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Almirantes

Br�:�iI:3d�: �.-rf.lnglaterra e Estados· Unidos iniciaram tonversações secretas
DO) _ O Presidente 0,,'.1. LONDRES)3 (AP - OE) sito, relembra se que o De são da inspeção interna�i�_ Como. é nctôno a re�'l;a surgido nas necocrecões de
lart cemieu ontem a noite Um grupo de destacad�s partamento de Defesa,. dos l�l num tratado de proiuí da rurüão Soviética em ,('.ú Genebra que visam e"a�f..
de suas funções, cinco .1){\ cj.ent�stas íngléses � n�t'te. Estados Unidos, publicou cao das provas nuctearas a ta�1" .tais eXigê��ias vem cdns mente, â proibição 'das ex.

ciaís generais que haviam americanos deu InICIO a h.:i dias uma declaraçàc : u· ser assinado com a RUSS1!1. �"umdo o maior obstacuto per'êncías nucleares.
manifestado sua decisão de uma série de conversações gerindo a posslbllic:ade ue

se afastar dos cargos case secretas capazes de prepa, serem aperfeiçoados oa me

P
.

P
.

b·
...

do Aimirante Pedro Pauo rar o caminho para u� ru todos destinados ao regi�
.

r(Jgre�sos· rOI Iça0 eSuzãrrc fosse nomeado '9',- turo trataêc entr,e ocnten- tro dos aba 'os .stsmlcos, que �' �.
ia o Mlni"'''o da Matinoa te e oriente visando à prol , podem se dtferencíad as .

�:;!�es�::ss��e:i:n:��ri�;. -�:s m���:s�e:o :u���c�:� :�"pr8vas-:- nuclearesdes dos dois' países deram , be, pão baseados naS',obser,
"

_i -. _:!,' .__

'

a
...ent'epder que tal� conver' ;,'Vações, �ei'�u 4urah�.,e- .a.:�,

' L",ONP,��$, l':��1:�, -,0,11:) a
'

,�. dqp.,devidame-nte est\idajl�.,sR9�·�'qUe'.se pl'olong,ar.-io tual.;seue' Ei�'eXlll'08�,s�•.",,�, �!EiW34.(h�""_j:..l{e���e " e sérão�·aplicados na 1?rat.i.t:tof"ah11' dtás' e v�rs'm-â6 sÔ� terri1TWas tevadl\f!."!l' ef!�to ,a ?aMa�tl .d�· D�muns/'o, ca·,· sobretudo no t�cant., a

Buenos Aires 13 (O ES-
bre a estratégica defensiva- no deserto ao Nevad,a. o "a ,

'Prírnetrd Mltqstro . lÍarold uma nova proposta octdene
nuclear Incluírão o estudo to fêz com que, do lado br-i, MacMiJan_ prognosticou u.a tai à Rússia visando à proiTADO) - Agentes Fedenis
das no�as técmces aper, têmcc, surgisse a -eeperan- jConsideráVed ,p�resso no I Macmllàm salientou que bição das experiências nc..

�ee:a:;_�ib�;da��it� �:. �;�: feiçoadas para o registro ça de que o Ocidente tal tocante. à proibíçân ãas os r.esultados· obtldos,", nas pleares sem a anterlor exi.

�;:n::P��:�:�c����a�er�9�: \;::ciaUsdes::l::i��:iJ:ãa�n�;�.1 �il�;:�e�uc�:ar:;�e:�:s r-;: provas· do N�vada estáo,. �Il â:l:���t:�i;e unla comis ;�o

s;erfeiçonment6� do rpro;::es
�o norte.americano de do
tecçãq das explosões atômf

,._.�

Classes
.

Produt9ras
Temem
Candidatura

RECIFE, 13 ('''O ESTA

DO" - As créeses produto,
ras pernambucanas estão
reunidas na Associação
Comercial em sessão per
manente para debater a

Situação política do Estado

em face do 'que consrde,
ram ameaca, representada
pela candidatura do Sr.

Miguel Arráiz. As ctâsses

produtoras aguardarão o

regresso do Sr. Jose Neves,
candidato lançado i pelo
Governador Cid Sampaio
Que tenta reunir forçaS no

Rio e em Brasilia,
.

Solto O irmão do
'Preside·

via Frondizzl, irmão do Fx·

Presidente Arthuro Fnn.

dizzi, após deteJo durante

24 horas. •

RIO 13 (O ESTADO) -

Foi assinada a portaria
pelo Ministro das Relações
Exteriores criando o se�'1I�

ço de nropaganda e expan.
são comercial nas' embaixa"

das em Moscou e Varsóvia,
Tóquio e Beirut.

Operação
Tinguá

RIO, 13 (OE) - Várias
vezes adiada será realiza.
da hoje a "OPERAÇAO
TINGUA", que consiste. no

deslocamento dos posseiros
Que invadiram as reservas

florestaiS Que protegere os

mananciais que abastecem
à Guanabara., O Ge.p.eral
Magessi recebeu ordem do
comandante do 1<' Exercito

para executar a opração.
Tropas de infantarta serão
enviadas hoje ao local.

Ponte Aérea
�io RGS

RIO, 13 ("O ESTADO")
- 8 aviões da ponte aerea
Rio·Porto Alegre, que on·

tem seguiram para o sul
afim de I trazer feijão e

arrôz para a Guanabara,
estão sendo esperados hOje
no Rio, On�em chegaram
a Guanabara grandes par_
tidas daqueles produtos. O
primeiro carregamento che
gou ao Galeão às 6 horas.
As 10 horas chegaram mais
seis aViões e a nDite che

FAP

",-�'t? 'õ"IiI'

Frcnco Quer Força'
"'�

Nuclear Propria
PARIS, 13 (UPI-FP - O obrIgar De Gaulle a corr- quatro grandes grupos par

ESTADO) - O Govêrno vccar novas eleições, lamentares: os socteusees,
os radicais, os democratas

EM PERIGO O GABINETE cristãos (MRP) e os Inde

pendentes (direita elas,
O orçamento ccmpreen, sica). Dêles se excetua a

de uma consIgnação de UNR (Degaullísba Incondt.,
200 milhões de francos cíonal j .

francês exigiu ontem um

voto de confi ança da as,

sembléja Nacional para o

plano do Presidente De

Gaulle de propcrcíonar à

p'rança sua força nuclear

independente, O Primeiro

Ministro Georges Pompidou
reclamou do Parlamento
que. aprove seu orçamento
complementar, que contém

amplas verbas para o ro,

mente nuclear, eanuneíou
Que seu eovêmc Interpre
ta a questão como assunto
de confiança. Poucos mí,

nutos depois, os elementos
contrários ao Govêrno

apresentaram uma moção
de censura destinada a

rechaçar o projeto de orça
mento complementar e

novos (40 milhões de dó_
lares) para a fábrica de
combustíveis de Plerrelate
elemento vital para a -rôr,

ça nuclear francesa. A vo

tação, esperada- para se,

gunda-fejra próxima,' não
afetará De Gaulle, Que
recebe seu mandato dire_
temente dó povo. Mas a

derrota do orçamento faria
cair o gabinete de Pompi
dou, Que está -a menos de
seis meses no poder, A mo,

ção de censura e firmada

pelos representantes dos

"Operação Feijão'�. Concluida
RIO 13 (vÃ) ,""" A ponte nos de 8 horas quase .::�;u

aw-eI!!11aelau��n�9'S/ criact,a. toneladas. O .brigadeiopeltJ_''yIÁBi pii3' .'rllzc·r as 60 Martinho Cãndldo d,Js
toneladas a--.nentos ado Santos, do COMTA. in!u,'

quirldos para o abasecime!1
tó da Guanabara foi inter.

rompida, ontem por ter 3: <

do conclulda à missão.
Apesar de transi)ortadas

tôdas as toneladas compi'<L

das, ri comando de Tran3�

}>orte-1!ereo enviará, hoje,
um C-54 a Pôrto Alegre pa
ra trazer mais mantimen..
tos.

Operação Feijão

Na "Operação feijão e �\r

roz', COI.IO foi denominadl,
foram emprel1ados todos

os aparelhos disponivei.:;
que transpor�m em m�'

mau ontem à reportagem
que a "OP�tàÇ1i,l" foi cu.t)

cluida I�ormalrtlente, tmd�

sido enviados ontem a Pôr.
to Alegre rês aviões C 54 e

cinco CA7, que trouxeram
25.920 quilos ãe 1'ei.jão e 1:.1'

Na miss-:::'o cumprida pe
t:::.----:;-.� destaca..se o carater

especial de emergênCia, a

exemplo do que acontecéCl
em Orós, no Rio Grantl�
e em Santa Catarina. A.
lem do fato numanltario
a missão serviu para des'.
trar as equipagens dos a.

parelho� do COMTA.

Interrompidas· as comunicações
Na ITAUA

ROMA - Durante :;! bo� viço ser explorado por com

tas os italianos não pUd2. panhias privadas e ser auto

'ram manter suas comun· mático,

cações internacionais e in'

'-,eru-roa-nas por causa ct,!
-',reve decretada pelo pe',.
soai da companhia Esta',al
'de _Telefoues ItaJ1ano�,

TIPOGRAFOS

.'\ Ao mesmo tempo -outro

'telegrama info-\"llou que a

'lianos tp.rminou hoje a�ós
A greve terminará amanhã 'havel'3e concordado os �lii.

,\s sete horas, hora' JocJ.L 'tôres dos ;: periodicos e ,JS

Todavia as comunicaçõ.�s 'sindicatos ·para reiniciar IS

telefoIÚcas nas próprias c; 'negociações sôbre melhoras
dades continuam sem n,)vl. 'de salários na pró"ima : ..�.

dade �m virtude de seu s'o'r ·gunda. feira. (DPA·rRP)

Congo: Onu Condena Desfíle
NAÇOES UNIDAS e BRU'" nhum Estado reconheceu

XELAS - As Nações Uni_ ate agora a cessão.
das protestaram de manei� Segundo um porta'voz
ra enérgica contra o desfi_ da ONU será difícil confia!'
'le de ontem em Elizabeth- no futuro, na palavra do
vl]le. de dois mil soldados primeiro_mhrtstro Moises
Katang.ueses em

�

comemo. Tshombe, pois prometeu a

ração do sªIDm.do !!Il!ver- ONy que nãp tomaria paI.:
sário da independencia da te no oesHIe.de duas como:

��r?�il.:..C.!.::;' oOllsolesu. _

:Nc,. panbia,s de�geDdel·mes.

.;w.. '. _."' � tt_

PLEBISCITO

Informações fidedignas
dizem que De Gaulle in"

formou ser partidário de
um plebiscito sôbra sua

política de isolamento nu.

olear do resto da Europa.
Acredita-se que se o 00.
vêrno rôr derrotado se"

gunda.felra, De Gaulle es

tá disposto a repô-lo no

poder; caso necessârto, ate
Que termine o mandato le

gal do atual Parlamento,
em abril do próximo ano.

A deciaração de MacM�l_&n
foi feita simultãneãmen�e
com a�, conve-.sat;ões e,TI

que e.�,tão empenhãõos UE' •

tacad.os cientistas jrltáni

cos) e" norte_a�erlcanos !Ja�
ra o estudo dos novos lll\'
tod.os destinados à odeter.

ção das explosões e abal:)s
s!smicos ocorridos a gral1:.!C
di.�tância. Tais mêtodos � 1

ram dese-nvolv!dos no rle
corr-er da serie de eXpI03J�S
nucleares subterrâneas ql1e

Conferência sobre
alimentação
BUENOS AIRES, 13 -_

- A frequente colocaçà0
da Argentina entre os pai·
ses êm que o homem tem

melhor alimentação não'

!pare'ce confirmar se
.'

pc<la
realidadé, segundo se derlm:

�a.s afirmações feitas dn

.rante a Primeira Confe.

rência Nacional de Alimen

lação realizada nes�a 'CallL
'tal.
Foi dito que existe fome

no pais entendendo se :)01'
fome a carência de a!iml':1

tos, isto é, a. falta �otal ou

parcial dos principios aü.

mentares, que constituem
a necessidade permanente
e normal do fiomem,

ChurchilT Piorou
Lôndres 13 (O ESTADO)

Sir Wiwston ,Chorchil, cu

ja operação de uma rutura

no pêmbolo já está com.

plicada por COágulo 3a'1-

guíneo sofreu uma inf�c.

ção nos brônquios e uma

lIgefra álta .de temperatu,
ra, segundo Il1ro:rmaç�s

. dos seus medicos •

Outra das mil

�''êScolaFiZaÇ'ão'. ile Santa
Catarina foi promessa que
o: candidato' Celso .Ramcs
rereetu. por todos os re

.cantos -

do Estado. E dela
não se esqueceu. LODO un];
danes de el'lslno primário

f\�lrmam a sua meta, .neste

ano. Todos os dias novas

escolas padroníaadas, de
uma ou duas salas, estão
sendo concluí.Ias. A que
aparece no clichê e a do
Rio Galo, no município de
Urussanga.

Sindicatos Ameacam
Paralização Geral

RIO··!3 (O EST4DO). fj2 'extinção da categoria d;)s
5:nq.lÇ'atos,de' classe' .aqlC!'.· intermediários nos servi�os
çam paralizac suas atiVi�la. .da estiva. A informacao foi
des a _. parU do próxhno prestada pelo sr.. ÔmTifó
dia 18, paralizandQ tôdas Pacheco, p:residente da Fe
as unid_ades portuárias du ãeraçao :Nacional dos �MJ.l"l'
país, CílSO a Câmara rios timos,
Deputados í-Go aprove a

EUA apóiam Convênio
Internacional De Café'

Nações Unidas, �ova 101'.

que .;_ O sr. W. Michael Blu

nrenthal, del�gado dos Es

tados Unidos, disse que COI1

flava em que um acôrdo

Internacionai sôbre '0 cafê

poderia ser assinado até
meados de agôsto se '0$ a

tuais part1cipantes dá aLUlll

Conferência I)'l�ernacional

do Cafe se dispusessem a

fazer' recíprocas concessúes
� J
Declarou o sr. Blulllcr.

thal, subsecretário de Esta_
do assistente para os �.I\s·
suntos Econômicos, que o

momento propicio para a

assinatUra de um convêni'J
desta natureza é "agora".

Iuristas visifam "O [sta�o"
A Redação de "O ESTA. 10i mostrado.

'DO"" na noite de ontem

'foi distinguida com a�
ta de membros da Socieda"
de CampinãS"Tenis 'Glu}?e,
de São Paulo.

, Acompanhados do nOS30

Icronista Lázaro Bartalo

Os jovens daquela so..:í.:.
da cc pauiista encontral.!_
se nesta capital. no rotei.
1'0 de uma excursão t,._.
rística pelo sul do pais,

Agradecendo senslbill\la_

nleu, perco::r€!ram as vári 'as dos a visita com aue no,>

dependências. desta rolha, 'honraram,
. formltl�mo lhes

'mostrando se, viyal!1ente i'l� qs melhores votos de eita.
teressados com, 0._ 9�e lhes da nesta capital.

KennedY:ôdiou viagem
WASHINGTON _,_. BR,A; isidente John Kennedy fa.

SILIA --'- Em decla)::agáo, r:oiJ.
junta diVUlgada, Dntem,
os gove1'nos 'bTaS\lei'ro e

nOl'tc·),mericano an�ncl.a�

ria, a 30 do r,O\-rellte, \.-)

nosso pais atribuindo tal

alteração à proximidade De

)eleições parlamentares
1
a

serem realizadas no Bf<l'�il
e Estados Unidos respecti.
'vamente, cm 7 de outubro

Com a aprovação, ontem, pela Câma-
ra dos Deputados, de um voto de confiança
(139 votos por 63) ao Ministério formado
pelo Premiér Brochado da Rocha, chegou
ao seu fim o impasse que trazia em suspen
so a opinião pública brasileira, desde a

saida (desíncompaübtlíaação) do sr, Tan
credo Neves, a indicação (rejeitada) do sr.

San Thiago Dantas· e a renúncia do sr.

Auro Moura Andrade,
O novo Ministério presidido pelo sr.

Brochado da Rocha está assim constituído:
JUSTIÇA: Cândido de Oliveira Neto
EDUCAÇAO: Roberto Lira
EXTERIOR: Afonso Arinos

VIAÇÃO: Hélio de Almeida
AGRICULTURA: Renato Costa Lima
SAÚDE: Marcelino Candau
TRABALHO: Hermes Lima
MINAS E ENERGIA: João Manga·

beira ,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO: José Er-
mírío de Moraes

FAZENDA: Val:er Moreira Sales
GUERRA: General Nélson de Melo
MARINHA: .Almírante Pedro Paulo

Suzano
AEIlG.NÁlIIlCA:... Brigadeiro Reinal

do Carvalho - _.

SITUAÇAO CALMA
Momentos antes de embarcar para o

interior do Estado, o Governador Carvalho
Pinto declarou que a' situação em todo o

Estado, bem como no país, embora fôsse de
expeclativa, era de absoluta calma_ Na
mesma' oportunidade afirmou que o sr. Jo·
sé Ermlrio de Mórae( Pasta da Industria e

Comércio já estava lomando providências
para proceder-se, em todo o país, uma

e:lo"me campan]1a, visand1 o abasleci
menta,

MANGABEIRA CONTINUA
Foi desmentido formalmente o falo de

que o sr. João Mangabeira, escolhido para
compor o Ministério (pasta de Minas e

Energia) hou�esse rénunciado, Muito em

bora o seu estado de saúde não seja dos
melhores, não permitindo mesmo suai pre·
sença, durante alguns dias, em Brasília,
êle aceitou a indicação,

APROVADO
Na tarde de ontem o sr. Presidente da

República sancionou o Projeto que conce·

de o décimo terceiro salário ao trabalha·
dor. O projeto, que vigorará dentro de aI·
guns dias, constará _do pagamento de uma

gratificação, igual a um salário, no último
mês do ano.

Vice Governador da Guanabara
Setá Eleito a 7 de Outubro

Rio 13 (O ESTADO) O cerda, Esta decisão foi to�
vice Governador do Esta:io mada ontem pelo Tribum.1
da Guanabara será eleito Regional Eleitoral da Gua

no pieito d-e 7 de outubro
vindouro e seu mandato

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,rto. DAURA DA COSTA VAZ,
Apossados ue inU51tdda satisfoçã,o. consigno_

..,:nos, com It1tcnso regozijo. mG4s um natalíCio do sim

;,gAllc;t srta, Uouro CiO l.,v!,ta vaz, conceItuado e di-

2.ám�co fllncionár,:J da Caixa, Econam1ca �ederol.
vem no!,so CapitClI, onde destruta mércê seus atribu_
-tos de slmpll<:;idade do sól"lus e merecidas amizades.

nafalicontc é descel')dente de um dos mais ilusl'res
tronc1JS de nossa saciedade. No dilQ de h:Jje (I anlver

ooriante ver·se_á cercado do carinho e do atet:> de
"'1'0405 oquêlcs que tem o pn:,zer de destrutor de tão
simpôtico amizade. Os nOssos calorosos cumprimen_
tos por tõo ausp�::ioso acontecimento.

sr. JOse: DE OLIVEIRA
COroçõo bonissimo e despreendido dos coisas

-materiais o sr. José de Oliveira é uma dessas criotu
ros que trazem. no olmo e na aparênCIa, o simplici_
dade das coi'::ias puras. Antigo e dedicado Secretário
do dr. João Araujo a sr. José de Oliveira, que hoje
aniversario, será alvo de homenagens no ensejo da
efeméride

.

