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o TEM P O (Meteoroló!jlco)
(Stntese do Boletim GeomeleorOlÓl1ico, di
.... SEIXAS NETTO. válida até às 23,18 lu. do

dia 12 de julho de 1962
FRENTE FIJIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFÉRI
CA MÉDIA: 1021.7 mb; TEMPERATURA MÉDIA:
10.0" C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 83%; PLU·
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: Ne
gativo _ Grupos de Nevoeiro Cumular - Nevoeiro
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--�Gabinete e Programa serão submetidos hoje a Câmara

D;o1RETO:R
RUBEN'J DE ARRUDA RAMOS

GERENTB

DOMThGOS FERNANDES DE AQUIN

ANO X L I X\
N.o 14.480

o MAIS ANTIGO DIABIO DE SANTA CATABINA

� (OB��L�Aéâ�ar�U;��e�1
� estará reunida as 9 horas
� de hoje a fim de apreerar
-, o novo Gabinete Minist�.
rtat formado pelo sr, al\.'

c�ado da Rocha. O Pr�i...
dente da Câmara Rani�!'I
�8zzill, recebeu o�tem �o
rrrrímcacão do prlmC1:{1 Mi
nrstro afirmando Que leu

proerama e gabinete estao
prontos para ser su6mp'.
dos ao voto de confiança
do Parlamento.

Mais energiaReorgauizado O Gabinete
,

Espanhol franco nomeia I
Vice Presidente

MADRI, II (UPI-FP-OE) ---: o generalissimo
.

s'ran

cace r'roncc l eorganlzou seu gabinete e, pela primeira
vez desde Que assumiu o poder, há 25 anos, designou um

seu segundo na organização hierarquica do go��rno. Na

reorgnnização geral do gablnene, que surge ha pouco

mais de um mês da solução das longas greves do norte

da Espanha, o malar movimento de seu tipo sob o regi

me franquista, o chefe de }!;.5taclo afastou sete de seus

colaboradores e criou o novo cargo de vice-presidente
do Conselho de Ministros,

Não foi dlvu'�act" Mlci'l
mente a composição do no,
vo Conselho de Ministro::.

BRASILIA 12 (O E) - O
sr. Brochado da ROcha f!i

tá decidido a submeter seu

gabinete e programa de gr.
verno à constderacãc -a

Oanmra. dos Deputados ain
da hoje a flm de põr termo
à acefalia administrativa

que já se estende por .::ns
semanas, Todo esforço e�tã
sendo feito para Que aq re
la casa. do Legtsja t.vn cessa

apreciar, imediatamente,
os pedidos de delegacao de

poderes que o Ministro fll
rã tão logo se instale bus
eando obter os instrumen
tos necessertos à superacac
cta "cnse economrcc social.

Jesus Romero Garria.

Os ministros que conser

vam suas Pastas, são: mí

nistro subsecretaria da pre

sidencla, Luiz Carrero Blan I

co; Relações Exteriores,

Fernando Maria Castiella;

Justiça, Antonio Iturmen

di; Finanças, Mariano Na·

AS trocas, que eram es

peradas h';' algum tempo,

;" :�áe a���:cias�:�nd�flc��!=
sei-am- os tnroi.i.entes.

Franco, que tem 69 anos,
e se negou a Indicar Quem
será seu sucessor no caso

de abandonar o poder, es

rojheu ":' capitão-general
Mufloz Grandes, chcre do
Estado-Maior Geral para o

cargo de vice-presidente.

Foi comandante da Divi
são Azul, que combateu na

União Sovietlca ao lado

dos alemães na Segunda
Guerra Mundial, secreta
rio da falange e tambem
chefe da Casa Militar e

ministro do Exercito,

varro Rubio; rntertor. ge

neral Camilo AlonSo Vega;
Obras Publicas, Jorge Vi

gon Suerodiaz; Agricultu
ra Cirilo oanovas: secre

ta�io-geral do Movimento,

José Satis RuÍZ,

o capitão-general Agus
tin Mufloz Grandes, que

ocupará no novo governo

espanhol as funções de vi

ce-presidente ao ccnsenic,
passará a ser a segunda
personaUdade do regime,
depois qo general Franco.
O. general Mufloz.Grandes
w.'-6&QnD6:aé.��
cec em M3dr.1 a âr-ee- j�f
neíro de 1896 ê fez seus' es
tudos na Aeademla de In

fantaria de Toledo. de on

de saiu com a patente de

alferes. Em 1915, a seu

proprlO pedido, foi enviado
ao Marrocos, onde �rtici
pau da batalha de Allhuce-

(Cont. na últ. pág.)

Durante todo o dia de on

tem,.o prrmeirc-mtntstrn
manteve contatos com a.'.
tos funcionarias do Minis.
teria da Pazenda, Banro
do Brasil e outros erga-e
economtcocínanceíros tn,

Eis os nomes dos novos

mtníatros: vice-presidente
do Conselho, capttâo-gana
ral Ag_ustin M;ufioz Gran-

.

=:'�a--e l�fal:�
"ne: :Educação Nacional
Manuel Lora Tamayo; Ae

ronecnce, general Jospe
t.ecetje Lanraga; Exercito,
general Pablo certrn mon-

60; Marinha, contra -aímí
rante Pedro Nleto Antu
nez; Industria, Oregorlo
Lopez Bravo; Trabalho,

Em 1961, €onclui·se a revisão do projeto de ccnstru-

�ieR'M'çêo da

,,,,na.
da

Ga,
reia l' que)

ago.,a
ensrou �m '!!" de

.

'�:::;�.rG:;f::�:����··
"

entusíasrno, J.4!v'ando para a concr�����!��a
aspiração de Florianópolis.

' -

BR.ASILIA 11 (O E) - O
Na foto; um aspecto do conduto rorcaco da Usina mjnistr.o,Hugo-Aul�r entre,

em construção, gará hoje, ao Tribunal su-

,8t�fl'lI8je DfI'TSE
perior Eleitoral,.os antes ta do plebiscito, já tendo
da consulta formulada pe pronto o seu voto. A secrr

lo governador Magalhães tarte do 'rr.bunat abrirá

P7ii� para a fixação da da, vistas à procuradoria geral
da Republlca para juntar

tetrando sc da suuecao
- -

nesse setõr. Com a ah1a
desses tecnlcos, iniciou a -.

laboracâo do Plano de E

mergencia e das mensa

gens Que enviará ao con.
gresso ec'Icttanõo delp.�n.
cão legislativa para cuidar
dos problemas de abaated
mente e custo de vida e

rccc'aer as rerormas tnou
ta-ta e adm!nistrativa.

seu pa-ecer.

Embora se saiba Q.U.:!!1
relator e procurador Evan

Acaba de ser empossado
na Pasta do Trabalho, o

Sr. Abdon Fóes, do PTB
de Itajai. O novo secrezc
rio do Trabalho, que vem

de substituir o Deputado
Evilásio, Nery çaon, recen

temente afastado daquela
Secretaria, para concorrer

a cargos eletivos, a 7 de
outubro próximo, em rápi
das palavras, agradeceu ao

Gov. Celso Ramos a cow

jiança neLe depositadPJ
afirmando empreender es'

forças para continuar a

obra de seu antecessor.

I

"Ja�ueline si, Kenne�v no"
d;AS-==IN�I!�:' S�\i�::r� �:� ���� ;i�n;;�C:�te,a t:��
Porta-voz do presidente rá o presidente Kennetly.

dro Lins e snva tem pror
tos eeuatraoa'nos a respcí.
to dr'. lndagucán do l;r. :vl;·

gahâes Pint.o, nenhuma
fonte nem mesmo o sr. Hv·

go Auler, pode confirmr.r
o julgamento da conS'lIl,a
durante a rcun:ão ordin:t
ría que .o TSE realizará 9.

n,:nhã, Outrossim, n ...o "S

ta:' afastada a hlpotese d'1.

apresentarão elo proce�so.
l"ê'!!:�a oportunidade, para
l:-:e:lsâo da Corte Eleito�,;.).

Já ii noite, no concresvi,
o sr. Brochado da noc'iu

ccnrerenctavw com o s r. ou

nieri Mazzl!li e dCp0i.s, COl'1

dirigentes partidar!os, a'

ticu!ando:Kennedy, declarou, em en·

trevista concedida ontem

à Imprensa, que mantinha
sua decisão de partir, hoje
ii tarde, para o BrQsll, a

fim de preparar a vIagem
Que, em principio, deverá
fazer àquele país, em fins

deste mê�, o presidente dos
Estados Unidos.
Interrogado aproposito

L:a��a e��s:�a�:mcri:: ��:�
�ileira, salientar negou-se a

(fazer comentarias, o que
:será necessarlo, sem duvi

da, esperar o fim da sema-

A Sra. Jacquenne Kennedy
- que vemos na foto a

baixo em companhia ele

seus filhos - e que é co

nhecida mundialmente pe
la sua beleza e admirada
pela generosidade do seu

c6ração virá com o .presi-�
dente Kennedy ao Brasil.

JACQUELlNE SI - KEN·

NEDY NO foi o disfiÚco
que apareceu pichado em

vários muros da Capital
mexicana durante a visita
do Presidente Americano

aquele pais.

1) Conse:ho de Ministr) :

21 programa de govcrn'l;
?) delegaçã.o de podetm;:" 'e

4) tramlt?".IlO da emenla

Oliveira Brito.

Convênio Plameg - DER
para estrada Joaçaba

Herciliópolis
I Acaba de ser assinado IRenato Ramos da Silva, e

ruais um convênio entre o (10 Diretor Geral do Dep" ....
in1ameg e o DEK. Sua a.. ·;i; tamento ele Estrallas de roo

Np flagrante, Uln aspec
to dO que foi a posse do
Sr. Abdon Fões, no momen

to em que éste pronuncia
va seu discurso.

13.0 Salário será sancionado
Sexta feira

BRASÍLIA, 11 (O ESTADO) - O sr.

Baul RiII, Secretário de Imprensa da Pre·
sidência da República informou hoje em

Brasília que na 'próxima sexta·feira, o sr.

João Goulart sancionará o projeto de lei

que institui o 13.0 salário para os traba·
lhadores. Na sexta-feira, de acôrdo com o

disposilivo constitucional. expira o prazo
para o presidente sancionar ou vetar o

projeto.

,Eleição na ONf Trànsferência
de 'EscolaRIO, 11 (O ESTADO) _

Com o objetivo de eleger
a nova diretoria da União
�acional dos Estudantes e

traçar a linha li. ser segui
da pela classe estudantil

Ato governamental, as

sinado na pasta da Educa
ção e Cultura, transferiu

para a localidade de Em

prêza Tomazzi, distrito el
munlciplO de Anita Garl

baidi, a EScola isolada de

Emprêza Luerzen, distrito
de Celso Ramos, município
de Anita Oaribald1. a con�

tal' de 2 de pleio de 1.962.

!n..atura, que teve lugar nu

j".iab�nete de Pla.nej:unentos
jio Plano de Mpta,; do Cu

Ivêrno, contando com :l.

l'lresellçu do Sccl'ctirio Exe

Futivo do PLA1\'JEC, Enge

1nJlciro ,\nllCS Gualberto,
�Secretário sem Pasta, Dr.

dagem, Engenheiro Ce�.lr

Amin Cha.nem Sobrin""
vi!\'a e"ecutar a construc'lo

da r:JdGvia Joaçaba - H"r

ciliópolis.na gestão 62-62, os unlver·

siLálios brasileiros realiza_
rão O seu vlgés�lmo Quinto
Congresso Nacional, a ser

o yalor do presente con

"ênio está orçado em ttln
ta milhões de cruzeiros, es

tando a construç�·. da Ü"

bra a cargo do Departamen
f.õ de Estradas de Roda

genl sob a fisealizaçao de

uma' Comissão de En;e

n.heh�os, p�viamente desl�
gnada pelo Seeretârio E<e

cutivo, engenheiro Annes

Gualberto.

Concretir,t a./:)i;1'nl, o Go
vernador Celso Ram.os, a��

-s:êSsorado pelo En.yenhelro
!Annes Gu.aJberto,

-

mais

inaugurado no próximo dia

15 no Hotel Qultandinha,

com a presença de dois re

presentantes de cada Fa_

culdade do Brasil, de vã·
rios observadores de enti_

dades estudantis Interna
cionais e de 'alguns repre_
!;ientantes de uniões nado
clOnais de estudantes de

o novo

ministério

Espanhol
MADRID 11 (O E)

Brochado, em Condições
de Organizar o Gabinelft

BRASíLIA, 11 (OE) - Após sucessivos cantatas

mantidos na noite de ontem e nas primeiras hora:::s de

hoje, o sr. Francisco Brochado da Rocha deixou trans�
parecer a sua convicção' de que se encontra em condl-

_çõe e orgaplzar. um b' ete forte... Rª-ra enfrentrar,
e,"peci.1lmentc. a carestia a ag-itac;iw Acredita o novo

"prcmler" ciue sua tarefa ,na formação do Conselho de
.

MilliS�I:?S POd�a'a' ser concluída .hoje. ';

'outros países. A sessão de

instalação do Congresso
'será· realizada domingo
próximo às 20 horas co� a

presença. do Governadol'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANlVERSARIOS E':sa Motta Pires.

"-o aniversar�ante e

Sgto. A!'\IDAL A. ATHAIOE

,-n:versa!'i.ou ontem o St

7,'ital Alca..ntara de/.-
:de. Priméiro S:;l:ge:l'o
,:eleg:'afist:t da M�,'i

e Gu-erra', atU"l)me'l'e
�lo no 5." Dist�ito t-i,'

Ia Chef'a na E.,ta,::'.o
1)0. Comando
m"r� d':!. !f."·):11e .,��"'.

:-.1tr3 seus coleg::t'S ,\'!:i

1 Athaitle foi 1ll'U:to' C�1"'1

_ltr.entudo

venturos,os genitores n03:)')5

votos de c:'escen�es i'elil1ida

des.

FAZEM ANOS HQJ'E:
- ::;r.; dr. João CavaUazo:!
- sr. Ivan Carlos Sc1�\::-lt
- m)ljJr Pedro A. Carn�',;'o

da Cunha
_ ,�r. Gualberto .sbm

srta. Aracy da Luz :"'\':.

nha
._ srta. COseta Fernan,i ,�s
- sr. Paulo Arm:tndo FIL

br'm
menino JOSÉ PJRTlS F!LIl'J
Tran�c0rr(' hOie .') ln'.

versário natalício' do 7"n�1>
reisanle garoto Jos� Mutta
P r(', Filho, que :l?sta J 1....1

completa sua te'ceira :1:'1

m:\ver!l. cnt e a� expan.,i '5
d� júb:',o de SH1� Oll<>r:('['JS
pais PrJf, Jo"é M:H<t Pir's.
Diretor do D�p:ut!1�'"l �ntú de
Educfl.çi'l", C:l Se(l;-�ta..-;a '"

Educação c Cu:tura e de n.

- s."'":-dr, Júli,o Tietzma'\l:l
- merino Murilo Bei,'�;o

Bonnas�is

PARTICIPAGAO
\

Walel' Linhares. d. Lí(li,1
Linhares km o prazer ,te
participe.r às peSSJ:lS de ,113

relnções o nasc'ment.o (oI>

CHRISTIANE TEREZA:2'
corrido dia 2, na MateI' !i
rlade Car:os Correa.

CO�FEJUN(!A DE IMPRENSA

O Presidente Kennedy é visto na foto durante uma.
�,� suas frequentes entrevistas coletivas ã. imprensar no

.

"', I'ório do Departamento de Estado, em Washington.
�idente concede entrevistas 'os jornalistas normal"
t!l1J.a vez por semana, p'at_a '\Ilfor o povo n01"""

ericano dos plil1l0s.e dn pOlítica �stadoS",Uni·

(J
---------------_._---_._.

pr_�dii 15, às. & bOlas da manhã o Pe. João Cardos., olíciará Missa
da bllprelllil Escrita e filia"

"

coaecsnenos \ So.ciais
c7\�1 U{��

MiIii ...._ ii...." _11IaIr.1tJSi
.. C.....

7! - lNbs s<!IAIDes diDI sede <db: Pl.,A,
IS'.!B! 1I1!1lI!lilUlill_se-&' mi P€l!etm';oD0db, e85GJ'

J1III'eIn't!o, <!Iml 1il0111�1!:1il1 1ielle�fmHla [)l!It,�al,
(<1lJlJ'\I 0' <d\1. SeT'9Jil<1' F�l!lmc\!l10có, m@ Ii)"<"�l
)timn(!l' t!li"C!l1 111

8 _ \6isi:tmllltd6 SUJei 1h0i"ilID tlb�fr�e"
Anni'lll�, (}' seITlIirl'.l" �. ([<;l€r.ru.n\!J1 Viei,"ol.

� _ O' el'e§1l1lrnfe cescl semill!!lfl e f
semIn0r(il' 811. N:ill�rm

.

{;lne�el'l1. tamlbé!ll1' �
se'r.<Íl

waorl.lr!i.nlm'0'
!!II!!

(!:l:ílsam€m�Gl.
\ de

M8f1il.JII.·
IY'dellt01 1L1l'Z'" e' <C1"0vi.s, �lisJiI!\i'.

--
-- ---

11(1) - Wo'Z"emclb tem[VO>r.omt!JI Ille' -1'2'_
r.ioll& el'llll l!fI'l'Il!:iitUllbo, GlS ,senIll0f1oo,: AJ�al1ü

e F�am'1':16�O' eGltÓ'0. �

-�
Mn(:)virnent'i!l.. 11] _ Sãl!:u!ld@ IDI!lSsocl0'. 0' C0SGlJ

d�. l,s0c lOl!>Ot0 iCl'éí'.) festejol!.l'· �rn

<:lUClI·�esidl:-lIl'Cii01 o 'niveri de,seu fliiho,
--- Sergi-o.

2' -' IDe vlogem ma:rcada po-ra � __
Rio, a senn0"r.<!I Lujz Ba.trtil?tofltii, em

01111�rtlth'iO de s€I.!Js"--rilh0s; B'eafni,z '.
€' li2! _ N'rurm jantar (l cnlunista a�

B'er41i<to. n(ilt0Il1': S�mh0r I-teriberto Hulse. Fral'l_
ciscp Cctã0' l!..U1'7: F ... reandb Secco, Ruy

--

.
-- -' - dulse e Alvaro CotÕo.

