3AMENTO
art::heta, n�1i dimeruiões el declaraçãa de oonhe
O,90m x 0,45m ou mais, clmElllto e submissão às

unidade - um, qu::mt.1d-ade Ilorlna.� der.te Edital e· da.
_ 1; Leg1.'iJ;,I,� rdcrente .:l. Coo
II _ Milquina de eah:ul:.\r, ("-.t'rêrw1�,,,
manual, parn. a� quat.I'o 0- -NOTA' SPrlVl ,.,pI'�.,c;�(Jt:r)\

pf'r:H:l)('�' com tré� vjsorcs os materln.i.� f'\()l1\ diU1cn"
par.l. rl'l!'l.�tNl direto e auto ooes e i')ut�", (:.'lcXct1.>ri,.;tj
mutlcO das Inscrições das l:n.s àquelll das ef:�cifica
PJ.n:t:I"''' �."Ivels, quocien- ções,.o Que oçaslonarã. exi.
te e produto, com cupacida gêne!a de substiluicão, re-

de minima de 9 x 8 x 13 tirada u!genLe, cha�am{'n-
respectivamente, sistama to dO se«_unQ') colocado
de Lnserlção. e teclado re- exigu.ça da d:fel'ê�ca de
duzjdo, unidade I - preco pelQ (alt,o�o caucão
quantid:lde - 4; futura s&,<;pénção, do regis-
tIl - MáqUina de escr�vcr. tro de fornc.::edor, etc.
Nlm 312 Ci':piIÇOS ou mais, tl --:- N\i' pàrte externa dn

Upo elite, teclado anatômi- ellve'up� conteru:dor da
cO que permita aceleração proposta devctiío' constar
aa impressão e retõrno lns Os �egllintes dizeres: CON- ConUnuacão:

tâneo dos tipos, rola- OORRtNCIA PÔBLICA N<>
enlos esféricos para des- 2"-04.-43. (AQUISIÇÃO DE A CONTRIBUIÇAO DO EMPREGADO E DA EMPRh:SJI

liore rápido do carro. tecla- MATERIAL PARA O INS- PARA A PREVIDtNCIA SOCIAL
de:>1.ravadora de tipos, mar TITUTO DE EDUCAGAO
pnador viúvel, e outras DIAS VELHO.
movaçôes que visem facili- 3 - Em envelope separa
tar o trabalho do dat;ilôgra do con�ndo os dizeres do
to e melhonlr a escrita, lns Inciso anterior, além do'
cluslve marca que deve ser térrilo DOCUMENTOS, em
especificada na proposta, caracteres bem destacados
midade - um, quantidade encerrar-se-ão os doeu-
_ 1; mentos comprobatôr-ios de
IV - MáqUina de escrever, Identidade e idm':teidade;
com 120 espaços ou mais, a) certidãO de Registro
tipos pa1ca, com as mesmas na Junta Comercial ou

especlflcações da anterior, Diário Oficial que tenha
Dnldad� - um, quandda- publlcq.do o documento de
de - 3; constituição;
V - Enceradeira elétrica, b, atestado de idoneida-
tom 3 escovas, motor para de., passadO par Banco ou

IlIDclonamento em corren- . duas firmas de �omprova-
te moDofáslea de 110/220 da idr\nf'ldade oomcrcilll;
vólte., 50 60 ciclos, constru� d-pnnoa de q ••

'

de material resistente IAS �da.'i Estaduais, Fe
�oDdac;:ão; aca.- -�'II!'�
«i perfeito. I especi - d) proeura(lio, se rór o

ftttr na proposta, marca.,. ca...n, passado a pessoa re-

Ilmanbo, (onna t!te.) uni- pre!;entAnte do pl'O,p'30en-
dIdt um, quanUdade � 2: te â. abertura da� propos-
VI _ Arquivo dc aço, ver- tas

, tiPO "Securlt" ou si- 4' _ Os document-os ud-
r; ror entre cinza e ma (ou p;lrtc dêle.<;I pode-
-oÍiva., de 4 gavetas, roo ser su�stituidos p�lo
cont.ençãc, de pastais Reglstro da firma r1() D�-

, com pucll.adoC'e:l partamento centra de.
e porta etiquetas, de aço Con'pras tio Estado de San

idivCI ou Ugn. não rer- ta catarina.
uomada ou niquila- S - AlI PI'opo�tas deverão

ser apresentadas em duas

vias, com a ru.brica dso

proponente en'ls tõdas as

p-.lginas. Seladas na forma
do item '1, dêste Titu.lo:

6 - Oi' envelopes. con

tendo p�.:)pl)stas ou

documentoô, deverão ser

entregues no Departamen
to Central de Compras, à

Praça Laura Muller, nO 2

(fone 3410), ate às 14 ho

ras do dia 30 de maio de

1962, mediante recibo. em

nue se mencionará data e

hura do recebImento, assi
nado por funcionário do

D. C. C,
7 _ As proposta.c; serão a

bertas. as 15 horas do dia

SO de maio por funcioná
rios designados pelo Pre

sidente do D. C. C_ e na

presença dos proponentes
ilU seus representantes le

gais.
8 - Abertos os envelo

pes, cada um dos interes-

dcrá ser anulada. uma vez

que tenha i>íClo pretertdu
totJt\alidu(\� exnressnmcn
t.c e::tI�d:i. pelus rcrc

rtâas Lcls e a orntr>sio lm-

parti' em p-ejuízc aos con

(·o.rrrnt(l'.�, ao Estado ali :\

1l\()I':l!ill:(c1I' rtfl C'-m��l)rren'