"O ESTADO", associando_se às inúmeras feli_

licitações que serã,:J endereçadas 00 aniversariante,
envia os suas, desejando 00 Secretár�o do dr. Joõa

ArQúj.o muitos anos de vida e prosperidade nas seus

importôntes afazeres.
temid afetoon tã

..
chc. mTtõ.O. bgqj xíoá bçjdãú

menino CARLOS O. DA ROSA
Com prazer notlcianos no dia d� h'.)je o primei_

ro aninho de vida do travesso e galante g:Jr-otinho
Carlos O. do Rosa encanto do lar do sr. Walmir do
Raso e de suo exmo. esposo d. Vilma R. do Rosa.

Enviamos CO travesso Carlinhos bem como aos

seus geni1tores, os nossos parobens.
- sr. Alírio dos Santos.
- sr. J.osé de Oliveira.
- sr. Alvora Boaventur.:J de Oliveira
- sr. Rodolfo Basco

.,
'.;

�4'tL�;,�

v conleáTtentos Soeiois

WALDEMIRA CASCAES

�ogo mais, Maria frelena Luz e Clóvis Balsini no AlIar
·Môr da Cnela Divino Espirilo Sanlo

JUIZ DE DIREITO DA VA tina) escrivão em exerctcto,
RA IX>S FEITOS DA FA· subscrevi.

}<'AZ SABER a todos que o

presente euttat de citação
virem, ou deje conhecimcn

lo tiverem, que por parte Uma ótimo coso de motcrêo! a ruo Antonieta de
de ANTONIO AGENOR pr. Borras, 546 no Estreito.

.

REIRA, brasileiro, casado, Trotar no 10e ... J OJ fone 6358 com VALMOR.

residente nesta Caplt.al, re _.Preço cr$ 2.00(' )00.00.
quercu em uma ação de usu ,"
capião o seguinte tmóvet:

-úm terreno sito a. serv,
dão Célio Veiga com 9 me'

tros de frente para are.

ferida Servidão, 9 metros

de funcios com a prcprteda
de de Modesto dos Santos:

19 metros a leste extreman

do com propriedade de O'i

!Índina Nascimento e 20 me

tros a Oeste extremando

cem p:opriedade de veame
Stva dos.Santos. No dito

terreno está construída

uma casa de moradia. Fel.
ta a justiticação da posse,
tal a mesma julgada pro·.
cedente por sentença. E pa
ra que. chegue ao conheci,
mento de todos, mandou

expedir o presente edital�
que será fixado no lugar
de costume e publicado na

forma da lei. Dado e passa
do nesta cidade de Floria.

nópolís, aos trinta dias do

mês de junho do ano de

mil novecentos e.. sessenta

e dois.

Eu,. rvaímor Della otue-

Vil6ria do
Flamengo
Facil vitória obteve o �'1,;

bro negro frÉmtR ao Canto

do Rio jogo válido pelo cei

tame da Guanabara.

Na prime;ra fase o FIa

mengo vencia por 3xO gOls
de Henrique Jair e DI&.

NO periodo final ma1s 4

gals marcou o FIamcng:J
por lntennedio de Dlda 2

Gerson e Jair.
O Flamengo alinhou:

Mauro Jorubert Luiz dlrTos

:::,�de:i�er:o�or���l C�:�:; '1. �
Henrique e Jair.-�Wol'lõ....�
A renda atingiu ·C:-$

610.394,00 e o árbitro foi

Wilson Dopes de gouz.

ZENDA PUBLICA E ACr.
DENTES DO TRABALHO

DA COMARCA DE FLORIA

NOPOLIS.

EDITAL DE CITAÇAQ
COM O PRAZO DE TRIN

TA (30) DIAS.

o Doutor WALDEMIRO

CASCAES, l° JUIZ

Substituto da 1" oír

cunscrlção Judiciária

em exercícío do cargo

de" Juiz de Direito na

Vara dos Feitos da F�.
zenda Públl6} e Aciden

tos do TrabaJho da Co

marca de srcncnórx,
lls, Capital do Estado

de Santa Catarina, na

forma da lei, etc.

GOSTA DE CAFtl ,

tNTAo rEtA wt ZIF ,
-

BATISADO
Será levado hoje às 16 horas à pia batismal da

"Cotec..« IVletrúlx.:l.\.:.na o menino Fra'nclsca Tolenr.;

;� �i��ae�������_' ����� d���i�'ikoe:o���;�n�ed���i� I 1 _ As 11 hroas dará entrada na 5 - Os costureiros e (lgur'nlstas prec �
To!entino de Souza capela Divino Espirlto Santo a bonita e cupeôce com as próximas estacões, 1::111

Poraninforão ô ato dr. Oscar Tolentino de S-Qu_ a sua bencão nupcial com é. sennora cam- a modo. dOft conJ"ntos de sere e ca �
'o e a srta. Nicia de Assis. c'ovís Bal�l�i. Os noivos terão como P!?,

.

saco"'cem tectdcs estampados.
•

menino JORGE A��ERINO ,
. .�::h;:ISln�e:u=�?:atl!��. F':�rnciul���

•

:�
*

�

Co.m satisfa?�o n'::tlcl?mo� na doto de hoje o
rães e senhora, dr. Renato Oenoveo;'e _

• *. * _

versono nctclicto do Inteligente garat� JorQ'e senhora deputado Adernar Gh�zi e ecnho 6 \.._ Em recente réuntâc saciai MfiJ
.iertno dileto filho do sr. 1cona�os A�.heffno e .de ra dr. NI;wn Cherem e senhora dr. 1;','1,-, P":)t P�dm Luz deu nota a'ta em elegãnclfl

,�a exma. desposo d d.
d
Parasquen. Kd�tJr:J�

�theTfn'l
ardo Santos Lh'� c senhora Desembarga e beleza.

�oe�€;:�Jen;���,of�:e s�u�o�������: atr�bu;os� J:��' dor Osmundo r.an�erley dah N�brez�i'd�'--= .' :;: .

==--
nh-O, no dio de hoje será alvo de inequívocas deman ,senhora, Zury Mac a e sen ar a ,

_
••'� • _

tro�õe� �e CO;inh? � op�êço �o seu ir:,enso �r�u�m�� ����I:r, �:rl��a: ::�t::aa ee S;:,h�:b"�� , _ A senhora"Almlra Tavares Ooe)

�:I��II�ta�S�o�r��oOfor�;€��s�e�:�:n��rd�c�s, op�; v�nldieck é senhora. A elegantiss:ma dner em su íuxuosa resIdência, rece�ell

tUnidade em que aquil.:.tará o quanto é estimado recePt::'to aos convidado�, será nos Sf. umA grup.o de senhoras para um elegant�lAo Jarginho, bem como aos seus genitores os Iões do Querência Palace Hotel, sob � cha
..
MUltO aprecldo o fino e esmerado

nossos cumprimentos com votos de crescentes felici- direção do senho'r 1\1ano'o f:::lllbau servIço ..em prata e porcelana exibido n�

dades
• ::t * tarde de quinta feira última.

- ',:,' -
-

";'

=--',2 - O clube da Colina "Lira TenL; -
• :;:....

-

-

":::ube" apL'e�enta logo mais em elcgRlItp 8 - Em nossa cidade para as-�Istlt

solrée. o cantor Juca Chaves. AO casamento de hOje' de Maria Relem.

---: '* * .
_ � -=--- ���n: �:;!; �:��.nl, a bonita 'llenhora

- sra. vva Mario Silva
- sra. Estelfio Ramos Fernandes
- sra. Guilh'ermir1'a Tavares
- sra. Bastilha B.osco Mendonça
- sra. Mario Tolentino Rodrigues
- srta. Rasaldo Luci Silvo
- srta Ledo Avilo �•••••••••••IIII.

..",.,,,.....-frc,_."j.asé Danário de QJiv�jra ..,
fõra. Mario Isaura Poin

_.,. __ .. _ .. � ......

. * *

Cherem Ba-rbato 1011:0�
. * *

Melropol derro
tado na Rumênia

3 - Norma

,- ..;;;::

Jogando dia 9 na Romén

nla, contra Plolesti Petro!ul
o Metropol roi derrotado

por 3xl. No primeiro tem

po o escore éra de nxo ten
do na fase final os rum�'

nos assinalado trés gol:;
consecutivos o·:I.�a a seg\:I!'
o MetropOi 17:arcar o ;eu

gol de honra.
.� ----�

Certame
Carioca: dois

jogos
, antecipadis
Dois jogos inuguram hI'l

Je a terceira rodada. do t�'r
no do campeonato �-<-arloca
de futebl. A tarde Jogam
BODsuceso e Madureira, f"n

quanto ,que à noite set'd. d ls
putado o clássico P'l:lIm!�

neDSfl: x América.

JT"I'� recc!,>c'onará convidados. �I"a um

festa Que acontecerá com danças e um' 9 _ Viaja ho;e :�:ra Forto A 'egr.'

I fino�VIÇO de b�r.� �opa. bonita e elagnte senhora Nely Ir,antf's

1__
...

--

Marques.
.:;:*

- .:;:. ...:..._

4 - Procedente do R:o a bonita �i.

nhorita Ana Cecilia Sauer Rupp. A carl") 10 _ O jove� :�e;eu Ra1Tn!s nett:Jca em roca recentemente circulou pp!a um carioca circulando em nossa cid aEuropa. de.

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

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Cientificamente dosados, fornecidos em fór.
mulos especiais poro diferentes culturas de
ocOrdo com o nOlUrezo dos solos. Dive;sCls
tIPOS de adubos poro I).,tato, cano, mondi.
oco, lumo, mltho, orroz, feijão, trigo, pomo.
res, Jurdins, etc

BUSCHlE & lEPPER 5 IA.
"iOINVILLE' �u ... Da PPINClPE,!n
IILUMfN"'U' �u� IIPUSOUE. 11�
CU�IIII1A., O!S,MBUGADOp WESTPHAL�N. 442"

17-7-62
----- .,....,-- ----

Precisa-se
De sala para escrttor!o, no sub.ctstrno do zsu'ettc,

localizada na Rua 24 de maio.

Tratar com o dr. Ftávlo, velo fone 3406, das 14. às
17 horas.

FALECIMENTO
Fclececeu em suo residência, á rua Julio Mouro
ontem, tendo seu corpo sido sepultado no Cemítértc
Municipal com grande acompanhamento o src Mo-
rio Fraga. l'SPOSO do sr. Jaõo FraQo.·

.

A morta era pessôc muito conhecida nesta Ccoitol
razão porque seu desenlace foi muito prontedc, cio'
dos os quolidadc·s de seu espírito cristão.
Deixa esposo, filhos e netos.

A tcmllíc, os votos de pezor do "O Estado"
----

VENDE-'lE

17/7

PAIlRE ROMA FUTEBOL CLUBE
�A(;tJRSÃO À BRUSQUE

A diretoria do PADRE ROMA F C comunico à seu"

associados e simpatizantes que' fcró realizor no dic
22 de julho de 1962 excursõo á ctdcde de Brusoue

00 preço de quctrocentos cruzeiros (crS 400,�0).
Os tnteresscdos deverõo reservar seus lugares ate o

.ia 20 do corrente com OSMAR nesta ned-cõc.
20/7/62

M&DICO

""VIDO _ NARIZ - GARr.ANTA
CLlNICA E CIRURGIA

E8PECH.LIZAÇAO NA CLINICA PRC'F.

JOSe KOS, DO RIO DE JANEIRO

OPER.A NOS DOIS HOSPITAIS DE F'LüR}ANÜPGLIS

nORARIO DE COt-'SULTAS: - Das 14 fLS lP �lOral
Pela manbã, hora IYIttr,.nda, teotustve llCHI s'-hadnll

'rerercee: �89.

CONSULTORIO: - Rua Ten. Sllvelra 15 - ConJ. 203.
- EDlFtClC' PARTHENON.

LIRA T C. - SABADO DIA 14 _ GRANDE
SOIUE COM JUCA CHAVES CARTAZ DA ATUA_
LlDADE - MESAS NA RELOJOARIA MULLE,.

l �� ••w
OUTRA VEZ: CICLISMO Está. marcada para domingo,
dia 15 do corrente a prova ciclistlca denominada Jose
Nazareno Coelho e instituida pela Federação Atlética.

O percurso para mais essa pedalagem será o mesmo
da última prova cjclistlca "Volta ao MIrro, Isto é, voj
ao Circular", constando de seis voltas complet.a.s.

Só tomarão parte na prova, desta vez, ciclistas da.
Caplta] e em máquinas de passeio. Os vencedores reprc.
scntnrao a Capital nos jógos abertos de Santa Catarina.

Ao felizardo que conseguir a primeira colaeação a
"Monark" oferecerá uma biciCléta "Gran Prêmio" 1962
e mais o troféu "'José Nazareno Coelho".
.

Ficou resolvido que essa compt:tição será anual.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO Foi r.
berta .em sua sede nesta Capital, a inscrição para o con
curso para eserlturário, que se realizará di,a 29 do cor
rente, ás 9 horas, em local a ser oportunamente anuncia
do, como tambem Indicar \s vagas que serão preenchidas
por candidatos selecionados.

As jnscrições serão feitas até o dia 25 do corrente.

,FALTA DE ASSUNTO E' O ASSUNTO Queixav8.-ne
a um amigo. dizendo: A falta do assunto para quem e�.
creve croniquetas e. noticias garimpadas ruas como pe.
pitas chegou a ser um tormento.

Brullla, atenção. Ministério. Escolhido. Ainda não.
Mais um prazozlnho a modo de moratória. E sslu deste
alvo, niOh'nadamals.

.

Tudo mais é espaço vaziaI

nio�::r::�. 1810, Qualquer noticiáMo fórn do assunto,

Então, Que vamo.� faZf>r? • '-""!
Ficar por aqui para nao chateaI;' mn:utm. �

.

:

">, �":.;���

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I - HISTóRTCO

nejro.
O jovem sacerdote -

José Cardyn t cardém j no

je Monsenhor, vendo a [u,
ventude de seu ambiente
em completa desorientação
no que diz respeito à PU'.

paracão para a vida, consa

grou tôdas as suas fôrças
pra a orIentação de grupos
de jovens de ambos os se·

xos _ 9s milltantes .,.

que por sua ve<l levariam
esta orientação aos demais
colegas, nos bairros e nos

pontos de trabalho,
Atualmente, o mOVimento

está estendido por 91 paises
dos cinco continentes. Em

novembro de 1961 realizou,
se o no Conselho Mundial

da JOC, em Petrópolis, no

Quitandinha, cotp. a part;.
cipação de 410 delegados
provenientes de 86 paises.
O atual presidente do comi

tê internacional da JOC -

ê Bartolo Perez - brasllei·

ro, natural de São Paulo.
No Brasil, o movimento

iniciou.se em 1948, e Il{l mo
mento atual está organiza.
do' ou en1 fase de organiza
ção, em todos Os Estados
da União.
Ora, no Estado de Santa

Cat::uina. estamos organiv
zando os grupos de militan

tes, em doze cidades mais

afe\.3.s no pl"OblelTHl opera.
rio, c_9ntan.d.o com 130 ruj.
lItantes e mais de dois mil

jovens operáriOs atingidos
pela orientação da JOC.

A JOC catarinense dis·

põe atualmente de uma c.

quipe itenerante, de propa.

gandistas permanentes de

dois elementos: um jovem

D3. SAMUE� FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

P,.poro de cavidade. pela alta .-e,.,cid.,d,.
30RDEN AI QOTOR �. S \A<HITE

f<,diologia Oe_,t6rio

CIRURGIA � PR6TESf BUCo..rACIAL
Con�ultório: Ruo Jerônimo Coelht. \6 -

1° andor .- Fone 22�S
E..clullivamll"re c"m horas Inarca.k."

--AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
P;ecisa.se de um com prático de Contabilida •.

de e seja bom dot\lógrafo. Paga.se bem. Compare·
cer no "C. Ramos 5 A." Estreitn dos 8 às 18 horas.

.

13_7-62

AVISO
Alugo.se Quartos. Ruo Gol. Bittencourt, 85

FONE 3137.
QUARTOS

Alugo-se poro estudon.tes e funcionórios.
Rua, Gal. Bittencourt, 85 fnne 3137

.

--;-'0 tema de nossa pal��ersidade 'c;ta;i;:;� es_

tra é a reforma do ensino
.

tá despovoada, porque não

juridico. e:��d��:� ���ilraA� tn�;:;
m!:Ó�o:� ;OI��:O�u:��; sldades estão vazias, porv

versidade em 51, senão com que a Universidade não tem

uma possível reforma dos sido capaz de eqt�nder que

cursos jurídicos. Não come_
o ::a��lê;n�:u�trás, o M·.

:�:�é�� a ��!':: od���t� nistro da Educação dizia

sem antes referir alguns que as Faeuldades de Me_

fatos. diclna, nêste País, reduzi-
ram as suas oportunidades
de matricula, nos últimosDe cada 100 mil brasilei

ros, 130 frequentam unicer
ros, 130 frequentam unI ver

nortr.1.mericanos, 1775 fre
quentam universidades. Se
nós transportit.'l0s a media
dos EE. Unidos para Santa

Catarina, teriamos que ter,
numa popUlação de
2.100.000 habit.antes, 35.000
universitários. Se nós lmns
portas5emos a média bra_
5ilelra que ê uma da ma
is baixa� do mundo, leria
mos que tcr 2.600 llnlvcrsl
tó.J"ios.
Mas será que a Unlversi

dade brasileira, que a Uni

20 anos, à quarta parte do

que foram. Então, as vagas

que ha 20 anos eram 100,
são hoje 25. E o apêlo que
o Ministro fêz às Universi·
dades brasileiras, para que
elas rompessem a sua posi
ção' de estagnação e acei·
tt.ssem a massa da juven�
tude que estâ se formando
nos cursos médios, não 10i
at.endido.
Neste país, neste último

ano de 1962, abrlram·se a

penas cerca_de 1000 novas

VIl.Q:as nas Universidades:
300 vaias em Med1cina 6

Para atendermos 'às exl.
genclas da formação dos
f' das militantes ê que rf'.
solvemos realizar o Concur
so de que acima falamos.
será um encontro de mili
tantes de dIversos pontos
dO Estado _ para estudar
mos em conjunto os proble

"t.iThi'4 i1€no S ",J;w
�

(ClljUf.IlIU·1I GWiQf6 I�
DI (�jYl

•

't�':'i":_'''''l�!''?''(f
r

�·:'::''"'·,��';�I-'.;·lv�.�,.,.,''':''1}:'(:r.�E\s::����0 $e,r;.�;f!Y��1!}:��ru; �J(fNi""'} ,,'�' '·t.�Jt·\:J��{'·�'

.