.�3 - A sociedade pe Joinvil12 __ --
--

Q�r�:�l��f���, B����r�6sP�����fe��'r�-lves {!ljri�oovo �lcanto
o tit, 'i') miss Elegef'lte Bangú daquela catarinense que foz1u:esso no ródio �

::e. __ __

:�o����C:�t:o�e t�:�€to s�;�:�so

-=1'4 - No pr6ximo di,o 19 rea:l_
'-

• �rse-� a bençõo naPeiol dbJ s�l!\ln�l'il_ 1141 T MQ.�!!el'o e AJi-tstl0 fiillhoG

:�I��,���nr��. Bastos, com a

s;mIflO.'�
(Ç1g, ��;n:�ot;�M��:��(JL:m;�n�e:��:j,���em�:;e.·,

,,�Ol ,Ac0I1\tecirnernt'os sociais cl!U11!Dr.i
-- -- -- ll!I'elIltm..as.

, 5 - A debutonto Pp.g)'mal 1Ú!l�\(':J_ __ __ --

Iha, circulando no capital p(!]r.arnaey,a,_

i5.e.
'

fS\ - M(!I\]I�i'ci'01 moeis, JlID'óI!!lm'illll!l'

RIlI-iIZ, Gastão' M0sfardeiro'. 6wldi.mo'
--- l!..eM'ZIi e este zolum,to, !D(!]rlti:ôllIQr(!Jm"l. �b

!,amt(l). em Inor.r;}'en<r-g.errn, ao drus1lre \l151_
6� - D"f'sesete brotos db soc�da. talllte Orási'(I) $ilvett

r de de -rrub�rõo, fllram del!lutQmt>es Ilhll

II
baile de' onive'rsário do clwoe 7 de j,l!I- -- --

lho nCl último sábado. Abelle70 e bom •

gasto de Moema Boaboid d'el!ll n01l0' 01 16 - P'nocedelnte de P&�h;) Afie
ta entre as Debutantes. glle O setnm0rOl Joo\)'ce lLun� qwe' erm I"II!IB

SCII c.iIItlde> tem OI !Dl�eçõ(!) I!fo YMlgII'
C,_< ..... 'L •• !!!SS3!SO!3> � --�

WdlsIIi
DI�
Sdcrelaria

ENCOttlRO DOl fSUAIIÓ
(OHVTTf

o Grêmio dos Contadorondos de 630 de. ESMh.:,
Técnico de Comércio "São Ma.r;cos" trem ao- saflilSf.o'·
ção ,d.e convidar o estudantado florianópolitano. se'.J�f,.. ...... ,)'orec; e o n')v'I em neral para participar do sei'
/rée dançante, obrilhanrada com Carlinhos e seu COt'il.
jl'nto ""'0 fará reooliz,ol' nDr próximo dia 14 as 22 ho�
ras no tradicional, Cll!Iltle 15 de Outubro, com O EN�
CONTRa 00& ESTU[lANT<S.

(!)SS. A'rmond'0' Brito __: AtQI�ise de Campoo;
Presidente v1i:e·P.'re-sidente

Ri.. Pascoa da ilriprensa
UCRllA f fAlADA

.... Vetth. pot" rrwJo desta. convKlCN" 00$ noMes .,..
gosI paro participar do 111° PASCOA DA IMPRE-NSA
ESCRITA E FALADA, o se re�·%Ii." se no PIlÓXimo da�
mingo no 19re� de N. ,,"o. do Rosá.to. O Ato Reli
'gi050 seró Celellitradb p-eJ\:, rvmo. Pe. João Cardos6...

NOTA: - Aí,ás do Santo Missa haverá um

Café acompanhado As confissões,
P'<Jde... 'io ser feitor eMqacalque. igrej.

Podre João Cardoso
Cooperador do Catedral

Estiveram em confemê
cia c.am o Snr. �ecretá"t"i0
d'a A�"icultura, Dr. LUIZ

Gabriel. no dia de ont"·,l.,
as-�eg.uintes pessôa-s, Dr. Ro
berto Ciro Cor:rêa., �ereauor

dQ mu-nieipio de Põrto Um

ão; Veter!nár'.Q Moisés Ar-�·
ali; J.ernali<sta Osias Gui

marães, Diretor da "Revw.

-IV owouQülV �"TO� 011 'e1
Ifred'o Maia Jatahy, Prefd

.... .....,
,to Municipal de Ir:neóp'1
lis; Eleputado IDio Cfiet",r:';
IDelõlutado Jota Gonçalye:-::
IV.eterinári'o ,Wa'dih Allm·

�uerque' Chefe da Regkto
de Tub�rão,

�:""'._.............t» _ .II'"w.,e ....w·

n ... lIi1• ...,,;1\l! seeeíuw oo�'e' Itue
o' lJ)lJl!.;icielll!�e lDQuw,_:'U sae

ei"'loQl�a. ctelD.lO�0' GIi' ot�CliJ)enL
uai e- I!Il'�0' tilOtas 0' Jlltla�e�o
q�e ,'l'l��l"IlUi o' d'éCl!l1to tet

\;élWIlI' me; de saJaono.

RoID _ lPlIo�segue i.D�lt
tella'da' ao grave <!I'as empl"e.
"8'ad61; na.s elllptleSll-$ (d'e

Ol'a11\opOtlues 'te cavgas.

.l!.lr.lcp_.:�a'd'os e eUl1l'l"egadú
re!, l.l'anwrau h01e nov!js

etl';i!ndl\.l�en�:lS viSàlO.db o

flml' 111,,)' jhevim-ellLUm.
R':'ll.1' - 0' presidente do

BoUw!.'og·o sr. Pa:u,o Azeve

do·,nformou hJje que co:. (AFP) - tTma atmostCl'a da A-;:':'onautica e do h;�j)i"
tmuam as negoCiaçoea pa- dê alegria reina na NASA ço) entre os tecnicos do éa •

la a venda do passe do t::"6 ,Canaveral, depois (lo
campeã'O mundial Amaril_, ,rnWooYJJ3.bBdsrrw-nov, lançamento do .�ate,ite, C'1
do para um clube da Ita·

�
roa do de exJto Esse sat'll

li-u. O pa.;se de Amarildb
custará entre 180' e d'uzen. te abrira. uma nova erra lj,l
�os milhjes de cruzeiros.

,concepcão das te'ecomun.
NT1'ElR�T - Continuam cacões ll)lte�naelOn:lls

em greve' cerca de trezen-

���a tbr��lld::·é�it�Oi.lim; �n!J.o de uns 15-; da..,. Q

'Tthstar' pêrmltlra trQ,n�

�i�et=�� s:'ao:i�;::ista:d�e:� 1�J; s multanea.mente pro
se apre_entarem ao· tra· 0:J::�: d:IT:!�"Snt;:o amú'Js

balh'::' serão sumaria!llente
demitidos.

BRASíLIA _ Falando no

senQ'd�1 o' sr. !'opo da. Sil_
ve1'rao pediu a0 governo· fe

deraol malotT ptToteção a

pl'odução da jurtlao e eamuu_

tia na zOl1a am'azl!loica.

D,sse o pallllamelllolla.r que o

ge'tlerno deveria! esblm:ular
a' expel1taçã:o de' ambos os

prod'utQs pa'llal B (!IJIWl pro
d;'Ilz.

B;1I\DI - l'fo. pró;rimo dia
26' senro a'ssinada mil, liUama

:rani' a
_

aouao Ilin<lllt das ne-�.. _"'-'......,--
gm:iaçoes, entre o' gQverno I y
I!lIlasm�LlIo' e allt:ot:ido;des da """"""......._,.

Aleman.ha 0'eiden',tl1lV sobre :
...t

um, fl1nwnciamento de- ses_'

Dr. Ayrlolllamallro
CLlNlCA DE CRIANÇAS
COB�uJtas: Pela maobã

no Hospital de Caridade.
Ao' WIle,. ROr- cOII8ultõrh

d:1S 15,36 tis. as 17,3(, LlIo
c,,.�: RUINIHlft

Macbo::do, 7 _ l° ao... _

teterene 27g.t;1.

lte9ltlhcia:. Ilaa. ......1.

a-ma" 83 - Teft,reat; ZN

Dr. Acácio Garibaldi
S. �Itia!.

A:JVOQAD('
fi:scDi.tÓJ;!/) espec1aJ!2.adll '''!IR_

Queslig-e!l 1!1'3!li.�lir..,,:1:ae;
�d!rl,i'misbll�. li.. �.lI
lmó;u�il-i\ lDe1'e�9.AI flU·ca.4
�;Uat i'1!li-p1t' :tIdIlmlI1iIIr" 114 -

,o' "l1i<1loi�lI' _ .�: W!' ..

2211111

UI! lU:> I»S
�,unnu

sent!9.i mil'hões tft!. maorcos

p8l�11I 0' desenvotv1mento
e{ll!l1lL\j,mifuo, btl3l3ü\!tro!' Co·

mo, se sa'be; seten<lim por
cen�o daquele fi'�ancia
meI'lt:!il sell3lo' l1Ipiieacibs· no

R"Vrdeste:

RIO - O governador
Jurucy Magalhães da Bahia

será candida to ao senado

pela Estado da Guan3ba-

l'a. O lançamento da can·

didatura do sr. Juracy foi

feito pelo governador Car:
l'0s Lacerd'a, na G'uamtba·
ra. durante' comicio rcall.

zadb aqui á noite passada.

CHEWlHIJ, NA8�1Clt j: � ,. ii'" ii
__'_'

o

_'_J

o PAO SOUOS1A
"Liberdade não enche

bariga dizem os cnmunistã:'
e acreditlam. os' inocente:;

úi:"eis ComQ de� amarg"'r
o pã� no Campo socialisCa!
N-ã.o Wl:& assim por Que mu·

�MUSICAL-BAR

ral' lhe as fronteiTas im!)e.

dindo aue sa:am de tua ma

ravilhoso paraíso o� qll'e
lhe senlem o amargor da
ma"sa? rbr que mi1hal"e�;
arriscam a vida em fugtr:-
para o mundo ocld�ntaJ?
Bem sábio é o povo em (Ji.

zer que "preso nem pa�'a
eomer doce". Mais saOi?
a:Tld31 aqu.ele que vota n�.q

(!�""�I'UH�elnl'-l'lobt:etlJdQ a.. li,

))rl"cla.de. (AÇAO ElEMt)

C[M.'JnCA P0PULAR)

na qual se�á elellliCla a UI.o Páscoa
Itajai Visi1am o GRP

Estiveram em Palácíe,
visitando o Gabinete de
Relações Públicas do ee
vême do Estado, o Depu
tado Orlando Bertoli. e o

Vereador Abel Ávila dos

Santos, ambos, candidatos
pesseaistas do Vale do

Itajaí, à Câmara Federal e

Assemblêia Ii,egisle.�iva, res-

aecuvemente.
Durante sua rápida visi

ta, os representantes pes

secastes, que se encontram

em nossa Capital, onde

participaram da Convenção
Regional do PSD, mantive
uam cordial palestra com

o Chefe do' GRP, Dr. Fúlvio
J..u.1z Vieira.

Notícias da MarinH
O subsecretário da Mari- O Almirante Hei!.or Dói-

nha, Almirante Heitor Doi- 1e Maia. subsecretário da
le Maia, determinou .10 Marinha, entrou ontem em

nal providências imediatas entendimentos com Os sub

àesMnadas ao abastecímen- secretário da Fazenda. pa'" ,

to da Guanabara. Tais me- chefe do Estado-Maior da
didt; oonanDl detemaillaQos Armada. que' os navjoa da,

pelo i'ilesidente da R'epli� f1otilb9.1 do, Anl'a'ilon� 1'1-

e.ll,ca', que lJecoruemd6llll aessem o transporte l'le
prioridade absoluta pura as Dii)II' destinada ao Màra

medldas, saáíenüando que ncõo e Acnaaonas, nten

tõda a disponibilidade ma-' dendo soncísacãc do Mlnls
teriei da Marinha devera. teria da Saúde.
ser posta à dll;poSiÇão dos

órgãos romecedores. PARTIU A FORCA-TARE-
FA 14 DI' MA'R1NNA

CONTINUARAO AS VISr

TAS AO PLANETÁRIO DA.
ESCOLA NAVAL Zarpou za. feira, às 9

horas, de põrto do Rio de

Jl-anejl'o; aJ Fõl·ça·Tnrefa'
da' !\(i..H·i'J'l'ha de GU{!l'I'a. que
pnrble ípurá dos exereícíos
de conjunto pró-trmias III,
reuntnco as Marinhas das

Américas. Integram a FÕL
cá-Tarefa 14 os contra-

,,��:e:�e!�:�Sjur�:�:��n���
rã", "Paraiba", "'Pernam

buco" e o submarino "Hu·

mait�" A operação será
em setemb.o e dela parti
ciparão os Estados Unidos,
o Uruguai, a Argen tina e o

BrasiL

Foi registrada em junho,
no Planetã.r:o r.IJ. Escola

Naval, a passagem de
1.030 pessoas, das quais,
\)0 estudantes da Guana

bara. Em vista do grande
interesse despertado pelas
sessões do Planetário, se'á-o
ofeliecidas 'novas oportuni
d::tdes aos Interessadas,
Principalmente aos alunos

dos cursos científlcos.

COOPERAÇAO DA MARI

NHA

EDA: Exilo na operaçãe '1eJslar"
CABO CANAVERAL, 11 .'{Adminisbração Nacioll:!1

O capit�s;�e��u�pa;a"- ã
-

esc�;;idão do ho

mem quer quand::. em mãos de grupos internacionais

quer: Quando em mãos do Estado. Mas, se aquele ainda

dellXu alguma margem de luta, de repulsa e de esperan·

qa. em venc�·lo, êste último, apoiado pelo regime poJicl�l,
submete totalmente o homem, sem o menor vislumbre de

reação. Desprezemos ambos pOl' ant'.iemocrátlcos, por
atentatórios a liberdade humana e coletjv�; mas des·

prezemõ-Io pela fOlimação de uma maioria p:lJ"lamentar
democrâtica que legisle realmente em faval' do bem cC'.

(AÇAO DEMOCRATICA POPULAR)

(.â.., OrIn.DO .�...u

CARTAS A REDAÇAO Quando começa a chover ca:'.
tas dirigidas a "O ESTADO" endereçadas quer ao Uus·
tlie Di:etor de'st.e diária ou á Coluna que assino, ao dire
tor da seção espnrtiva e afinal, aos responsáveis por
quartas outras seções que existam nesta fõlha.· então,
1'lure(::e a,é combinação.

Cartas apliovando o .que dizemos, outras díscord'ando
outt:a,s ainda. como simpíes lembretes á g,uiza de colab:r
ração e muitas impublicáveis por asneirentas.

Foi IJ Dr. Rubens quem denominou e s!mpliNcoú :l

cOll'e_JlIondenCI...L �pistolográfica, seja qual ror o assunto,
para ctaor soo::.ente o título de "Carta".

.

O mi.elo vem na mesma carta.

J\'gol'a, a que recebi ontem:
Sr. Redator:
"LI cem atenção, o' que o sr. esereveu na coluna

"Nossa Capi:al", quando já pela segund.l vez chama a

at.enção da autoridade eompetenlle P'iía. C0I"IW está. send::.
felte o r_ecalç�en:uoo cfuI �te di A'I!nlda Herc�ho �u�,
��� ::;a5� �e:!boc:����'���uo:g.Ojãn�;osr:s:r:in:/'ede,

Pas�o por ali' tedos os dias e o fMle o ;i", diz é a pura
vetlt4a.cle.

It, c�!çamento é uma lástima
Altlos e baixos e já abatendo (sem trânsito.> o que t

de:xa pelceber eomo ficará aquilo depois de pronto.
(Pnonto mesmo ou matlado'!�

Incompetência. ou falta. rte fiscalização, sr. redator
q,llel:(!l crel! que seja uma. coisa e out{a. pois, o pessoal
que estáJ eotoca.n"C!lo, os pal1alel'epipedos niio entende do
risea.cfu:. Sikl iíllal!lalhadol"es que não

�

têm a miníma no

ção d3q.lJele se-::"�o e que nQJ ausência de um fiscal, v.ão
f-arzendo o que podem e que per isso, não são responslÍ\l:els
di:etamente.

'l7ambém, porque 08 que fazem as valas, jogam dos

burac08\ quantidades de barro sõbre os passeios? Com

�ssa c�va esparsa, é verdade, mas; miúda, ficam �U(' ..
les .passeios Intransitáveis. E' pena:, porq_ue se trata em

verdade de um sp.rviç«l de gr:mde melhoramento.

Bem, sr. Redator. Queira d'e's1rullpar a minha intra.
mlssáil, mas afltlruh é- uma. c'Ola�ão, penas. A�s.:
"Ilhéu" .

€.!oncordo ag:L"adccido.

PARA UM BOM PASSA TEMPQ- COM SUA. D'JUflIlLDA. - REt.rmOil,9 SO€IAI$
Di\NÇANTES COQtll.TEIS - FESTAS DE A!lmf.ER.S.!tRIOS -. CHA

DANÇANTES _ ETC, �, .

....... ����R,�E::E� Di> "W�:.,,?�EL.•
�'ll

;".L5�P",':."'�, .

�tíil"""'".U�.· eh�Jii}��,.k·· .JJL-�j. 'Í\- .. "�i-Io..•_ ...._....,""""�;:.;.,;;:_�""""�"ª"...,;,""""��..,..,�����.::"--...__

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A MARCHA DO ENSINO
EM SANTA CATARINA AUXILIO A TRADICIONAL

EXPOSIÇAO JOINVILEN

SENovo convênio acaba de

ser aprovado pelo Govêrno
do Estado, dentro do seu

programa de proporcionar
ensino prtmárío gratuito
ao maior número possível
de crianças em idade esco

lar. Desta rene. o acôrdo C
feito entre o Estado c aGi.
nãslo e Escola NOrmal "Ma
dre Tereza Michel" da ci
dade de Crícíuma. No me�.
mo sentido, o sr. Celso Ra ,

mos retificou o têrmo de
convêuto entre o seu govêr
no e a Escola Normal -rmc

culada Conceição", de VI

deira, para a mrnrsrracão.
gratuitamente de ensino

normal pelo referido edu-

o Governador Celso Ra,

mos sancionou a lei nv ..

3.072, de 28 de junho últi

mo, que concede a EFA

(Expnatcân de Flôres e Ar

tes), sediada em .roínvüte,
um auxílio de crs

100,000,00, para realização
da 25n exposição anual, a

reauzar.se em novembro do
corrente ano.

UTILIDADE PUB�lCA

Pelo Chefe do Executivo
catarinense, fOi sancionada
a lei que. considera de utl
uonde pública o "Circulo O

perúrln de Joinville", com

-Co-be-rtu-ra-d-o-Ginásio do mc
Quase Terminada

cnndáno.