1 - Peia ComIssão Jul
g o d o r:l, llosteriomentc.
será dcclarado vcncC'dul' o

Imlpott«lte .que orer�r�
�j Mcn4!r IlreQO, (l()n'<;id�

randd �e di!st:ont.os boniri

l\�tQÜes hll!�slos. d�·�)('.�áS
e o«Vn\s ván�enR:
bf melhores condiçÕeS de

..:ntrcga;

�·I!\

S � A Comissão .fulp-
dora reserva-s� o direito
de anular a Concorrência
c:..'lsO ns pl'Jpostas apre
se>nLadas

.

não correspon·
d:'lm aos 'InLcrêsses 110 F.s

lado.
F1011anôpolls, ()m 27 de

abrli d"" 1982.

c) melhores condições de
IHermes :Justino Patria

nova) - PreSidente

Coll,trilmição do segurado menor (lprencliz.

A �:onLribuição dI? segurado-menor-aprcn'Óiz, assim
considerado (decreto nO 5452, de 1.5,!J43 e Decreto

31.546, de iUO_9�2) "a tl'abalhador "lenor de 18 l\no� c

major de 14 anos. sujeIto à formação profissional mc

tódka do oficio ou ocup'lcão em que exerç:l o seu tra

balho, matriculada no SESI ou no SENAC, ou em cur�'O

por ele reconhecido nos termos da legislação v'igf!flt�",
recairá. em percentagem igual a do Segurado-Emp:e
gado, sôbl'e a importãncia máxIma que perceber .como

salário. admitindo-se, n:;>ste caso. o pagamento da con

tribuição "õbre a metade do salál'io-minimo local de

adulto, se esta fôr a rcmuneração do menor.

A contribuição dos dl'mais cmprefa<l,os menores,
isto e, os menores de 18 anos e malares de 14 arlos que
não estejam em aprendi7.a'!.em s�rá igual a do Segura
do-Empregado-Adulto, obedecidos os mene:es IJnlites

....._- ,

CC-NTRIBUICAO SõBRE O TEMPO ANTEmO� •

OONTÂl)()PARA À�A _'b_

A contribujcão do segurada que Inscrever tempo c!�
serviço o qual não haja contribuido p.1.ra a previdên·
cio. soria1 cons!.�Urá dc uma t..'lxa sup1ementar jnci

df'nle �0br(' o "Sahirio dc Contrlbulcão" do segurado a

tivo, ou sôbre a quota mensnl do beneficio, nos demais

casos, na seguinte proporçâo:
1 _ se o salário de contribuição ou -Quota men"nl

de benefirio fór de val6r até 3 vêzes o mais elevado sa

lárlo·mínimo de adulto:
a) para período de até 10 (de!:1 anos � 1% (um

par cento).
bl para períOdO de mais de 10 (dez) anos :llc 20

(vinte) anos 2m, (dois por centol.
'

Cf para período de mais de 20 vinle) ano�3';; (trcl'i

por cento)
.

>

II _ Se o salário de contribuição ou a quotu mensal
do bcneficlo fõr de valor superior ·a 3 ftl>êS) vezes o m'a1s

elev:l.do salário�mínimo de adulto:
.

nlparaperiodo de (dez) anos 2f1';' (doL.. por cento)
bl para periodo de n'als de 10 (de7.)· anos até 20

(Vinte) anos - 3% (tl'es por ccntol
c) para pcriôdo de mais de 20 (vinte :mos) 4% -

i
FU·

quatro por cento -

O valor total da impbrtâncla a ser eober-ta peJa
contribuição referida acima calcular-se·á pela soma

das contribuições Incidentes, na base das taxas vlgen·
tes ao tempo, sõbre a média da. remuneração aured
da pelJ sep,u"ndo durante o penado considerado, eonJor

mr eonSkll' de sua Carteira Profissional ou da doeu

ment,ação pela qual 'tenha sido Celta a prova do temm
de servic:) em causa. arbitrando-se, na falta de qual
Ql:er elf'mf'nl'), com base no salarlo-minimo vigente na

época mais próxima. .

Por morte do S"lnlrado passa aos dependentes a 0-

brll\'lção de Que trata êste item.