III. r o�' E· t·ad-ua-''_"""-I'"d"7
--

·M··· ·1·1'1:'t:'�aA'Dt·es NOTl�lgo�,�o�n!�'�!�i'igiU um apelo o Portuçol,
I..., no se'ntido de Que se]c posto em liberdade o dr. TeI

co Mascarenhas, advoQ"ado qcés sentenciado pelo

da Juventude .Operarl"a Catoll·ca (JOC) ;�?i;::7todOat��vi:lâ�aÉ�b�t�;:sd�e��ã�;"°u��t,�
O dr. Moscarenhas, patriota Que lutou pelo I tberro"

çõc de uo, é ccusodo de trctçõo
Será reallzado nésta ca, para o setor masculino e 1) Despertando o jovem mas da Juventude Operária O Primeiro Ministra Sr. Nehru, declorcu no

pltal de 14 a 21 do correr. umajovem, para o setor fe e a jovem para si mesmos - e encaminharmos uma Porlomento Que os fundonários responsáveis pela
Denomin • e período de carrêncta o lapSo de tempo

te no Cológlo Catarlnense mtntno - ambos assistidos e para o valor do tempo solucão dentro das possrc', administração de Goa serôo. na sua grande motcr!o
durante o qual Os beneficiados não tem direito a deter"

�se2tr (:�:�u����ni�o�� �� por um sacerdote.

����i��Od�ap��;:�:��:' e� ��:�:ss d;e c�i�as�ti�::e e�� ��:d:l� ;eoê:���n2�v��u��ssdefuon�ii���;���oi.n��G���. m,nadas p.estacões em r�zao d� ��:��cs n���gl�I::eTl:��
celeste Coração de Jesus II - SISTEMA DA TRABA seu futuro, na vida de adul bairro. xara'O seus.cargos.. .

d t c �:S�o�ll� l;�::;�;� 3�1��1;eg�la�1��n�0 óornt da pr�vjdel1.
o lHO congresso Estadual LHO to.

Será um encontro para três mê!�V���sP�;t�rduae�õ-�sn���:��s ��:ide��:so e� �

cru SOCI;�I).
�: ����ar��e�a��li::������ O trabalho da JOC se fr:�t;d:st��::o�afsa:s:� trocar de expenenctas e Moçambique deverôo ter vendido suas propriedades
A abertura do mesmo dnr, desdobra nas seeumtes e- tivamente - pelo método �:::to�01:%a7:v�r�e�����.i. :a��to��at,..� ��diQLis��a 7�;�e��lnt����ed�: i�;:;?:t
�:.flc��eg��n d�t��n��lS��r:"l.� t.a;)�s�scobrir os eleme� �:o,VC�'e b;::;g::1a�Oi���i��:� Na realização dêstê eco, ses indianos ja Que nãc existem relações dtplomó"

lideres do melo da juven mente e de decidir uma a. gresso seremos auxiliados ttccs entre a "lndio e Portugal) não obteve o perrnís
tude operária, Que são 10% cão para a solução. ��: ��r�::�:ui�c�st:: ;!� s�o d� �r.���v��;�����u;o:���aadO�sd�n���oSi·nC1Lt

A JOe _ Juventude Opa" d02)t,o�l; a ncturat uceran, qU�;s�:var l:a���rea� aop!�� to Alegre. gurou uma escolo superior em Panjim, no dia 21 fie

rárta Católica, é um "moví, cn dêstes elementos, objetr rio a ser um dia, um com.
V _ NOSSA CONFIANÇA ��n��r:�����dOet�S�:d;iên�iaeS�co�o, aQ��i�:��a c�r:��

menta ínternnetonnl, funda vos sndtos dentro da dign;. patente chefe de seu tutu,
.

�

I d G O A aposentndolla pm tempo de gel VICO ser \ ronrl'dr'
do em 1925. na Bêlglca, por dade c do progresso c crts ro lar, um pai, amigo c c- .... .r gi���?����� :e�l�r;�CqieU�O�� E��sC�����os �o ��vcr da ao segurndo que conta no llllllllHO 'i;-, ,UlOS de' lllldi'
um sarcedcte, filho de m', tão; ducndor de seus filhos, um conüamos a eficiência .

A l 58 do nceul.nucnto G( ml d \

te;,) �:��!�t�,r o�e�Oe�!�: ����d�:m:l�a���s,Cu�tl;íde� �!s�e �oon!���� �;:=���: �:� .��r�;����in�t����o dp���:��to,,(1��ívc(>�mpulsário a

;r:�ld��C��I�l��ia�
r 19O h

��-ad�i
9O�: da Juventude. cperá no meio üe sua classe, mas da. juventud� opdarla de

AG!
Pí)tcr-'W

_ p_�-
ria. um Ilder para o bem c pu Santa õaturtnn.: . onzaga -......
A JOC tem como linha a o verdadeiro progresso -:[10 =:-eornputável o teinpo correspondcnle. a !l:('r.vi•de ação, a influência de ío � da mesma maneira a Joe/ E' esta juventude, de úm� •

d d
vem para jovem. quer promover a jovem c. riqueza de votade, de esp , INCORPORAÇÃO E VENDAS DE IMóVEIS eus prestados-à empresa ou o .exerc�ci� d; �iLiVI 5� t�)�II.�:

........ rito de -generosídeôe. inca'. Ruo TroJ'ano 12 _ Sola nO 7 (Edificto Sõo Jorge) . da não vinculada à precidêncla sOCJa. ( r. go , ' ,

'i�' perária a ser respeitada e
.

_ FOm. 3450 _ f. <Trafo 20 do Regulalhento Geral da pt-cvtdênclat.
III _ FINALIDADES E a se respeitar e fazer.�e res culável e desconheeída. E' ...

�
..

ODJETIVOS 'peitar para que venha a ser preciso ver para seJacr�dí- .
- Um bom [nves+imento vale mais que

� \ _ O _.

A- J.OC tem como !inulida' �:;:, �::et:��s:o:am�: ��e ��le�:s���.:.�'·'·eSC(jndiçlo
'

uma T�d� ��tr�r�e����conomia Fi
de a promoção humana .e d d· Apartamentos de 2 e 3 quartos I Aposentadoria por velhice poderá ser re(juerida rx'.

cristã da juventude, de rl��c2�;�e��i:'e���e�::fil:��' co�;�ad:�aSOs�ré:��:: :�s:: = �:� ��r:;ir���:neOmd�a'r��i?o�L�âo�����Ô;�� �� :'�,;�'ê��, i�I�����0�f�el�:a�oS::��V�c�:�1:11�1(�1��\��Õ;� �:\�
ambientes operários, que

de seu espôso, para vencer juda e assistênCia de Crlf"J _ 3 c:osns de Mon<>irn em Borreiros.' rá conside�í1da compulsória, g-a:raQ.tida a9 empro!uI.UO,

:'d��rl::��i!��t�O��:Ci:e�� na vida. to - quer- um·mundo me- _ TERRENOS _ 4P�7Ia'·I�H!ct��.��li�[lçi,?,�Ç��:c��iS P;;:Vi;t;'�h���O.nr(.igOS ntI c

ponde aós grandes proble· tste é o papél dos e das lhor - de maior compreen - Morro Geraldo - Barreiros - Jardim "

mas e às deficiências de militantes no meio da Ju. são e entendimento entre Atlôntico - Jardim Aeroporto
formação da Juventude tra ventude trabalhadora. os homens grandes e peque oàgrm1entos o Combinar.
balhadora. Daí a necessIdade de nos. Um mundO de mais

O que mais falta a esta formá.los bem. equilíbrio nl> distribuição e

juventude ê a orientação no uso fruto dos bens da

segura para a vida: IV _ OBJETIVO DO CON- terra.

1) Não tem consciência CURSO Maior justiça e mais ca.

de suas capaCidades e de ridade.

suas possibilidades, que. po

deriam desenvolver por sí

mesmos. Estão demasiada.
mente passivos, à espera de

quem lhes faça, os coloque,
os desenvôlva ...
2) Não tem consciências

do valor da tempo da ju.
ventude para a vida futura

de adulto. Daí não aprovei
tam e não se preparam ..

Deixam correr os dias ..

para depois, na vida de

adulto, toparem com SUl""

presas e dificúldades para

cuj�s soluções não est�o
devidamente preparadOS.
A JOC por sua vez se em

penha em dar ao jove"!ll o.
perário e à jovem operária.
uma consciência das suas

capacidades c posslbilida.
des:

-'oi (LO'VISÕlAfO-E �Itr.!

CLINICA ME'DlCA
E$tom9-Jl:o. Intestinos, tigad� � ..-i-as blUare::-..

Consu;t6rlo:
Rua Jeronimo Coêlbo, nO lB ...aias 21 e 22.

ResItlêncla:
Rua. São Jorge 32 tone 2721-

lllaril'lnll'nl .. fia$' \fi a.� IR nor ...�

\+f'ndf' rta� R 11$ ,0.30 hol'A.s 1"'0 "Ro!<f"ll�fll d'" Cnrld:loP

HISTORIAS VERDADEIRAS

Ç> helleóptcro ê também

u;:-Walmor Zomer

Ga!:fia
Diplomaoo pela _"'aculdade
Nãcional 3e Medicina.... <là

Universidade do Kra�d

Ex-interno por concursn da

Mi>.ternidadevEseol�" ISer

.. iço do Pro!. Octávl", Ro
.

drigues Lima). �xvint.erno
do Serviço de Cirurgia do

,Hospital I.A.P.E.T.Ç. do Rio

de Janeiro. Me<:l!cc õo Ho!<

pltal de Candaae e da Mav

ternidade D�. Carlos Corrêa.
PA[�TOS _ OPERAÇõES
DüENÇAS DE SENlfORAS
_ PARTOS SEM DOR pelo
mêtoiln psico·protilatico ...

Consultorio: Rua Jl19.0 Pino
to n. 10 - das 16,00 àlI
18,Oe horas. Atende com

horas mercadps. Telefone
'O�!) - �<llrlf>TJ('la' Rua

UH IVERS ITA 'R IA---����������s�d�o����I�o� ��::���:!::�:���::e;: tHajai e a dos Campos de ais de saúde, necessidades

(Apanhado taquigráfico 'da Conferência anças. Mas, inscritas nas Ja!�� vou tratar das crian :��a:d:: ;�:i:n��rl�'s�:�êe�� t
pronunciada pelo prof. Alçides Abreu por :�:�:: P6�������S deex���es7- ;::Ol��en::!:�a�re:� i��: �:n�� �g::��:��\��;OOos �:

ocasião da IV Semana de Estudos lf'iros. Isso significa que.. apenas dizer-lhes o nO de JJrie��des .rurais e 300.000
, 11.000.000 de brasileiros não profissionais de nível su· famlllas rurais. Essas.

Jurídicos e Sociais, em 24.4.62) terão nem hoje, nem ama perior que vivem nessas re 300.000 familias rurais tem

I ��:�d�e�e n���:�daer�:rtu� �;�:�I:����m��6��43i:�� ���.a c��o:���� :Se:�::lO�
ler e a contar por erfõrço vo@"'\dos; 75 agronõmos; grõnofno está desempenhan

dic? Tinhamr f" em 1960,
de terceiros; poderão con. 347 dentistas; 19� engenhei do uma atividade ligada di•

1.000.000 de moços no ensi seguir, digo, poderão canse ros; 349 mêdieos; 37 vete. retamente à produção, IS"
gui-lo por esfórço prr)prio. rlnários. Era êsse o Quadro to é, ao trabalho da terra.
Então o panorama do enSl. de ProfissionaiS de nível ao trato da terra. ao conta·
no, tanto secundário, como superior em Santa Catari; to com o agricultor, mas,

primário, como superior ê na: 1 agrônomo _ 30.000 ao contrário estão os agrt\
evidentemente cÓntrjstador. hl\bitantes; 1 dentista _ nôrnos nas r�partlções da

Vejamos sétll em Santa Ca- 6.000 habitantes; 1 enge_ cidade ou da Capital, onde
tarina o panorama ê me. nhelro _ 15.000 habitantes; tambêm não necessários,
lhor. 1 mêdico _ 6.000 habitan- segue-se, então, que anoso

Dividimos o Estado nas tes; 1 veterinário _ 60.000 homem rural não tcmassls
oito zonas em que, clàsslfl; a 70.000 habitantes. tênciatêcnjca porque 70%

camente, se analisa Santa Essas proporções são a_ dos profissionais estão con

Catarina: a da extremo oes larmant.es. Alarmantes, por centrados nas cidades do

te, zona do Rio do Peixe, qlle reJ)reSl'n�am um dêfi- litoral e o restante nas

a do Planalto de Canol- clt extraordinário dc pes· gt'andes cidadNl do Interior.
nhas, e do Litoral de São soai de nivel superior para

EIS UM FATO

Imitando o ,que .lá fazia
em ôutras cidades nortr.
americanas, as autOt·idnde.s
do trânsito de Washington
lançaram um serviço de
hellcódteros na hora· do
''rush''. Um experimentado,
Inspetor de transito sobre
voava as ruas e estradas
mais congestionadas de trâ·

fego da capital norte.-amr.
rlcana comunicando os pon
tos em que hã congestio·
namento e sugerindo aos

motoristas outros caminhos
mais fáceis.

Seus eomunlcádos Sãb recf'.
bld08 por uma estação lo.
c:!.l de rádio e transmitidos
em frequentes intervalos.
As pessoas que têm radias
em seus caros podem pracu

rar as ruas e estradas me

nos congestionadas ou se

apanhadas em vias ja con.

gestionadas de tráfego se.

rem pelo menos infórma
das da cau.sa e de quanto

tempo. aí deverão ficar.

REFORMA
700 vagas em Engenharia.
Formam01>, em 1959, no

Brasll, 15 mil pessoas. DeE.
tas 15.000 pessoas, 50% e

ram diplomadas em DIreI
to e em curso de Filosofia.
Por conseguinte, não esta
mos criando, os especiall�
tas de que o Brasil precisa
para vencer a etapa do

.subdesellvOCVimenSo. Não
vai nessa aflrmação ne_

nhuma posição contrária à

cultura humanistlca. Não

Não sou contra a Faculda·

de de Filosofia, não sou

contra à. Faculdade de Di
reito, Ao contrário: acho

que é das Faculdades de

Direito que deve partir um

movimento de renovação
da Uinversldnde brasileira,

porque elas, as Faculdades

de Direito, correspondem
aos apêlos dos estudantes,
e pallCOS são aqullleil que.
vêm a e,<;ta Cana, c têm com

petência, e nela não te.
nham tIdo a sua oportunl
dade. Por cons �inte, nós
da Faculdade ot! Direito,
compreendemos ai necessl.
dade da formação profissiO"
nal de nível superior e esta.
mos abrindo esta ()portu
nidade. Nós estamos aptos
para o exerciclo de uma

liderança dêstes novos om.
pulsos brasileiros que fa·
zem com que se exija da
Universidade a abcrtura de
novs oportunidade para a

mas!IQ. de jovens qUI"! se lc.
callza alJlda no ensino mé_

IIsado para patrulhar prals
e áreas de veraneiu, a fim

de pres�ar hipido auxilio
quando necessário. Já tc.
r:lm também usados para

ífF'�--
- ----�= ==

r--�;EV!DÊ CiA SOCI.{,'

L- a_� tf.kiJtt�

_0_

-0-

considere, e benefício a prestação pccnni{\rla cxlgI"

velo R toco tempo. pelos beneficiários, scgundo as ('OI'.

diGÔet> taxatlvanu.'ntc estabelecidas .1.0 Regulamcnlo oe

rUI da Preyidêncla Social - Artigo 37.

_0_

-G-

A pensão por morte garantirá aos dependentes �o
se.gurado, que falecer, após haver realizado 12 ��ntr�bUlI
çfes mensaIs, constituida de uma parcela famIliar Igual
a 50 por cento do valor da aposentadoria e mais 10 por

cen,.o dovalorda mesma aposentadoria, quantos forem os

dependentes do segurado, atê o rnáxi�o de 5. (Artigo 84

do Regulamento Geral da PrevidênCIa Social).

-0-

Por morte presumida do segurada, que será declara

da pela autoridade judiciária competente depoi.s de 6

meses de sua ausência, sera concedido uma pensa0 pro·

vlSóll:l na' forma \"stabelecida no presentc Regulamen.
to. (Artigo 89 do Regulamento Geral da Previdência S(".

clnl)'

_0_

("orl�n����í��ted��67� jr:;:��:t�;i'oe�e ���etf�:�d:c�::�;��
de 1 ':'c; desse salário por cada grupo dc 12 conlribuições
mensais realizadas.

-0-

O abono de permanência em �erviço consistirá em

uma renda mensal correspondente a 25 por cento do !la

larlo de beneficio e será. devido a partir da data do r('.

que!imento. (Artigo 10& do. Regulamento Geral da prr.

vidênCia SOcial_l. _

.............·,·ít::···., ,�,." ,.,_'

OLtlOS -" O'uVlo,OS,;... Nl4RIZ,
..... f�··" ,!".,. j�AJ{�t<�tAi'; ::;:'
ope,.,<\Ç.,.õ.es .d'os'.L\.'IMíG'DALÁS.... po..

,. pro
..�.esso.,'.

. UODERNO .
;.. • ',' ,

EQU1P9 de OTORRIN0lúriko no' Co�iiotl
PO(O exom'e de OUV·,.eOS;"'NA\j.I1:" e

. GARGANTA .• ..
-

Retratar BA�Cit'6:·Lp�p�ro".ieée.l.to.

_
de ÓC(Jl-ÓS' .

Teolomenla dos SINUSITE{Ptlf ÚLIRASOM

Dr. GUERREiRo da FONSÊCA
CONSULl'AS' PE�A MANHÃ E IV ,TA�eE

COIl$ultórlo - Rua J�ôo· 'Pinto, 3'5 -:.. i O'rle 3560

,Re��dénei.a":" Ruo FehJ)1 Sehmid� 99 �Fone ·.3560

recolher monlanhistas per.
dldos, vitimas de acidentes

em carinhos aéreos e para

l� suprimentos médicos

a localidades isoladas por
catâstrofes.

no mêdio e, apenas 8% de
1.000.000 frequbntavam e�

colas superiores. As despro
porções são alarmantes, e

continuarão alarmantes se

nós não tivemos a coragem
de tomar medidas heróicas
(Não falamos da Escola Pri

mina. Nem da Escola Mê-

dia; uma como a outra, am
pIamente deficientes nos

quantitativos exigidos).
No grupo .de idade entre

6 e 14 anos, existem hoje,
neste pní.<:, 17.�.OOO de cl"l.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�IRA UNIS CLUBE - SABADO - DIA 14 - Grande Soirée, com JUCA (HAV ES o canlor da alualidade da IV e Rádio Paulista. Mesas na Relojoaria Mullel
.