Foi comemorada cem gu-acâo. 05 famosos qui-r
churrascada pelos direto tetos de basquetebol :0

res do aesc, na tarde de .S'�' Fluminens,e e do Ftameng-r,
bado, a cobert'ura do Glni da Guanabara, "campeáo e

sto que esta sendo construí- viC,.;.ampeão da últi-na
do na, Pruca da Bandeira, temporada, e:.;tão cotados
cujo termino das obra-i para proporctonarem ao pú
está previsto para fins d�l blico um grande· espetáculo
te mês ou primeira qum�t· dlgnb de tão grandioso 'I

na de agosto, quando encno contecíruento para os �;!,..

deverá haver um grande portes amadores de Santa
espetáculo para a sua innu Catarina.

COMUNISTAS PRESOS
Rio 10 (O E) Por ordem burbíos. Foram detidos 'Au

da delegacia de vígflanela gusto Alves, Manoel Gomes,
foram presos onze comurus Francisco Mendes, Antonio
tas que. Ilderados por S<>:!o Silva, Miguel Silva, Rdmun
mâo Malm.i pregavam a re do Coelho, João Nogueira

.
voíucão, insinuando o POV'j Torres, Tarciso Silva, Os
ao quebra quebra, nos SlI' car Araujo ocrenco GD-Vln

VENDE-SE-=-CAS-;'--
Oficial Transferido, vende sua residência, de

motel1ol, Com todo conforto na Praia do Meio em
Coqueiros Preço de Ocasião .

Vêr e trotar 00 lado, à rua Ademar Grtló, 73,

_____________1c...4_7-6_2
CIA. Catarinense de Cimento Portland
Assembléia Geral Extraordinária

Pelo Presente, ficam convocados os srs. acio
nistas, poro uma assembléia geral extraordinário o
se realizar na sede social em Salseira nesta cido
de de !tu/aí às 9 horas dó dia de' agôsto, e que ter6
por f'm tomar conhecimento dos atos relativos à
subscrrçãa do aumento do capital e da alteração da
artigo 5. dos estatutos sociais.

Itajaí, 7 de juJho de 1962
Pelo Diretor�

Idro Antônio Prado
Diretor gerente

13-7_62

Prepare-se para o Futuro
...dquir:nda 10ies de terras, pecuenas chócarcs e

éreas poro indl.strias em

B,6RREIROS
no "PA1RRO YP1RANGA o"'de est6 situado o (jrul-JO
Escolar !o:al,

Os interessados p'XIerão dirigir se diretLmerote aD

ESCRITOR lO DF" VENO""� OE IMOV[IS de

0110 Julio Ma!in�
Rua Felipe Scnmie-t, 14 - Sobrado -- �CY.'6

2341 - Florianópolis
SERVICOS T,C"'COS ADMINISTRATIVOS

��ç��NIZAÇÃ:l
r -REORGANIZAÇÃO DE SER

RUA CONSEL"'�'RO MAFRA _ 160
nORIÀNOPOLlS _ SANTA CATARINA

---�r---

CUNIU SANTA CATARINA
Cftn�a Gera'l

Doenças Nervosas e Mentais
Ani!:ustla - CoTfí.plexfl8 _ AtiKIues _ Manlll.�

problen'létlco Atetlva e 'exual.
Tratamento pelo Eletrochoque com arestesh'

rnsul1naterapta _ Card.lt;?,(llorapla, _ Scnof�:'itpta e

PSlCc.�erapta.
Direeão "ox P!I,lllulátra, _

DR. PERCY JOA(' DE BORBA
LR. JOSe T:'..VARE� IRACEMA
DR. IVAN "BASTOS DE ANDRAD"�

COl\'8ULTAS' DIltI 15 11.1. 1'1 horas
Endereço: Aven1rta Mauro Ramos, 288

(Pta�a F,t�Jv1n8 t.u,,1 _ P'onf' 3'1���

ATENtA0
Mudanças loc6s ou para outros cidades:

Serviços de mudanças
Nõo é necessório o engradamNlto dos móveis.

jn;g;mações ti tô F'ronci_ o Tnfl'ntino, no, 34

.

"�:i :.'.'."'
.'

.':' ,}:w� '�
O ESTADÔ· L O mais antj�v UlaljU ue 8allta':tcat�rlna

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

I
EXERCICIOS FINDOS

A lei nO 3.073, de 28 de CONSTRUÇAO DO TRECHO
junho do corrente ano, san RODOVIARIO GASPAR
clonada pelo sr, Celso na, BRUSQUE
mos, autortza a abertura

do credito especial de . Plarneg e Departamento
crs 811.399,50, para paga- de "Estradas de Rodagem

����osfl���s�i�dl��S�Oe��� �;������md�o�:��� !�:� r
���maaut��:�, e:in�:� �rt�� _ ��d�a����9B��::pe�r��r:: �
der Executivo a abrir os que Nave Trento-Tijucas) �
������o n��:ss����a:o p�; tl::!:���f'r��d��:�so t: 1
exercícios relacionados até meg transfere ao DER o en

31 de dezembro de 1.062, de cargo de realizar o meneio
pois de devidamente com, nado serviço. Pura o exerci
provadas e reglstrad,Hi pe- cio de 1 :962 há uma dotação
lo Tribunnl de Contas do de verba da ordem de 50
Estado. milhões de cruzeiros.

QUINTA COLUNA
o comunismo hoje, não passa de uma quinta coluna

a serviço dos expansionismos russo e chinês, felizmente
já colidindo em seus Interêsses. Ser comunista é servir a

êsses ínterêsses como os chamados 'rentreguíatas" ser
vem ao capitalismo internacional de grupos apátridas.

Desprezamos ambos para votar numa maioria deme,
,

�r:!;I6�' ;�;;L��)tudo, ame o �f{l/>il: (AÇãO D�MO:

COLUNA
CATÓLICA

A COROA QUE FEZ SANGRAR

Os soberanos do mundo, em quaisquer épocas da
civilização, eram homenageados de rnversissímas formas,
entre elas a corôa, símbolo da realeza e do respeito que
seus povos lhes devotassem.

Como afronta deprimente, os verdugos, qUJ inflingiram
a Jesus atrozes a bârbat'Os a!.l�s, aenoerarcm oreeecer,
Lhe uma coroa Que significasse o Seu reinado.

GRÁTIS FERMENTO SÊCO.
flEISCHMJlNN

A .. .

-.
.

.

BOLO FLAMENGO.::":
1/2 ere. de leite

.'Jjl xíc. âe arúcar
2 colh. (clui) de sal
6 coUt, (sopa) de manteiga
1 colho (chã) de canela em pô
3/4 rlc. de água »tal'na

2 1/2 colh, (sopa) de
... Fermento Sêco Píeischnumu

ou 3 1/3 lobletes de
Fermento Ftetsoumann

Ferva o "leite. Junte o açúcar, o sal. o. canerà e a manteiga, Deixe llrr1ot'nnl'.·'-'
Junte o fermento à água e deixe em repouso 10 minutos, Mexà "heni até

dissolvei'. Numa vasilha, coloque a-farinha e vã juntando' o termemo dis

solvido, o leite, os ovos battdos. batendo iudo até ficar completamente
liso. Acrescente as passas. Sove até a massa ficar lisa e etasucn. Detse

crescer em lugar quente. longe de correntes de ar, atê dobrar de .tamanho
(mais ou menos 3 horas). Tuque n massa com a mão, caleaudo-a para

baixar, e deixe repousar mais ,lO li 5Q minutos pera completar e.rermentecao.
Leve-a para a mesa e divida-a, em 3 porções 'jg.uais. Dê o feitio .de bela.

Coloque em fôrmas reoondae e untades.. Deixe crescer novamente até

dobrarem de tamanho (cêrca de 1 jiora). Pincele com Iene.Asse em. remo

moderado, mais ou mel)os 20 minutos, Bnreíte-e.gõeto .

3 ovos

7 ztc. de farinha (le trigo
2 xtc. de passas de uva

I'tpJ oi D. Mariq, Silvdra, Cafxa pQ3la!
1/79 • D!lJlarlamomlo FSD·)! - Rio de

, JaneIro _ o folhao "Con.veIlI08 l)'1ei�"
I16brt ° FtrnuaID Sko />lelsclimallll,

Alais um produto de qualidade da STA._Vj)AftD BRi"DS OP· BRAZ1L, I.\'C.

SECRETARiA DA AGRICULTURASucesso Invulgar na "9 de Julho"
,-

Consoante à maldade e perversidade de seus cor,::,
'

t:om invulgar brllhantis puxando todo o pelotao -íe

cões, teceram-na do que melhor se harmonizou com a mo, foi cumprida mais' uma cícilistas nacionais e II·

de�humanidade de seus atos e Instintos: espinhes agudos prova ctcusuce "9 de .ru centivan'Bo se à vitória.

e penetrantes. Que mais pudessem ferir a Divina Cabe- lho" em São Pau.o pat:-,· b catartnense
....Herman

ça - o belo envólucro dos pensamentos eternos, forte de cinio de "A Gazeta Esportl Wendt foi o 54,0 colocado II

suprema sabedoria. de onde, misericordiosamente" nas- va"· e t:ue contou com a que é uma boa coloca:.;ilo
cera o desejo de ,salvar Os homens. partiCipação de 182 cicli.. entre 182 concorrentes, cc

ticas, nacionais, e intern' nhecedores profundos d ••

cionais, destacando se az �s prova.
do pedal do Uruguai, fi )r. A CBD ficou em prim�:·
"tugal e Argentina. 1'0 lugar na contagem ofi

A vitória pertenceu ao cial; por clulles e entida-:le,

pedallsta da Calói Jose F!· a v70ria roi do "Ca.t.i

Assentaran·.ia em S�a cabeça não como adôrno,
mas para que o Rei sorresse mais pungentemente, e Que

pela dolorida Face escoresse o Sangue Inocente, dIante
do Qual os desalmados e Invejosojõ pudessem sorrir e

vanglorial'.,>e.

E aquela corôa os fez sorl'Ír! ..

Sorrisos diabólicos c malévolos se espalhal;am nos

semblhntes daqueles que não conheciam a grandiosidnde
do amor. da bondade e da Justiça de sua Vitima,

O Sangue de Deus humanado corrla em fios de 'dôr
e de paCiência, que ainda mais exasperava a -maldade (.

a injustiç.a

Cada espinho daqüela corôa era um algoz; cada pa
lavra deprimente, uma afronta; cada gesto brutal, um

agravo a Majestade Divina. que, ali, embora ultrajada
mostrava-Se em ralos de benevolência' e perdão.

Aquela Face bendita Irradiava um clarão sobrenatu

ral, transparecendo nela a di'lindaçle do Rei de todos os

soberanos.

Corôas de ouro, de louros ou de peçras preciosas
dos mais elevados valores que nós, materialmente, lhás
quizermos dar, todas juntas, não valeriam, nem valerão
uma só g�ta daquele Sangue Preciosiss!mo que correu

pela Face do Divino Condenado.

Corôa de espinhal Quando brotou da terra, crIada
pelo Pai, aquele espinheiro, do qual seriam tirados del
gados ramos para servirem de corôa ao Rei dos mundos,
com que ãnsla. e desespêro o solo iluminára; como não
dcsejára a chuva, que caiu sôbre êle, desviar-se. para
longinquos desertos; como não chorâra, talvez, o próprio
e.o:pinheiro a sua triste finalidade, tão diversa daquela
de sua Irmã árvore, de onde· foi tirada a madeira para
o berço do Menino JeS\ls!

Mas nós, os homens, escolhemos como símbolo da
nossa descrença. de nosso ódio e de nossa maldade.

Não foram os espinhOS os culpados: fomos nós, com

nossa vontade, quem �s arrancámos, para com êles te
cermos a ignominiosa corôa.

Peçamos ao Senhor que Seu Sangue deS()a, sõbre
nos.�s corações, e que o Seu amor esclare'fa nossas inte·

IIgênclas, fazendo-nos exterminar, um a 11m, tOdos os

rsplnho� com que, com no.,>:'Ios pecados, tecemos uma cr.
rôa de tristezas para o snntisslmo e Imaculado Coração
do Me�tre, divino c eterno.

Fp{!I1.<;, junho 62,

lii/ana Çamf/1-ha Borbq

cio Corá, com o tempo da
1 hora 11 minutos. e 45

segundoJ; para os 50 mll e

500 metros, seguida do U\'ll

g'uaio Eduardo Puertolauo

Rodolfo Vllanucva tllmlJ('1�1

E. C'."
Inumeros prem1-,",s Ioral1-

entregueJ; aos ve·ncedOfE'S,
inclusive com meda·lhas ate

o 100.° lugar.
Assim sendo. pela segl,lll

uruguaio e oe outro na,�l(l. da vez consecutiva um na�

nal José Coca Duran, cional arrebata o hOn"1�:l

O meihor pedaJista nar,ic. titulo nesta prova intern:'l
nal foi o sexto colocado: ciona:, já Que no ano pas�n.·
trata se de C'audio Ros?, do foi ClaudiO Rosa o H;n

que no entant.o foi brilhar. ced._or.
te pela sua performanc:!,

COMUNISAS TINHAM APOIO-
Rio 10 lO E) Os comt:n\s mentarista era mais Iacll

tas, segundo um jornal 'Cu de fazer agitacão, pore!)'
rioca contavàm com o <tpo agora, tiveram de mudar

ia de altas autoridades. I�� de posição advendo as ati

to porque no "eglme par);! tudes anter:\'Jres.

--- --------

I milhão de Operários em Gre�e
Turim ·10 (O E) POI:c:a de Turim. Cêrca ê:e um m·

dispersou à noite passad,) lhão de metaJ�lrgicos e.üa0
grupos de manlfestanl._�;, em greve na Italia exi�\n
em greve, Grevlsta� �a.'.) do melhores saiarios. (UPII
trabalhador(!s das fabri\�a::;
-

Ddpartamento Central De Compras
Edital de Concorrência Pública

N.o 07 - 05 - 46
o Departamento Centra! de Compras, aviso

aos interessados na Concorrência Público n.O •• ,.

07_05-46 (aquisição de móvei's para o Departomen�
to. de Orientação e Racionalização do Serviço pú_
blico) conforme Ed,�tal publicado no Diário Oficia!
n.o 7.054, de 22/5/62 e no jornal "O ESTADO"
no 14.432, de 10_5 G2 com abertura marcado ra
r(l 11 de iunnn de 1962 que A MESMA CONCOR
RINCIA PUBLICA N.' 07_05-46. SERÁ REALlZ....,
DA NO DIA 23 DE JULHO DE 1962.

Deportamento Central de Compras, em 1 O d�
julho de 1962.

He;mcs Justi"o Patrionova
,PRESIDENTE

17/7/��

,,' '*%:$+ �.. ,wrwi;··"h ��j±. '�.'�.:;l:��:'

O dr. Luiz Gabriel, secretório de agricultura,
recebeu ontem eni seu gabinete de trabólho se

Quintes pessoas -Snrs Poulo Macarini; Rercy de O
I «etro: Prefita municipal de Doniz io Cerque-c: De

putado E(!idio Lunardi; Dr, Moisés Acio!y; Francisco

Mastel!ó, Presidente do Uniôo Cotarinense de Estu

dantes; Professor Moto Pires. Diretor do Departo·
menta de Educação; Dr. Afonso do Veiga, Diretor

do Servico de Economia Rural; Nelson Pedrini e

Gueriho OlllCOl"lelle,

CARRO VENDO
Em ótimo estado de conservação todo original, urr
Prefect-51, Preço a vista Cr$ 250.000,00, A trotar

pi T€lef. 2442 das 7 ás 13 horas c14�i,AUDI0.

"TEAR" PARA CELE'BRÕELETRÔNICO

Assemelhando·se a, um. tear de tapete, o que êste téc
nico em eletrônica está realmente fazendo é terminan.
do um plano de '''memória'' para um cérebro eletrônico.
Feito na fábrica da RCA em Needlam, Massachusetts, Q

plano sc combina com 13 outros para armazenar dados

�{�r�?I���: �.' 'IliC����; �� ,P::§c:E�::�o s��C���:
complexos, pro omas, a alt.as vel��daà.�;';i ;�

<",":!.:'i.:• .,,;':.c,' :�;.,t:�':-:';iEí' ·;u�'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lIRA TENIS CLUBE - SABADO - DIA '4 - Grande Soiréd com JUCA CHAV ES o canlor da atualidade da TV e Rád lo Paulista. Mesas na Relojoaria Mullel

les�m��le!�.L�! Concurso· ':�e!.T!�L�I�}I[.M1r��oi'-��RE=VIDÊa=��=i1
N.O - 811.623 - Claudio Alv\1l'Barbosa _ R. 'rtíucas, 59 _ Estreito _ Fpolis. N.o - 860_IJ�S - Dr. Leonidas Carlos Ribeiro Santos - piratuba

2 SEGUNDOS PRt:MIOS DE Cr$ 100.000,00

N_O - 219.4i5 - Eudes Monteiro - R. Joan Gan,zo Fernandez, 27 - S. dos Limões

N,o - 281.147 - André DavId Brandalise - R. do comércio - Videira

2 TERCEIROS PReMIOS DE Cr$ 50.000,00

to - 285.123 - Antônio aperendío - Chapecõ
N.o - 469.907 - Alamlr Mçnteeelü - Herval D'Oeste

5 QUARTOS PImMIOS DE Cr$ 20.000,00

N,O - 887.623 - Alziblo Duarte - COlônia Sant'Ana - São José
N,O - 278.054 - CeUna A. Silvestre - São José

N.o _ 220.162 - Elpídio Cordinl - R. Laura Muller, 140 - Tubarão
N.o _ 751.138 - Marlete Mund - R. Almirante Lamego, 130 - FJX>!ls.
N.o _ 047.3:17 - EU Sumar - R. Campolino Alves, s/n - Capoeiras -/FPQ!is.