O disposto neste ítem não se aplka aos seguradoti
do IAPFESP ao mesmo filiados atê a data da vigência
dn Lei Orgânica da Previdêncla Social (5-9-60) para os

aunis conLinuam a vigórar ne!;sa matérja. as disposições
do artigo 43 do Decreto número 20.465, de F' de outubro

de J931. e do nrt. 50 da Lei nO 593, de 24.12.1946.
PERIObO DE Att 10 ANOS � DEZEMBRO DE 1934 II

AGOSTO DE 1934

De"embro de 24 a março de 25 Taxa 0.04 li!: 04 meses

x 250.00 salário Igual . .. . • 41.00
Abril de 25 a dezembro de 2S Taxa 0.04 % Oi meses

x 300.00 saiário igual ., ...... , ... , .... _..... 108,08
Janeiro de 26 a dezembro de 28 Taxa OM li!: 31 me-

ses x 400.00 saláriO igual 5'1'.00
Janeiro de 29 a dezembro de 31 Tua 0,84 :rc 3' meses

x 500.00 �alárlo igual .. .••••••••••••••••• '12(1,00
Janeiro de 32 a dezembro de 34 Taxa 0,05 % 32 pte·
ses x 600,00 salário Igual . . ..•..•.••••• ••• 980,00

(Continuaremos com a pubJ� na próxIma
(!diçãol

VENDE-SE
Un1 terreno na Trindade _ Rua, trmóo Sr ..

nevcnuto (rua do Gruta), com uma área de 1.915
m2, extr�mo com terrenos do Policio,

Trotar com Osmar Coel"o no Departamento
de Geogr-ofio e Cortognzfio.

I
IGItEJA NAS CÁTÁCUMBAS.

HVNGR1A �AMS) - Sendo os seminórios hún_
gal'os controbdos peio Govérno Ccmunis�a, mui

t:JS jovens pre�rc'm preparar_se clQOdestlna,:"�n_
t-e paro c;.:.cudócio. Durante> OS estudos te_"'OfllCCS IIMPC-:RATANTE: DESTAQUE E GUARDE EST� ANUN
�es cont4no:.m a t!cbafhar como ope�tlOS poro IlMPORTANTE DF.STAQUr: F. nUADE F,STF: A'SUNCI0'
000 chomo..- a Qtençõo d.::J policio. Como tn.orma o �.",. !fi." ' -� lt-rr, H

ÇLntn:il de A'lH(iho� paro (JS Soc<'rd0tC$ d? Leste, I� - __

T("nq�l'o" já fanam ordenadC?S vóric� destes .condl
d tU"- Há váfios casos em que f')fcm d;.<scobertos,e
se"('''omente pl.olnidos. Apesar disto são, como d,z:

Centro o nuc!€,) de uma igt'ejo de catacumbas

�ue constit,ui os rr.Jiores esperonç,:!s poro futuro,

NOVOS MÁRTIRES
CONGOLO (CONGOI' - (AMSI - Todo mundo
tteou consternado ente o terrivel eocssccrc de t 8
rnisstonórtos europeus u um sacerdote oft'kono no

cidodezinbo de CONGOlO 00 norte de CATAN_
GA (Africo. Conforme relatou um seminarista que
conseguiu osccrpor , os missionários torem fuzila
dos no pnmetro dia do ano, soo (J �uSO<;õo de
"I'n:"'ent"nor os esptrttos (' cstf'09'lr os IOV(.'fl�" �I
se linha reopzodo o fuzilamentú, quondo uns rc.,

pozes lúncorom_se s6bre os corpos muti�ond<KJs
e cortondo_ltlrs, por fim, ,:) cobeça, 'Soo incri...eis OS

pormenor'es dêste assassínio. Os l;inq-..eota semi
naristas cesto cidade foram obrigados .� -css,stit 00
crime c logor as restos mortoi:; dcs mjs�rios no

rio Mabbo_ Pravóve>lmente, êstcs l'-€fflinoristos nu

tivos morrrrom, um pouco mais .taRte, d(, cnesmo

medo. Hó muito!> oulros saC'N-do-tle<; P�<;O"', flOr cü�

j .... ,:,ido ,'>e tem grande receió.

AUXILIO FRATERNO
COlONIA (Alemanha) _ (AMS) � Os cató_

licos do arquidiocese dI' Colônia, otend�t'!do Ol)e; a

p€lbs do seu Carde.al. oiunto�om, nos. d�os do No_

tei passado, a valioso sarna de 3,8,. ��Iho�s de mo.r
cos (correspondEntes a 292,6 mll�o�s dé cruzei

ros) destinoó:l o obras scciois do dl.ocese de Farto

lezC:. 464.000 marcos já foram envlodos o FOl1'ol(",

20 poro o construção de um hospital poro tubl'rcU

}OSoS

MARIANOS �nV'RTEM O SEMINÁRIO COMU_'
NISTA "NOVOS RUMOS"

Rio _ OC _ Congregados Marianos rep�esen_
tondo 17 Congf('Ç'lçÕes, estiveram na redqçoo do

jomc\ "Novos RUr;!los" entregú�o �Qrto ?e pro_

test-:: contra têrmcs ofensl�� e inJun.o�;,s .0 pes;�a
do Carde.al Dom Joir.ne: ?IZIO a "noto. Os .cotol -

cos nôo Clceitom imoos1çoes de �alsos doutnnodo_

(<"s (lll� abusam da liberdade do Imprenso p.aro

lún.çor provocoCôes".
- .. '-�

-

-.>om HRDER, PUMIO DE SOCIOLOGIA
Rio - CIC - Apás o instalaçõo do Comissão

Organizadoro do Nono Conferência de Serviço So_
ciol o'reolizar_se no Hotel Quintúndinha, de 19,0
25 de agósto próximo à Qual comparecer,ão 3 mll