,

-

-------MiiSumaExposiçio de Canários:
- ---

�-----.-------_.- - --_ .• - _ ... - - � -
•

E 0.1 , I L PrGmovidaPela.·AII,,� úJarI.!il:Blt!1=-�f:
�

nense �� Canaflcultura" 'E- � - """'o ""':"�� �,
ú DE DIREITO DA, no, de que se dizem pos- da posse, ,O> a mesma IU!- Sera Apresentada de 15 a 22 • _ _

- -�-.DOS FEIroS DA sutdores weldemírc Mar. gada procedente por sen,
ENDA PúBLICA E A- I"n,. Ago,t,nho Lmo do, tença E para que chegue de Julho próximo 'Encontro no altar Maria Helena _ �.ENTES DO TRABALHO 'santos, Herdeiros de Vergi- ao conhecimento de todos • ""

o- jOMARCA DE FLORIA no Dutra, Paulo Apohnano mandou expedir o presente A "Associaçao Catarlnen admirados, ao lado da so, • Juca Chav"" HOJ'e H-o l'lra T C _ j:S •LIS. Natividade, Maria neentcja edital, que sera fixado no se de Canarícultura", erga bllmldade de cores magm • \fi" • I
( ...... "

AL DE CITACAO COM Pereira, Jeorgíno Jordellno, lugar de costume e publíca nlzação que substituiu a ficas o cantar sonoro de

M' U' -E O' �. �PRAZO DE 30 (TRINTA) Bazlllcla Esmeraldma se, do na forma da Iel Dado e Sociedade "CENTRO DOS uma variedade de canârtos • ISS DiyerSO m fUlta, _ '�DIAS. cerra, Romahno Francisco passado nesta Cidade de CRIADORES DE CAN�. cnados 'pelos expositores, • Ide And<ad'. Genarc José Flo'ianópoli,. ao, três di" RIOS DE SANTA CATARI" Ja prúxhna a exposição • Coroacão Garota RadH fereza neso Doutor WALDEMIRO Correia, Arcanjo Jenuíno do mês de julho do ano de .i\A", fara realizar sua IX pcder-seçá admirar os be, , ..

CASCAES, l° Juiz Subs Siquel�a, Paulo Apolínárjo mil novecentos e sessenta Exposição, êste ano marca. los exemplares expostos em' Hoje, no L:ra Tels C;uiJe: teremc,
tltuto da 10. Círcunscrt- Natividade, Zeferino Perei, 'e dois. Eu, (Valmor DeUa da para Os dias 15 a 22 de D.aA;Rol,�.' qUd,O <atoiPOu<ad"Sa:ApN, , numb':'.d"On,defa:Or�Oe J'Uo� aCh:��,r=l�a�tOaz �� _""....,"'�""'>'1!'- ..>f"

ção Judiciária em exer; ra,' Raul Josê pereira, Her. Gíustrnaj , Escrivão em e- Julho, nesta Capital, em """ " ., � , ... " •

ciCio do cargo de Juiz delros de Manoel Adão Pe- xer-ícrc. o subscrevi. uma das amplas salas do las demais sociedades do � atualidade no Radio c TV Brast.c.ra .. Tu'
de Direito na Vara dos relra e João Manuel Mar- WALDEMIRO CASCAES Instituto de Educação Oenero no Brasil, .. ca em todas as suas epresentaçócg tem
Feitos da Fazenda PÚ- tins. Feita a justificação 14-7-62 "DIAS VELHO", genurmen Reinaldo geral expestau- ,'sido um sucesso e rogo ma.s à noite :1�

��:al�oAc�:n��ar�� ----- te cCoe!�d�!a��o�s��:���res ::s :g�ir�:I:�Ó�:I�:rine: ,O:lLna marcará outro.

de FI0.�ianópolis, cept, ATENÇÃO é de esperar-se uma beli". particular a apresentação Vamo esperar .ruca Chaves, às
tal do Estado de Santa slma exposição de Canários, de mais uma exposição, pa • tio-os no Aooporto ncrcn o Luz ,�"
�,ta:ic:a, na forma da S€rvi���:n��d!���� ou p�ra outras Cidades :��:e���a�osa:�:::I�h��: �:r:�� �:e�t:�ze���sir��:; rrz: pelo oonv ar da TAC. C.UZCI,r

=, Nõa é necessárió o enqrcdomentc dos móveis e com a apresentação de ruzar com os aficionados,' Hoje o cexemoaeaoor Arno Pedro'
Informações à ruo Francisco Tolenttno, no. 34 suas cores, num ambiente incentivando com seus�. Hoesch Presid-ente do 'rr.unar de .ru-n

. AZ SABER a todos que o fone 3805 alegremente exuberante. pjeusos aos abnegados Cf'" •
ca oncjalmente será harncnageado core

resente edttal de citação
.___

É' justo ressaltar os sal dores. � 1 um grande jantar 115.1: tnnhere-! n-i ,

irem ou dele conhecímen, crtncíos que os abnegados AoJ notl�i�rm?s a proxj-
, dade de j aruguá do so.. O prefeito no-

ils tiverem que por parte

111,0 Pascoa da I'mprensa
criadores fazem, anualmon ma Exposlça? queremos au

land r-ormou ch e o dr Ayres Ferr�
'e ACYR BRtl'GGEMANN te, para proporcionar a�s, gutar o mals_ franco apoio t de Melo ro-mutaram o conv te

�::��ir�Ade���taedO�IL:�� ESCRITA E FALADA ��I�:�:�iO�mq�e �r:aos��: ���a��;!aça�i:�::�t:s fQ)� , �� i dade daquele município �oi'ennetro, residente nesta alto dos seus propósltcs e maior _bnlhantl'mo na ap�'e , A. - c e

dertr a referida tiomenaapitaI à rua Almirante
.... Venho por m�o deste �onvidor aos nobres anil finalidades, ensejando dias senteçâo ca IX Exposlçao .

_

uns rume f;m a

�mego na 56, requereu em 9051 paro p�uticipor do 1110 PASCOA DA IMPRENSA de visitação para que sejam de caná�ios. • gemAs onze horas de hOje, encontro mar

:����o d��:�i��Piã;r�: �i�:!T! �:'��AJ!AN,oS�:,r�:t:=:::Lfo�o &ró��:oR�I�: COMPRA-SE
' cada no Altar do Divino Ef:pirito S!l11tO.

'eas de terras próximas e gioso será Celebrado pelo" rvmo, P.e. João CordosÓ.. • Mar!a Helena Luz e Clõvis Balsini Após
teriTgadas por terrenos NOTA: - Após do Santo Missa haveró um Automóvel AUSTIN, fabricação - 1952 ou 1955. l o At�, Re i[;"iO.80 os convidados :;erdo rece

l marinha de posse do re Café acompanhado As confissões, Oferta: Rua Nereu Ramos. 46 - tone 3342. pcionados no Querência pala�e Hotel

�erente, situadas nesta poderõo ser feitor em' qualquer Igreja 1�7-62 'um' grande aCOntecimento social.
�marca, distrito de RIBEI Podre João Cardoso •
AO DA ILHA, lugar Pon- �._Caoperodor do Catedrel li Na S.O Acarai, hoje acontecerá um

A V I S O • movimentado Baile com a Cow.açao .da
• �ea:e�� ��a�rei:e:g�rag;á .d�e!��rg:��:
• Arno Hoeschel, será. convlJ:.do para l'n - A' casa Regina, modern'zou suas lOS.

tegar a faixa â. bonita loiri6ha. ta:ações para rf;ceber os cava1he�ro.s e

· -- .

• Aniversariando hoje, o Moacir Wo· �b��u��uuc�7 ���:: �dad�i�jO�asalp:r:
• linger, dinâmico gerente do p..es.turante Criciuma.
;.. do Lux Hotel. Os nossos cumprimentos

_ A senhora Jurema Brochado da Ro"

• �o acontecime�to.'
.

cha, é a segunda Dama, do Brasll.

• O Musical Bar comprou um C",lrrn
_ A "F'oriacap", já tem manequim pro

• ��!��aisaraqU;o:;����t:n in::r��:;�:! fi8-l;ional.o( está ensai�ndo particuIa;:�
: ..... t-'.mM-SE':,-- (-54 • dáru;ant�s naquele fin6' ambiente soeiill.· :;::�� �::�::-:o�t;���:�:. está mr�;.'_

Oficial Transferido, vende sua resklência, de � "Verinha" Caixinha e Letícia, modi. _ Jacqueline Kennedy, iançou a mo�a
Cm��;�:�� �r�ç�oâ� Ó��fs��� na Praia do Meio em ...

nhas que Juca Chaves vai cantar hoje, do chapÉU "sombrero 'e a Princesa. MeU'

Vêr e tn.. tar ao lado, à ruo Ademar Grijó, 73. .! na colina. ga.ret, adiriu. Notícias da UPI.

14_7 62
, • _ O Presidente John

. Ken�edy, adiou
�

..
'

._._____ • O Dr. Renato Ramos da Silva, que :��;l��it�r��.l���SO Pals, fIOS d-e lloJ

II
, '�:��:ar� e:n����:�' �o t�e��a�: ;�� ..

" deral, ontem, recebeu muitos �um.Vi no altar da Igreja do Divino E8Pirito.
...._ .. mentos pel(l seu "uiver". Aproveito pé.· �:;��n::d:O;O �aep:t:;:�<\tili:u:::�:a'
,

ra os seus.

•
�:�v��!C�� :��A��'- Recursos à Juntas de Julg� ," •

· �
, ,
•
•
•
,
•

Ddparfamento Central De Compras
Edital de Concorrância Pública

N,o 07 - 05 - 46

Em virtude de Força Máior, con:trariando nossa

vontade, a diretoria do S. PAULO F. C. �vlsa a todós os

portado!'es de Tombolas da Ação entre Emigos, que cor.

ria pela Loteria Federal de 20 do corrente, qlle a mesma
NÃO MAIS será sorteada, podendo oS interessados procu

rarem, mediante a apresentaçG,o do talão numerado, a

rf?cuperac�o de seu capital com a Tesouraria do clube,
em sua séde, sita a Av. Mauro Ramos S. N.

.

�polis., 6 - 7 • 62.
. A DIRETORIA

nos de marinha de OC1'.

lção do requerente; a Oes

e ao Sul também com

;rnrnos da marinha de ()o

.pação do requerente e a

ste pelo caminho municl
J que de Ribeirão da Ilha
manda 0 Farol de Nau_

::::o;� ���e:�':��
a com 5.337,50m2 lImitan

-se ao norte por terras

Paulo ApolínárlO Nati_

�ade e terrenos da marl

Ia ocupados pelo requeren
ao Sul e Oeste com ter.

'lOS de Herdeiros de' Ca
to Manoel Siqueira; e a

sto com o caminh9 mr. -------- _

'����g���:I'��,�"C�l�.,,: Participação
tE'rras com 84.475m2 Ii- João Goulal't - Vva. Clotilde P. Machado
tando ·se a Oest&' com ter

�os da marinha ocupados
�o requerente; ao snl com

T:!s������of�::d���
Aniceto; a LE:ste e Nor,

!:Ie� a��!��r:r�:SS�tr�:·
J hprdeiros de Manoel do

,pIrito Santo, e por terre
-----------------

o Departamento Central de Ccmpras, aviso::
aos interessados na Concorrência Pública n.o
07_05-46 (aquisição de móveis para o Departamen'
to de Orientação e Racionalizaçõo do Serviço pú_
blico). conforme Edital publicado no Diório Oficiai
n.o 7054, ,de 22/5/62 e no jornal "O ESfADQ"

""� 11:-:�fLtt�;5Jit+�e a�eí*E���a���.
R�NCIA PUBLICA N.o ·07_05-46. SERA REALIZA
DA NO DIA 23 DE JULHO DE 1962.

Departamento Central de Compras, em 10 d(

julho de 1962.
Hermes Justino Potrianova

PRESIDENTE
17/7/62

A�D U O G A DOS
ADVOOADQ8.

DR. mLIO PEIXOTO,

Participam aos parenter; e' amigos o contrato
de casal1lento de seus filhos

DELTA LUIZ CARLOS

mehLO e Revisao.
\
ApO'Sentadorias.
Beneficlo.'l, etc.

QUESTOES TRAB.n.LHISTAS,
CtVEL { CRIMiNAL.

Florianópolis, 7 de julho de 1962

Rua Felipe Schmidt nO 37 _ �o I.ndar - Sala 4
_

Das 9 às 11 e das 14 1'\5 16 horas.
14-7-62

UM MUNIOíplO POBRE

IMPOSTOS MUNíCIPESPAGOS PELOS

li UNIÃO. __ . _ .49.9%
AO ESTADO_ 43,6·/.

AO MUNiCíPIO.""" 6.5·/.

o impôsto arrec.adado pelo Muni
cípio é aplicado excius;vamente
em Serviços à Populaçõo: em es
colas, Ruas e Estradas, Limpeza
Pú bli co, Assistêncl a SOGia I, I etc.

1

MUNiCIPI

PARA TUA "AoQUE OIDADE

FIQUE MAIS POBRE, PAGA TIU
IMPÔSTO, COM PONrUALIDAOI

4
•
•
•
,

_ Clrcu!ando pe!.a cidade, o sr. p:du.ar.
:eCh�:a��rj�::.a�o�a��ã,C� c���;::e.l� ..•
A noiva M:ari:;t. Helena Luz, que subir:l'

HOEpedado �o Querência �alace oca'
sa� dr. Omar (denUda) Fontana D_reto�,
da Sadia Tranportes Aereos

.

- .
•
•
•
,
•
,
•

•

•
t
,
•
, sentaÍ1.t� Maria alivia

, Re.bQu��s,. p.:. ,
, _ Hoje no Convention Hall, em Miami derá. ser eleita - �ue na _mmha, opmlao •

Beach' � Concurso de Miss Universo ,62, se'não fôr a primeira s.era a 6egunõ� -

•• em "orbita" _ serâ. escolhida a "mais Por fotog,rafia, a candidata da GreCI'l,
•, bela mulher do mundo." N�ssa reprt'. é forte concorrente. I..

..� .._. e'a -"'_.W_,
. " CONVITE . ..

Oese h

-

OI

A Dretoria do Instituto D. Pedro II de F!oriú_ • n OS

nópolis, tem a hOnro de convi�ar às autor'dodes
civis e militares I) clero os' aSSOCiados e o povo em

Qeral a as�Js�i r' dia l8 de i�lho corrente, os 20
hora; no Teatro Alvaro de Carvalho, os solen!d.o.
des de entrega dos Diplomas de Honra ao Mento
aos Execelentíssimo Senhores governador Celso Ra

mos Presidente da Assembléia Legislativo do Esta

do .:__ <:Ir João Estivalet Pires, e a diversos senhores

deputados e vereadores.
A entidcde evidando primorosos esforços pa_

ro a elevação d� espírito altamente social e. demo

erótiCo do nossa povo, antecipadamente 0e-radeCl:
o comparecimento.

Entrada Franca.
Florianópoli6. julho de 1962.

Válquer José do Silvo
Presidente
17_7-62

�PllbliCldadel
cuO 'unando mO'hOdJ.6

l�. I..ndar _ fOr'1e 24.13

PERfEI�ÀO-RAPIPÊZ

'PARA �M BOM PASSA �EMpg COM SUA FAMILIA - REJJNIOE� SOCIAIS
DANCANTES COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS - CHÁ

.

DANÇANTES - ETC.

ANDAR TERREO 00 ROY�L HOTEL - Tcl. 2515.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Ed.a,. e r

I Dulce Maria I

II .anfl',,:,am \ ,_,� AUExposiçào
•

Chcpecó 6 de julho de 1962 ii Volkswagen
•

.

14�7_621 sôbre Rodas'�
EDITAL N.o 21 ..

'

vem(.) ai' v' . .

f dei
-.

d tri I .

.

tDe ordem do Sr. Diretor da Faculdade de Direi; . oce,. �ue e azen elro� ln. US ria, mecanl':o .o� cornercran e,
to da Universidade de Santo Catarina, Prof. Henri_' encontrara na- Exposlçao Volkswagen sobre Rodas a soluçáo Ideal para o seu

1. o Banco de Desenvolvimento do Estado de santa �ue Stodteck, torno públiJCo pa,ra conhecimento d�s problema de transporte. Terá oportunidade de conhecer a KOMBI, em ampla
Catarina S. A. torna público que.em sua sede, nesta ca- �7������d��n��eróO d��n�����J�:a���������o�Oab�- demonstração de tõdas as suas utilidades, tanto para o trabalho como para os (

��i:�'ê��i:,n���t:: :::���r��:iÇ!� �:r�eOj��:�u::�renet� xo: fins de semana. V. vai avaliar a funciqnalidade de sua mecânica e a grandet
às 9 horas, em local a ser oportunamente anunciado, e ����';;,uêS possibilidade de lucros a auferir.IVis�e a Exposição Volkswagen sôbre Rod�$,1,se dernna a selecionar candidatos para preenchimento
de V2�g��:������: :!:!:�.��r:�, ��:��o poderá, pa- guas:Conhecimentos Gerais e uma das seguintes Hn; Visitem a Eposição sôbre �odas que será instalada na Praça XV de Novembro defronte a

ra praenchlmente de vagas que existirem na Matei, ou A _
Frcncês, Catedral Metro politana.

gêncías. chamar candidatos aprovados mas ainda não :�al:��o :u. Alemão.
apro;.e�a��:�rição será solicitada, a partir do dia 12 e Os programas de Latim Conhecimentos Ge"
atéia dia 25 do corrente (exceto no dia da inauguração do reis e Italiano podem ser cdqurtdos no Secretario

Banco), das 14 às 18 heras, das segundas as sextas-fei- do Faculdade; os demais estarão à dtsposfçõo .::los

ras, e das 9 às 11 horas, aos sâhs.dos,.S8ncto J1e!eriç.a. aQi _Inter;�����brl�er;:�o F:�u�:a:· de.1Dlrelto do UnMr
���:;:sa�;�d�:Õ"e�bOS os sexos, que preencham as se-

sjdede de Santo Catarina, Florianópolis, aOS doze

a) tenham, na data da inscrição, entre 17 anos com- ��:e��a :êdo�:. julho do ano de mil novecentos e

pletos e 40 incompletos, salvo se forem contribuintes do

I. A. P. B.;
b) entreguem dois retratos recentes, Iguais, de 3x4

centímetros, tirados de frente;
c) paguem a taxa de inscrição, de Cr$ 50,00.
4. Para ser nomeado, o candidato -aprovado no con,

curso deverá, desde que haja vaga:
a) ser aprovado em Inspeção de saúde mandada ra-

" ,ê· h.'.,.,\ ,,':,.':t··,c1h"I'
.

Q�TÁ:DÀGINÀ:" 'tt:'·

Prefeitura do Município de
Florianópolis

Departamento da Fazenda
Os contdbuintes dos Impôstos Predial, Terríto;

rio! lndustr!a e Profissões e outros tributos abaixo
relacionados, ficam notfftcodos que serão "rernettdos
à n�o�:����a;i�d����a o�r����t�:a�t: :ã�i�o2�d�a;�r�
rente.

RELAÇÃO DOS CLIENTES EM ATRAZO
NOME RUA

Rito Marcia Morti.ls - Soco dos Limões
Pedro Lecnttno Cordeiro - Saco dos Limões
Nelson Scheidt - Andelo Lo Porto
Nat(,!in Sr-ntos - Podre Schrader
Osvaldo Conceição - Demetrio Ribeiro
Mario Candidc - Nova Descoberto
Pedr., L Martins - São V de Paulo
Ari Dias - Podre Schroder.i l O?
Mario Cardoso - Clemente Rovere
Reinaldo Pinto R(lsa - Podre Romq
Rene Gomes - Cominho do Cruz.
0dando L. dos e João Pereira - Caieiro
Orfondo Fermiano - Cominho do Cruz
Olaria F� .tebol Cll!l-,e - São V. de Paulo
Arnoldo Mocoro de Somo - José Eufras!o
Arn"lrln n, F.ct ....cio _ Rui Barbosa

. Avelino Manteiro do Silvo - Louro Ltnhcres
Arnoldo Ferreiro - Silva Jardim
Adelino C. Mario - Av. Mauro Rnmas
Amelia dos C;""nto<; - João Carvalho
Angelo Maria n. de Morais - Jaime Comere
Ascendina Farias - Louro Ccmsnhc Meira
Artur T. rios Santos - Joõo Pio Duorte do Silva
Paulina S. de Jesus - Moria J Franco
Armemdn Metia - Joõo Motta Soezfm
J.ncé Mor:hodr"'l _ Morin J Franco
Mio\Jel JO$é Vieira ,- Pootcncl
Sueli Adelina Correo - Trindade
Pedr .... MC!�tins - José Mario da Ltl7
7c>r;,..rin$ M("\noel Justtno - Louro Linhares
Vcldemir Cabral - Julio Franco
Aurelino Leandro Costa - Mario J. Franco

Banco de Desllnvolvimento do
Estado de Santa Catarina S. A.