.'
.._ PRI!:MIOS DERIVADOS � �:$p�::o,�� COM ;,PROXIMAÇAO

- Maria Helena Duarte - R. Galdlno Bessa, 283 - Tubarão
- Veronica acoa _ Timbó
_ AlInor José Ruthes - R. José Boiteux, 27 - A - Fpolis.
_ Fernando M. Henrique e Osnei de 'rerço Luz - Urublcl
_ Victor Farias wüíertcb _ R. Samuel Heus], 28 - Itaja!
_ Hermoges Honorlo - R. Osvaldo Cruz - Indaíuj
_ Carlos Gevaerd - R. Matos Areia, 409 - Estreito - Fpolls.
_ wargemar - Menegotto - Barra Leão - Campos Novos

'_ João' Primo _ Rib. Jararaca, 70 - Blumenau

_ Ilton Stelgraber - Av. Getúlio argas - Corupã
_ Walter Bopre _ R. Trajano, 12 - 1.° andar - sala 15 - Fpolls
_ Florentino Garcia _ R. Gustavo Richard, 52 - Camboriú
_ Amancio Carlos Luciano - R. 6 de Janeiro - onctuma
_ José Herculano Rosa - Imbltuba
_ Salomão Amaral _ R. Max Schramm, 754 - Estreito - Fpolls.
_ Alfredo Buerger _ R. 15 de Novembro s/n - Pcmerode
_ Faustino Paneeri - Tangará
- Ellzabeth Miguel Muss! - Tubarão
- Izaura Andrade -R. Marechal Câmara, 104 .- Estreito _ Fpolls.
- Fernando Beduschi - R. Cap. Euclides de' 'Castro, 77 -'Blumenau
- Domingos Banelli - Laguna

'

- Mario Thelss - Trombudo Central
- Ansebno A. da Rosa - R. das Graças, 100 - Estreito ._ FpoIis
- Attílio Girotto - Concórdia

- Cyro BelIl �uller - Av. Trompowsky, 27 �_ Fpolis
- Germano- e Helga Radtke _ R. Itajai, 766 ...:... Blumenau
- João Araudl - Chapecó
_ Maria José e Alzerlna - Laguna _ Tubarão
- Alba Vieira - R. Dutval Melquíades de Souza, 39 _ Fpolis
- José Comerlato _ Capinzal
- José Carlos Câmara Bastos _ H. Nereu Ramos, 26 - Itajaí
- Valdomlro Freccla - Urussanga.
_ Jaclra Veloso - R. Rita Maria, 54 - Fpolls
_ Pedro Guerreiro ..-- Indaial
_ Dr. Hélio Berreta -'- Av. M.luro Ramos, 161 - Fpolls
_ Vicente Antõnlo Régrs - R. da Glória - Blumenau

_ Gertrnces Berghofer - R. Fúlvio AduccI, 1140·- Estreito - Fpolis
_ Juvcnal Machado - Xanxerê

_ Ent.Cle Ferreira Alves - H. Joao Pessoa, 142 - Itajaí
_ Erneslo Dalcotlvo - Herval D'Oeste

_ Olavo Henrique do Andrade - R. ArCIPreste Paiva, 5 - Fpolis
_ Edite Rodrigues de Souza - R. Henrique Lages - Crlduma
__ Elena R. Dlniz - Chapecó
_ ,José Wilson Rosa - Banco do Brasil - Lages
_ PFtEMIADO COM Cr$ 1.000.000,00
_ A,exandre de !"ieirl - Barra do Norte - Tubarão
_ Waldcmnr TlefeIl.:.en· _ R Amazónas - Biumenau

_ Zéla Bul.ler - R. Rui Barbosa sln - Brusqu'l

"'" Bernaldino P.nho _ São Pedro de Aicantara - São José
_ Nlzar Probst - R. 15 de Novembro - Ria do Sul

- O�l:l.vlo Qulntino - R. Padre Schereider, 53 - F'polls
- Bl'aslilano Camargo Filho - São Joaquim
- Auta Maria Cardoso - Maternidade Carlos Corrêa - Fpolls
-

..
IzetI Galo.Ui MaLlas - T.ijucas � _

_ Arl'omanclo Amaro de AVlla - Sao Joao - Araquarl
- Ervlno Oiardi - Timbó
_ Ollta _ Garcia de Oliveira. ,- R. Bulcão Viana, 15 - Fpolls
_ José Q. da Silva - Morro da Banana - Blumenau )
_ Maria Minatl - R. CeI. Emilio Jourdam - Jaraguã do Sul
- Xisto Scardoelli - Curitibanos
_ Waldyr de Lemos - R. Alonso Pena, 319 - Estreito - Fpolis
_ Nelson Trombetta - Chapecó
_ Grêmio A. Guarany _ 2.° ___. Batalhão RodoviárIo -. Lajes
_ Wellgton Lemos - R. Jorge Tzaschel, 9 - Itajaí
_ João Sabino - R. 3 da Maio, 65 __, Estreito - Fpolis
_ Herman Maus- R.Marechal Floriano -- Indalal

_ Wil,;on Luiz e Garlbaldi Sebastião Coelho - Vila São Jãoo

Capoelr .. s - Fpolls
_ AlIdo Scr.wanstz - R. 15 de Novembro - Blumenau

_ Ernani Bom da. ;Silva _R. Ferreira Lima, 46 - Fpolis
_ Irene Padllha�ilva - Xanxerê

_ Albino Sgarbosa - Xanxerê

_ OnUdo Menoncin - Tangará
_ Aln1andina Schmldt de l.'llveira - R. Fernando Machado, 59 - -�-------

FllOl" TROPAS PARA
_ Constante Plcolli - Agua Dõce a,. ..... ..,>A.1
_ Domeval Za.1atta - (JtlclUnla

_ TINGUA
r

N. _ 76U128
N.O - 762.6�8

N,o -763.628
M.O -764.628

N.o - 765.628

N,0-766.628
N,o - 767.028
N.o-768.62S
N.O - 769.628
N.0-770.628

N.0-771.628

N.o -772.628
N.o - 773.628

N.0-774.G28

N.o -775.628
N.0-776.628

N.o _ 777.628

N.O _ 778.628-

N.o, - 779.323
N.O - 780.628

N.o-781M8
N.o - 782.628
N.O -783.628
N.O-784.€i28

N.0-785.628

N.O - 786.6:�S
N.O - 787.6<l8
NP - 788.6';:3

N.o _ 789,6�8
N.o -790.6211

N.o -791.6',!8

N.o - 792.628
N.0-793.628

N.O - 794.1318

N.o -795.G·�3

N.0-796.S28

N.o - 797.�;;8
N.e_798.Li:?IJ

N.o-799.ti.!8

N.o - 800.1123

N.o - 801.ô�8

H.o - 802,628

N.o - 803.!1�a

N.o - 8046:.13

N.o-805.623
N.O - 806,6�3
N.o _ 807�:t3
N.O - 808.G':8

N,o-809.fJ'!8
N.0-810A?a
N.o - mU!��a

N.0-S12.(i·!3

N.o ---. 813.028

N.0-811.623
N.O - 815.61a

N.o - 816,6�8

N.o- 817.6:?::l

N.O - 8H1.6?8

N.o-8l0.62'!
N.0-820.ti:'m

N.o _ 821.626

N.o _ 822.628

N.O _ 823.623

N.o _ 824.ô211

N.o - 825.623

N.o - 8266:_'1

N.o - 827.028

N.o- &28.62:3

N.o_ 829.6':3

N.0-830.623

N.o .. 831.62/1

N.o - 832.6�3

N.o- 833./l.l8

N.o _ 834.628
N.O _ 835.G2rl

N.o-836.6:9
N.o-837.628
H.O _ 838.0:>8

N.o_ 839.628

N.0-840.623

"'l.0 _ 841.6?3

N.O - 842.623

N.o - 843.623

N.0-844.1ng
N.0-845.623

N.o - 846.628

N.o _ 8471:28
N.o - 848.6:t8

N.o-649.6?8
N.0-85Q.fI";..8
N.o _ 851.6�8

N.o - 852.6::3

N.o_ 8531l?!l

- José Gomes de Oliveira - Joinville

-r Djlma I1,ollna Vieira - Caldas da Imperatriz - Santo Amaro

_ Paulo PadUha - Rádio Dlãrio da Manhã - Fpolls
_ Gustavo Schmidt - São Bento do Sul

_ Hélio Arruda - R. Fausto d� Souza - Lajes
_ Olivlo Vailatti - Rodeio

- Ingo Fey - Pre:sidente Getúlio
- Dr. Tullo Pinto da Luz _ R. Pedro Ivo, 11 _ ")()lIs
- Joalr Melo - Glnaslo São José _ Porto UniãlJ
- Semlnarlo Nossa Senhora de Lourdes _ Azambuja _ Brusque
- Antonio Moacir Pereira' _ H. Herman Herjn({, 850 _ Blumenau
- João Conceição - R. Bulcão Viana sln - Fpoljs
- Vinicius Luiz Borges _ Imbituba
- Urbano Grechl - Araranguá
_ Wolf Odebr€cht - Rio do Sul
- Júlia1!';Coe1ho - R. Souza França, 44 _ Fpolls,
- Evellna B. BelJer -RCoronel Cardava, 853 - Lajes
- Alberto Bornscheln - R. Senador Schmidt - Jolnville

N.o - 214,445

N.o- 215.415

N.o - 216.4�!
N.0-2l7.';'45
N.0-218.A5
N.o _ 219.4'15

N,o-22Q.445
N.o _ 221.445

N.o _ 222H5

N.o _ 223AoJ5
N.o- 224 .....i5

N.o _ 279.1->-7

N.o_280. 1

N.o _ �81.1 ..1
N.o - 282.147

N.o - 283.l!i7
N.o_284.:4.7
N.o_28à.t41
N.o- 286.141

N.o-287.147
N.o_288147
N.o - 2891"7

N.o-887.LJ
N.0_837Y3
N.o -887.3;'3
N.0_887S':3
N.o _ 887.423
N.o _ 887623

N.o- 887.;'3
N.o _ 887.l;S·,3
N.0-887ti2P
,N.o ---;' 88�I :3

N.o _ 88.1"3

;N,o _' 277.',,4
N.o - 277.úf>4
N,o _: 277.�'_-l

N.o _ 277r,�-I
N.o _ 277.r,�;4
N,o _ 273.';'i�

N.o --;- 273.1'4
. N.o _ 27S.J))�
N.o _ 27í1:)5�

N.o_278.I.i4
"i."-2n.S::
N." "'- 219.':.S2
N.o _ 219.'7';2
N.o _ 2I9o!!]

N.o_219.91":':.
N.o-220Q6l
N.o - 220.1f.2

'tI.o _ 220.262

N.o - 220�tl3

N.':' - 220.46-�
N.' - 220.561

N:o _ 2206"!
N.0_750.R3tl
N.o _750.n8
N.o _750.833

N.o -750.931\
N.o -751.1.)38

N.o_751.1'33
N.0-751.,;!3J
N.<'l_751.331
N.o _ 751.f>!3

N,o...., 751.5:1.11

N.o _ 751.G�8
N.o - CJ47.3:'17

N,o-Q47,43"
'N.o _ 047.537
N.o _ 047.637
N.o �047:1:f1
N.o-041.B3"
N? _ 047.!?'··'
N.o - 048.(JZ7
N.o - 048.1�7

N.o _ 043.2Q
N.n_048.3:17

PRltMIOS DERIVADOS DOS SEGUNDOS PRÊMIOS COM

APROXIMAÇAO DE Cr$ 5.000,00

- Ari Merinho - R. Gustavo Budag - Blumenau
- E;lolsa, Elizabeth e Marcelo Moura - R José V. PereIra, 35 _

Coqueiros - Fpcfía
- Valmor José Silveira - R Azambuja, 123 - Brusque
- Erherdt Pfelífer - R. Benjamim Constante - São Bento do Sul
_ Alcides Sperandlo - Chapecó
- PREMIADO COM Cr$ 100.000.00
- Julio Emillo MoeHer - R. Rui Barbosa - Tubarão
- Alvaro João Zonta - Concórdia
- Luiz A, Hickemblck - Lajes
_ Sadi Cayres Berber - R. Jerônimo Coelho, 24 - Fpolis
_ J\.ndolf-') s'reener ...., R. Benjamin constante - Jaraguâ do Sul
_ Vitorino oenésíc Ferreira - Três Barras \
_ Aujor Wielhorn - AI. Bela Aliança - Rio do Sul

_ eandlda Guida - Araranguá
_ Vera Silva Guimarães da Costa - São Francisco do SUl
_ Aldan; Maria carcoso - 'rrav. Rio G. do Sul, 2 - Fpolis
_ PP.EMIADO COM Cr$ 100.000,00
_ entonto gpersndto - Chapecó
_ Evenllrla B. Ferreira _ R. Des. Pedre silvà, s/n - Blumenau

_ aérgro neoeuc - R. 7 desetembro. 20 - Apto. 102 - �o1is
_ Amarlldo Zamparettl - R. Silvia Burigo - Tubarão

_ Carlos Murr,- São Bento do Sul,

PR�MIOS DERIVADOS OOS QUARTOS PR�IOS COM

APROXIMAÇAO DE o-s 2.000,00

_ Anlbut Alfredo do Prado - R. Frei Caneca, 76 - Fpolis
_ Aníba] Alfredo do Prado - R. Frei Caneca, 76 - Ppalís
_ Aníbal Alfredo do Prado - R. Frei Caneca, 76 - Fpolis
_ Raulino Manoel Laurentino - R. Rosa, 53 - Barreiros - FpQl1s

_ Hjram Livramento - R. üstevea Junior, 120 - Ppnlís
_ PREMIADO COM Cr$ 20.000,00 .

_ Dr. Getúlio José Uba - R. Presidente Coutinho, 37 - Fpdl�s,
_ Ester Vieira _ R. Anita Garlbaldi, 84 - Fpulis
_ Felinto Bastos _ R. Brigadeiro süve Paes, 13 - Fpolls

.

_ sueueeo Fey -"H. cet. Feddersen, 729 - Blumenau

_ Oabi-ieI P. dos Santos - Beco Tocantins - Blumen�u.
_ Leda Mendes Rodl _ R. Barãu do Rio Branco - !taJal

_ Paulo A�onso Schmid,t.-, R. Laura Muller, 65 - ItaJaí
_ Gilson :Prattes ...,.. a/c Banco Inca - Itajaí
_ Jeão Batista Rosa - H. Frank M. Pereira - Itajai
_ Pedro Frutuoso - R. Jorge Matos, 98 - Itajaí
_ PREMIADO COM Cr$ 20.000,00
_ Ana Edilh V. Oeierne - Silo José

._ O1I11'.a Santos - São José

_ Edeia Bett _ São �ose /

_ Mal'ilena P. Maciel - �uo José

--:- João L!J.l..z FarIas - São José
.

."
_ Nadia' Amtm Helou - R. FeIfpe 'Sch!hidt, 93'�IVpin�'. -

Fi olls
_ Dr. Antônio José Nobrega de Oliveira - Rua Sao Jose, 17 - P

_ US;ldir Cuutinho _ H. Fl'rnando Machado, 3 - Fpolis

_ Helena Sablno _ R. Hermann Blumenau, 56 - "Fpolls
�

_ Nlldi Saul Estevão _ H. Galdino J. de Bessa, 923 - Tubarao

_ PR�MIAOO COM CR$ 20.000,00
�

_ Julie' Em1l10 MoeHer - R. Rui Barbosa _ Tuba�ao
_ J ltug. Emilio MoeHer - R. Rui Barbosa _ Tubar�
_ J,JIlU Emilio Moeller _ R Rui Barbosl3l - Tubarao

_ DaJa Marghottl de Plerri _ São Ludgero - Braço da, Nort'.l
_ Ullu Peleira da SUva _ R. CeI. Cullaço, 2CO - 'lub,l.Ia.u

_ Paore Raullno Roetz _ Azambuja - Brusque

_ Patire HaUllllU HUtlLi. _ '�""".!U"'JJ. - bl u" .....1l

- Paa�e Raulino 'Roetz - AzambUja _ Bl'usque
. - MarJ� Bernardo - R. Nova Trento, 257 _ Brusque
- Osva.ldo Lentz - R. Julio Moura, 39 _ Fpolls
- PREMIADO COM 20.UOO,U{1 I
- D�ura.Moura Marques - R. Jose BOiteux, s/no _ Fpolls
- Jono Pmto de OJ�velra - Rua Frei Caneca, 94 _ Fpolis
- JJ.ao �atista LUI.t - R. Hel'm nn Blumenau, 22 _ }o�polis
- Dr. �lhnar Correa - R. Anita Gal'ibaldi, 49 � Fpoli,!'
- Dr. Wilmar ,�on:e� _ n. Anita Gariblldi, 49 _ Fpolls
- Ar�:oldo J;ose Rógls :- R. Monsenhor Topp, 22 _ FpoU.s

- Jos� Adalberto S�rda _ !tacorubí _ Fpolls
- Joan Carlos Vieira - Trav. AbUlo Oliveira 8 _ Fpoli
-Te:e::::inlla M. Polll - Rua Almirante carneiro, 31 _ ;POliS
=. ��L���a���S;�.���O;;- Rua Feliciano N. Pires, 13 _ F'po{':�

- Julieta Selva da Silveira - Rua Fernando Machado, 30 � ).�polls
- k,v&.rts TI'C'nLln; - Lontras _ Rio da Sul
- Ddute Tomlo - AvI Aristlllano Ramos - Rio do Sul
- D-dnte Tomlo - Avi ArIstlllano Ramos _ Rio do Sul
- O:,car Cordeiro - R. 7 de Setembro - Rio do Sul

lo .".

·EVOLUÇ.\O E PROBLEMAS 00 SEGURO
NO BRASIL

SOCIAL

Autoria de Oswaldo róno, Diretor do Departamento
de Arrecadação e Flscauzaçã� do I. A. P. I.)

Retrospecto HistórIco

I Deixando de lado a fase que, se puderia ciesstücar

de embrionária, representada pelas velhas ror-nas de

monteo'oa c pela uso pouco expressívu da mU�Llalldade
Ci.1 nosso país. pode-se constuerar o ano de 1923 como

o ,'erdnd'eiro marco da lmplnntaçâo do Seguro socíat

no Brasil.

Vcrdade é que, em 1019, lã di púnhamos de uma lei

cspccmca que assegurava o pagamento de Indenizações
ao.' acidentados no trabalho em todo o terrttórto nacío
J\ li. J.�ao obstante, .cm cbscrvància aos preceitos técntcos e

Cicl1�ifjcos rtue prevalecem na atualidade, sobretudo na

m,,"�!,ãn rcreuve ao financiamento do seguro pelos pré.
prios Interessados, cabe a primazia à denominada "Lei

Eloy Chaves", de 24 de janeiro de; 1923.
Nesse diploma legal, de ,,;xtl aorc.nárta importância

slÍclr. -conômtca para a nossa pátria, autorizava se a

<'ll� -. "�o JUli�O a cada empresa ferroviária, da uma Caixa

cc õpu: enLadorla c sessões com a Iínaudade de amparar

os rcspocüvos trabalhadores, cujo número então se et

çava a pouco mais de (luas dezenas de milhares. Como

nr.o serre difícil antever, -cêrca de' quatro anos depois,
estenac-, e a obrigatoriedade da crteoão de Caixas às

emprêsas de navegação marítima e fluvial e às de explo
ração de portos.