representantes de 60 nuçãeS, revelou o vlce_pr�:,
cente -do c0nclove, Professar luiz Cúrias Manelnl"
que Dom Hélder será agraciado com � prêmi� mun

dtol de btuoçôo social. O Prêmio Rene Sand c con

cedido bienalmente a uma personalidade que se

tenho destacado· no cbmpo social.
I

PROTESTANTISMO AVANÇA NA AMtRICA
ROMA - Cle - "Settimona deI Clero", pC

rioo,ieo italiano p:jro o clero, em artigo sàbre o ,pro
tcst,ontismo no América latina esclar�cC: "Em

r
40

anos, os protestantes nu ,Amér1co Lo�no o�mer:'to
�'ron'l de 170 mil para 4 mIlhões 260 mt1 As Igrelas
e capelos protestantes cumCnt,Jram de 3,530 poro
25890 seus miss'ionários estrangeiros, de 1.690

po�a 6.?OO e o=_��i�::�f' 2.28J para 14.3�
6uaraní yenceu O clássico ...

(oonclusio da 6 d. oi.!!') Cr$ 288.750.00.

na imperou c sent'u 'e 'li. Disse ainda ') n!),tador
tlsfe·to quando ao lérmi:',. que teve um ae,)lhimento

muito bom por llarl1l! eledo ellcontro, jogad"7<!'i
dirigentes. de vC"ecdo""s

lO! derrotados, furam "mil

primentá lo pela :>ll'l .'�.1l:1.

ção. Exprimiu sua ,a: L.In

ção pelo bom deseõ;lf.r-'-N'

jogat!úl'Cs e asüstcntes,
mO"mcnte p.or p3"ne do nre

�idpntc da Liga. r .. 1':-:\0
Carlos Leão Fllh') '! ri.) Vi

ce presidente sr. Arrmunclj
de seus. auxiliares ::;.I;V� Taranto. ou� em· �:)j('... os
dor Lemos dos S3=1'._',;. c momentos f:Jrrlll r,. J'E�:os
Josê Carla:.; Be7.f!rm (' J.d de gentilesas CO!'!l :;U:l pe�
mirou se da arr� ':J,Jac'·i.o soa c auxiliares.
que aUngiu a qua'lti 1 d'

�
W A'.

PROGRAMA DO MES

2.404.00

Dia 18 --- Ftltebol de Salão: Oo%e x Paulo Ramos
" 20 - Encontro dos Brotinhos - Orquestro de

Castelon
" 22 - Cinema
"

23 - Bingo em Benefieio da Soe. de Assisten..
cío 00 Pequeno Jorna1c:iro.
" 25 - Futcool de Salão: Doze x Bom Abrigo" 25 - B;n!lo ' ..._...._" 27 - Encontro dGs Brotinhos, Orq. de Cast,

lon _..•�" 29 - Futebol de Salõo: D07c x Bocaiuvo
" 29 - Cinema
" 30 - Bingo em beneficio õ Sociedade de Am.

poro ó V.elhice, ".. ';Observação: As partidos de fM_tebol de 5G16o s60,
reot1zodas no �tád;o do F. A. C.

CULTU.... OE PLANTAS MEDICINAIS
.

Sob ..,speção �a Seeretaria da AgrleulCipra. dr, Jose

Gorgoll, Engenheiro Quimieo Industrial - Vila Y'olaR·

da, 901 _ Gualtl-Ra7.C� - E!'it.. de São Paulo

)'»':;Cf: E�TA' DOF.NTE?... Não tome drogas que �
lhe envenenando. Use sol. ar e si-co de planta.� ree

dicinais e seja feliz, E,t(' aml)'''llle artifici1t'i rm 911(:

você vive de anlllgê.dea<:, antro'oucos. "'stim"la�\I!lI
e estuperectantcs: (':-.tú r-evendo (' seu ucnuie. Sáin
das pmtundezas da cutmtce e mude JY.lr:t a na�Q�

rcz..a que lhe deu a vida..

A IKlF,l'\i'CA F,' I\UIS CJUt& Q'CE A SAUUF. .- O��
"EU CÜRO" é récn. ln&I eat:aI' �ras. í,o:'�m não

é tanto .. Não hã ll'ledlMna. mais rlea e mal" .,otfonte
que a vcgctat. quando se sabe evtrntr tOlh a sande

que c-ontém. O rusunto aos enímots ('llsin:1-li1f'A a

rurar se com as plnnUl..� m('(jkirui:<.. A �udl" " maia

preciosa quc a própria virla. Tomc suco de JlhV11.ru
medicinais em vez de drogas. O suco I1as plantas
medicinais faz chegar a )l3ude e a alegrh. a� _

mais long-ioua� ridades. A mais rica nora b \nun·

do & a do Br��l. NelI) r!;(ju(>.ça qu:) o suro dns plan
t:ts m(l(li�:nai.� l· o nwlhor plrn a S:U1Ck',

'tll'\I, 'I' O Sf.ll {:ASO·!... l�s\TeV;l�lllC d('t.l.1JI"(\;ln1'C\l
� 8<; rnole:;Uas l/UC scnte ou a doença qUe �orú·. jun
!,ando e.<;tc anundo c .�rlo para a res:po�ta � (·"m:...'8
lar-lhe el como 110t'lC curar se def;n'tivaml'nu
as plantas medkinais de mjnha culillra,

DR. f'n'RGOLL

PARTIDA� OE
fLORIANÓPOll� EM
DIAC, ÚTEI� AC

'horas!