CONCURSO PARA ESCRlTURARIO

zer pela Banco;
b) apresentar certidão de Idade;
c) apresentar documentos probatórios de idoneida

de, passados pelos dois últimos estabelecimentos ou re

partições em que tenha servido, a não ser que tenha

mais de cinco anos de exercício no último emprêgo, m,
pótese' em que bastará documento fornecido pelo último

empregador. Tais documentos podem, com a conform!.
dade do Banco, ser supridos por declaração firmada por

duas pessoas idôneas. No caso de o candidato não haver

sido empregada anteriormente, deve apresentar docu

mento assinado por duas pessoas Idôneas, ace�tas pelo
Banco;

d) se se tratar de candidato do sexo masculino - a-

presentar prova de quitação militar.
5. O concurso constará de provas escritas de:

a) português
b) matemática comercial
c) datiloglafia

e, facultativamente, de:
d) contabilidade comerciaI e bancária

e) fracês, ou inglês ou alemão.
- 6. As questões, nas maté!·ias em que a regra fôr a.

plicável, serão formuladas dentro do programa do nível

ginasial até o 2° ano.

7. As notas Irão de zero a cem.

8. A prova de datllografla será realizada em máqui-

�a:s:��a:c�::e �����o:,dl��:!:�?�O�;e���g���?,�datos
A prova constará de cópia, durcnte três minutos, de

trecho de 7 linhas de 60 letras, mimeografado, sendo

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

Antes daprova os candidatos disporão de cinco mi"'
nutos para experiência das máqUinas

9. SerA considerado aprovado o candidato que obtiver

as seguintes notas minlmas:
a) portv.guês 60
b) matemiít1ca comercial 50

c) datilografia 50

10. A classificação final será feita pela média das

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

11. O julgamento das provas terá caráter irrE:corrí-
vel.

12. O candidato lm,crito é considerado ciente
condições constantes dêste edital.

Florianópolis, 9 de julho de 1.962

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA S. A.

Alcides Abreu, - Presidente

J. J. C, Medeiros, Diretor
13-1!'i-18-22-24-7-62.

Sociedade Pró Desenvolvimento
DO ESTREITO
EDITAL

Pelo presente ficam convocados todos os mem

bro deste Scctedode poro o reunião de Assembléia
Geral Ordr:nória a recltzcr..se no dia 31 de julho de
1962, às 20 horas. no Clube Recreativo "6 de Jo·_
nerro", à rua Santos Sarcívo, no 49 neste subdis.,
trito do Estreito, cam o seguinte ordem do c'ii:l:

1.0) - Eleção do Diretoria, do Conselho De,
liberativo do Conselho Fiscal e respecrtvos suplen
tes poro' o período de 1962 1963. .

2.0) - Posse dos Eleitos.
Nõo hcvendc número legal paro a primeira

convocoçôo, fica desde jó e par meio deste con,
vocedc o Assembléi'1l paro meia hora mais' tcrde,
quando funcionaró com qualquer número.

Estreito 10 de Julho de 1962
..

pe. Quinto Davlde Baldessar
Presidente

VENDE-SE
Fogão ó.góz com duas bocas, trator ruo Canse"

Iheira Mafra, 172 <Igreja N. S. do Parto).
20/7/62

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

Participação IDr. Osmar Dutra Dr. Ruben' de
e Senhora C. Sauen e sra.

partic�,Jam aos porentes e amigOs -o contrctc de
casamento de seus filhos.

'1:'

Dia 18 das 17 às 22 horas Di� 19 das 9 às 22 horas

Bel. Herm'nio Doux Boo\oid
SECRETA'RIO

E for afastada, os cravos e as processe de escolha.
espinhas também desapaj, As melhores obtidas ma.

recerão. Para comueteste nírestam-se logo após as

nada mais indicado do que prúne1ras aplica�ões e, é

"'{':�' observar o seguinte: por essa reaêo que muitas

A seborréía ou oleosidade a) lavagem da pele com moças e rapazes, que ja.
sabão antisséptko seja ele se submeteram a várias ea

defcrmcl, rescrcjna ou de pécíes de tratamento e sem

enxofre. nenhum proveito, ficam de NOTA: _ Os nossos

b) usar loções desengor- verás admirados do resulta leitores poderão solicitar
-durantes, como a que se do obtido cum as poucas qualquer consêlho sôbre .o

segue: acetona, cinco gra. sessões de rad'oterapla que tratamento da pele e cebe
mas; alcooI cenroraco, lhes são feitas. Já na 2!lo a. los ao médico especialista
quatro gramas; água de ro pl�cação observasse uma Dr. Pires, à rua México, 31

sas, cem gramas; aicooi, 01 diminuição sensível da se - Rio de Janeiro, bastaa,
_ tenta gramas. borréla e o Inicio do desa" do enviar o presente artigo

c),.:aplicações de rádio. A parecenmento dos cravos. deste jornal e o endereço

ciüMis-
O

·cartâZes��1õ{iâ
,=

CRAVOS, ESPINHAS
SABORRitIA DA PELE

_Itotl.._ .

Dr. Pires

nhas começam a secar e a

secreção sebácea se norma.
[íza. Entre as S'" e S'" apU"
cecões consolida.'ie o trata
meato com o desapareci.
menta completo dos cravos,
espinhas e seborréia.

J.

Henrique Stodieck
DIRETOR

1si7
da pele, os cravos e as es

pinhas constituem Os males
mais comums que atingem
o rosto, peito e dorso.
O primeiro deles a apare.

eer é II. gordurosidade. t.o,
, go após brotam alguns pon
tos pretos e, em seguida
começam á surgir as espi
nhas.
A seborréia parece pro\'lr

CARRO VE'NDO
Em óti,mo estado de conservação todo originol, um

Prefect-51. Preço a vistq Cr$ 2�0, 000,00. A trotar

pi Telef. 2442 dos 7 ás la horas 'com CLAUDIO.
.'

14�7.
de uma questão toda. con�.

tltucional, isto é, peculiar
ao proprlo organismo e, da

mesma forma pela qual os

individuos nascem altos ou

baixos, com os olhos azuis,
verdes ou marrons, a pele
também se apresenta sob
um cunho seborreico.
Esse terreno gorduroso o Fone: 3638

Prepare-se para o Futuro
.;dquir:ndo lutes de terras, pec:uenos chácaras e,.
áreas paro· ind�strios em

Cine SAI) JOSE -B1IIBO$-
CiDe GLOSIABARREIROS Centro

qual, conforme ja. explica. as 3 _ 7% _ 9%
mos, é uma questão toda

ela organlca, constitue!)
Boti Mathias

���:Ci�:�:de���te �;::o:' .. Rosanna ScliiaffhU) em:

espinhas. Por esse motivo iDtr_
TA R

é que toda pessoa com acné TESEU E O l\-UNO U O

possue, também, pontos pre
tos e seborréia.

Vejamos agora como com

bater esses tão pequenos e

comuns defeitos.
O alvo principal é, evi

dentemente, a o.Ieosldade
da pele.
Uma vez que a mesma

Estreite
às 5 - 7* - 9% hs.

Fone 6252

no "�AIRRO YPIRANGA �de estó situado o GrUVO
Esco!ar !o,,:ol.

•

Os interessados pqdt=rão dirigir se dirett;mente 00
ESCRITORIO DE VENDAS DE IMOVl:ll d.

Otto Julio Malina

Burt Lancaster

CinemaScope.·THecnlcolor
Censuro até 14 anos

Tony Curtis
Olna Loliobrigida em,

T R A P , Z· I O

ClnemaScope_Tcnicolor
Censura até 14 anos

CiD' Im eine OOEBlIiRua FeliPe Schmic't, 14 - Sobrado - �ol"'.
2347 - Florianópolis,

SERV1ÇOS T'CKICOS ADM1NISTRATIVOS
ORGANIZAÇAO E REORGANIZAÇÃO DE SER
V1ÇOS
RUA CONSELI'E1RO MAFRA - 160

FLORIANOPOUS -- SAHTA CATÁalHA

Centro
às 4% - 7% - 9�

Fone 3435
Estreito Fone 8295

ãs 8 ru.
1.0 FILME

Dlane Baker

Lee Phillps em:
Robert Drlscoll

Connie Stevens

Objeto Perdido
Perdeu, se uma carte:l':l

contendo: documentos e

uma quantia de cr$
8.G70,OO pertencentes ao Sr

Delfina da Silva, rooidente
à Rua 14 de Juiho s/n jun. ,

to ao Telegrat.o do antigo
correio; mediante boa gra

tlficaçao, encarece devo.

lução a qu�m encontrou.
11/7

Cikl. 11.Jl ($. José)
às 8 horas

T.ony Curtis
Edmond O'Brien
Jean Blackman em:

1:TF
O GRA_�mE ll'fl'OSTQR

'4t

EM
A FURJA DOS JOVENS MAUSSURPRESAS DO DESTINO

CUNlCA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustla _ Complexoll _ Ataques _ Manlu _

das Problem6.t1co Ateti,. e ,ezuaL
Tratamento pelo Eletrocboque com ar..eates�

InllàJlnat�rapla _ CardJozolorapla - Scnot.E::llpla e

ps1co�-erapla.
DlrecAo doa �atrtulttru -

DR. PERCY JOA(Ii OE BORBA
LR. Joem TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADB

CONeULTAB� Das 15 b iS horas
EnderP-Co: Avenll"ia Mauro Ramos, 2813

(pra;a Etelvina Luz) - Fone 37-ES

Cinp.maScope Tecnicolor 2.0 FILME
John BrinkIey
Fay Spain

Censura até 5 anos

Ctte BOIY
CENTRO FONE 3435

EM
MULHER SEM RUMO

C�nsura até 18 anos

às4e8horas

John Brinkley
June Kenney
Fay Spain em:CAFEZINHO,

CPB ?,ITOI
...__._
.f!'!

MULHER SEM RUMO
Censura até 14 anos

Censura ate 10 anos

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



10 A<'05 DE LABUTA CONSTNI(.

PELO PR<XiPESSO DI

IAN!A CATARINA

Me> SETOI

ESPD"TlVO

P uíe
Paula Ramos c Fjgu{'I",�n

se acertaram 10":1f hoje ú

tarde no ostadro da F. C. ,r,

já que não hOIlI/(' t·n!rlll:·
mente entre os ecnu. d·

bés para um :l('órdo flue' 1

sesse me'tro-os nrreca+v

"'�Ç'Ões, já que os dois ctesat-os
seriam disputados- amon'ic.
Asslm é que as duas eq.u ,

'pes deverão entrar em -n-n

po com suas forças máy.!�_

mas, já que o préuo e .j�(�i

stvo, prtnciplmente parn o

atvt negro. Foi escolhido I.�'

comum acordo o sr, Vir,iI-

Ramos

REO.\TOR:

"DIO PAULO MACHADO

a"DATOIES-AUXILlAPES:

MAUIY IORI:O. RUI LOIO ,

GlLlIllTO NAHAS

COLABORADOROS: DIVERSOS

x
--------, /

Figueirense hoje à tarde
lia Jorge para referir o pré- ..'---- _

no, b('m,como os n�){llia�l's I'T- - d II
��.rbcl'to Nahas c Nilo SI!·

Inln O
A preliminar ecrã Lam-

bem referida por árbitr:>

escolhido de comum acôr «

do sr. Olrberto Nahas, DO;'>
é partida de grande respon
sabtltdade para o Figucircn
.ae que embora já tenha as

«egurado o títuío alme}n
conqutsta-;o invicto.

O horario será de 13,30 e

15,30 respectivamente.

Quem São os Heróis da Taça
Jules Rimet de 1962
X!!I- OS RESERVAS

1 - CASTILHO -

.lleRerv� de (IIW�.' Lodos o.';

�arqlieiros (111(' n\.uan\1\l n0�

últimos CCl'tames JllUIllII";5
. sem ter Lido, uma s6 vr'�',

wortunidade dI' fazer o

ler sun classe. Seu non','

�ompleto ê Carlo� JOI-:' C 1...

tUho e ê carioca, tendo nf\<j

-cido em 27 II J927, Com'..·

«lU em 1945 no Olaria, p;'.�

sando pouco ãepois pa ,,'1 r')

Fluminense ond" atlln atê

hoje possuindO multo... ti

tulo' de campeão.
.

2 - JAI:t MARlNHO -

Nome completo: Jaíl' Muri

hho de Oliveira. NaSCe\l tiO

Estado do Rio em ·1'1'/7/:.1'\
Começou no Fiumincnse

em .1954, jamais delxand ....

o tricolor pelo qual foi c:un

p�o vária!! vêzcs Inclu,sjv(!
nas categorias do juvenis c

aspirantes,

3 _ BELINI -

Em 58 foi o eaoi!iio J:t .�"

leção campeã d-:l

iendo como rr

f &ln 62 invl'l

.$é (' Bt:;lin'

�lIro q.U?
rnhuma ('TI

em 62. NOlr>

deraldo Ll'::" 11

lista tendo Il' o I' n ::>1

de J�nho dr' 1!l11). (':lm�, ,11

no Itaplrense (f!Jo P:lU;'H,
passou para o V;lS<'O • Q�O
ra pért:'nce ao S�O P.IU,O,

Foi campeio ['lu'ioca de :'12

56, e 58 nest" sa�ral1d', "'�
tambm rnn1l)l1'UO do Hj(�'

São Pa.ulo.

Estado do h·1) tendo nasci

do em 221-18.
C rrneccu no Manufatura

passando depois
o Fluminense. C_l'l1

• [uvanil de I!lSS, de

"'rI) são P�ulo de 57 e 59 e
•
r lnlpf'ão cnrtoco de 59

JURANDIR -

Jurandlr de Frcita;; nasceu

em São Paulo no dia 12 de
novembro de 1940. Come

çou a jogar em 1960 no

r 8ão Bento, de Marilia per
tencendo atualmente ar

Sio Paul�. Campeão Sul
Americano do Torneio de
Atess oe vice campeão do

Torneio Rio são PaUlO de
1!l62.

6 - ZEQUINHA _

José Ferreira Frarco é �er
mananbucano tendo nasei
do em 18 lU934, COmeçQll
no Sanla Cruz, de Rl!eifl!
em 1954 pertencendo at.�
n.ente ac[ Palmeiras, de
Silo Paulo._rol SUper cam

peio paulista de 1959 pelo
nj�verO'e do Parque Ant.lr'
t1ca.

7 -;- JAIR-
J:\il' da Costa é natural de
8;-10 P:\ulo lendo nas�ldo
('lll !) 0:--10. Começou !l',l�l
carreira em 1959 na Portu
guesa, à qual ainda perten
cc. C:unpf'ão juvenll de M

8 - MENOA'L,"m _

Mengálv!o Figueiró ê cata
rincn� de Lp<lUna, temIa
nascido no�' 17 de df.
zembro de 1938 sendo fi
iho de Anwnio Fgueirõ e

Maria Figueiró e irmão d�
oulros dois ct1n�ues: Fig;.:"!i
rõ, que atua no Grêmio
Párlo Alegrense e Bene\'.<J1
que por vários 'anos mil!
tau no Avaí, desta Capital
Embora barriga verde sUJo

carreira foi inciada no Ai
maré (Ro Grande do Su�)
em 195'1.
Pertence no Santos pe!"
{IUnl foi campeão paulista
de 60 e 61.

9 - COUTINHO _

mllnJo, Nome completo. Ant(l!l,O
Wlson Honório. E' natural
U' PI ra.-:icllba tendo ni! '.('i

m 1161043 sendo p�r
(l cu('uia do eSCrf:tE

"i1riro: Comecou no P:lI
T :ras de Piracicaba

._

f!m

: !'I53 passando depois' par.'l
o SanLos ao qual aiJIda. r,.
tâ vinculado. Campeão par
li-'lf;a de'IJO e 61.

I

1� - PEPE-
Seq nome: Jose Macia le
nasceu no dia 25 !-35 Ul1

Snnto�, Começou em 1051
no Sntos, do qual jalllai!
se afastou. TitulO.!!: Cam-

4 - ALTAm _ peüo paullst de 55, 56; 60 e

ome complet.o, ATta,.lt, 00 61 e co.m�bras1lelro de
\.-�ncs dI" J"jtl1t;ll�dú E' cio!'i(j f' 5D
'\�-

:�'-':�"

BLUMENAU - Estão se,i

do ultimados os preparil�i.
vos para a gl'anrlc festa d)

esporte amador de Santa

Catarina olHmdo n par',ir
do dia' iI at� 211. terenns

a,s di,�puta� dos III JOju<;
Abe:tos que rontal'(L com :\

pn.rtlc:pa.:;:io de IS muni(']

pios.

JOINVILLE'
- O�retores das

modalidades e,;portivas "q

Manchester acreditam que

desta feita a cidade estari

bem representada no:'l rl

Jogos Abertos, cumprindo
excelentell atuações. Domln

go novos treinos das dlvf'r

sa.� modalldades csportiv1l.s

Como é sabido o públi.�o
e�p.jrt:vo da cidade aos �:.:.

cidos viu no el:'tsslco C.'l�

los R�naux e palsandú, li�

pulado domingo, o final

do certame regionai e
_ ;Lg,)

ra p:1.�s::t7á a n:;uardar o

1l10mcnLo...p::tI'a apre'l"iar :';.

r;os pclo cstadual.

BLUMENAU

nlo e n� remi ninas no Co�e

«lo Sagrada Fllmll!a.
,

A' propósito, prde se a to

dos os atlCtas vlsit:l.nte�

várias

- iDiretore,; do Palmei que, se possível tragom
ras c do O!lmpíeo ao ll11e- consigo' o segulnt.e:
tudo ind:ca �erâo contcfnl uma 'colcha _ uma frcl�.
os a nova fórmula de ji� ha _ um lençol uma cc.

putas do Estadual dividlnt bert.a - um eabide _ U11)
dO se em duas ZOI_''lS como

está !!endo planejado.