Nasceu, assim, o Seguro Social Brasileiro em tôrno
da. grande emprêsa e não das grandes categorias prone
slonals, graças, talvez, à diversidade de estàgtos econômí

coa em que se encontravam as regiões do pais e aos rlr.
ccs mais agravados queessas profissões apresentavam
em relação às demais.

.

·l.ião tardou multo e já no ano de 1928 incluía se no

regime das Caixas opessoal não contratado, pertencente
às empresas parttculares que exploravam eervtçoa tere,

gráfícos. Dois anos mais tarde, antes de criado o Mini!'·

têriO do Trabalho, Indústria e Comercio, existiam 47

"Caixas disseminadas pelo país, abrangendo cêrca
..

de ..

140'.000 seguradas ativos e amparando 8.000 aposentadas.
e 7.000 pensionistas.

,;Nessa época, as contribuições dos segurados ascen�

I:tiam a pouco mais de 19 milhões de cruzeiros por ano,

"enquanto os benefícios pagos sob a forma de aposenta.
doria e pensões montavam a 30 milhões de cruzeiros.

De seu turno, o patrimôniO das entidades previdenciárias
expressava�se por uma cifra superior a 17.i milhões de

cruzeiros.

Com a revolução de 30 e a instiWição do ç'ovê.'no
ProvisórIO .. , \nlciql�. 'e n�lVa el;apa. 11a eyol,llçãQ da Prev'.,.
dêncla Sodal no Brasil. Criando de início um mlnfsté

rio para tratar de assuntos relativos à organização do

Trabalho, entregou·se o Govêrno à tarefa de rever e con

solidar a legislação el'parsa sõtce Caida de Aposentadoria
" Pps,';es. estendendo a sua exploração aos serviços de

. água e esgotos. Pouco depois, incluíam.'ie no mesmo re.

glme de caixas por empresas os empregados em serviços

Q,c mineração em gera1.,

Encerrou.se, âsslm, O ano de 1932, com 140 Caixas. O

número de segurados ativos já se avizinhava da casa dos

1!'1.000 por outro lado, achavam-se amparados 10.300

dposentadc- e 8.800 pensionistas. A receita total atingia
a cêrl:a. de !l3 milhões de cruzeiros e a despesa. a 50 m'.
Ihões. enou:>._oto o patrimônio elevava-se a pouco mais

Jie 233 �llhões de cruzeiros.
(Segue na próxima edição)

A D '"',O G A DOS
ADVOGADOS.

DR. HeLlO P.I!:1XOTO.

DR MOACYR PEREIRA.
PR�VIDENCiA 8OCIA!..: - Recursos à Juntas de Julga.

mer,to e RevIsao.

ApoIsentadorias.
Beneficlo;\ etc.

QUESTOES TRAB.nLHlSTAB,
CtVEL f CRIM1NAL.
Rua Felipe Schmldt nO 37 _ 20 f..ndar _ 8ala 4

.

Das 9 às 11 e -das 14 :)... 16 horas.

Coml,3são Especial "Seu Talão Vale Um Milhão, em __ •. __ _ _

__�___'___ H_AUL_IN_O_�OSA, p'''i�e�l''ãO '-- A. Gonzaga���1(�12 ��o���, ORo MARIO GENTIl COSTA INCORPORAÇÃO E VENDAS Dr IMóVEIS
M. D I C O Rua Trajano. 12 - Sala nO 7 (Edificio São Jorge)

(.,.I,)VIOO _ NARIZ _ GARAANTÁ - FOme 3450 -

\; CLlNICA E CIRURGIA Tem Paro Vender _

--,--
- Apartamentos de 2 e 3 quqrtos

ESPECl!\LIZAÇAO NA CLINICA PRC'F. - Coso COM terreno de 1600 m2 na Agronômica
JOSI!: KOS, DO RIO DE JANEIRO - Casa de Tijolos em BarreirOs fundos para praia

- 3 c::osas de Madeira em Barreiros.
-TERRENDS-

- Morro Geraldo - Barreiros - Jardim
Atlântico - Jardim Aeroporto

Preços e pogfJmentas o Combinar.

e 30 minutos de hoje com

a presença dos Governadú·

res Carlos' Lacerda e Jura.

cy Magalhães, será re;1U�
zado um comicio em defe

sa das In�tituições demo

crática:,j.

Brasilla O
rio da Guerra General Ma

chado Lopes conferenciari
hoje com o Pres�dente Joã.,
Goulart. Ent�e outros aSbUI'

tos deverá ser apreciado .:I

questão do envio de tropas
para Tlnguã, cujas reservas

tlorestais fo:oam invadict3s

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPCUS
, ,

HOHARIO DE Cm:SULTÃS: - Das 14 às lP ãora.!
Pt'la "",anhá, hora marcada. inclusive aos sábados

TelefoDe: �;89.

Sub.secretã"
CONSULTO"tIO: .- Rua Ten. Silveira 15 _ Conf. 203.
F.DfFti"l" ?>\RTHENON
---- -

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

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Preciso_se de um com prático de Contabilida.

de e seia �om dot�)ógrofo. Pago_se bem. Compare
cer. no oe. Ramos S.A." Estrei:3_���2 8 às 18 horas.

AVISO
Alugo_se t:1uortos. Ruo Gol. Bittencourt. 8

,I'" FONE 3 q7,
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Juizo de Direito da comarca de Tijueas cORTEAGRIPE E RESFRIADOS
[Ditai de leilão, com prazo �e vinte dias' -

PELA RAIZ COM ,

o DOUTOR ABELAR- scnmídt Cherem; extre- devtdamente registrado sob F I Nll LDO DA COSTA ARAN- mando a leste em terras de nO 14.196 e avaliado por

TES, MM. JUIZ DE Atanásio Antônio Bernar , ors 5.000,00 {cinto mil cru

DIREITO DA COMAR- des e á rua 13 de maio; a zeírosj . "E, para que chr.
CA DE TIJUCAS, ES- oeste em terras de José gue ao conhecimento dos

TADO DE SANTA CA, onerem, perfazendo a area interessados e ninguém
TARINA, NA FORMA de 1.701 metros quadrados; possa alegar Ignorância,
DA LEI" ETC.. tendo encravada no mes- mandou expedir o presente

mo uma casa de ujoíoe, ve edital que será afixado na

FAZ SABER lha e em mau estado de séde dêste Juizo no lugar
aos que o presente edital conservação;_ .devidamente de costume e, por cópia
virem ou dêle connecímen, registrado sob na 8.235 e publicado uma vez no ror
to tiverem expedido nos au avaliado por Cr$ 158.000,00 nal "O Estado" de Florlanó

tos de arrolamento name (cento e cincoenta e oito polis. Dado e passado nes,

ro 244, dos bens do espólio mil cruzeiros). Um terreno ta cidade de Tijucas, aos

de Cenésln Souza, que se urbano situado em Itapr. Quatro dias do mês de ju.
processa perante êste Juízo ma, com 5 metros e 37 cen lho de 1926. Eu, Alvim Cam

e Cartório dos Feitos da timetros de frentes com a pos, Escrivão que o datilo

Fazenda, que atendendo ao largura nos fundos, de 43 grafei e o subscrevi.

que dos autos consta, auto- metros e 75 centímetros;
rlzou a venda, en!. leilão extremando pelo norte com

público, dos bens abaixo sua irmã Dolores e pelo sul

descritos, com suas respec- com seu irmão Jesuino;

tivas aveüeçêee, pertencer, -_- ---- ----.------

��d:� :��I;�,:�P;:v:::.:�CI� RA'DIO PATRULHA: SOCORRO
�����t:::;,ã: �:e�n:al: POll(IAl OE UR6ENCIA TEL. 3911
der e maior lanço oferecer, - __�_------

pelo porteiro dos auditórios
ou quem suas vezes fizer,
no dia 23 de agôsto, próx·.
mo vindouro, ás 10,00 ho

ras, no local em que se rea- .

lizam as venda� em hasta

pública determinadas por
este Juizo, á porta prjncj
pai do Edificio do Forum.

DESCRIÇAO E AVALIAÇAO
DOS BENS IMÓVEIS QUE
SERAO LEVADOS A LEI.

LAO: "Um terreno' ur

bano, situado ã rua Sahta"
Catarina, nesta oídade, com
27 metros de frentes que
fazem á rua Santa Catarl� . LIRA T C. - SABADO DIA 14 - GRANDE

na, por 63 ditos de fundos SOIU:E COM JUCA CHAVES CARTAZ DA ATUA_

l. O Banco de Desenvolvimento do Estado de S.nta que fazem em terras de_LI_D_A_D_E - /,lESAS NA RELOJOARIA MULLEP_

Catarina S. A. torna público que, em sua sede, nesta ca

Pital, se encontra aberta inscrição para o concurso em

rerêrêncra. que se realizará no dia 29 de julho corrente,
às 9 horas, em local a ser oportunamente anunciado, e

se deatína a selecionar candidatos para preenchimento
de vagas atualmente existentes na Matriz.

2. Dentro de doze meses, porém, o Banco poderã, pa-
ra preenchimento de vagas que existirem na Matriz ou A JUIZO DE DIREITO DA

gências, chamar candidatos aprovados mas ainda não VARA DOS FEITOS DA
aproveitados. FAZENDA PÚBLICA E A·

3 . .:'-. inscrição será solicitacla, a partir do dia 12 e CIDENTES DO TRABALHO
atê o dta 25 õo-eorrente (exceto no- 4ia da ínauguraeãc dn l-DA COMAR'CA DE- FbORIA

���C:)da�a: �: l� ;:r:s�r:�� :�a�:���:��oàsde���:�:-��; �6��:�S�E CITAÇA0é�M
candidatos, de ambos os sexos, que preencham as se· O PRAZO DE 30 (TRINTA)
gulntes condições: DIAS.

a) tenham, na data da inscrição, entre 17 anos com-

pletos e 40 incompletos, salvo se forem contribuintes do
I. A. P. B.;

Com a�ea de 728 m2 frente- para a rua 14 de

F'AZ SABER a todos que q Julho, 953 - fundos para o rua, 7 de Setembr.o .. -

presente edital de, cjtação
. Estreito. Com construção ontiga. Preço de ocosíÕo.

virem ou .dele conhec1men.'
' Tratar ruo Crispim Miro. 19 - Fpolis. '

tos tiverem que por parte 11(7/62
de ACYR BRUOGEMANN
PINTO DA LUZ e SILVA,
brasileiro, desquitado, en

genheiro, residente nesta

capital à rua Almirante

Lamego na 56, requereu em

uma ação de usucapião os

seguintes imóveis: Três
áreas de terras próximas e

interligadas por terrenos
da marinha de posse do re

querente, situadas nesta

Comarca, distrIto de RlBEI
RAO DA ILHA, lugar pon·
ta da Calacanga_Açu, com

aIS seguintes característi
cas: Area A: Area medindo

126.962,50m2 limitada ao

norte por terras de Altaml.
ro José Pereira e por ter

renos de marinha de ocu.

pação do requerente; a Oes

te e ao Sul também com

terrenos da marinha de 0-

cupação do requerente e a

Leste pelo caminho munici

paI que de Ribeirão da ilha

demanda o FarOl de Nau.

fragados, na Barra Sul, na
altura do km. 6. Area B: A

lea com 5.337,50m2 IImltan

do-se ao norte por terras

de Paulo Apolinário NaU.

vidade e terrenos da mari"

nha ocupados peio requeren

te; ao Sul e Oeste com ter.

das 'renas de Herdeiros de Ca-

nuto Manoel Siqueira; e a

Leste com o caminho mu.

nlcipal Ribeirão da Ilha à

Naufragados. Area C: Area,
de terras com 84.475m2 11-

m1tando-se a Oeste com ter

"""
Plcrlanópofís - 1217/52

, Educação da Democracia
EDUCAÇAgRA�� DEMO_ educação politica na de

mocracia só -se faz peloo grau da DemocraCia
é função direta da educa.
ção política do povo. Povo
sem madureza é povo su

jeito é exploração dos de.
magogos, dos corrutas e
acabam em mãos de lou.,
cos como Hitler ou dita,
duras como a comunista. A

exercício constante dos

principias democrâticos,
sem Interrupções quaís,
quer, mesmo as ditas cons

tltucionals. Votai pois, nos

que querem apenas e sim
ples ente o mais amplo
exercício da democracia.
Ação Democratica Popular

, Fetira doLivro Câma�a Júnior
ri:nó�:7::r:s::n��r d� }o'lo menta esta en�idade tem

do para breve, a .:�:ZOIlC):� ��::b!�O S�Oa�e:�I� deR��v��
�:mu�a.:r�I:�� �O LIVRO Jane;ro e Pórto .AI�gr:. Den
mores jfvrarl� çao r: me tro de al.guns dias daremos

e atê o mo· Informaçoes mais detalhada

�sludanles Homenageiam MagIstrado
o Dr. João Marcondes de A festa de formatura ria

Mattos, Ilustre e antigo ma referida Escola será realiza
.. ·�t.nr\o catarlnense foi 'ho da dia 28 do correme roa
menageado pela tu�ma de; séde da União Cata.rinen
formandos ao Curso cone- se de Estudantes. E' para'
nente que elegeu o ccnneet. nlnto da. turma o Dr. Ne,
do Juiz seu patrono. reu Celeste Ghizoni.

Ação Contra O Racismo
Buenos . Aires 10 (O E) mentaveís acomecímentos

Uma ar50 conjunta centra
o racismo deltnaír» e em

Buenos Aires, conforme te

solução do Conselho Nacto
nal de Prote!}ã.o de Meno

res, que resolveu preme .}:
uma a-:ão conjugada das
autortdadea federais. Os ia.

'registrados na capital ar

senuna e dos quais foram
vitimas dois jovens univer .

s!târlos de origem [udaícn,
levaram as autorldades.1
adotarem medidas rtgurc»
ses. (DFI)

Banco de DeS(.nvolvimenlo do
Eslado de Sanla Calarina S. A.

CONCURSO �PARA ESCRITURARIO

bl entreguem dois retratos recentes, iguais, de 3x4

centímetros, tirados de frente;
c) paguem a taxa de jnscrição, de Cr$ 50,00.

- 4. Para ser nomeado, o candidato aprovado no con.
curso deverã, desde que haja vaga:

a) ser aprovada em Inspeção de saúde mandada fa·
zer pelo Banco;

b) apresentar certidão de idade;
c) apresentar documentos probatórios de idoneida·

de, passados pelos doi:; últlm03 estabelecimentos ou re"

)
partições em que tenha servido, a não ser que tenha
mais de cinco anos de exercício no último emprêgo, hl.
pótese em que bastará documento fornecido pelo 'último
emprega,clor. Tais documentos podem, com a conform1•
dadÍ! do BancQ, ser suprIdos por declaração firmada por
duas pessoas Idõneas. No caso de o candidato não haver

sido empregado anteriormente, deve apresentar docu

mento assinado por duas pessoas Idôneas, aceitas pelo
Banco;

dl se se tratar de candidato do sexo masculino - a-

�resentar prova de Quitação militar.
5. O concurso constarã de provas escritas de:

a) português
b) matemática comercial
c) datiloglafla

e, facultativamente, de:
dl contabilidade comerciai e bancâria
e) fraces, ou inglês ou alemão.
6 . .M questões, nas maté!"ias em que a regra fór 3.

plicável, serão formuladas dentro do programa do nível

ginasial até o' 20 ano.
.

7. As notas 'JI;lo de zero a cem.

8. A prova de datilografia será realizada em máqui
nas fornecidas pelo Banco, facultando_se aos candidatos

a escolha entre máquinas "Olivetti" e "Remington".
A prova constarálde cópia, durante três minutos, de

trecho de 7 linhas de 60 letras, mimeografado, sendo

feita três vêzes, com o j_ntervalo de dois minutos, valen
do para a classificação a melhor das três notas.

Antes daprova os candidatos disporão de cinco mi·

nutos para experiência das máqUinas,
9. Será considerado aprov3do o candidato que obtiver

as seguintes notas mínImas:

a) português ,. . 60

b) matemática comercial 50

c) datilografia 50

10. A classificação Ilnal serâ feita pela média das

notas de tôdas as matérias, mas não se computarão
as das matérias facultativas quando, ao invés de melho
rar venham a baixar a classificação.

,

1l. O julgamento das provas terá carâter irrecorrí·

veI.
12. O candidato ln�crito é considerado ciente

condições constantes dêste editai.
Florianópolis, 9 de julho de 1.962

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE

SANTA CATARINA S. A.
•

O Doutor WALDEMIRO

CASCAES, 10 Juiz Subs

tituto da 111. Circunscri

ção JudicIária em exer,

ciCio do cargo de Juiz
de Direito na Vara dos
Feitos da Fazenda PÚ
blica e Acidentes do

Trabalho da. COmarca.
de Flo:-Ianópolis, c�pi_j
tal do Estado de Santa
Catarina, na' forma da
lei, etc,

.

o ESTADO - O mail! antIgo D1ãrio dt eanta Catartna

Abelardo Arantes

12-7-62

ria Aniceto; a Leste e Nor- relra e João Manuel Mar

te pelo antigo travessão de tjns. Feita a Justificação
Manoel Silveira em terras da posse, foi a mesma [ul
dos herdeiros de Manoel do gada procedente por sen,

Eiptrit-o . San1Q� e.,J>Or terr_e,. ,�en2a. E para q,u�J�chegue ...
nos de que se dizem pcs- ao I conhecimento de todos
suldores Waldemiro Mar , mandou expedir o presente
tms, Agostinho Líno dos edital, que serâ fixado no

santos, Herdeiros de vergt- lugar de costume e publtca

�:t����e,P��iaA�:I��:� ��:d!or::t:aC\��:dod:
Pereira, .Jeorgino Jordelino, Florianópolis, aos três dias
Bazlllcja Esmeraldina Pe, do mês de julho do ano de

cerre, Romalino Francisco mil novecentos e sessenta

de Andrade, uenaro José e dois. Eu, (Valmor Della

Correia, Arcanjo Jerruino GiustinaJ, Escrivão em e·

Siquei�a, Paulo Apolin�riO xerdclo, o subscrevi.
Natividade, Zeferino Perei,
ra, Raul José Pereira, Her.
deiros de Manoel Adão Pe·

WALDEMIRO QASCAES
14-7':"""62

TERRENO VENDE-SE

OLHOS, -j5qUVJP9S-,_· NA,fÚz·
e. ·'GA�GAN;r�"?l'i".A

Oper(\çõeS 'êiOS .

.a,.IMí.GDA�AS,. ;or sJ;'�
..,;ss,�'·. • �ODERNO ';

.

