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(el�o Ramos foi recebê-lo na cidade serrana
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ARGEL, 2 (V.A.l
"Amanhã concluiremos nos

SBS conversações devolve

remos a esperança ao pais"
_ declarou ontem Moha
med Kidder, representante
de aen BeUa, ao termino
de uma entrevista de três
horas com seus antàgonrs
tas"'d,a. ""cação. ltabllb" da

FLN, Belkacem Krim e

Mohamed Budiaf. Por seu

turno, o porta-voz destes

ultimas acentuou: "todos

desejam chegar a um acor

do".

Hoje será realizada uma

reunião de plenipotencia

X1otJ-?iI ]uas .tendencfa,IVa.

MARECHAL JUAREZ IAVORA •

Afim de tomar parte nos

trabalhos da Convenção
Regional do Partido Demo

crata Cristão, em cuja Pre

sidência Nacional está em

exercictc, deverá chegar no
prôxlmo sábado a esta ca

pital, o sr, Marechal do

Exército Juarez Távora.

A chegada ce s. excia. es

tá prevista para o dia 4, à

tarde, devendo falar na

sessão de encerramento no

recinto da Assembléia Le

gIslativa, no domingo, a
tarde.

O Marechal Távora de

verá proceder uma conte

rêncía, dia 3, sexta-feira,
pelo rádio em .rotnvtne,
ond� se encontra e no dia

4 pela manhã, falará pela
rádio "Nereu Ramos" de

Blumenau, sob palpitante
tema pclítíco da atualida

de.

as necessidades coletivas,
Dessa maneira, salta aos

olhos de todos Os observa
dores do atual panorama
politico-administrativo de
Santa Catarina o patrióti-

Mas nem asstm certos

demagogos de visão oonti
?�ada aos p.róprios mesqui
nhos interêsses não ee que

?'em dar por superadOS, IIOS

seus caducas métodos 4e
fazer politica, sem fazer
justiça â inteligência e â

educação do povo. Tão ce

gos pela ódio e pelo despei
to, êsses forjadores de es

cãndalos náo percebem o

que, em torno, lhes desfaz
pela evidência dos fatos os

tramas da intrujice, em

que procuram colher des

prevenida a OPi7tião públi-

-'Dr. Renato Ramos da'silva
Por ato recente, publi

cado no Diário Oflcjal, O

Governador Celso Ramos

vem de conceder exonera

ção a pedido, do cargo de
Secretário Sem Pasta, ao

Dr: Renato Ramos da Sil-

A· 'resolução tomada pelo
jóvein 'e prestimoso auxmar
d" Chefe do Executivo ca·

tarlmfuse se deveu a seu

esta&o_ -de sáúde, qu"! lhe

exige rigoroso tratamento,
impedindo, por outro) lado,
de continuar a. emprestar
no espinhoso cargo, a ln·

vulgar capacidade. e tiroci
nlo com que vinha �e ha

vendo, e que confirmou so

bejamente as esperanças e

a expectativa do Governa

dor. da 'administração e

dos pessedistas.
Nas circunstancias p)'e

sentes, todavia, o dr. Rena
to Ramos da Silva. mercê
de �eu deseja de continuar
a prestar serviços à Pasta
de que foi primeiro titular,
não poude continuaI' à
frente da mesma pelos mo

tivos mencionados.
Ao . mesmo tempo em

que auguramos o completo
restabelecimento do ilustre
ca�rlnense, a- quem. o PSD
tanto deve, bem como o Es_

tado, confiamos em que em

breve possa. Santa Catari
na contar novamente com

colaboração pn:ciosa.

Sucede, porém, que o po·

vo não se deixa ludibriar.

Tem exce;en_e memória.

Tem já Jormacta �ma viva

c01lsciéncici de civislIw. Um

povo que já sentiu na pró
pria existência os eJeUos
de tantGS e tão dolorosos

descalabros não perderia
senão à !órça de reatiza
ções em contrário as peno
sas impressões do que so

freu. Vê os seus proalemas
em caminho de solução.
Sente, agora, que não está
abandonado. Convenceu-se

de que o voto· com que ele

geu o seu Governador fol
acertado. Não crê, portan
to. numa oposição que, já
pela forma como se ofere
ce à inteligência popular,
denuncia a S1'a fal,a de

razão. Despreza, pois. e

com agudo senso crítico,
os que pelas palavras de

hoje se condenam a si

mesmos dos atos que on

tem: pra 'icaram ...

Soae, por isso, de signifi·
cação e valor moral o dis
curso com Que. ainda há

poucos dias, na cidade de

Blu7Tfenau, o Prefeito Her·

cílio Deek, cuia caráter e

(COllt, na �.n pág.)-

Ultimas Noticias
RIO - O Tribunal Regi:J�

nal Eleitoral autorizou a

Llght a retirar todas as

faixas e cartazes etettorais.

afixados em postes de nu

mlnação ou proxlmos da

rede de distribuição. A me.

dída visa evitar a repetição
dos acidentes ocorridos em

camapanhas anteriores.