CONVITE
Os filhos, genros n6ro e netos do casal Egídio

Amorim ___..:._ Aloide So'reJó de Amorim, convidam aos
seus porentee; e amigos paro os!>istirem a misso qlH..�,
mondam celebro r por motivo do passagem das Bo
das de Pérola no dia 19 de 1T4:Jio, às 8 horas na

Igreja Matriz 'Nosso Senhora de Fátima, no Estreito ..

Desde jó ogrodt'rem aos Que comparf'cerem
o este ato religioso.

Juizo de Direilo da 1.a Vara Cível
da Comarca de Aorianópo!is

EOITAL DE LEILÃO
C? Doutor DALMO BASTOS SILVA, 2D Juiz Subs
tltuto do 1° Circunscrição Judiciário do Estado

no exercício pleno do cargo de Juiz de Direito do 1�
�o�� ��;�r�n�,C�am���od�oF��ton�olis, Estado de

FAZ SABER <oos que o pre�ente edital virem O'.J

d�le conhecimento tiverem que, dio 16 de moia pró
xlmo Vindouro às 15 horas no sede dêste Juizo .:)
�raço Pereira Oliveira, n" 10, o Porteiro dos oucÍit6
nos, levoró o leilão os bens penhorados no oçõo e�
cutiva movido por A MODELAR contra NIVIA MAR
QUES NUNE�, que se proce>sso neste Juiz:

Um doze ovos. (1/12) de uma coso sob n032, daRl.Ib Alves de Bnto, construido de tijolos, coberto de
tell-los, forrado assoalhado envidraçado com diwr
50>'1 comp,Jrtimentos e seu respectivo terreno, medi�
do 6 de frenf'C à dito ruo, extremando 00 Norte com
propriedade de I-Ierdeiros de Procópio Borjo do OutroIodo com ditaI de Emonoel Ge....oerd e f�ndOS com
quem de direito. Registrado às fls. 122, do livro 3_F, sob nO 6622, no Cartório do 10 Ofício de Registrode Imóveis, desta Capital.

E, paro que cl-legue 00 conhecimento df' todos
mondou expedir o presente edital que ser6 !afixada
no lugar de costume e publicado no formo da lei.
Do�o e passado nesta Cidade de Fpolis., $lDnta Ca_
tçlrlno, aos quatro dias do mês de abril de mil nove
cen10s co sessenta e dois. Eu, (i!ss.) Mo:-ioJurocl,do
Silvo, Escrevente Juramentado, O sub5C�evo. (Ass.)
Dalmo !l'Jstos Silvo, Juiz d� Direitn.

Cpnf/�re Com o original.
Mort:J Juroci do Silvo

Eserevel'.te JUn':.'fTTH!l'ltodl!l
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Reunem-se com Governador e Tecnicos F::;�:O:,:-11lNT7R::.':7':::I:DEl9

o mais antigo diárIo de
Santa Catarina

Entre a RO&�i�li�alle !lo POfO 8rUS�DeDse "O EST1DI
'U!�I��.�o:I:",�a h���I::�� Como'mor'

.

ou 491 lUl" ersa'r Iiodade do povo hrusquense j
"O ESTADO" comemorou,

dia 13 do corrente, o seu

quadragésimo nono ant- '

versárl0 de fundação. clou-se
.

as nove hora.s e

O jornal "O MUNICi· trinta minutos com a che
PIO" e a Rádio Araguaia gada a Brusque da. delega
de Brusque, homenageando ção de jornalista:s e tun
a mais antigo diário de ctcnértcs de "O ESTADO".
Santa Catarina, organiza- Recebidos na Sociedade
ram naquela cidade um zsporuva Bandeirantes pe
amplo programa de recep- los Senhores Jaime Mendes
ção aos nossos funcioná- e Wilson. Santos, Diretores
rios. d'" "O MUNICíPIO" e Rá-

dio "ARAOUAIA", os visi
tantes dirigiram-se \ao Es

tádio da referida socleda
O programa comemora- de, onde ce reaüeou um

nvo do nosso quadragésí- jogo de futebol
.

do qual;
mo nono aniversário tnt- participaram ii. selecionado

brusquense, formado de

funclonario$ de "0_ MunI·
cíplo" e, Rádlo.Araguaia,· e
o Q�ênUo :EspO,rtlvo .. ';"Q
�STADO)\ salndo vencedor
o seíectcnecc br�squ;mse
pela contagem de. tré!, a

dois.

SANOU

O tradicional Clube as-

O PROGRAMA

portivo Paysandú, num ato

de
.

grande cordialidade,
ofereceu um coquttej à

Chefia da Delegação rtc

rlanopolltana, durante o

qual 'o Sr. Bruno Morltz,
orador.' do Clube, proferiu
vjbrante oração saudando

trla pela progresso e

senvotvjmentc da cid
de Brusque.