"
.•

EQUIP9 de OTQRRIJIIO.(úriico no Copilol)"
poro exame .de

"

OUV IJ),OS; 'NAfJll·' e.
--

GARGANtA,.,
.

Refrofor 8AU<SCH-S.LÓMe,p·éí,0- reé•• to
•

de ÓCOU'?"·" ." , ;
Tco fomenfo dos SINUSITES por,ULTRASOM

Dr, GUERRÉIRo d.!! FONSÊCA
CONSUL"fAS' PELA MANHÃ E AI TAR'I1E

�;:;���ó:t:= ��� :�,��'��n:;:dt�i�:�: ;�:�

D3. SAMUn
-

FoeSEci--
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de cavidadet pelo alto vel.,cidpdc;.
�ORDEN AlqOTOR S. S. WHITE

Radiologia Del,tório
CIRURGIA (PRóTESe aUCO-fACIAL
Co�ult6rio: Ruo Jerônimo Coelhe:. 16 _

10 andar __ Fone 2225
l.clu.ivoml3n'e cp", hora. marcoL..'1

DR. no'vls DIAS OE !lttíA
(UNICA ME'DICA

Estomago. intestinos, f!gadQ e vle,s bll1areJ.
Consu;.tório:
Rua .Teror.lmo Co@lho. n� .1B .alas 2\ e 22.
Resiriênc1a: ;I/i

QUINTA PAaINA .���
----, .-.-.....:...'-:

FAZ BAIXAR A FEBRE I DA NOVA DISPOSiÇÃO I
ELIMINA A DOR DE ;.CABEÇAI

O inverno diminui. bastante a resisl!ncia �l,tural do .or�àXlsmo.. to.mando·o sujeito ao ataque
constante e aareeervc dos germens da gripe B resftladopt /1,1) primeiro sintoma. tome logc.
Fo�toJ q�e faz eatxee a r�bre ••. co.rla a dor de cSbeça •• ,. faz voltar II boa dieposieão e dá 'a
reSistênCIa. que seu organIsmo �rec'sa. para vencer 18 grfP.�g,?, resfriados I Só Fontol possui
urna ;_ombmação de _pode.rosos 11'Igredlentes, recomen�ados p�r.os próprios médicos. Proteja.se
......... .-,," .... 1 _ o "'1115 eficaz no combata a dores, gripes e·1'1ISftiadOS!

I. tensão dos músculos.. 2.pr...iodosnervos.:Jt'lij:
:n:ed�:t:r�i:��aVi�i�:O,t:nus!O�n�t:í:te�resaiO e mais dor. ��r.�ontrhi-com sua fórmuls superior,

FONTaL':: � ..

C IN�MÂ� .. cartazes �o dia
Cme SAí) JlISl:

Centre Fone: 363<3
-BAíBUS-

tine GL�,3IAEstreitoàs 3 - 73,4 - 93,4 hs.
O, W. Fischer

Juüette Grecco
EM

REDEMOINHO DE PAIXÃO
EastmanCoJor
Censuro até 18 anos

Fone 6252

às 7]h - 9 ]h

Von 'He"flin

Kathryn Grant
EM

SANGUE DE PISTOLEIRO
Cinp.maScope_Tecnicolol

Censura até 18 anos

CiDs alTa
Centro

às 5 e 8 horas
ecae 3435

Rory Caiiio� "
4.WiikfN. \

Barbara Sâtes em:

o- PODER DA VINGANÇA
EastmanCOlor

'�'CÍi;e :BOXY'

Cill� IMPEBIU
Estreito Fone 5295

ás 8 ru.
Connle Steve:ros

Mark Damon '
,

EM
A FURIA DOS JOVENS MAUS

souo Bl ?�o omsua)
CENTRO FONE 3435

às 8 horas
T.ony Curtis Cine RAJA (S. José)

às 8 horas
James Cagney

ShirJey Jones
EM

0\ REI DA ZONA
CinemaScope - EostmanColor

Edmond O'Brien
Jean Blackman em;

O GRANDE ll'IPOSTOR

Censuro até i 4 anos

Cons.elhos de Beleza
REGIMES LIQUIDOS PA

RA EMAGRECER

bre a Qual estamos escre"

vendo.

As novecentas calorias
da dieta contém o suficip.o
te para suprir as necessIfi�
.dus nutritivas enquanto o

Individuo emagrt:ce e mt::;�

mo quando usadas como u�
niCo alimento satisfaz pie·
namente o apetite evitan�

do o mal estar da fome

O mec&nlsmo da pE'rda
de peso com o uso eles",\..:;

prepatados é bem facll de

ser cxpUcado. Estando o ia

dlviduo acostumado a in··

gerir de duas mil a llú'·.J

mil e oitocentas cal'jll:>3
por dia e passando l ..a I a.

uma quota de novec'-'lltl, ,

terâ de consumir fOI '.<1.1"'__

mente suas proprlas rtser�

vas superflúas. Dai a pt:rda
de pêso.
Nos Estados Unidos on",

de esses regimes tiveram

grande aceitação, experi·
encias reaUzadas em hosp!
tais revelaram que é pos

siv�1 obter-se uma perda de

até dez quilos em doze dias
de tratamento. O normal,
entretanto, é de meio qui"
lo diâriamente.

ExpUcar.:ps acima, resu,

mldamente, os pI1inclpals
fatos sobre esse novo meto.
do para emagrecer e que
tem sido largamente usado

em nosso país. Esclarece

mos, entretanto, que essas

dietas não devem ser feitas
a torto e a direito. E' sem"

pre conveniente Ouvir a OI

;Jinião do médico a fim de

melhor orientar uma cura

com Os já tão conhecidos

regimes liquidas de nove

..:<!ntas calorias.

Dr. Pires

j Milhões de indivíQ_uos de
ambos os sexos estão usan

do, em vários países, as

chamadas dietas para con_

trole de pêso à· base de no

vecentas calorias dlãrlas.
Essas drogas são também

conhecidas como regimes
liquidas para emagrecer pe
lo fato de que consistem na

ingestão de um pó dissolv'.
do em um litro de agua. A

bebida assim resultante

pode ser tomada às refei

ções ou seja um copo no

café, almoço, lanche e jan
taro E' passivei usar em vez

de agua, caldo de laranja,
lima ou leite desnatado.

Nesses casos o valor calori·

co da mistura ficará um

pouco mais aumentado. A

preparação poderâ ser ba�

tida num liquidificador a

fim de proporcionar uma

suspensg,.o de consistenc1a

agradâvel. Guardada em

geladeira constituirá um

ótimo refresco, As pessõas
que desejarem um tratR.

lU.ento mais suave poderão
fazer uma refeicão com .r.

'1h�lento:> h[l.bi-tn�ls c [l. ou:<:'

�.(l?q;;_��Q:!.:_,:'

OTA: - Os no�"

101tore"s poderão sol."I .....�

(j'lalquer conselho sobre o

�r<:i.tamento da pele e cabe_

los ao medico especialista,
Dr. Pires, â Rua México, 31

._ Rio de Janeiro, bastando
enviar o presente artigo

deste jornal e o endereço
completo para a resposta.

COMPRA·SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1fT AflOS DE .....BUTA CONSTAY.(,

PELO PROGFESSO DI

SANTA CAlARINA

NO SETOR

lSPOkTIVa

Do

pTO l'

rim'!:

C"mn'

Embcl'il. m� c' ;1(10 n.n"lla:-

quaLu li -, 1 ;n!:.tll\-",',I"

com Vav, o S.1.n":'Cl

e .!JuLro_, u IJ!'Hll' T:) do Ro

tafogo
.

,r lU ['um o

1"0 ;u, lU IhJ)" f

'''lrLcio.

meiras, representando um

peão andino, num rOd'!\.l.
Quanto u vavá, que i'Ji

dL�t,ingujdo pela rnarcar;ã:l
du último gol do ca,mpeon::..
to, ganhou u'a muquinf..
Mas a máquina foi extra
viada· de sua bagagem, a

volta de Santiago, para
-

o

Ria, de nada valendo- os es.

f-orças do jogador e da CBD

para locaiizá lo. O presdIl
te estava, no avião, afir:;�'1.
Gar'os Nascimento e po�s;.
emenLê :lIguem deve Ler

;evado a máqu,lna por eng.l;

no, esperando Vavá receber
án.r:a e�ta recordação da

Taça de 1!l62.

A ENTREGA DO TROFFU

O pl'O<i'�ma f')j r: '()jvJ(i.:.

por oe:'" o uJ'bao nete (Ir

enrE'rramento d'.' C:l!1l;Je{�

nato, dC'po: ,da ]l8.n.r:a
com ,':JS Checo., 111 ::;.J.ll�ili..

gO. Ca' � N I C li),'li
pelvi>,or (Ia

o troféu dl G!T O('I!' �

out.t·o bronz", (' mo pr' ','n·

te pRr;, a CBD O ILCnt�:)

--Siml� (al3rínl1 e Sua Seleção
de Juyenis

A �el::('�io df' <:' nl C'1la ea, Chapita, Badeco, .T�.ii

ri na qu: 1111 Bacau e Bosse 11.

ta111e ll'1ei Do Fluminense: Laõ.lrL

apara 'ri ,"1. a 'C':n l��ãuardo, Lelinho, D�,l

nll!J:1, r TI mo e- Chiquinho. I

vill, p Do F;�,) Lili:::: Coca e Lm.

m"lldo

tm:'j T'

w.r pr

I 'r�là: Ademir. 00'

'�('u, O/mi e Pr,'ldo.
"órla: Quinho

Traliz,,' 0.

lulmll<i') (

B.ra>,iJdl"�1

)0 'I'upy: Flávio

Do Ca�iai'l: Perúcio E�on
C e Jairo.

n \I!

"o� p:-;,rn obter (\' rC�Ofl_.")<;

dQ.1; .io�:l(lo. s Bl !1l"lnl�')

do Atk-til,t), A< o f' Lll'?'

A\','[l.i. 311m (10 'Q I' V:uh ,1'1

lrt'inund/J
Atrndendo rccOUlenda.

('�o médica, entra ,hoje ,(,nl
Ji{'('nc:a, a fim de observ.u

r('pOu.�o ílbsoluto, o nosso

companl}elro jorNalista M:!.ll

ry Borges um dos redatortJfI

des�a pagina, A êle os

la df]. ''1

chester t, p.\r9.

'.,c,' 9, !·��mo.'; "r:1I 'I:Lt, >'c ,

�,�o 'E'3" Do;4l!!',"ca, m'

.\,�,: ,;

A diretoria da AssocLlo finais do campeone.to sedie

ção dos CroniStas Espor�1 exercida. uma rigorosa vI,

vos de Sa)lw. Catarina 1!; torla pc10s dlrel,ores da A

munlca aOIl seus nssocia.1o.� ce>;c e os elementos q(l�

de que as Carí.cirlnhas 3.-,.. não possulrem as caref;ell!

cinis, que vinham tTnnào nhas de Hl62 terão seu ln

c.'Jndiçõcs de acesso� aos, -:' gres�o impedlc'o n,l) est.ó.d!l

tádios de futebol, relati IU� da FCF.

à temporada de lM1, p�l

deram sua validade. NOVP,g

�x�::�::a;az�tã�rq�:\��

�"
mente :1.<; cario;bada�' CDIl ,

o ano de 1962 serão válIda
e reconheclda�.

_ f1lJ __
caE:�s v�t�e!:�' q:Oem��,.'

�.
eurem o sr. Luiz Gonzag:')

rlocns Lamego, Teoourelro da cn
,

Venc. da Chave B Oll :�� tldade, afim dê soluciona
.

;'1 rem de trntar do cagO Av!" .

_

,:,

a ainda que domfngô pro .. aou.,.....NN'!tTlOO .........

Vários clubes de

Muller �·ncam[ntJ:lTam:
Federação Catarinense (ie

Futebol um apelo, soi�('i diSPOSição para aquilo qUI::

for neces�ário.
Assinam o d,ocumento os

seguintes clubes, Hcnri(!u�

Lage, M;nera�i!. Estrela 10

Sul, Atlrtico Minsiro, Ur'.n

!o\.?nga t' E"porte Clube Gua

LU.. Deixou ele ,lsslnar o tio

cum?llLo o TreviFO.
O abab:.o assinado deVP'·.i.

sê!' encam,nhado ao Trib'l

nai de Justiça Desportivn a

quem cabc!'ú apreciar o as
,

sunto.
Podemo� informar qu� o

presidente Osni Me'o via.

jou .ont.em para Lauro :\'L'11

ler a fim de entrar em i,l
te�dlmentos com os tii.I

gtmtes dos clubes loeat�' e

Liga, visando encontJ'nr
uma formula para SOlnd,)

nar a cri�e.

���}I!�::�::���;::��:�j�ó::!����:��f:;;��:, O'oml·ngo em JOI-nV'I'-lrte
'

a 'e'tap,a' II·Dal'dozor ('no Coelho
,

em homenogem a esse nosso pre Izado confrade ��e nõo é cUlro" senõo. !=' idealiza·. ,. , '.

�;���:���i��'��,�d,�;O:��:;�;:�I f����;t��!��� C'am'P'eun'�to BraSI·I'el·ro de M'"o'toe'"',·c'll·s'
"

m'o���sen� s�(���:'a ��Ii��;��g�ooc���:���na��: :�t�:2�' .
lU .

..
'

.

representcooc c c.ct.smo tlononopclttcng' nos III Join'�iile�' 11' (V: �.1 \._, os aprecladores deste ar\'� duas. provas vã 'idas', peio
_

ABERTÚRÃ
Jogos Aber t os d Sento Cotarmo. marcados poro O 'Moto clube de romv ile jade esporte terã_o a ooor . campeonato' c_�t-arinense.� a.

Blum�n�u. d d
.

devere id f 'I foi autüsiáado pela conr-v:c tunidade de 'assistir na f'1� primelra para;' Motonetas .Nos díás 13 .e 14 do cor
-scuro 0 omrnço evero ser venc-eo OCh_

ração .arasnetra de h!Lo�")('i ta Emílio Stock Senior, im. Standard 1"50 ,CC f6rmul rente se;rá realizado .na :,�

mente pe! ocomo Ruben.s Santos,.vencedor do. Ii cnsmc.u realizar em no t-n portantes.competiçôes, on. "1" c log� em sei�idà uma de"cio(CiUbeN�utico.cach(,Volto 00 Morl's €, :..I_i cindo dominqo esbonjou 'd d próxtn o d'a 1'5 � de desfilarão os> mais rene prova para' motocíc étas' êif'a,' o 'CÕrig,l��S�O 'd�''2\b�'"clcsse 00 v, ",:' u.to de Itojaí.' �ta�ae;�finn°!ll 'do �a�peo�': madosdcs .ezes do motoct Standard 150 "CC fó�mú -

"tum. ôo campccnatc Bras!.
Aguarr mr."! I

to Brasile�rb de :r-."otoc;c\�'; cnsmo urnsi.eiro represen. Ia "1''-, .provas: :e�t:�. que leírc .de Mot�cl�u�mo, com

Sort!t�:�, p",�. R�ni GarrhlCha Arti!heiro :tu�d;a !ri��:!1;9 \��seal:.�� �I: ;i�!�.dO E�t:!�:o:: :�u�:�:� O:d��:;:�:�:� �o��cse�f:bede �!re����i!;�Q
��;�� de 1962 ��:��ade paulista de Carn. !� ���:�:ir;ef�;:�ete:s�or�:� �u�:�' fundado • �m Moí� �: ����:I;:ã�,'�:;:��:a

J',1r jOj!;:iclur do 'nUI, Assim sendo, para o dia te certame nacional seruc tantes de clubes c crõníea

I':I( h: cntresue no 15' do corrente' o pt1b�:d) efetuadas na parte õa tar . O Programa Oficial.:lo cspo;t.iva.
\0 Mnl'aCan�, de' esportlv�

.

da Manchester de, sendo que no período Campeonato Brasileiro.

calejo com ó p3_lo> cat��nel1se, notadamen.e da manhã sedo realizarias
O programa do .cemneo

I

�:��:��:'PADA
1nte,ve,nc,ão lia Liga datauro nato Brasnetro

:

de Motocí

clismo, organizado pelo �I-!.) ,A partir de hoje a direto

MU"IIer Pedem fel'S Clubes toe, Club, de JO'n'IIl', c r+à do Moto G1ub, de Join'

. J oficiaQzado pe1a Conf'!ie. ville coi9cará. a vcndll o,;

filiados á Mesma :,:i':�o�':'�"::gU�:teMot"
sa digna w-esidencio., ante La Prova - Motonetàs

cipflmos os nosso� agrad�c! - Standard - 150 CC. -

mentos e colocamo'nos;). Fórmula ":"

tanda a entidade catal':l�f':1

se 'Intervenção 'na L'ga ue

Lauro Mulier.
o documento rOi as.�in'id"
por,,6 ,ctubcs da Lig). .:e

Lauro Mul1<:i e está vazac"l

nos 'scgu;nl.e� tr"hlos:

Os abaho ass�nados rC])I'"

st'!1i.lantes dos clubs fl'itdi's

a Liga de Laura Muller ct�

Futebol vem pelo pres.:!r,tr
sollclta; de:!sa presldenl,:a
intervençã,o na Liga de L:l.l

ro MU'l'er de Futeboí, vist·)

a mesma, em flagrante dc�
re:speit.p ajustiça despocr-i'
va não tomar conhecimen,
to de decisões emanadas d:l

Junta Disciplinar Desport,i.
va da re!eridà cntldar.!.f'.

Esperando que nosso pedt
do mereca a acolhida que
se faz mister por po.r_"_d_'o_' _

Ainda Brilhando a Boa Eslrêla
de Niyaldo

cárias, sendo mesmo Uf'1

dos técnicos mais dispu·
'tados ,do Paraná. Nivald.)

dirige os conjuntos do Ara

pongas, da cidade do 'lle�.

mo nome, percebendo, me!!.

salmente, a impo:tãncia dE'

120 mil eruzeiros. O Arr·

pongas é. um dos mais r.c

vos' baluartes do profis-;:;}
nalbmo [utebo!íst�co do

Norte do Paraná, tendo sh�,)

seu primeiro astro profi�.
sional o player Sanf.ard.

A Tabela
do Campeonato

Brasileiro de
, Juyenis
Dia 21 - Catnrincn.,>�s ..