JOINVILLE
_ Neste flm de seman::t

não haverá jogos pelo c-::r

BRUSQUE tUllle regional de futebol

_ Carlos Rcnaux c P.\i· j:1 que haverá um match

sandÍl estii..o tentando �'-LI treino do se'cclonado juve
zer até esta cidade um t' nil catarinense que terâ 1;0

qui pc de outro ml1nicj,)�I)' 1110 "sparring" ia combin'L

para um co�('jo ami.�tJ�o do de São Fco. (\0 sur.

intermunicipal,

estiio programadas,

ISAAC,- EX-DÊFÊNSOR- DO BOCAIUVA
E fiGUEIRENSE, NO SÃO CRISTóVÃO

no time ce aspirantes diIsaac Ulmer Dias, na

tural de Santa Catarina,
sempre foi um perfeito cm

que destacando se na 'ia.-

2ea' pelO Int.ernacional F. -::

do Estreito e posteriormell

te, após Ingressar na Ma

rinha, disputou pelo Bt·

caluva E. C. como juven'l,
brllhando também no Fi

guelrense,
Transferido para a GU"l·

nabara, Isaac Ingressou n')

Fluminense F,C., Joga�do

BRASILEIRO DE JUVENIS
PRONTA A TABELA

RIO, 13 (VA)
- Adiado de uma seman'l,

a fim de perml�ir a reln�cri

ção da FCF começará dia

28 o II Campeonato de J:;

venlsl com uma rodada (!':

pia no campo do B()taf,)!p
à nOite, reunindo Estaélo

do Rio x Alagoas na pr:,!!j.
minJlr c Minas C""rals x

Santa Catarina no "màtc i'
de tundo. O certame scrj,

efcLuado �m doi,s grU[.lN;

distintos, (orDilanrlo no pri
melro Estado do RIo, e (':\

raná. Alagoas, com São Pa\\
ia de "bye". enquanto 1'.1
segundo esta.rão Minas G"

rals, santa Cal�'IIlIi, CiOIÓ.�

<f.. " ..

versas partidas.

Agora, Isaac p�rtencc �o

São Cristóvão F.R., jogan_
do como laterai esque:-uo
ou direito e sobressaindo

se como u� dos melhores
defen"ores

•

nas duas úitl

mas apresentações do tim{'

cadete, contra o Amerira

e o Fluminense F.C., nlere.

ccndo os melhores elogio3
da crónica carioca.

sabonete - urna toalha e

um par de ch�Í1elos.
Eis as caracteristlca'i da'

-Imbolo oficial dos III Jo

cos' Abertos de Santa Cata

rln'a mugnifjca eompetiçiir')
nmadortsta ã ser reaüzndn

em B�um,enau, entre 21 e

28 dl!ju!ho corrente.

1) - E' formado por um

circulo r côr amarela) se.

bre o qual se lê a data dn

realização dos Jogos Abcl"

tos - 21 a 28 de julho de

do Círculo, transvC!rsalmentr
se acha sobreposto uma, t.1:

ja (vermelha) que ostent....

a legenda: Jogos Aberto'

ae Santa Catarina (di'

branco) sob a qual se fal'

alusão à Indústria e M cc

mercio representador res

pectlvamente, pela engrCI'.,l

gem e pe-:-d.....�paccte (1('

nu!reÍlrio.

-BRASILxESPA�FfA EM 1963
MADRI, 12 nJPn - O pararia nosso futebol com

presidentc ela F'ederaç;i,o o dos eampeões do mU:I'

Espanhoia de Futebol, Be do".

;1��rralC��e��:n�::���u re�l� "n��IS;�po�rn���\s �:�:
znndo gestões para aprc· .;lleiros exijam por e�ta

sentar em Madri uma !J!1r partida, já que o Estádi()

tida en�re as seleções t::I 'gernadeu seria pequeno'
Espanha e do BrasiL - --_. ----

Em decla,.,óes • Imp,," Torneio da
"a Pico disse que "aind::.

�:�:n! �:;o':s'���:o 6�'1 Pascoa Termina
���e�:::'g�n���um��a!I�:�,�: Hoje
que afirma, não lhe deram
llma resposta negativa,
De aeõrdo com as com'!'r

,saçôes que se levam a C[l'
bo, segundo Informa o ore

l5idente da entidade esp�\.

'nhola, o reterido encon(:o

teria iugar em-abri] {ie

1963, quando a equipe b n

sllelra realfzarâ uma v!a.

gem por parses europeus.
Comenta Benito Pico ((ue

tem ti. Imprersão de 'l'Je
os brasUe;iros "têm mdo
de nós e temem esle enc?n

�Õ() campo do abrigo tle

menore", será disputada
hoje a part.idn final entr�

os dois finalistas do torneio

da paseoa. '.('
Estarão em aeão caixa

economica e banco riac1.�
nal do comercio, num lOg-O

que promete ser emo�iona·."
te, já que reune as melho.

res expre!lsoes do futebol
bncârio.

���:,;l� �;���:!O ����JCO� FLU COM A
que a seleção espanhola foi TArA LI'MRmais Guanabara de "by,�". a unica. no Chile que nu ., 111

As outra!l datas para o ce!'. rante uma hora. eliminou a O Fluminense recebeu

tame são Lo de agôsto em bra!llIelra do camp'conata, na sede d FCF. a Taça LI.

campo a ser determinadu, - "Porém _ acrescent'l der que estava em podf':
Par:má x Est. do Rio e '3t;1., Pico _ "eu eontinuarei tp.n do Botafogo 6esde o iruelo
Catarina x Goiãs: 4 de 3- tando que o Brasil jOgll� do certâme de 1961, já que
gosto, em campo ainda niio em Madri coiUra a Espn o Botafogo foi derrota.�o

.escoihido, Paranã :f Al1 nha. Serlã uma partldl. pelo Caplpo Grande na :\.

goas e Mina" Gerais x 0":.'1\ sensaelonal nir'fl.:\al .se com bertura do campeonato.
ás. Dia 8 jogará o vencedor - -------.----------

?oO ,"':�:n�'�:�t:;o �;::.a� Mdropol Lesado em Dois Mllhõe�
Pelo Técnico fauszlep!ercontra Ouanabara, ficanJo

]lara 11 as finais entrf' J1�r�
dedot'cs c ganhadores. em

disputa do terceiro C! qUllo-.
to :segundo e primeiro lul]<I.

JI,_

Ai) que se Informa o· Me- mais uma das :'luas, Di�

tropol foi lesado pelo cm Freitas, patrono do club'J

:R!'esárlo Roberto FaullZll", catartnenRe, esté traba..hu'i

r.ler, em'""linl8 mJlh&!s de do para recuperar pem nH!

cç,uzclros, que 3t'!lm têz �os pare da qmfntla.

Didi e MUton
Santos na

Comissão Técnica
_ Despachos que :10

chegam procedente;:;..' do R

de Janeiro informam que

o sr. Mendonça FalcãO, ti!'!'

stdente da FeG'éração Pa.'l

lista de Futebol, ecmuntcou

à confederação aresuetea

de Desportos que está. \

ptcnc acõroo com a Irldi',:o

cão de seu. nome para cn

r.nr a dctcgacão brasileira
de futebol que' 'cumprl;f

Os clubes paulistas ate �mR temporaüa pelo V ...

os mts mccestbe estão pn lho MundO, no próximo <..

gando somas elevadas aos no. Em sua pa'estra com
seus craques por vitóe'us os àir::-;entes �a enttda-te
conseguidas, fi Ferroviárn mates, via teerôntca o che
pagou a cada atlêta ;):"::1. fe d., próxima deiegaç:',o
vitória contra o xo-oe .... te nacscnat deu conhecer O
8 mil cruzeiros; O Guan'nl seu propósito de levar ,1 p.
10 mil cruzercs pela vité, í.:t feito uma -renovscêc de vc

frente a Portuguesa de Dr'!' tores na equipe como u.moi1.
portos, o Cor-íntians 7 ,u'j C9nvir>n"la os veteranos
peja goleada sobre o 15 do craq� ao nosso futeb."
Novembro e o São Paub" Didi e Nilton Santos, 01
Juventus 3 mtt nelas vtto campeões do mundo -'- :J

rias aobre Jubaquarn e E; integrarem a Comissão T(:('
portlv. a nica do dito sele crcnado

Gratificações
Eleyadas em

São Paulo.

OS
'II

quatro 9r�ndesll para
os empolgantes choques: hoje e amanhã

o. "epreetes" ,fotuodo< polo. qu"t.o clube. III JOGOS ABERTO·r DEque estarão em ação hcje e amanhã no ro4C'da final J

.�::. r:::;:o�e v��:;:st;:'(Z':;nd��:,,:uotJs m:��:::� :=:�: SANTA CATARINA
Reercs. AtlétiCo1 Avoí e rl'gueirense noutra coisa não

BLUMENAU, 12 (O E) __

pensam senão no, vitória e' paro tonto estão' aptos. Expediu a comrssãc Cen.

, ��::i!ís:�:cr:f�:r, ;:�,ni;��:�:e·s� c�o�;�õ:I:Sp�I:,: trnl' Orgnrilzadorn, o .3.ó se

,
. toum oficiai dos Jogos Ai)�r

'�:�OCSlu��'S A�':::��, S��::�b::":.S:;;:'� O:=h:U�:�: tos de Santa CaLarina,. E\

clubes hQ�endo dndo 0'1tr05 hipóteses, entre os serem desenvotvtdos e-u

quais que o títub poderá 'ser disputado em "mt'lhor :�u:e;l!�ude n__JoUI��I'i�rorE'n��e.de três" entre os dois pr�meiro9 colocados que são "

05 dois tricolares. com a part.íctdacâc da� f

Vamos 09uorrlor Os choques Atlético x Avoí e qulpes representativas de

Poul('t Ramos x F:o'.eirenr>". meeeedes para hoje e 18 Municipios barriga.

omonhã no estõdio da rua Boctf.uva. des. 1962 - e o nome da ctda

Caso c Poul<:l Ramos yenco hoje. t�ró conquis· O desfile Inaugural do rle de BI ...menau (eôr prê.

h.do o título, ind�pl'ndente do rcsultedo de CIma extraordinário certame a. ta).
,

nhã. madorlsts, segundo eecteáo 2) - No centre do reter!
.----- .- _._---- recém tomada pelos m"!l1' do circulo s6bre campo c"

bras da CCO vertnce.s,c á curo e em plano tnrenor
às 10 horas do aia 21 de Ju aparecem os aros olímpico:
lho (sábado, rumando as nas cores originais (verde

. delegações tnscrnes (ClIj:1. vermelho, e emoré;o, azul

presença obrlgaioria da oa. e branco) onde se destd.��

tio da Igreja �atriz ao ef· a tocha amparada sõb'.'�

tádio do Grêmio Esportlv'l os anél; e em posição incI:

Ollmplco, onde ,�e desdo. nada. \
brarão as' demais solemcla 3) _ Como f;gura d'.:!l!u
des. 'rativa numerica e centl'al

As delegações mo.sr.ulin:i.::: sobrcssae o original TerceI

ncarào alojadas no 23.0 R. .

ros.

1. c no Co:égln Sauto Antll 41 _ Na pa,rte Inferior
I � liíla�do de rodeípà, .•
. flUJ /JIh/ifrddA

De s õconsciência mes:"'lO COm o voto contrári'o
de ol!Juns crit:cos não se pode negar que pélo Que
tem r�lizodo à t':sta de suas Federações, o's srs. Ody
Varelkl, do FAC e Osni Mello do FCF tornQrom_
S& obrigotàriamente os expoentes móxi';'os do de:,;.
porto. Isto é I�c� sem Qualquer crítico aos demais
Presidentes de Fede.raçõe.s, Ligas ou Clubes.

E' ób\lio que muitos dirão Que se Ody Varella
e Osni Mello não fizessem algo de útil, outros fori_
om algum dio.

.

E' cloro, algum dia, olguem poderia ou não
f��e�. poderia o� nõo ter idékJs tão brilhantes po·
dIrigir, e pulso too forte poro Imprimir tão sóbias
djr�çães, não. medin�o sacrifícios_ pam realizar, ppi;;
mUltas. na vida, realizam mos somente prOjetos que
ficam nos papéis, não passando jornais o (eolidode

É'. natural e até justo Que tais homens. se.:
j01T! crticodas,. por alguns erros. E not(!-se que
muj�os erros não são seus, e sim no moiorió das
\leze& praticados por seus auxiliares pois nenhuma
dos duas Federações é gO\lernodo 'exclusivamente
por presidente; existem vórios e complexos deporto·
mentos, e_ muitas vezes, por omissõo ou negligéncl�1
pode muito bem um désses departamentos não estor
em sintonia cam com os demoi,& merecendo entõo,
justas criticas pois é êste o papel primordial da i8'l_

prenso, não pOdemos, entretanto a critico ...ecair
exclusi\lomente no mandatório máximo.

Outro dia já me referi o Um sábio pensamen�o qu.e diz Que, "Só quem ajudo, pode Critfcar" ;Isto e uma verdade, porque. principalmente no �s
porte.. aparecem muitos ctÍticos Que nada fazem

g�l,o esporte, ,!Jõo, o,?resentom !1enhum trabalho'
. e:.. o qlJ'9 e mais Importante, Jornais apresentamsugestoes poro melhorar aIpo.

• Nos homens que dirigem, aprecio os que apre"sentam um trabalho honesto, de lutas, de coisas
Que aparecem e que \lisem o bem público poro a_
c·omponhar o marcho do progresso.

De �dy Varella e Osní M�o é desnecessário
folar, 'POIS oS dois desportistas nos têm apresentado
um trabalho dignificante e acima de tudo realizo
dor._ aparecendo, aos olhos da pllblico, o cons

t�u�oo ,de duas belos praças d� esportes tão necp.s"
sanas o nosso Capital, Mos o trabalho dessesJ,omens
no se resume em apres<'!ntor 'obros múteriols aos
olhos do pa\lo, e sim em apresentar algo mais bri
Ihonte, mostrando suos Federações plenamente opo·
relhados poro atender os mais diversos casos organi
zando calendários e cumprfndo os à risco, colocando
pessôos idôneos e trabalhadoras no chefio de de·
partomentos, apaziguando casos surgidos em outros
Lioos projetando o nome de nosso Estado em todo
o Brasil. com o �kiPOção de nossos se{eçõe$ em
Certames nacionais de basquete. valei, fUt�bor fl cu·
tros esportes

Fofo consciente do que digo, porque \lejo, por
Que acompanho o trabalho desses hOmens. sem es"
poror deles qualquer recompenso pOrQUe é um

de\ler imperibso do cronista enaltecer os que rea'
mentI! trabalham pelo esoorte sem esperar recem"
pensos, sem fozer reivindicoçiles de Quolouer espó
('je, st'm também é lógico, temer represálias pelo
v(:irdode dito, desde Que elo iomois seja deturpado,
porque o \lerdode é que Quando um h9mem opresnto
tra.belho de gronde vulto OS criticas se esforcam o

fundo. poro de6cobrir o 'mos insignificante êrro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,começa ao amanhecer,:l. solução para esse prootema
uma distancia de 7 mnuas Pc .. não possuir mos uma

da costa e, por volta lo indústria de pesca em m;;l.

me'o dia regressam os 0'1[. des satísratórtos conttnoa

cos com cargas lndívtd pis c pescado sendo aruso de

ent-e 10 e 100 tcneiadas luxo, quando, ao ccnt.ranc

Noventa por cento dos c-verta ser pr-ecisamente ;
Jnvesttmentos nessa índu s alimento do pobre, como .1..

tria são nacionais, cnancc j contece na Europa, espe
uma notável fonte de divi da 'mente na Península I

fias para o pais. no J rlO bénca.

passado movimentou 75 o doloroso nêste prcb.e
milhões de sonares, que ma. em nosso pais, .é o ra.
corre.sponde, em nossa ·i" ...e to, ele termos, ao longo «o

da, à espetacular quant.Ja no�so litoral, centenas ti ..

de 30 unhõcs de crueet.os. milhares dc pescadores, os

E', realmente, motivo de quais se esfalfam para a

.'Íati,�,açiio poder constatar rancar do mar uma. Im:1

como uma nacâo relativa guada protluc�o, porque
mente modesta, come ��" êases varcro-os homens

Peru, em periodo tá-r :::,1'" são obrigados a exercer

Lo. soube encaminhar r.ao sua dtrtcn c perigosa pru,
bem a exploracão de UI)""Ia fissão, uuuanncc instrll.

r.quoza existente no O':�l rnento, de Lrabalho iguuís

Mar!io, que desfruta :le

grandes amizadas em Fio

r'anôpolis, pelos seus ,rr
dleados de bom amig'O,
sempre se destacou, cntr."J

um Jovem estudi::lso. ex'.:!cj)
clonai atleta. com uma f j - ...

�haa c�r���:l�re o��: eSi����: ."� " ,. - ,- - FpoJis .. junho 62_
como Jogador do In1erm.�

HELENA CAMINHA BORSA

�1\�n:�d:"�Ó,d�oB:��:�:�; Um� m n'n'J< II S�n'I';-gl-:-ru'i::. a�a�::e��s:��a;:S�edn�;;�S U, U IJ ( { J II (, Uu
to, de grande categoria w!! PcI., t("'"lhe de letra, o autora do carfa que transf
nJr<l. f"!", nosso futebol.

creVI'mos abaixo não deveró ter mais de 12 ou 13
Em Barbaccna foi eamo

anos. Seu nome é Vera Lúcia, ti eis o qhe diz:

peâo de futebol por uma e_ "�ou estutl"ntp e "rcu�o s�ber quando é que 05

quipe local. e atuaimen:e
comunIstas do Brasil vão começar o fazer as cêrcas

como integ-rante das equi
de areme farpado e prendl'r gente dentro desSGs cê,f.

pl'S de futebol de campn p
cas? Quando é qu� êles vão fechar os igrejas? Será

salão. tornO! - e camp'lO iuUt:�os���:�i:�::: �:::I:�r�:���"ss:; ����e:�st�:
no torneio realizado em�e .

nossas Acadcwí3s Milita_ �:�� ��;::op::'a �����?p!:: !�: t::s";,:�:e�;n�e�e:�
dr .. t .... J""q!) Goulart também é �ico e poderá levar le
o J ....õn Vicente e o Denise, mos eu e me' irmãos e

meus primos q tôdas os crianças pobres teremos de
sofre e o!!uentar o arame farpado dos eomunistas"

(De "O Globo")
---...;..---�.

que entre .- iSes, Caatt�'S
está Catarinense, �
jovem MARLI() ADAO

MULLER, Clue àt�de a E"

��!�r�:al�a�ôrlaB:reba�:�::
em 1958, vêm galgando com

dl:stlnção e aproveltamcn_
o os dsgraus da sua Ctl. �

���:�fil1tll:�
;lt"I'.,�

••• ii:iIí;,,;._........::....._� "-...____.__�_;:_��':L��H"""�����',,"''''''''"''''�:'Y"............,."·,, ,':' t:' .,"-,

Henrique Berenhauser

: Recente edição de o ·'T:·

me' trouxe Interessant.�

'relato sobre o oesenvotvt

'menta da Indústria de j)e�

'ca no Perú. Esse para que,
'em 1950, obtinha uma il�O

'ducâo de 6.800 tonetaaas

'de pescado, dez anos depois
'conseguiu a Incrlvel quat.«

l�1it:n��a�a:Il;J:�� d:a :�.�
<:(1 refe�('m somente "li nr.i

dUÇÜO dcstrnarta ti. fabrlcl
'(."ia de rartnhn de pc! «'.
'E.�se eruso tem uma zr.l\l

de procura no )TINC'l':O

mundial, para o prcp.n o

de rueôes para gado, ;lV:�"
etc., bem como para .1(111

bo.

,
'Em EISO. naquele pais. c

xtsüa apenas urna fau�('"a
de' 'farinha de peixe. Pr»

, '�:��:��.teat�t��IS ;�;l\L:
ball'o pa�n 15 mil op�ràrl"
e ocupam 20 mil pes- �ad,)

res. A frota pesqueira cr.��

,ceu para BOl embarcac i·q

c, todas a� semanas, I'nt�:\

mais um barco em servi",.