O Deputado Orlando
Bertoll falando em nome

da Delegação de "O ESTA
DO" agradeceu as palavras
do orador, enaltecendo a

magnitlca recepção pro
porcionada pelo Paysandú
e referindo-se, 'ainda, a

grande admiração que nu.

lo povo brusquense a

ESTADO".

'Quinze
(c0P.t. da 1.a pig.

. 'seu e prosperou, vive e

-prosperará dentro dos ru

mos que nos traçamos e

que são justamente os de

uma Imprensa sadia que

quer informar e quer ser

COQUITEL NO'C.E:.PAY- antes de tudo honesta. e

========���=::=_:...:....=_:.;::.: pura, Ai está. este velho
- "Estou empolgado COlO

R A ç Ã O .moço que é Barreiros Fi-
o que vejo ...

" destacou e .D·E ( L A .. _. ,lho, a quem um dia tive a

mais ainda por perceber d
.

honra de suceder Ele hã.

: ���;lnde:::O� �xoe:,�� br�: ��ai��r����oa(�:��:��' �����s as l:::�:::h�!:� ::�;or�� e���:r�:a�l,a::
do .Parfídc nemcceeta Crls sem :",lução no seio: �o que eu as recebi com vai

tão, secção de senta ceta. Partido pemocrete G�nst.�� dade e satisfação, porque,
rina conforme acordâo n. deste Estado, reactvere .re. na verdade, partindo déle,
4.410 de 20.3.62 publicada nunclar aos postos .qu� 0_

elas passam a constituir

no Dlérto Oficial do zsre, cupam no Partido .e deste
um pouco do pabrimõnlo

Agradecl'menlo ao Secrela'rl'o do de 13-4,62, parw ',fln!, se d""lgar em caráter de
moraj que eu quere deixar

tlvo-' esclarecimento, tornam flnitlvo.
_ '. com os 'meus filhos,

" d" Agrl"cullura
!

público que:
. 'li" m::to�a::���, e::�' ';i:rl� .

' '�Dr.AJlerbal, eu poderl.a,
� 1.0 - CON.SID",,�ANDO i vando nesta

� dat�I}�ij,reô.. • aqui, .fa�er uma prestação
O Deputado AttlEo Pon. GADO LEITEIRO, o se. QUE, para o .

at1��lme:1to nnectmentc das' .• d;��®.s de contes e di�er_lhe que

tana, ilustre êecretano da gutnte onero que .passumcs .

de q�alSquer pr�POlilt�s, de Na tonal do pa:rt:ii;l.� � co. o qu� esteve .em mim, o que

.Agricntura, recebeu, do DL a transcrever: ideologia parfidárfn e. m, ,If 'Pt.' �

c,::.
,. esteve emrnos. desde quan

• ,'.. reter Técnico do !'ROJETO "s·enhor. $ecretá'rlb dd'e·,ppeon�::sel dae :i��;t!���: .. �::b���1 su:�;,:C�.����·�..
i�., doO:!;:;T".°DnO(',OU ·,·O·ldir,'e',.,ãoO de

e:l: ,:_Após rápidas palavras . , 1... d I
.-;> n

.'J:" sOb J' IH d
-. h __ ., ._ ...._.___

Ao tomarmos cjêaois ce métodos entre os correu. FlortanÓp?lll>:�' _ �.�:o 'felto:rfô' sentido de que o

.'j$- "r:e OlOV e, Ontif a haver .'a Assembléli .J..egisla gionários;' .
de: 1962. .' "!.. Sr. g9i.t·a ql.Je seja feito; no

t.!;..'.,.·.:...." .....

·

..'.�P<iIO,·.�:""�C.nl:r;Oeo�ssno:e�d·�a�q:u�e�
..

n�,I.��a�:'o·��':J·'ü�.e."'"�ni Nola do Diretório' ;;�e� ::t�de�, ��:o��:': Q;;: �,,����:,?� �;;:.;) '���' �""=:��"'; diz o,·
_.

'.

-

�...:..: "',..
...

".

governamental, qu� rees. mide.de, é Imprescindível a
- 5.0 Vice pr�dcn�(l � iobr�tui1:o sua grande aml-

Regional do PDC trutura a classe de -\g':ô_ harmonia democratica ncs
Dr. Lidlo MarUnbo ?AL zade de. todos Os dias, que

f> l' nomo�, Veterimírlc3. QuL orgãos de direça:l de um
lado - SecreJ,ârl!) <?eral eu

-

náo faltei à sua procu,

r;� t:in�::� a:��)��:e,'O Gd� Desmentindo falsas :�OSc:m:é��!��:)��ri:Oj:� partido político; N�EP�T���lro�O:�t�1Í- =�;e e��r:�I�:��equ:
;::::�i=;�� ::�'�::!: :::".:��:�::.,,:::::'�:�:: :�:�:a���a�e���� ·�:'�U� Qt;,� q��:��l:'��;�' ":UI' Fiuza L!Jna,"- s.- ;:�� :�:r:�'��;:::d::
�:�adO;e����I:a�:.��'P�I�� ��1í�:::;i:ee��:r�::soa�i�- ::��:e�ra:��� ap;��:�:at� :� �:�s;�d�me c�:;!�d� gU;:;lC�:;���bepuLadO 1-

.