Goianos

FilllninCJl<-ICs c Po.rannc'1

Dia 25 _:_ Mineiros x '��:;J

Paranaen�e<; x Alagoal,:)s
Dia 28 - Mineiros x G;:i

AJog;oanos x Flumlnensi!'
Dia 1.0 de 8 - Venc'!do

res da Chave A c B X Plll"

listc.s e Cariocas
Ola 4/8 -Perdedores d4

irmão <.70 nosso redator cs

protiv.o P('dro Paulo Ma�h·\..

doo e chefia Importante 81;"

ter qa. Fazenda d.o vlzinhr

Chave A c f'aulllltM x !?�I
(ledores da Chavc B .ou C�I"

]l./I/G;

ai DA'" o R I

PlDRO PAULO MACHADO

lIiDATOR,ES-AUXILlAP,ES:

MAURY IORroU, RUI LOIO •

GIL..UO NAHAS

CO..... IORADOR.S: DIVERSOS

2.a, Prova - Motonetas
150 CC. "- Fórmula "2".
3.a Prova .- Motocicl �t, IS

- 150 CC. - FÓI'mula '.'.

-:- 250 CC. _ Fórmula ".,:"
4.a Prova �� Motociclet.1S

5.a Prova - MQtoc1cJc�d.!I
- 500 <CC. - F.'órmnla ';�"

IngreSsos ,para as prova,
do dla 15 do, cQtrente, a !'a

zão de Cr$. 80,00, .cadá" in
grcsso, que _PÇlderão. ser ade

qulridos com os dlreto!'es
do MCJ.

BLUMENAU -

Teve prosseguimento do

mingo o campeonato btu
manauense de futebol', age JOINVILLE

ra ém sua sexta volta do Glória e Caxias foi o pré
returno com mais' 'quatro lio que deu seguimento de

encontros. F

mingo ao campeonato cttn
Na noite de sábado, o cttno de futebol. connnnau

Palmeiras esmagou ao 1]. do todo o seu ravcrtnsn,o

nião pela alta contagem Ó� o onze caxíense conseguiu
8xO, cabendo ao atacante passar pr mais um adversa
Laal conquistar quatro tos rio rumo ao titulo conaer

oito tentos ennquistadus ne vando 3 tnvencitnudade

la. vanguarda esmeraldina, sem ponto perdido, e a 11�
constituindo se no artilhei dernnca isolada.

1'0 da, noite. A renda ;,,)"

mou crs 11:560,00 e Rober
to Paulo de Lima foi o, ar

Amazonas empataram a 1

tento.

bitro.

•

CRICIUMA
Vencendo ao Atlético Ce

peráno por 2xO a eq"Ulpe
do Próspera, sagrou- .e cam

peã da Liga êuéuce Rt'g:
ão Mineira, No outro CGt�,

jo da rodada o Mf'�:or.o'
�a!u diaCIte do Halma �ClI
2 x O.

BRUSQUE
� camçeonato regional d.::

futebol chegou ao seu r.
nal com o cln.ssico Carlos
Renaux e P�ndú de,�r:1
rolado no estádio ÀllgU ·t,)
.Bauer. O tricol.')r venc,,'.l
uma vez mais seu tradjuo
nal adversãrlO" por 4 � 2

COnfiuistsndo o titulo tl�
Tricampeão da cidade.

CONGRESSO DE

�o dlà')d·a corrida' o �n.
gresso será cobrado :1 :a

zão de Cr$ �,OO por ps:,
sop.. Convém salientar qw
os assoeiad05· do Moto Clu

be de Joinv1l1e niio p'_',!i!,'f(
rão, lngr:esso. devendo aí)'r�
sentar 'ao porteiro o ta 'ã'l
de. men.saUda:de.s n. 6 ,

Domingo o certame )r-JS

seguiu com mais trê!; (',I,

contras:

No reduto norésrtnc o

O'impico,· vice lideI' ,u.)
cam,peonato passou série

ameaça e por pouco fiar

perdeu para .o Floresta poi'
perdia até aos 37 minrlto ..

da etapa final quando o

avant,e C-hupita conscgt1;u
empa tar· a partida apOs J.t

raraca ter conquistado ()

tento florest!no. Ixl, foi a

contagem final, fazel�r;o
com que o Olimpico des.:es
se mais,.um degráu na c.'"

cada rumo 'ao titulo. AIr-:;
ro Julio Bento foi o árbitro
No outro prélio o Vd.�tJ

Verde passou folgadamen�e
pelo Tupy, pela contage'll
de 4xl, tendo como apltn
dor O' sr. Vicente Farias.

FInalmente, Guarany tl
--- -,-_.-

�t;aNA9€no 5 ...._' ..

I (OlIf'(í:OIV,IIOULiOl6I�
DlI�'VI

,
• .. ,'I'>tb!.' ........._.·1I

Os Certames de Profissionais e

'Juyenis e Suas Classillcações
00m oempate doe onten em núme�o:

entre Paula Ramos e Atlé-

tico, o certame da cidade COlocação:'
ganhou outra. fisionomia, 1.0 lugar"":' P!mla Ram:ls

dando a Aval e a Flguej(er. com 4·pp.
se: novas po�slbllldades rea 2.0 lugar _' AtlétIco ce"}

vivendo assim suas e$pemn 5 pp.
çao com relação ao título 3.0· iugar - Aval: e Fl�ue
e a uma colocação' para o Irense com 6 pp.

.

eS�i��:�� .() Paula Ramos co� 5,-1��r' Tam:ln�a.ré \
obtido o triunfo o titulo Cll 5.0 lugar - Qparani ::om
tarla definido em favor do..., 18 pp.
tricoior da estrela solitn�":l Já nos' juvenis o Fig'lei
Msemo com o empale rense laure-ou� com o ti.

sua situação ainda cont.i. tulo de campeão por ant'J_
nua sendo d�s melhÓrf:1, ci;pação mantendO"se at�

pois poderá inclusivé empJ. aqui Invicto.
tar no sell próximo c últr· A tabu� de colocacõ�s,
mo cómpromisso. nos juvenis, é a seguint,':
Tivemos' um desenrola �� lugar -- Figuelre'úe

com alternativas das mais com O pp.
interessantes, tend,o a ,jd� 2.0 lugàr' Paula Rlj.m03
rança de mãos para os �in com 5 pp.,
mados grandes do nos�o 3.0 lugar - Tamand L:'-1

.

futebol, o que bem demons com 7 pontos perddlos.
tra as disputas duras CJlle o 4.0 lugar _ At'ético :VI:l

campeonato apresent.ou. 10 JlOntos perdidos.
Com o resultado de do 5.1;1 lugar Aval com 12

mlngo, o certame apreser. 6.0 lugar Guanarí com 18
ta o seguinte movlmen�o pp,

'-Srs.--Cronistas: Renoyém Suas
Carteirinhas

\ I Mou" Borges _

�s�ar()mps ofastados das lídes e�portivos, tem�

�Z��;I!lmente,�a�õoporque n�sso coluna estará ou.
desta pagino por 30 dias, aproximadamenle.

Atendendo Conselho médico resolvemos tomar
tal �edida afim de dediçarmos' o um tratútamento

de' sau.de que requer absoluto repouso. z' \

. .

Porém, jamais abandonaremos 'de todo o me
vJmento esportivo que estaremos acomponhando a
ow _no qualidade de assistente. Depo�s desta expli_
c�çao que se fazia necesssária, vamos aos outros tó.
,pICOS de hoje.

Rubens Santos. o grande vencedor do II Voltu
00 Morro e terceiro colocado no IV, venceu com
grande cotegria 00 3,° Circuito de 'taioí realizado
no �anhõ de domjngo naquela cidade do interior
c<!ltannense. O jovem e destacado pedal isto recebf!u

����:�ê:iZst:a���a�;aab���et�s��na;:�1 í�����g�
pr.ava "JOSÉ NAZARENO COELHO". E Rubens sal"l'"
tos deverá voltar o repétir o feito dff,'dominqo, arre.
botando �ais uma b�cicleta Monéwk. Pelo geita
Rubens V01 fazer coleção de bicicletas Monnrk ...

No próximo dia i 7 estará seg_uinda poro aGua
nabaro, em ônibus espec�l, b deregoçõo catarinen.
se de futebol juvenil qUe particij:l)Oró de mais um

ca�peonato b�asileí�o. Até efltõa o selecio';odo nõtl
haVia cO�,venc,d� poIS vinho sendo integrado por jo·
gudores verdes e apresentando um rl'ndimento di'

mi.n,uto. Aflora com a indicaçõo dos logador�s 8i �

�:�th���o ;�i'��i�O'p:r�:�i;:l ��iGI��iaA��í J�i;:�
le equipe titular pOderemos fazer uma bôo figur�1.
Pelo menos entre o material humono levaremos 01
guns iocradores que poderá!!> demonstro r excelentes
condições técnicos e defElnder com galhardia o no
me do futej)ol bar�o -verde.

------

A próximo rodada do Campeonato alumenou·
Nlse de Futebol. marca poro domingo o peleja entre
Vasto Verde'e Palmeiras, na grande clóssico do ro

dada. O Palml'!iros, nesta oportunidade e<;tará ja_
o(lndo uma Qrandf' cortado com vistos 00 título m�·
x/m" do temf"lQradn, Coso venh" a em"ator. terá o:;.

se(lurado o qolardã" máxlm" do temporada o seu
f,'1\Il)r roubondo nssim o titul,.., flue se encontra t>nl

poder do Olímpico. Se oerder, terá que sair para uma
disputo extra com -R 'Grêmio Esportivo Olimpico que
desta forma estoro l-orcendo por Sul quooa dibr:'lte�
dd Vasto Verdet. ·�:1::';;
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ensaciona uinzena
I

ParI Renotaçãe• btícIe, nAU PI..rallOl alé .. dta 10, SettsiK_ o.mieltiS de Malhas:

Aprtveie (OJIItlil Apra, SWI fi frada e!eaa AcrésciacJ, III i rESta Coar Descontos de tO - t5 e 20%

A co'ni<;são de ínqucrito
Que examinou o naurraala

do vr.tontc". a maior tiJl.

gedla martuma já ocorrtr:a

cm tempo de paz. conctut-t

que aquele barco, cujo .\':

xi:io ç�deria ter salvo mui

tas centenas de vidas, era

o -canrornien'', navio ll1

g ês cornandadc pelo ca!J;·.,
tão, Stanley Lord.

'iões eram vercaaeras. C.)':)

tudo, as duvidas sobre a.
aeuacão. do comanC!ante urt
t�nic(). não bavtem sido
te-ranrenta dísslpazías
Agora, segundo relatn o

j,D{"nlü . pauísíensa "Fram •

SO'r", tudo se esclareceu \)

capitão. Sbanley Lord di,N!
a. ve-dade. O barco que -c

encontrava a 5 mühas tio

INOCENTE

Durante os 50 anos trans "Titanic" e que se aCa.,',.'u
a, ridos desce aquela tra do .ocat ao invés de prol! I

g.ca norte de 14 para 15 ':"" I rar salvar os nauf.J;agos .:<1')
a.b�il de 1912 o cap.tao era .o "en'troruían'

Stanley Lord in�ist"u >tl�,· Documentos cnccnr-au-s
pre em proeiamar se tnc

cante da acusação que Ih�

fora rctta e que destruí-a
sua carret-a- naval. Perante
a comrssãc de ínquer.to e

pe ... t�r;ornleute, suste'l'l.�G'1
que seu barco, q,uand.l C.

COIlr&U o Da.I,1lfcagiC e:«ta.t"a 'l

lnQ;Í6de-25m:iJt'lastID"'r�

nie", Imobilieado àl esper-a
doe eue nescesse o dia per"
p-eeseg'ulr viagem, em vi;t1
do perigo representado :x!
io� "ícebergs' durante d

notte.

entre os pertences de 1111

velho marinheiro norue

gues recentemente- falecido
vtcrurn livra:' de tada ;'/:,_

pef ta .c (':lJ2_itnl). b,it:\ni,,')
(lJIe' racsreu proclam.a!l10
!<tIa tneccaeis,

�cgundo esses documn-i
tos, citados por "r'ranc.a

Sair", quem '5" encontra :l

pt5x:mo do "Tl,f1nic" er.r

João Goulart
PartiCipação

- Vva. Clotilde P. Machado

Participam aos parentes e amigos o contrato
de casamento de seus filhoi'i

DELTA LUIZ CARLOS

!'lol'lanópol!�, 7 de iulho de 1962

14-7-62

USINA NUClEAR PARA AANTA'RlICA

Marinhel.rps noete-areeeíceaos observam o desem
barque de um dos tanques do PM.1A, usina nuclear por
IIáUfo li> Se!." lmta.lada na Estação MeMurdo, na Antárti('�
,.. mtctallleo d'& li!11ID sw deverá entrar em funcionament

ã::='md:, U:::�I�am:IA!�:knaa es:�������� ��: !%,
... preabtar see reabastecida. fOi insbalnd:1 no

vi '.é.
nm !'!lTt' 1?61, Cln' \Vyoming, pn.r.

". e,t-!lçu� de tada.r.

aurora não ha v.a bawo : . ..1

gum II vsto'',
capiti'o Naess.

Q -Samson' nõo tinh.j n

pn-ctnam.mto c:i raiO; .\

bordo. Por i .. se seus t rtun

Jantes Dão puderam c:l�ta, Prefeitura do Municíp:o de
Florianópo!is

Departamento da Fazenda

os pa:!.idos rl� socorro ,'mi

ttdos pelo "Tit:anic". A�";

tc-em se do IDeal sem ter

conhecimento da tragedla '�

rumaram pará a rsieucte
onde cher-aram em 25 de
abril de 1:)\2.

"N0S ESTAVAMOS LA"

"Nesse momento". C�.'!'I'

vêu Naes« "algo s e pÔfl r

runctonar 'em minha, cabe

ça. Perguntei ao consut :,�

tinha. algum jornal que re

lJtr,.,rt" psieo-profIIa1:ico
ccnsmtonc: Rua João Pin
to n 10 - das lt.oo IM

18.0C horas. Atende eom

hora� m�r(',rHl",'!!. Teletone
'SQ?5 - h,r<;ldêncla: Rua

Objeto Perdido
Perdeu se uma carte'ra

eentenco: documentos e

UMa Quantia de cr$
SU170 00 ccrtencentc, no �r

Dl'lfillO rl;: Bllvü restd-ute

:\ Rua 14 de .ru.no s/n t.m

1,0 no Telegrafo do 0.111,1['0
correto: mediante boa ara.

nncucco, encarece cevo

lnrfi." :1 ryu>"frt enermtmu

!l/7
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r Em plena batalha desenvolvimentista,
o •

anta Catarina se recupera �egozijo pel,a indi.c�ção de Br�cha�� �Nao ha que>" umore que rínenre, o que éle /" /oi udeni,tas somente se ereo- dtnami,ado pelo seu çran- Rocha gov e auxilio a novos munlclplo
o GovernadOl" Celso Ra� traçar um esquema de 80' cupavam. com os aTTanjO'lJ de amor a terra catannen·
mos, em realidade. não fêr. fuções paf'a os problemas poLitiCQs. As pTbmessas se, �tá realí.i::ando, em �
promessas: realizando o te- que pennaneciam em ores- sempre as neemm: '08 can- tõdas as frentes da empol- I "RepercurmI

.

favoraveL • Por ocasIão da votação e erva. ao Interior. ao pais e fRito, e falou do regosijvantamento dos terrineís cente agravamento,. en- dictaLos da ETERNA VIGI. gante batalha do desenvol- mente, na Assembléia Le, 'aprovação da resolução cu, orM'o s6 nas capitais, carace daquela população e da ,\.ndices da realidade cáta� quanto os pOderes públicos LANt.'IA, cujos processos vimento, que desencadeou Ig'lslatlva, a índícacac do -torlzandc a Assembléia ad- ierlzan40 a destguaídede �ortA.ncla de hi estabetecide propaganda partidária com o apôio de t6das as Ilrof. Francisco Brochado 'QUirir duas camínnonetes que traz aos candidatos -íae (menta na educação dos ío,não evolveram nem na fôrças econômicas do Esta· da Rocha para Prímetro 'para as secretarias da CJ.. \capltaiS tal j proceesc. ne tvens de bairro tã� flores.:

Ga t R d d 1 J 'd S I forma, nem no fundo, ob- do. IMinistr.o, havendo os ll.rlr:- ee, por Inaervíveís as em reríu.se a seguir, com entw 1�:::I1te e populoso. O orad�rro a a ar e aragaa o U cecados como estão ao pon· Há os que, por incapa:cl- ces das bancadas parta, exercício, o presidente E'i. stesmo, ao decreto do 00 ,fez referêncías à teliz C�to de não perceberem a dade ou impatriotismo', es- enentares subscrito tere, ttvalet Pires justificou.:1.'3. vernador cerec Ramos ãan rcôlha do patrono do glná31!)própria superação. tacionaram, quando não - 'grama de congretnlações tribuna o motivo da com- do o nome de Aderbal R.l.- iCxaltando com justiça aO Governador Celso Ra_ o que é também comum -=- v'ao ilustre professor e gran pra, afirmando ser lmpos. �os da Silva ao ginásio _l. lembrança do Governadormos nada prometeu: o que reagem contra a pressao <de amigo de nosso Estado' �el dar cobertura ao pro. ,:}ust.rial criado para o sub. fC!lso Ramos em dar o lV'I�ora realiza, em. verdade, do progresso. São os que 'pela aíta investidura em jetc do sr. F. Viegas, (lfI. ,distrito do Estreito, e que ,me do ex Chefe do Exec·�ti.