MANILHA - Com 13 pes

sôas a bordo, está desapa.
recído 'um avião da ma.(�.
nha dos Estados umdos

que ao que se presume c9-ill
ao mar nas proximidade .s

desta cidade.

BRASILIA Serâ apre.

sentado na próxima 2a re',

ra a câmara dos deputadOS
o ante projeto alterando dis

positiVO da lei Que Institui

a cedul% unlca nas eíetcõee
de outubro próximo.

FORTALEZA _ oo-u a

presença do professor F.·an

cisco MangabeIra, prestden.
te da petróleo braalletro

S.A. será lançado sacado

nesta capital a pedra run,

damental da' fabrica de as

falto da empresa estatal do

petróleo. Após a cerimónia.

o professór Mangabe�ra,
procederá a visita de ImL

peção as varias unidades
da petrobras Instaladas em

Pernambuco.

N. IORKE - O satC:Jtc
de comunicações "star" vai

mostrar o Brasil a 180 mi

lhõ� r�e nortr.1.merlcar;os
através de um programfl de

televisão a ser transmiticlo

diretamente dos Estados U·

nidos a 7 de Setembro. A

iniciativa faz parte do pro

gra"ma do conselho con.'ul
tlvo do Brasil...,.. esL:l\;!;')s

Unidos para divulgar o Boa

sli na 'Amérlca do NOl'�e.

RIO - Chef,'aram hoje �o

Rio os corpos de 8 vitima,;

do desastre ocorrido ontelol

na cidade de Vlsoça em A.

lagoas. Os corpos das v'''

mas serão sepultados a,

mp.nhã no cemltêrio de ti.

João Batista.

RECIFE - O Sr. Ceis�

Furtado apresentou ao con_

selho dE:lIberatlvo da "Su�

dene", os pontos baslcos do

plano diretor do orgão.

AKRA - Uma bomba ar_

remessada contra o autpmó
vel que viajava o presiden.
le Keimann matou 2 pej·
sôas e feriu outra.s 60. O

Proveniente de Lages, onde às 10 horas de hoje re-

verenciará a memória do Presidente Nerêu Ramos, colo
cando f1ôres no monumento erigido ao

grande catarinense em sua cidade na

tal, o Primeiro Ministro Francisco
Brochado da Rocha chegará a esla ca

pital por volta de II horas, viajando
em avião da FAB.

H o n r a s militares ser-lhe-ão
prestadas por um pelotão da Base
Aérea, após o que, o Presidente do
Conselho deslocar-se-á para o Palácio
Residêncial da Agronômica, onde o

Governador e Sra. Celso Ramos o re

cepcíonarão comum almôço, a que de
verão comparecer membros do govêr
no, e autoridades federais e milítares.
A sra. Brochado da Rocha deverá de-

sembarcar no Aeroporto Hercílío Luz às 10 horas, -"porém
proveniente diretamente de Pôrto Alegre.

N a tarde de onlem seguiu para Lages o Governador
Celso Ramos, fazendo-se acompanhar do deputado Joaquim
Ramos, do dr. Ivo d'Aquíno, do deputado Osny Régis e do

.sr. Aureo Vidal Bamos, além do capitão Luiz Gonzaga de
'::So�1:IIb-cftete'\hi Gasa®1iliir:' j' ....', '_: -

Após conferenciar com o Governador, o "Premler"
seguirá víaqem para o Rio.

.

Grupo da
Prainha
o oovêmo passado raie

va em escolarização e na)

dava escolas. Ficava apenas
na promessa. Escolarização
para os et�rnos vi�'iiante;:,
era coisa para uso em cam,

panhas e1eitorals.
Veio Celso Ramos e revr

jucíonou o ensino em Santa
Catarina. Está em execu

ção a jato, o programa d,ts

1.000 salas de aula. A par dis
so desenvolve o Govêrno 'l.

ti;ldade de malar fólej;n,
com a construção de novo.,

grupos ps:::o!ares. ginasios
e escolas llormais.

A Prainha. bairro de Fi.:,

rianópohs:., pedia uma escu

la. Exigia uma escola, os

governos .da UDN nâo lhe

-deram.
Agora. COlll o "go.",}rl"fI

odioso", cemo diz a OpJ,;,!
çâo, a Prainha terâ o se\1

Grup� Escolar. As obras f:3

tão em p:eno andamento.