Celso: muito obrigado pe-

c,as mais marcante� fi óe (,6rio Regional do Panido ���f:r��� :���:d:or�:SJ: �ee� Impedir a realizaçã,') dos RAYMUNDO. STANEtE·.;.. :�:au!°���:'u��es:n::e:
��:�, '::���':e���dade qu,

����'����0::��;� ,�Ei� ��:dd��:��;::�::E��� ������s C::::::R�:::, :;:���r�'�'���ffir ,t ... !f:�:J���:1 :i�:�i'�;!;
'EMPOLGADO COM lnterpartidáro quant.o à

em prol eLo engrandecimen.
f � .'!. tlnensé, prossiga na estra�

� O
..
QUE VIA não_realização do plt::to cie to agro_pecuário deste. Es_ 'GOVE'RNADOR.CE'L·SO RAMOS" :da,·.l;e:ta

..
I.fiel às luminosas

3 de iunho próx;m:), nem tado.
.
I.,: .'c'·";" \

.tcadiçoes·da nossa educa-

�_Referlndo_se, de maneIra. tampouco, em qualquer Crela.nos Senh\)I' Secre "A' Rád' G
'"

P d'I" :0···.; ,�Ao poli�lca.. \

;�e:�:�;; ���;os�am:� :::I�!do f��br:ll�id�ssu� tá:'io: que V. Excla. torno� 10 uaruJa e o· ara gma �::!au:�n:��� ��eval����
realçou, Inicialmente, o mo_ to.

se credor dos agradcclmen.

H t'd d d B I f "culturais' e morais vale

do como haviam :;idl.> tra. Florianópolis, 15 de maio tosflde �OdOS os téCIliCO� Le_ ones I a e e o em n ormar também por um dompro-
tactos, jâ pelo fato do Chf'fe de 1962.

. �:i, C!:c:�he�:�o :U.��I�O: Emlssôra da fami!!:l (a. seus tnllhares de ouvint.es misso e uma -Obrigação de

do Poder ExecutIvo Ir rA. Martinho Callado Jr. tarinenl;e, PioneÚa. no broa espalhados por OOr). 3,.' as co,:tinuarmos no bom ca-

cebêjos pessoalmente, já.. Presidente .dO- Diretório :�s d:���n�o, dlr:�� 11l�� i
dcasting" fI��ano�1itan_o: regl��.'�O Estadq . o� ;�, com dl.gnldade, no

pela exposição qu:� havia RegiQnal' uma Vjda lJials' humana. e, de. tantQs.,. e�. asSHl8.,l�,:OS .:
cas, �sé#jço da3 U9fsa terra."

sido feita e que os punha., Rodi "'Bickel digna, ã iltura .d"e.l>uas :,.serYiç.os p��ta..�s a &âfi�a�:deu��Jo & qu f!"ih �;Co�cluiu .� dr.;.Rubens de

:'m.lap:� s!e m�:os t.raab,alp�,.O ��
..

1.0 secre:::..bn� :_D,,�r�ro respo�sa:billdades . .?Cat:arina, .a.�dio GU3:";'JJ:i. ;�,U.�.\��q=as: '!mod:S� !� �os.
�

., ...... ... . Respe1t.OS".;men,�,. : .�. co�Pletou :�� 14 Últi�lO. ,fC.QJtVIDADOS PRESEN-
tos.

'..
"

'o'

(ass.l Dr. João Demaria mal� um ano �raoaJ"'o tfâ�� de �lmpati& e de
TES

Dizendo repreo;entar O
'

-

1
CavaUazzi _ Dlre!.or Téc. P:Of1C�O, de 1i�era.nça Ih. apreço.

:pensamento geral clbs e�ta. J' rÓF'R.O t
nico

dlscutlvel no radio de ncs_ Entre as multas men.sa_
giarlOs alI presentes, mos

R A (ass.) Dr. Moahir Tbomé
sa terra. gens -de tellcltações. e:1Via_

trou-se agradavelmente sur
I M OS

BI'�Nt.0:=lJRT
O acontecimento, que en das à emissôra da Rua

Ilre1!ndido com a magnlfl '�:;�G�"'�tr·,.,°I'IO'�"·.... 1::',
de Olive�:cn�o.Asslstente cheu de júbilo não só a"s João Pinto, destacarnC3 R.

ca exposição Quer do go .--,--___ _
que labutam na "mai3 p:.. do governador· Celso "R&.

pular", como ·também UoClS mos nos segu�ntes tênno�:

Governado r Celso RamoS

quando sa udava os es·taglá..
rios da E!;cola Super\O�' de

Guerra; no hàgl"'.J.nt.�, o

Prof. Alcides Abreu discor.

re sôbre a sjstemât.ic:l. do

FLAMEG.