A faina dos pescador..!s

no, crtandc ainda, orio=u
n:dades de traba h:J �' ,

'

35 mil obrefro�. alem do
�

•

ievado numero de pes.>"cts

ligadas indire�aJllente a',.;

�a indústria.

En(]Uallto is�o, nós. ;:,1.11

mais ele & .'"11!1 (Ju:lomet:·,,�
de co.;�l, não enconh'anjus

----_-_.

COLUNA
CATÓLICA

Amanhã a pascoa da imprensa
ESCRITA E FALADA

Am(lnho. teremos o. tão esperado acontecimen'.
to dos mt:�Os jornali:õticas o realização da Comunhão
Pascoal qse será rean ;rado no Igreja do Rosário à5 f:'
horas da manhõ. onde esperamos o comparedmen_

�oo,e;o�a;::e::: :ol::a;�sindao �;s;:n��;,it�a�aF��ar�
lhes fôrças e luJO: poro defender os couSus do bem es

tar do nOss,] sódio imprensa.
Rio - CIC - Acaba o Cardeal Dom Jaime

lançar o manifesto do Aliança Eleitoral pela Família,
chamando o tenção dos crist<ios sôbre o dever de con,

soliGlor os postulados mais nobres do democra'cia na

cinol atravÉs do voto consciente.

Repercussão - As declarações do Cardeal me

re<:eram irrestrito solinoriedode de altas figuras do
vida nGlcional. Os professôres Balthazor Silveira Te
místocles Cavalcanti, Prado Kelly foram unânimes
·em afirmar que a proclamação do Cardeal, olêm de
,anfirmor o indissolubilidade do fomilio bras!lei e

de afastar o mal dos ex-tremos em que perigo a poW
tica nacional, é o convocação dos católicos para a
tuarem decididamente no vida pública em defesa
dos valores espirituais, contra o mistificação potrió
tico. Os Mn.rechais Teixeira Lott e Floriano Peixoto

Keller, além dt' louvarem o oportunidade do docu
l'1ento afirmaram que mil vêzes tem razão o Car
deal quando diz que a família é o baluarte da socie
dade democrático e cristã. A imoortância do docu
mento cresce neste pl'ríado pré-eleitoral. primeiro do
reatament dos relações diplmóticQs com o URSS, on

de a famíila brasileiro foi :,ocrificodo.
-----

Cadele D,o Ar Marlio Adão Muller
Ontem a E!'coJa de A�:-'

nàutica, no Campo dos A

'�fon.�os na Ourtnnbnr:l. !"l':H
sou por mais um dia te;:·

VO, ornado de galas, e f):1

tre hinos e estanda7.�;,
com a presença de ait:l.s

autoridades civis e Millt \

res, novos Cadetes do Ar d"

nossa Gloriosa Forca A,·

'rea: Brasileira, receberam
seus espad!ns.
E com júbilo, reglstram)s

Nn'lc'do t"!"". 24 de Março
de 1941, filho do Pfim�i�a

\��ul�t: �: ;a�:�:�e��:�
MUl'er, Márlio recebeu on

tem o seu espadim, na pr o

.sença de seus progenitor�s
com aquele orgulho t.\;
próprio dos que .iutam pa
rn vencer na vida.

O "Estado", nessa opor
tunidade sent,o;e orguJ!1I)
50, pela mar� triunf:tl
de Mn.rlio, nos estudos e
nos esportes, felicitandO) ,o
bem como n seus pais .:I�_
sejandc·ale.s lelicid�de�.

Essa numerosa populn,
cão dos pescadores aluda

está por ser redtmtea, ..

espera que se lhes dê os

elementos' de trabalho que
precisam. Para podermos
ter a pesca em grande es

cala, em condições de abas

tecer com 1(;,I'i,U1'a, não só

a população, mas ainda

com sobras. capazes de

permitjr a fabricação de

um milhão de toneladas

de farinha de peixe, ncces

Soaria se raz seguirmos cu

tros rumos. Para Isso, sem

duvida, deveremos dispàr
de um certo número de ba

ses de operações ao longo
da costa, 'com todas as fa

cilidades Instalações por
tuarjas propnas, com 11"i
gurfficns, carretrux para

reparacões !abrkas de eon

servas c tudo mais o (IUe
rôr necessário para que a

futura frota de pesquclns

aos que se empregavam r-n

idade média.
l'uil�'a !lOUlie Oportuni. possn. operaI" com ef!ciên-

dade melhor para que o cla. e stgurança.
nosso pais resolva deflni- Com efeito, tendo este

I]: bem verdade que exis- comentarista percorrido
tem algumas companhias maIs de um milhar de qui.
de pesca com embarcações l�!T!"trc:; da costa ,·ul"'"l;Jpia.
modernas; em relação no quase tôda a Peninsula
conjunto, todavia. essas Ibêrica. bOa parte da co.�u
iniclativas não b.1stnram atlântica di; França. fl

sequer para ffl7.er frenle a r" .. �, A7.l,1 I' ft Rivlet'a,
ciem:tnd:J aumentada, face poude constaM]" a existên
no t')"t'.qclmcnto das nossas (>Jl'vado n:'lnlero d�
c1dftcle.�. I(,� pequenos portos, a serViço

t Faleceu on�ern pelo manhã nesta c.Cdade ten
d� se\.! entCl"ro"_'ento, sido feito P('1'l tarde no ce·mite
fIO Ó? It�cu,ub,. ° sr. ELESBÃO PU,nODA LUZ' 1
nh{'cld" n ...Y"timidcde cOmo lan" na i"dode d� c11
e-�os. O t'xtlnta era �ascido em BI':I..I!'enau, f','Acion:'
rIO aposentado da CHI. Nocional de Navegação Cus
tru'o c .filL,) do O".-.'l-tado Provinn'ol do mesmo no

-

me, .fuzllo�o �m Anhato�Mirim em 1893 e de dona
M.�rICl !osc PInto do Luz. Era irmão de America, fa'.
le,� do '!Jualment� nesta cidade o semana passada, e
deIXO Vluvas cs Irmos Argentino e Alice Novo.s pe
somes o fomilia enlutada. ,.

-

- - ------

Murmúrios:
Sure-e, colmo, o dia sob a luz intens:1.
Do sol majestoso, aclarando o céu.
Perpassando os ares, neblina denso
Vagarosamente, recolheu seu véu

.

.
O cipreste verde de beleza imenso
Com seu porte. enteitÇl bmnco mausa!éu;O seu conto triste nos! elevo o crenÇa,
Esperanças novas murmurando 00 lêl..!�

Corre? frio .riacho afagando as margens,A cobrir O feito d:Js gentis paragens,
.

Murmurando, alegre, líricas canções

P�lo vida. ofóro. em baixinhos h,nas,
Nos a rezar vamos, pobres peregrines
Murmurando preces nossos corações

I�� WALI publiCidade
I • 1·' em Sta. Catlrina

,�

. confecção; conservação de painéis
em todo o [stido

II _, ,
-

,

�.fef'nen/;fo M_ch�clo�&. -10 end.n�·fone 24.13

�.... • ......$1... � � fLQftIÀNÓP.O.lIS �

-

.�-,",-__ :}?;)'W5":"C:::'.'�'::'i"<?i'l'J;':'ílk��j;�ía.,;,.:;�Vocêsabfa-ijue.':-\';
Fidd Castro. nQ....csperonça de ccnseguir diohei

re para vencer o greve crise em que lonçou Cubo. se
dispôs I) "perdoee" os invasores da ilho, condeno"'.
do�QS não 00 "peredên" mos o trinta anos de troba
lhos forcados com o oiternativa de serem vendidOl
por 62 ;"'ilhões de d�lar�s? *

A URSS recusou-se o [untar=se 00 Plano Mars
holJ ou o cpoíô-lc, o fim de ajudar o recuperação eu

rcoétc, depois do Segundo Guerra Mundial? Mesmo
quando o Tchecoslovóquio aceitou o oferecimento

poro participação, Moscou forçou-a o retirar-se e

proibiu os outros satél1tes * de *aceitar o Plana.

Além disso, tcdos os partidos comunistas ,..:f'I
beram ordem de sabotar todos os 'passos no sentid.
do recuperação por todos> os -meios possíveis, inc.....
ve com greves. "recuse t! prop�gondo contra o Pia••'
Mos todos seus cSforc�s �roc�ssarom.

Aqui no êrostl um governador de Estado mui

to tem se esforçado 'poro pcrtubor o oplícocõo do A

liança caro O Progresso? A�ém de expropriar crtmt

nosamente uma companhia americano, o governa
dor do Rio Grande do Sul, te mfeito tudo, inclusive,
dado entrevistas provocativos para criar dtflculdo
des entre o Brasil c o Govême americano.

-..* * *

quase que exclusIvo da

pesca. Dal se explica por
c.te na Europa o peixe é o

principal allmento, espe,
cialmente em Portugal e

Espanha, onde, nos merea

c!lnhos de qualquer vllure ,

jo no interior, sempre é

encontrado farto supri
mento de pescado. A carne

naquele conunente é arti

go de luxo, custando 4 a 5

vezes mais do que entre
nós.

solicitando para êssa fim

recursos da Aliança para
o Progresso.
Apejamos para que o Se.

nhor Governador tome a

Iniciativa nêste sentido,
solicitando prévlamente no

Ponto IV ou à FAO, o en

vio de tecnicos para estu,
darem os diferentes aspec-

:

tos do problema em róco.
para que Os mesmos for
mulem um plann amplo e

detalh"adQ de "Obras e equí,
pamento- .e seus reapec
uvos custos." tudo Isto sn,

btdaments 'necessartc para.
formular com exilo um PI"
dldo de empréstimo.

Tambem observamos qu,c,
Já, os barcus, mesmo os de
menor Upa, são sondes e

podem trazer maiores cur.

$gas,' do que acontece com

as delicadas balielras que
aqui usamos. 11:. evidente

que embarcações m:\is: 1"0_

uustns padem emrentar
c -norcõee de mar l"ilais agi
\:,ctas, pel'lIl.ltindO a pesca
a m�iores dl�tánclqs da
custa. Na Europa é aindn.
normal o trabalho notur_
no, principalmente no Me.
di�eri'ô.neo, com certe-,.;9.
J."IOr seI' mais proveitoso'.
tlvamente êsse problema:

Sub-OficiJAilibal A:-De -Alh-ayde
Por portaria do Diretor Geral do PessQa1 do Mo

rinho, vêm de ser promovido o Sub Oficial � Primei
r·O Scrgento RadioteJegrafisto dei Marinho de Guerra
Anib:J1 Alcantaro de Athoyde nosso conterrâneo
atualmente �ervindo no Comond; da 50 Distrito NQ�
vai. pessôo largamente canhe:::ica em nossos meios

�.ociais e desportivos pelos seus dotes de bondade ..

mteligêncio.
. .

-

No oportunidade, desejamos 00 Sub Ofic'iol .i.:n'i
bojo os melhores felicidades.

I

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SESSÃO DO TRIBUNAL PLENO REALIZADA EM
11'7-62

'

Acórdãos conferidos e publicados:

RECURSO DE MANDADO DE SEGURANÇA

n. 257 - Blumenou - recorrente: Tabacos 9lu
I'I1l nau S.A, e reCorrido o Riscai d'3 Fazendo Esta:
GII�j ?

n. -82 - P"Jorian0p!J!is - recorrentes: Exportodore
d" Madeiras Sul Brasi! Ltda. e Indústria e Comércio
cip Madeiros S. A. e recorrido o Sr. Dr. Juiz dI' Di
reito.

n. 66 -Chopecó - recorrente: dr. Juiz. de DireiP
e recorrido o Prefeitura Municipal de Xanxerê.

n� 226 __, Brusque - recorrente: dr Juiz de Dirt'ito
ex_affício e reccrrida o Fazenda Pú"blica.
MANDADOS DE SEGURANÇA:
n. 480 - Pôrta Uniãn - requerente: IndÚstria
Posto Mecânico Pinheiro Ltdo. e requerido o exmo.

sr. Secretário do Fazenda.

n. 24e.._� Lajl's - requerentes: Erico Fontana �

Nilson EXl)edito Gonsolves e requeridO á exmó. sr. dr

..

Juiz de Di'reito do 2.0 Vara.

REVISÃO CRIMINAL,

n. 528 - Rio do Sul _ req".Jerente· Ivo André.

JULGAMENTOS,

MANDADOS DE SEGURANÇA,

n. 161 - Florianópolis - requerente: Maacyr de

M-orois Uma e requerido os Exmas. Srs. Governador
dó E<;tado e Secretód" da Fazendo Relator: Des.
ALVFS PEDROSA _.__ Unanimemente indeferiram o

pedido.

n. 476 _ Florianópolis _ requerente: Orion do

CostC' e requeri'dl' o exmo. sr. Gavernod')r do Estada.

Relato: Des. ALVES PEDROSA - Unanimemente

denegaram o ordem impetrado.

RECURSOS DE MANDADO DE SEGURANÇA,

n. 213 _ Blumenau _ recorrentes· dr Juiz da 20

Varo e o Prefeitura Municipal de Gaspar e recorrt

dos o Prefeitura Municipal de Gaspar e W!llter Be�

duschi. Relator: Des. ALVES PEDROSA - Unani

memente negaram provimento aos recursos.

n 235 - Joinville _ recOrrentes: dr. Juiz de Direi

to do 1.0 Vara ex·offieio e a Prefe�turo Municipal
de Jainville (l recorrido Alfeu Carneiro Uns. Relo�

t,Or: Des. MARCONDES DE MATTOS - Unonime
.

mente negaram provimento aos recursos.

PEDIDO DE CONTAGEM DE TEMPO,

n 47 - São Lourenço d'Oeste - requerente: dr.

A'lomir Boaventura Cabral Faria Juiz:. de Direito do,]

comarca. Relator: Des. OSMUNDO NOBREGA
Unonimementn deferiram o pedido para mandar

averbar o períndo de 2.004 dias de serviços prestados
à Prdeitura Muni'CipoJ de Florion1ópolis.

n 48-- Osle6es - requerente: dr. Waldir Com

pós, Juiz dp Direito do Comarca. Re1ot,or: Des. AL

VES PEDROSA - Unanimemente deferkr em parte,
o pedido, paro mandar averbar o tempo de 4 anos,
11 meses e 1 dia, para Os �feitos legais.

JOSE' CAVALHEIRO MENDES - Chefe da Secçõo
de Jürisprudénci'O Q PublicaçõQG

Apeo;or disso, o govêrno Kennedy estó firriad.
"'�ntl' tf:""'-��I") ... op1ieClr o Alonctl no Brasi? A qual,
bem odi1"lin;st, .. .t". será .... mt"1is importante Contribui

ção jamais rCCI'bi40 por G:)vêrno brosileirá em t6dó'
os tempos.

' •

RA'DIO PATRULHA: SO(OI��O
POilClAL DE URGENCIA TEL.3911

�(J'U,l'JCUS DECEPCIONAM
hlO de JanelrO - ele - No momento

de de!Xtli..tl .... l··"e a exposiçáo soviética na Ve

lhacap poÚ.e-se dizer que ela foi uma decep-
ção. Us comunist.as apresentaram coisas que

: I t.. só se deveriam ter mostrado em países atrasa
díssimos. Não só as donas de casa i<lmenta-
ram o atraso de suas colegas na URSS, mas
tamb�m operários especializados apontilram
a falta de aprumo no maquinário russo. Pas
sou o tempo de se dar o acabamento a mar�-:,·
ln e muque. Perguntando-se ainda aos intér�
pretes e propagandistas russos, por que havia
automóveis de luxo e outros tão rústicos; se
na Rússia todos deveriam ser iguais, obteve
se como 1'2spo�1a :.r iritação do funcionári0.
Parél f!l.W1"Yl If"'" olhos. a cxposidio foi a me

lhor ('1)t1t'-i1-Pl'opog::mrl:l :lo"1"f'gitpp 1tltalittir!(),

Dr, AvrJof! l'l�mallw
CLINJCA DE CRIANÇAS
Con,"u1ta!'l: PI!'Ia. manhii

no HOFllha,t ii .. Caridade.
A tarde, no con�"It;.,"""

d:ls 15,30 :"'s. às 17.::11' I',
Cor'suhoriu: RlI.i !\õunr"l!

Mach-.:-dl). 7 _ 10 anáar _

telefon" 27�.
Residi-ucla: Rua. ""Pad', ,

Rllma, 63 --Tel.. toDb 2'1�'

Dr, Acáeio Garibaldi
S, Thiago

A:>VOOADC'

ti &scrltórlo especializado
Questões trat.alblo;tfts.

ldminlstraçâo dI! ben'
lmóvnl... Defesas fI'ct"lls

'lua .l'""'eJlpe tichmtdt, 14 -

l,O andar . - Fones: 25f! ..

2216
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Hoje, em São Paulo,' ã grandê·final de " AVoi:idê;'Ô�u'�!nBC�
.Olimpio Silva. como represenlante de Sanla Calarina. defenderá as Ira

dlç,ões artísticas do nosso Estado.
Chega o dia em que mi- deverá ser sjntonlzada por

lbões de ouvintes, em to, Incalcu}ãvel número de

dos os quadrantes do pais, ouvintes, hoje às 22,30 no.

estarão atentos aos seus raa, quando terá. inicio a Terá, pois, assim, um

receptores para não per. Grande Final do maior início de carreira plena.

der um só detalhe do pro, concurso de canto popular mente assegurado, podeo

grama de duas horas com do Brasil. do projetar-se nacional,

que será encerrado o con- O vencedor ganhará con- mente e alcançar o estre

curso "'A VOZ DE OURO trato por um ano, em rá

ABC". dia e TV, como artista ex,

aepresentante, de 21 Es., cluslvo de ABC Rádio e

tados demonstrarão suas

qualIdades, no Teatro Mu

nicipal de São Paulo, dtan
te de um público imenso e

através da grande cadeia

de rádio e tejevísão.
Rigorosamente selecâona

dos em cada um dos zsta.

dos da União, os jovens
cantores amadores de nos

sa música popular, dispu
tarão, em Igualdade de

condições, o título de. "A

VOZ DE OURO ABC", es-
.

tando entre êtes Olímpio
Silva, como representante
de Santa Catarina.
Por tudo isso, a Rádio

Guarujá de Florianôp:llis

o Dia da liberdade
t' Contam que "quem en-

"E
asse numa certa mas

), rra da BASTILHA, no

'I ês de maio de 1717, nela
. :imcontraria um mager·

;t�,:::::m adees�r:V:;s �:
flivro" . . charnavaAe o li

(11ro "A HENRIADE" e o

Ijovem FRANÇOIS MARIE

AROUET DE VOLTAIRE ..

.,
Voltaire lá estava como

, "panfletário", como prísia
I ne�ro político, �.) i s a

BASTILHA éra princtpal-
mente para trancafiar os

que ousavam pensar por
conta própria ..