::s:s� p':::sme:toe:eec::;� ;:;e::ç��1�;":::;:od::;e; 'que acaba de ser g�Ind�d04' �es�:�s � �:OC��ã�eic�;�: j�:!��âR!�:r����:n:� e:íclO �a���a��en;{va�r'b:!����
f�;er:�:i:�:are:::�i; ;:��;e:o a�:U��S��o�; :0 NO���R=:NI�����A �une:�a�o� Pe������� m:�. �� :���:I::ad;oraoum�h:�e �:ss�nc::ç;;:�dO P:I�e ���

;;!:'�ms ��uoa ���;:� !�s I recesse tôdo D eprêço e res fllllssão de residentes no E3 jT1ãnpolls.;:�;��od�a:;;::;;seAa;::�d que não podem exigir que
' Foi aprovado, na sesséc peito da Mesa e do p�nfl..

em plena marcha, nertfi- as correntes da evolução �: ��ed� �:�:��:d:r PC:!�: �6' v����uahn:��� Si��I����:��o·s;l\.c:::iVi!�:�s ��v:�: ::::/;e:z:; t;;:��� ��� IRamos encaminhou a Ca. lb?Ptados e os Interessados
namental. t que o Ooner- dições 11'..eS1lU) as mais ne- aa, abrIndo crédito espec-a! já tinham vindo examinar
nadvr Celso Ramos não é róicas. t preciso avançar, 'Para auxiliar os novos mu. os carros. Isto 'pôsto, nev-e
homem dc promusas, mas para não parecer. A voz de nicipios e pagar os subsl- ainda o precedente que a.

um Catalinense a quem comando do sr, Celso Ru- ',;:-os dos prefeitos. brirla dando direito a lnú

;E�,:a��E���,%�:dS� �:�z:i:i':om:i,�::�:a�: :����F�:' TAXAS �, �D:m::rce:'KEut;RE'mM:O��G�JNa�Ae�si:.o� Rcarg.lnizouo O Ga�mete•••um governante com a,cons� vação ao cargo de Governa-
ciência bem viva acérca dor, tem sido a mesma, em ' O deputado Iv.o Silveira NO ESTREITO·E CE'DUL-\ tl.o·ont. da l.a,. pág.)' menta Faiangista. No c04
das suas responsabilidades. prol do desenvolvimento 'apresentou projeto insentan U'NICA mas, sendo ferido em 8e-

_ mew:lo da guerra enlire a
O sr. Celso Ramos não é econômico, social, políticO e -do a Cellesc do pagamento tembro de 1926. :!�:t��::I:OaC���_�h:e�apenas um politico; em cultural de Santa Catarina. -de taxas e impostos, e .qu:!, O sr. Dlb Cherem, da �d

tôda a sua já longa vida, O novo catarinense o 'Por emendado, foi ter a c,}_ buna aJlOlou telegrama ao
tão marcantemente vtncu- compreende. Ccnnpreen.- �são competente. sr. S�bastlão Neves ao prl"l.lada a tôdas as campanhas dem-no tôdas as fôrças vi- �dente do STF', e da Câms.civicas de sua geração, foi tais de nossa terra. Por 'ESTIVALE'T: NECESSÂIiÍA··· ra Federal, pedindO provi.êle uma das maiS altas tôda parte, no pais, o 'AQUlSIÇAO DE d�cias no sentido de :Iuepersonificações dos anseios mesmo pensamento que 'VEI'CUWS Q �cédula �n1ca seja. exte1l..
novos, que tentavam SUb5� in spt r a os governante",
t/tuir, ·nos processos �polí- atentos as .exigéncias da
ticos de.. Santa Catarina, as prosperidade nacional é o

escusas táticas do ludíbrio· que se está concretizando,
da opinião pública pela aUsPiciosamente, em San-

franqueza e pela verdade ta Catarina, nessa grande uma Agência Bancáriana propaganda de ideais obra de GQvêrno que as

que fizessem do solo cata- sinalará a recuperação in- Florianõpolls contará a. 300 ml!hões, é, como se

rinense aquilo a que Deus tegral do nosso Estado. O dentro de alguns dias com sabe, o estabelecimento o
e a Na�ureza o destinou, sr. Celso Ramos trabalha e maIs uma moderna agênci;l ticlal de crédito do .vizm'to
numa prodigalidade mara-

...

tem a seu lado o povo e as bancária, pertencente a Ut'l. Estado.
uilhosa de recursos à dis- mais ponderáveis corren- dos mais o.')nceltuados e�. , A nova agência que s(
posição dos homens que os tes da vitalidade econômi- tabelecimentos de crédIto .rá instalad's, no Edifi('iO
quisilssem explorar. ca de nossa terra. do país, o Banco do Estado
É isto o que o Governa· Sõmente náo estão com do Rio Grande do Sul S. A.

dor Celso Ra1lU)s, com tõda êle os que pararam, petri- que com um capitai de 1
a energia de que é dotado, ficado8 no egoismo. /bilhão de cruzeiros e di;"!

ra seu desenv.olvimento c

progresso. Ainda depOis da

revOlução de 1930, ,quando
o' Interventor Zobaram en"

tendeu de restabelece:- o

impost.o de capital, chefiou
o.,r. Konder o movlm�;-.t;)
das Associações Comerciais
do Estado contra a ress:.u.

reição do tributo condena.
do e 'conseguiu junto a Cc
missão de Estudo.!f Econô_
micos e Financeiros, do Rio

d� Janelr.o, a !J.bOl1ção dês
s� ·lmposto. Quando em

1"933, ;;; Interventor Aristilia
nõ Ramos resolveu rna:.ller
o mposto de capital, 'unica
:Plente sôbre as hi�ote.:as,
foi aJnda a voz de Ma�'cos
Konder que se levantou !la.
f'a discordar e consegui,: a

revogação dessa tributaç20
.anti econômica. Dentro e

,fóra. do Congresso antes e

depois da reVOlução de OUO'

tubro, combateu s�mpre os com o Grupo Escola:, "AI
impostos de exportacao e berto Torres', da claade ,te

fi
importação, enfim tôd�s as lBrusque, para ministraçao'""

de opinar, escolber em Cll". barreiras Inte� estaduais de �nsino primário à crÍ:i.Ci.

sa que separavam e desuniam ças em idade escolar Jra.
, As annas liO n1 o�ras1i. tuitamente; com as IrrnlisI

'

:.

I
são a agitação, C:��m::�� A ação do sr. Konder em (Filhas) de São Vicente de Prefeito Visita.

.

. gia, a expioração a pres'S2.'J, rêação ao imposto te;ritú ,Pa.ulo..congregação da ProP"RTIIi.Q,� oe incentivo ao õüio para Im. r!'a:J, foi objeto de referê:n� fincla. Brasiieira �e Itaiée SecretáriofLORIA!,dpo�m EM ����: :��'�ahO�:�";'�';';� ���a�;.:,."o��te"�:Cia�::�;: ;�:�'�::��ãoE;:�:?�� Ed�ca�:�arDe";U;'��' R�aOlA, UTél� ,A� �r�u:, ��::os�r �u:��::- �r:.rgentina e da Ingla
Alto Paraguaçu, distrik,' e :::sn�a;::�:�:�:S9,re�:O h.oras ! dáv�t�iP:��s :�el:�ge��I�'lndepend,.·ncia =��iPe�e::n�I::ÓPOlls, tie

�;:, �a:�:��e; ;:f!::iê��":ta qu"em mant" Inatln.!v" ;..... Laje" Dr. v0::.ll'lIaa

�!b;��ade:DEMOCRATJCA do Laos :;:o:s��� NA P. M,-

��c;�ld:c��:�, Pres1de:�POPVL&B., ,.. LONDRES, 11 (AFP) - te do Diretorio MunicipalNo fim deste mês realIzar- Ato governamental tl:l do PartIdo Social Demo.
Leia Di 4.a página :�:: e: ���;��ain�e�����= ���t:e d�nt:::�e�m;�;i\l�:� cr:�isltantes acima, atra.resaliados do sor- nal Que assegurará a inde- recimento, o tenente cc- vés de uma palestra cor

pendencta, a unidade e a ronel Olavo Rech no Qua. dlal'e amistosa, tra.taramIc�o seu T3!ãa Va- p..eutr:aljdade do bit!)!; _ �.:ro d� Otl-:lal!l: C'1mbate' - dê �s"unf�� de-\nrerêss�
·----------�1" t U 'fI'lh' - . 4,.', j�i01"mOu hoje foute bl'Ha-

..

tcs ti:!. Poliei:!. Militar tio cln pl"�gTessisl:l município
___.. _� . .__.' �,�,""._

...e. m.l'_�l. aC�"�:�f' nIca ;':!ól!�ol'liaC{� ;;tI�ndo., ilc Lajes.
':-

\ ,( fifiy_:"1":t������c�::,:t�:���:��:,or--���-:-.;s-: �,-l�-----

e uma gentilega de "O ESTAOO'f
Em sua edIção de 14 de Junho p.p., o jornal "O Es-

���"b::�:t �e��;:Ci�a;:õrepe:����� �:r�ft��a �á���
e em uma de suas colunas sociais. Dentre outras COisas
e econtecímentcs de nossa terra noticiava aquela edição
do conceituado orgão de Imprensa Catarlnense, a elei
ção da Garota-Radar Jaraguá do Sul, escolhida na rea

llração de um grande baile social da Sociedade de Des
certos õcarat e cem a presença do jornallsta Antonio'
Fertl.lndo do Amaral e Silva, representando o aludido
jornal.

Nesta oportunidade vimos de público transmitir o

agradecimento dos Jaraguaenses a direção de "O Esta
do", pois dedicando seus comentarias a nossa terra es
tão ajudando - a subir e conquistar o lugar merecido
110 ce��erio Batriga Verde.

Compreendendo o papel importante da imprensa na
• vOluç.ã.o, progresso e crescimento dos povos e cidades,
Jara::;i.iá do Sul aqui está a espera de novas gentilezas
dos diretores e redatores do .importante dlarlo, colocan
do-se a disposição dos me:;mos com seu vasto e inesplo
rado campo para a impren.!:a_

Através deste nosso comentário também a S.D. Acaraí,
de cujo seja saiu a primeira "Garota-Radar Jaraguá do
8u:", tem a honra subita de convidar os diretores deste
Jornal para mais um acontecimento grandioso na socIe
dade Jaraguaense, a realização de novo baile socbl,
quando deve�á o cronista social resJ)pnsavel, fazer a en

trega da faixa simbólica a referida garota. Iguaimente
haverá o des1'i!e de apresentação das candidatas ao título
de Rainha' da Primavera. Este acontecimento terá o

abrllhantamen:o do Qllinteto Catarlnense de Blumenau.
Osório José

No clichê a srta. Tereza Ines Freiberg, na noite em que
foi coroada Rainha da Primavera de 1961, agora revive.
rá as mesmas emoções ao receber a faiXa de Garota-

Radar Jaraguá do Sul.

MARCOS KONDER
DADOS BIOGRA'FICOS

III
A renúncia do .seu man descançOl:, enquanto nâo

�ato, em 1920, constituiu consegui'll em 1926, a abol!
mais uma prova da Intrao. ção do !.mposto le" capital.
�Igência ,dos seus princlpbs '·tributo és� que êle j'I'g'l.
�m relac:;ão aos impostDs antLeconãmlco e contr�.
&-l"'.t • cor.ômi,)'Js que com. prôducciu,e num Estado pu
bate e quer ver substltuidos

. bre, como .$!1:npa Catarina,
pela tributação do 3ôlu. que precisa de capitais "9a_
Tendo o Governador Herci
lia Lu� enviado a.o Cong:c".
so a proposta da leI orça

mentária, na Qual se resta_
beiecla o Imposto de capital
e o elevava ao d?brD, não
sé conformou o -sr. Konder
com seme:hante orçamento
que era um golpe d� morte
na reforma tributária, por
êle criada e defendida. Em...
bora irmão então Secretá
rio da Faeenda dr. Adolfo

Konder, renunciou Marcos
imediatament.e à sua cadeL
ra em sinal de protesto.
No govêrno do Vice Gc

vernador Cei. Pereira e 011
veira voltou o sr. Konder à.

NA ASSfMBl�IA LEGISlATlVA

Florianópolis terá mais

pondo de reservas que .ão

"Cidade dE: Florianópolis'
à. rua ArcJp-este Paiva. t'!
rã a gerencláJa o Sr. Adãc
Oarlbaldl de Araujo que on

t:em esteve E:m visita a n�s
sa Redação.!

.

NOTAS , O visitante, manteve. co!'

dlal palestra com no;)"o
Gerente Sr. Domingos Fel'

FOMENTO DA POMlCU!.·
TVRA NA SERRA

nandes de Aquino, manif�s
tando sua grande admir;-·Engenheiro agronom{)

do QU!1üro Geral do E.;;:t.<l..

do, o dr, Lourenço Waltrick
Lfer-c'evdo determinaç'i.o tai:.

do titular da pasta 'da A.

õ'gricunura, p,rOoederá,. Íl.<;e
�ud03 risando o lomento da
PomIcultura, na região ser_
rana do Estado.

ção pelo progresso e j'!'I('l'l
v.olvlmento de nossa Cao!.

iReunião da UDN

UTILlDADE PUBLICA

BRASILIA 11 (O E) A
bancada da UDN deverá
se reunir !ogo mais às 9 1S

e 30, para decidir a poslç.lo
a tomar trente ao novo

Primelno Ministro. Os sr3.

Menezes Côrtes e Herhert
Levy, depois de conf�n .

clarem longamenl;c o Pre.
mlêr Brochado da Rocha,
já não mais aflrmava-:n
que .seria di!lcU a UDN vir
a Integrar o nô�o Gabinete

O Governador Celso 'Ra�
mos sancionou a lei Que
cõnsldera de utllidaae JiÚ
bilca a Sociedade BenefL
.cente "Divina Providência'
da cidade de Palmitos. A
lei ê �e 28 de junho do co!'.
rente ano e tomou.o nú
mero 31070.

A MAR{lHA DO ENSINO
SA'NTA CATARINA .Greve Conlinua

NlTEROI 11 (O E) Sem
qualquer perspectiva de 00

lução entra hoje no sétimo
dia a greve dos servidores
municipais- fluminenst's,
que a três meses Iniciaram

campa.nha para obter au.

mento salarial de 7 mli

cruzeiros, não encontrando
reoeptivldade junto 'lO

Prefeito Dainlo OberlandJr,
Que aléga ser deficitária !l.

situação financeira da .mu,.

nlcipalidade.

O sr. Celso Ramos contL
nua aprovando novos con.

vênios escolares, com ó t:
tõ de impulsiona.r a eSCOI'l..
rização no Estado de Sa11.
ta Catarina. Foram rati
ficados pelo Chefe do Poâer
Executivo mais os seguintes
acôrdos:

iI�ESTADO
'�,.. • R.US U1'AiD DtUID Dt SUU tAlAlUl& •

FLOR1h.I.�Q:t'OLlS, (Quinta-1eira), 12 de Julho de 1062

Depois de uma breve es
tada na penlnsula, voltou
à Atrica com a patente de
tenente-coroneL Durante a

Republica tOi chamado à
Espanha, tendo ocupada o

Posto de segundo chete da
Guarda de Assalto. Duran-

organiza� Co e o comando
da Divisão Azul, que lutou

na União Sovjetlca. Ao re-

gressar à Espanha, em de
zembro de 1942, foi eleva_
do ao posto de tenente

generaL

te o levante estava em Já tal chefe da Casa Mi-

Madri, onde rol detido e

condenado à morte por um

tribunal republicano. Con
seguiu tugir e partiCipou
da batalha das Asturias.
Em 1939, fOi promovido

a general e em agosto do
mesmo ano designado l'Qi4
nlstro-secretarlo do Movl-

litar do . general Franco.
Em julho de 1961 foi n04

meado ministro do Exer_

cito, onde se manteve até
tevereiro de 1967. Atual

mente, na Espanha, só
existem dOiS capltães-gene-
rais: o· general Franco e o

general Mufioz Grandes.

Secretário Prestigia boas iniciativas
o Deputado Rubens Na� apesar de já contar com o

zareno Neves, Secretário de apoio do titular da Pasta

EdUcação e Cultura... teIn da �em .sua ultima
procurado sempre presti" apresentação no Teatro
gIar as boas iniciativas Alvaro de Carvalho, toi
tambem no setor cultural, prestigiada com a sua pre
neste particular a Assocla- sença que na oportunidade
ção Coral de Florianópolis, teceu palavras de elogIos â.
tem recebido os malares Associação, pelo belo eSPie·
auxilias, pois além de ter taculo que acabara de as
a teatro Alvaro de Carva� slstir.
lho, à dlsp:lslção quer para O Secretário Que esteve
as suas apresentações presente ao �spetaculo se

mo tambem para os tez aco,mpatlhar de seu

salos. oficial de gabinete senhor
A ,Assoclaç-ão Corar" qUf, Michel Curl.

Comissão De Apuração
o Secretário da Fazenda, mentos contidos nos enva.

sr. Geraldo wetzeJ, fêz ,ons J.lopes correspondentes ao.>:
tituir a Comissão da AP:l. eeg'ulntes nümeros premia.
ração de Que trata o artigo odos no sorteio realizado no

26, do decreto 1.069, de 18 .dIa 30 de junho último, do
de novembro de 1.959, com· .concurso "Seu Taião Vale
posta dos Inspetores de �(]m Milhão".
Fiscalização e Arrecadllçp.o

"

Certificados nOs.
de Rendas, srs. Raulino R'J. 811.628; 284.147; 219;4tS';
sa, Décio Couto, dos FISl!als i469.907; 286.123; 047.837;

1'761.138; 220.162; 278.064;
da Fazenda, srs. Rub�llS 0887.623.
Victor da Silva e Ivo i)ln. i De acórdo com o pará.
deira Corte, e do auxllhr
de Fiscalização da Fazenda
sr. Erich Passlg. O reterIdo
,rupa procederá lal)lanh�,
ás 10 boras, à. rua Vitor

Meireles, n. 38, ne�ta Cap:
t�l,- à. apuração dos do�'..1_

ografo unlco, do arti�o 2J,
do decreto 1.069, terá direi.
oto a presenciar a abertura
'lia envelope premiado a.

Ipessôa Que exibir o cert,i
ficado de número corres..

pondente.

Ginásio Industrial para o Estreito
DEPUTADO DIB CHEREM ENALTECE NA
ASSEMBUIA A INICIATIVA DO GDVERN.�.

DOR CELSO RAMOS - GRUPO DA PRAINHA
EM CONSTRUÇÃO

Na sessão de ontem da' nome de ADERBAL RA�
Assembléia Legislativa, O MOS DA SILVA, ex-Uover
deputado pessedlsta Dlb nador;:lo Estado e grande
pherem ocupou a tribuna Uder catarlnense, consoan.
para tecer conslderaçôes te decreto p�blicado no
sôbre a crIação do Gináalo "DiáriO Onclal", do Esta4
Industrial do Estreito, uma da_
das reivindicações da. po- Enaltecendo a InIciatlv�,
pulação daquele bairro o parlamentar florianopo
continental, que tem con- litano atirmou que o Oi"
tado com o decidido apolo násio Industrial do Estrei
do Governador Celso Ra· to representará um admi·
mos. Lembrou o orador rável progresso para aque
que o Chefe do Executivo le bairro, no" Que diz res
deseja que o Ginásio In· peIto ao ensino secundário,
dustrial esteja funcionando pois ali jã. funcionam duas
no próximo ano, mesmo escolas técnicas de comér
Que para tanto tenha de elo.
contar com instalações . Por craq-p lado, o depu
provisórias.' tado Dib Cherem registrou

o rápido andamento dls
O sr. Dlb Cherem Infor� obras do Grupo Escolar

:e�eaoQ�:gJ�la�:�á Cc��:�i� �\:�r��::' �u�en����'�'
crianças dos ,morros '. �
FIO�'ia
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