Ao agradecer, em seu

nome pessoal c nu dos es.

tag'.fArios da Escola S'lp�,
ríor de Guerra, a manaíra

como haviam sido recebt,

dos pelo governador ceteo

Ramos e seus auxüiarea
mais diretos, o General

Ignácio de Fre tas Rcnm,
C.hefe du Departamento de

Estudos da ESG. acen,

tuou a magnífica impres.
são que todos levavam do

càntacto manttdo e 'das ex.

planaçôes em -tôrno do üo

sêmo que lhes tinha sido

",*,dO ver .

vernador Celso Ramos, quer
dos técnicos Que explana,
ram a mecânica da planifi
cação governamental" de
maneira clara e objetiva,
analisando Os pr.oulcmas de déias novas J:= arejadas,

que fôra procura:' na J 1L

(cont. na 5.a pá!;,)
sõctc.economtcos c apon.
tando as soíucões adequa.
das.

,_

AÇÕES PREFERENCIAIS DA PETRO
Pagamento dos dividendos relal

ao exercício de 1961
sa que, a partiI\ de 15 de Maio .

a até 30 de JunhO
dour·, efetuará, aos acionistas residentes nessa

por intermédio do Banco Indústria e Comércio de
ta Catarina S/A., o ,pagamento dos dfvldendos do

ciclo de 1961. relativos às ações preferenciais, na
de 15% sõbre o valor nominal das mesmas .

A reportagem anotou a

pr.osença dos seguintes
convl<iados: Governador

Celso Ramos, DeSembarga-
40rea Severino Nlcomedes

Alves Pedrosa e Adão Ber.
nardes, Dr. Aderbal Ramos

da Silva, I';rof. Barreiros

· Filho, Maj. Ildefonso Ju

venal, Prof. Osvaldo Ca.

bral, Dr. Rubens Costa,
Capitão Andrélino Nativi

dade, Sr. Walter Lange,
·

Dr. Renato Ramos, Dr. FuI..

· .�Io Vieira, Dep. Ivo Monte

negro, jor. Jaime Mendes,
Padre Bertoldo A I v i n o

...

'Braun. Sr. Dauro Lara,
Jor. Gustavo Neves, Dr.

·

Armando Ca1ll, Oen. Vieira
da Rosa, Prof. Othon

D'Eça, Jor. Domingos Fer
nandes de \ Aquino,

Jor.

Amaral e Silva, Jor. Pedro

Paulo Machado, Sr. Divino

Marlotti, Jor. Doraléclo

Soares, Sr. João Assis, Sr.
Lázaro Bartolomeu, Sr. Zu
ri Machado, Jor, !lmar

ca'rvaIho, CeI. Rui S. de

Souza. Dr. Paulo Bauer,
Sr. Hélio Hoeschel, Sr. Fer·
nando Fernandes de Aqui
no e Acadêmico Paulo da.
Costa llnmns.

o RIFIF! entre duas alas da UDN 1oinvillense, com

re/lexcs prcíundos e 1ti vigE:ntes na alta. cúpu� partidá
ria, 'em a. inescondívez gravidade de uma quebra da
unidade do partido, no Estado.

A margem disso, o/e'ece aspectos até pitorescos. A

maior!"a do diretório,. solidária com o dr. Paulo Bar·

nhausen, renunciou aos postos, com o que. juridicamen·
te. ficou dissolvido o 'órgão municipal, uma vez que A

MINORIA· REMANESCENXJ,: RESTOU SEM CONDIÇõES
LEGAIS DE DELl.BERAR.. Mas, embora iti nada repre'

$entasse, reuniu se, pELIBEROU convocar suplentes e

aceitar algumas renuncias e rejei.tar outras QUe. pCYT

coint:idência, emm as dos in�eresses dos FICANTES.
Esse episódiO nos informa de que na União DEMO

CRÁTICA de Joi::vill'e, não h.á mut"ta democracia, pois
nesta as MINORIAS ndo mandam nem decidem. PO'T'

sóbre isso a renuncia, sendo um ato de vontade, não

pode ,�er objeto de deliberação de terceiros; renuncia

não se PEDE: COMUNlCA-SE.
Em l,oJ��a

ITOS CIJjsórl/(,�
ediçuo divulgaremos 41[1117'S O!,-

/"O/II/)('-/"(/S!J(I _iO!nvilcl/!"ic.

<I -,. _
•.

,",:�'

Reunimo-nos, anteontem, no Querêncla,
e novos redatores e colaboradores de O ES!
ipa'ra festejarmos o 49° anlversârio do jornal e

ano de gestão do Seu atual direttJr - que 6 o

ba destas mal traçadas linhas,
Da çordial1sslrna reunião dos homens

prensa -'- ali congregados numa invejãvel
da melhor elite mental e moral - sai co

com o símbolo desta coluna: um arco de ouro

vessado por uma frecha em ponto de parllr,
mo diria Martim Flerro - pronta a salir 11 «

cortando!
E assim, em OOrno de colaboradores, 50"

vistas, por todos testemunhado, .
acabei

.

no próprio peito a minha arma de combateI!
Do fato darei melhores notícias. Hoje,

A frechada encheu-me de emoçÕeS, perturbOU
nervos, escureceu-me a Vis,ta, pôs me trêmulO.

E usar anrias, nessas claudicantes condi
Perigoso. Não se acerta ne� em paredel
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