Mas o tempo foi tor

nando a BASTILHA muito

menos terrível e quando os

revo�uncionários a toma

ram naquele memorável

14 de julhO de 1789 só en

contraram entre seus mu,

ro� od.lados 7 prisioneiros.
Mas até aquele instante

em que a tomavam os RE

VOLUCIONARIOS sabiam

� que captural'am 11m "SIM

BOLO. e e de 51MB0LOS

que se faz a História. E

aquela Fortaleza decaden..
te, vazia, sinistra., seria

vista pelo espirita humano

como o ABSOLUTISMO ou

modernamente TOTALITA

RISMO) ...
Eis porque, em todas os

Nações Livres do mundo,
esta data. 14 de 1ulho, -

e considerada como o DIA

DA LIBERDADE ... um dia

que inspira e que dá fôrça

nova a anttgos p1'fncí,.>
pios. •• e no Brasil, sen

timos a data quase como

nossa, pela coincidinc�
histôrica com a Inconfi...
cWncia Mineira ..

E se a queda da BASTI..

LHA representa o fim de
um sÚnbolo trágico, a sua

destrutção marca 'tambem
o início de um novo SIM
BOLO - O DA LIBERDA-
DEI

A BASTILHA foi o sim

bolo de um passado e uma

atlverté7<c'ia aos pOrvi11.-o
douras: sbnbolo da opres
são da liberdade e dos ze,

gitimos direitos e aspira
ções humanas; advertén·

.

cia ao despotismo de que
a consciência dos homens

começava, enfim, a desper
tar para uma vida nova ..

A derrocada daquelas
imponentes e tetricas mu_

ralhas arrastou consigo a

de: um trono, e fêz extre

mecer<!m outros nos seus

fundamentos seculares. Foi

um crepúsculo e uma au

rora; encerraoa-se uma

noite de absolutismo, de

sofrimentos e de renún·

cias, remanesi;en�as. do

feudalismo escravisante;
ia raiar, como raiOU, a al

vorada de uma nova era,
com a Dedaração dot Di

reitos do Homem.

zmre uma e outra, foi o
crias; o aeeestero recalca

do durante séculos de

opressão, mas, passada a

tormenta destruidora, de

iJ�ESTADO
1_ _ . fW5 .lJfTfCO DLAUO DE. SUU UtUlftA ..

FLORlANOPOLlS, (SABADO), 14 DE .roLHO DE 1962

ferro, 10(/0 e sangue, veia
bonança prenhe de espe-

.

ranças e de reqlilaçãe8,
sob o lema da Llberdaàe,
da Igualdade e da Frate�
nidade ..•
O espirita da França

imortal, tantas vezes mar..

urteaaa, mas sempre he.
róica, ressurgia novamente
com a impattldez dos pre_
destinados, para a sua su

blime mueõo de espargir
sôbre o mundo inteiro as
luzes da Civilização reden-.
tora.
Honras e hosanas à

França! Honra a todas as

Nações e aos que têm sa

bido lutar gloriosamente
pelos sagrados ideais da

Humanidade. consubstan
ciados no 'eterno espírito
de liberdadel
Erga.mos, n�ta data,

nossos corações, evocando
a memória de quantos lu.
taram e morreram em de.
tesa e manutenção da LI.
BERDADE, compenetrados
dos sagradps deveres cívl-
cos para
Brasileiral

com a Pátria

MARCOS KONDER

DADOS BIOGRA'FICOS

V

para o Rio de Janeiro e

recolhido ao 10 R.C.D.,
.donde saiu, depois de 31
dias de detenção, 6em ser

inquirido nem julgada. Co·
'. mo brasileiro e catarinen-

loleria do Estado dê Santa Calarina �roccoe��::,ac���'u���í�:r �:
nacionalização, por julga_
los vexatorlos e contra�

producel'\tos e entende que
somente, pela evolução e

pela ed'ucaçao se pÓde re.

solver este problema dlf1-
eH e complexo. 'Ua qualida_
de. de. fllho de alemão, ele

Governo Conclui mais uma Escola não pode lambem fa",
côro com os que taxam de

A campanha de escolari_ novo estabelecimento de hitleristas e nazistas os

za_ção que se enceta no ensino conta com duas sa- descend�ntes de alemães
Estado de Santa CatarIna las de aula, recreio coberto. q u a n d o eles provara�
lavrou malS um tento, com e outras dependências. sempre ser bons brasileiros
a conclusão do predio es- Para breve., está previs_ amigos do trabalho e d�
colar de Ponte Alta do to o término da constru- ordem, respeitadores das
Norte. As obras estiveram ção de novas escolas, no leis e guardas fiéis das
a cargo do setor especlal1- programa governamental Instituições nacionais.
zado da Secretaria de de eliminar o déficit esco_ Mas, não devia de ser. a

l Vlaç�o e Obras Públicas. O lar.

Em companhia do ,Depu
tado Orlando Bértol1, esti_
veram tratando de proble:
mas ligados ao de!lenvolvi
mento dos MunicípiOS de,

Brusque, Vidal Ramos, BD'"

tuverá e Guablruba, os'

srs. Dr. Ivo spoganicz. Pre'"
sidente do Diretório do

PSD de Brusque, Vereador
João Batista Martins, Pre"

sidente da Câmara Muni·

cipal e Alberto Alencastro.

Depois de manterem en-

Pessedistas de Brusque na (apilal
tendlmentos .com o Depu_
tado Orlando Bértoll, can

didato a Deputado Federal
pelo Vale do Itajaí e co,m
o dr. Raul Scuaeffer, Sub

Chefe da dasa Civil e en
.

caminharem várias medi
das de ordem administra
tiva. os visitantes demo_
raram-se em cordial pales
tra com o dr. Aderbal R.

da Silva, Presidente do Di
retório Regional do Part1�

do Social Democratico.

RESULTADOS DA EXTRAÇAO DE ONTEM:

6.689 CR$
.

800.000,00 - ,Flor�anópolis
2.159 CR$ 80.000,�'" 'Tub�rão
3.382 ..;_ ,cm L«I.OOd,ot. It-':�ia�p;�ol;� I

2.336 .....

'

CR$ 'j'2o,oo0,oo:f'�ri�ptlapfWoll, iii
4.321

"

C� �5,obo;oo" !.:.J.1:"CnEÍpecõil t.

I! I· .lli,dILA

Destacando momentos e caracleristicas do Prof. Bro·
chado da Rocha, úLTIMA HORA, do Rio, entre outros,
revelou os seguintes episódios:

"Com uma das mlfiores bG:ncadas de . advogacta da

Capital gaúcha, Brochado é um homem simples. Vive
num apartame11to na Praça Júlio de Cast�lhos e não

possui automóvel.
Esta é a. segunda vez em que, no

�

agravamento de

uma crise política, e chamatZo para junto do Presidente
da RepúbliceJ. A primeira foi no 11 de novembro de 1955,
quando o então Presidente Nereu Ramos, na madrugada
de sua posse substituindo Cate Filho, chamou40 às pres·
sas ao Rio de Janeiro.

Desempenhou, então, o põsto de Consultor Geral da

República, num dos momentos mai$ dificeis da vida na

cional.
Dias antes de deixar a preSidência, Nereu Ramos

chamou·o. dizendo que escolhesse o cargo ou a Embaixa ..

da que dese1asse. A resposta de Brochado foi incisiva:
"Quero apenas que o Presidente me conceda a passagem
de volta à Pôrto Alegre"

Poderíamos acrescentar Que o eminente profe�sor
ga1Lcho foi o primeiro nome, em 1955, que o Presidente
Nereu Ramal! quis para seu Ministro da' Justiça.

11I1unções politicas, nascidas das bancadas pessedfs�
tas do Norte e Nordeste, derivaram a escolha para o se..

nador Menezes pim.entel. Não dispensou, todavia, o Presi

dente NEJ'.h a, colaboTa.Çâo do ilustr8 juruta do Rio Gran-

Em Janeiro de 1938 con

cedeu a Gazeta de Nctí
cses, do Ria, uma entre
vista sobre a necrcoanza,
ção em face da educação
popular, publicação essa

que a censura oficial apro
vou, sem lhe alterar uma

só virgula. Entretanto,
quando os jornais do Pa ,

raná e Santa Catarina

transcreveram esse artigo
sentiu-se o General Co
mandante da 5a. Região
Militar mellndrado em sua

autoridade de Chefe da

Nacionalização e mandou

prénder o articullsta em

Itajaí, em 21 de Janeiro de
1938. Apresentado_se ao

14 B.C. em Florianópolis.
foi o sr. Konder enviado

Meu ilustre camarada

General Newton Cavalcan-
tI. .,.

Tenho: o prazer d�, lhe

apresentar o sr. Marcos

Konder, irmão do meu par_

tjcular amigo Adolfo Kon

der, ex.presidente de San�

ta Catarina.

Como o seu nome e 'des

cendência alemã podem
provocar desconfianças, In

centivadas malevolamente,
por desafetos de velha

política local, sou levado a

pedir a sua consideração
para que o mesmo não

venha a sofrer algum ve

xame de injustiça policial.
As suas ordens aqui fica

o velho camarada e amigo
(ass.) FIRMO FREIRE

PARTIDA� oe
FLORIANOPOllC EM
OIA� ÚTEI� AG

'horas! �

��.:d,. ""110',"0·/"'. """0. ° Cm""lio'ia G"·o/ ao R,pú. t�-
Nica c. 1.'ulis tardc. nomeando", para {/ comissão de 1'€- I .

��f��·�:'·�;���������·:;:;�·,'=::,-\�):���: �;,�:. ':"'�
.
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Consciência Do
Perigo

Instalou-se em Blume,

nau um núcleo da Ação
Democrática populan. Ci

dade rica. Cidade indus

trial, com boa massa ope
rária e anafada burguesia.
oioacc de trabalho. Cida
de sadia. Na instalação,
apezar do tempestuoso da

noite, umas sessenta pes
soas. Burguêscs ameaçados
em seu conforto, de auto,

moveis, capas, guarda
chuvas? Não.! õperártos
em grande maioria, tra,

zendo seu epõto. Repulsan
do o pe,rlgo da miragem
vermelha, Como dar título

a issO? Consciência do

perigo. Do perigo de um

g:;;I�oasv�:����ra:�ir!;
(Ação Democrática Popu,
lar).

exortou ontem os países
jmpurtadores de cafe .a da
rem � sua máxima coopera_
çãõ a um acôrdo a longo
prazo pa�a estabilizar o

preço e a produção mun

dial.do grão. O Embaixa_
dor brasileiro Sêrglo. A;-
mando Frazão, falando
ante a confetêncla inter_

nacional dQ café, disse que
sem a cooperação dos paí
ses de grande capacidade

Televisão; prêmio de via

gem através do Brasil, pe,
la VASP'LOIDE; contráto
com

.

a gravadora RGE;
I TV-ABC.

lado se revelar quaUdades
e perseverar.
Nós, daqu], estaremos

compartilhando do mesmo

entusiasmo que, por certo.
anima o representante de
Santa Catarina, fazendo
v6tos para que Ollmplo
Silva alcance o almejado
título.

._ .,...�_...

/

Visita do Secretário da AgricuHur
à Fazenda Ressacada

Em companhia dos nrs.

Ezequiel Mala Filho e

Aloisio Leon da Luz Silva,
Diretores da Produção Ani
mal e Laboratório de Qui_
mica'Agrícola e Industrial,
respectivamente, na últi
ma quinta feira, o Dr. Luiz
G,abrie:h.; ilustre Secretário
da Agricultura, vIsitou as

instalações da Fazenda

Ressacada

Novo Manual
RIO, 13 ("O ESTADO")

- A Diretoria de Rótas
Aéreas vai colocar em vi

@r a partir do dia 10 de

agosto um nôvo manual de
auxilio a navegação aérea,
que tem por finalidade

tornar mais racn o seu

manusêío
'tas.

pelos aercnãu,

ultima vês, que o sr. Kon

der havia de sofrer por

����l;:�;��!a�i;!:� Dr. Durval Henn�ues üa Silva
suspeito, do bairro e praia

Com indizwel alegria no- mujtos.serviços. Em quase

de Cabeçudas, em Itajaí, lidamos na eteménae de todos os estabeleCimentos

=d:e:á: rl�s��.e :f��:�:�: :{:l�iS dOU:os�:jVe:rt�r::!� ����:dá;!OSsua�:;:Z���:Ci:
torta declarou-se então' do aTriigo e distinto pat,'!; sd se atastanao do maçis ..

impotente para controlar' cio sr:' dr. Durval Henr� térto em virtude !te suas

os atos do delegado, por
ques da Silva. Natural do enormes ocu.pações no SET.

ser ele neseôa ce confian- �ara�:��a (S��t����' p:; :ooc�a;�os;o:u7t:�:iSPOl!t:�;�
ça do Comandante do transferiu há alguns anos, lugar de reUvo, não sô pe-
?2 B.C. de Blumenau. Ape. aqui se radicando e for.. la sua cultura, mas tam_
lou o sr. Konder para su" mando largo circulo de ami bém por seus dotes de co'..

p�Ior instancla no Rio e zades. Agrônomo, do Qua
conseguiu do General Flr- d'ro do Mjnisterio da Agrt-

�e�eF:'::l���rc��ep��sl�ea:;; : cultura, prestou r.elevantes

::rt::eP��:���� a� ����!� ::arv�Ç�;m:l,�:{I�:' :�n��:
dante da Região Militar de tude de seus amplos conhe_

Santa Catarina e Paraná. cimentos e entusiasmo pe-

Rio, 31 de Outubro de lo trabalho, chamado para

1942. dirigir a Inspetoria Regio_
nal do Serviço de Expan· de seus mais dile�os ami.
são do Trigo, onde vem gos, associam-se as home':'
imprimindo com sua labu.. nagens, formulando' lhe

.

e

ta dinâmica e profícua a seus familiares os me_

uma sistemática di;!na doa lhores votos de felicida·
maiores encômios. O enst- des.
no nesta capital lhe deve

.
' i II

. ,Apel� do Brasil· aOS
I

ii.11 Im�b��dôre$ 'Oe Café
WASHINGTON, 13 (AP_ econômica, as grandes es_

Q ESTADO) - O Brasil perangas das nações pro
dutoras para chegar a um

acôrdo que tenha êxito es_

tarão destruldas. Salien

tou Que- se ois principais
consumidores da Europa
Ocidental atenuarem os jm

postos internos e externos

. e . as barreiras \alfandegá_
;rias, as exportações cafeei

ras da �er1c Latina e da

Africa aumentarão em três

ração boníssimo, sempre

atento às boas causas. Na

sua residência, 110 dia de

hoje, acorrerão dezenas de

amigos e admjraciores, qtc.e
iráo lhe tributar ap muis
significativas provas de
apreço e estima. Os de O

ESTADO, que o tem no rol

Juca Chaves em Florianópolis

milhões de sacas.

Chegará hoje, nesta Ca

pital, o cantor Juca Cha_

ves, criador de modinhas
que revoludonaram o ra

dto I' trlevlsão do País,
('nn�lit\lilldo �'T:1nde S\I·

'·".",so pela .':'11:1 In.�pir"d'in
( ';_'1.1l:":.!,. ...... ,J. .. )..1.,,- • .,;;\,

wt�{·
..

-

-- �,.. - .�'-�:'
...'"

executada pelo seu viomo,
seu companheiro de jorna.
da artística. Juca Chaves,
estará se exibindo, hoje,
par-a a -flociedade florlano.

politana. pela pnme!ra

,"P/. '"LoUrE. '.:'.C.-:""jC t.
:.......<i.C- ...

S. Excia. teve oportunt
dade de conhecer e verifi·
car o plantei de gado clt
existente, bem como apre4
clar Os experimentos de

pastagem artificial que es

tão sendo feitos, sob a

orientação e supervisão dos

técnicos do Laboratórib de

Quimlca.
Após, o Dr. Luiz cabnet,

se dirigiu ao vizinho dis

trito de Trindade, tendo
na oportunidade, visitado
ar serviços de Apicultura e

Avicultura. ali Instalados.
Em seguida S. Exc1a. vtst.
tou ainda as dependências
do prédtc do reboretõrto
de QuímIca.

Das visitas, o dr. Luiz
Gabriel colheu as melho
res impressões possíveis
sôbre o rItmo de trabalho,
dos técnicos que chefiam
os serviços acima meneio.
nados e poude, ainda, co

nhecer "In loco", as refor

mas ultimamente "Introdu,
zidas nesses setores su

bordinados à sua Pasta.
Ao término de sua lns'

peção o ilustre Secretário
felicitou calorosamente os

seus auxlUares pelos es

forços empregados em pról
do bom andamento dos

empreendimentos da se,
cretaria da Agricultura pa
ra um melhor atendimento
aos nossos agricultores e

pecuarlst2.s.

Vocação
Suicida
Blumenau.

mccracta. De ouvido e

Ouvido, cocnjcnancc, etee
tando, esclarecendo, orteu
tando, denunciando. Po
nêsse Inquérito, a class
mais afortunada, mais do
tada de bens uecídtu.s

por uma ditadura. Hones
ta: bem intenctonada, qu
endireitasse isso que est
ai. Naturalmente um íss

que não chateasse, nã
aborrecesse com essas bob
ces de fome, de miséria, d
reclamos. Anseio por dita
dura. Anseio por algema
Incapacidade de ser IIvr

Justo o clima propício
comunismo. Aquela mesm

acomodação, aquela me

ma subserviência, aquel
mesma covardia que as

segura a 35 mil membro
dos partidos comunistas

domlnio de uma massa d
um bilbão e trinta e cmc
milhões de almas soc!
listas. (Ação Democratlc

Popular).

Cada Povo Tem o Governo

_IMJnerece . :...
Não são as crises poli- apêlo ao Iiberticidio d

tlcas que dlsth.guem o qualquer natureza. Be
sábio andou quem diss

bom do ,mau exercicio da q� cada povo tem o go
democracia, antes elas são Vet1tO q�e ,merece. Vot
benéficas â. .educ�ção de. malo. vot.a1 em .corrutos, es

mocrátlca do' povo - O col�el dem&lQlos, ele
que realmente 9,eflne êsse opottunistas e vereis
exerclcio é a cqnflssão de; sa.,Moria do rifão.

incapacidade rio solucio-. Manifesto de advertên
nar Os problemas � eia da A.O. Parlamentar.

Contou-me o Edú, do Banco do Brasn, que u

seu colega fez o melhor negócio do mundo, aàqulr
rindo um automóvel de terceira mão:

- O carro é tãa econômico, mas tão e�onôml
mesmo, que para encher_lhe o tanque de Jasol1na
necessário desligar o motor, senão não enche

Brasüi'tlade
Comentário de um engraxate nacional:
_ O clube mais brasileiro do Brasil e o Botafoga,

pois tem um património avaliado em 100 milhões 8

recusa vender o passe de Garrincha por 700 mllhõesl
Brasileiro' é assim: quanto mais pobre, mais açucr'
no café!!!

A porta da Carteira de Crédito Pecuário, recebi
consulta:

- Será que eu arranjD um emprestPmo com ga
rantla de penhor procário?

- Acho difícil- Só .$8 o amigo arranjar uma g
rantla que não seja assim precária. Aliás, como'
êsse seu penhor precária?

- Pois é a garantia do meu gadol

Demagogia

Dizia. ontel um politico:
- Tomara que o Congresso

minlstêrio!
- Mas, então, você quer que o Brasil contlnu

emcrlse?
_ Nada disso. Eu não quero que o Congress

aprove hoje o novo ministério. Pode aprová·lO ama

nhã!
..... Mas, por que?
- Hoje é seuaAfeiTa e ainda dia 13!! I

é.����

Economia

Bancária

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