Escolar;zacão
Escolarização' não se faz

com meras palavras. O Go).
vemo Cel.':!o Ramos realiza
a através de atos, espalllnn
do novas escolas,' abrindo)
â infância escolar n')va, e

radiasas perspecLlva,s. A lUt'

ta das 1.000 salas de :;ou,,,

prossegue sem lntervalo:;.
É um plano de emergência
destinado a fazer com que
a.. população escolar tellna
onde c como estudar.
Recentemente, ::> GovilnD

presidente de Gana saiu i concluiu a escola de SUl'.
leso cio atentado, segundo tendal, no '01'0 municíiJi'l
cOlllunicaqo oficial. de Witmarsulll.

�Mais Um Convênio Do PLAMEG:
Salas De Aula Para An:ta Garibaldi
o PLAMEG vem de ::I�5 - como contribu'çào do :'L'\

nar convênio conl a Con_ MEG. um mllhào de crun'l

gregação das Irmãs da Di 1'0.5, e a execução de 3U,��

vina Provldêncl81, para a obras deverâ obedecer n!;

construção de quatro sala;; têcnlcas e pedai,jÓ�
de au:a, junto ao Colt:i!;io gicas.
Santa Maria Qorettl, lCJca.

IIzado mi munlcipio de i\'

nlta Garibaldl. Rolilry Clube Do
Estreito

ARGELINOS chegam a acordo
ARGEL, 2 (OE) - Urgente - o re- ��:'" �r�����l!:��;O�eJ�I� �:;�po "V�:��;�a" hO:t� B:�

presentante Ben-Bella vice-primeiro mi- �!��: e�t��g:l� reagrupa- ���� aóe��:si�:n��ma�:
nístro dissidente, e o representante Ben- Deste modo, ao comemo- de posição dos -kaones''

keda primeiro ministro do governo provi- ���e�:�de��ll�,el�����:m d: ��n�;�ena!��:' u��;r���
só rio argelino, chegaram a um acôrdo pa- �:�f�:�s nd� ��eeliaa ������ .!�:�e�=r:r�I!�t:��:r�: Q�=
ra solucionar a crise argelina. Àpós o ter- :���:�� IS��a�d�ant�U:�; �ev�tag��;�ra �=�Il:�ve�:�
mino da reunião distribuíram comunicado ��::: �o!:geJe:��n�: a:;;. :�dd:rge��o:�:���an��nd:
ressaltando três pontos: - 1°) O país será sido líbertaho, após sua Instalação do "bureau" po

administrado por um escritório politico,
detenção por militares de litlco de Ben BeIJa.

que será i�stalado amanhã. - 20) Será O Gov Cei R· oseleita uma assembléia constituinte. - 30) • so am
Será realizada uma reunião do conselho I·ulnado pelo s atosnacional de resolução argelina, depois S seu
das eleições. PI:::� v��r���êr:l�a�coha'sr� ��r: ��::�:�tr:��!id�ued� m:n��Nã-; �r�:iOq��V����'

Celso Ramos já apresenta Governador .Celso Ramos gram o consórcio rrauco,
resultados de vulto. Por está realizando. Ainda há gf,manlco Que ccnstmnra
toda parte, em tôdas as re- poucos dias, o Banco de uma usina elétrica no era

glõeS do Estado, em todas Desenvolvimento do Esta- sn, lól anunciado hoje pe.
as frentes admiúistrat{vas, do foi aberto ofiCialmente lo gabinete da atemanna
se vetiííca o dinamismo ex- ao serviço que lhe é próprio Ocidental. As firmas ale
,traordinário que a atual e que lhe está destinado, mães vão aplicar no pro,
gestão _governamental irn- na cobertura do Plano de [eco cerca de 18 mllhóes de
prime aos sertaçcs. VIsando Metas do. Govêz::.n,�. Com ês- dólares.

��:��tci�e;:7i)n��I=p:� l �:a�::l\���1f�r p, :_
-

� -

�
cidade de emoreeiunmento. �:�mt;���d�Õ�C::�, ;t:;t�= RIO - Mlss Universo fl2

No setor da energia elétrl-
veman:'e.. ao encontro das ��:g��� ;:Sl���� n�h�::xl���
a.spirações e J dos reclamos

Paulo, Salvador e Recife,

�:�i:�O��l�d��a�;�;c��u��� ���;;:;:��lAd:;:�nc::nc�;� participando sempre de p�

:� �:d�a�:eo �!��Oa'ati;;' ti-<:ações não pode escapar �::�a:ss��t:��10Q:e�ev!si�o
e entusiástico aton de :: ��:ç;:P:':���st�:�:: vem mais linda do mundo,
atender, com urgência, em

cata·rinense. ganhará peta temporada no

extensão e profundidade, arasn a Importância cs 2

milhões de cruzeiros.

Representando o PI�t:o

de Metas do Govêrno, :::OCl

pareceram ao Gabinete de

Pianejamentos do PLAMEG
na ocasião em que foi fir

mado o presente convenio,
o Engenheiro Afmes Guat
bcrto, Sedretárlo Executívo
do Plano de Metas do Cc.
vérno, e o Dr. Renatb Ra
mos da Siiva, Secretário
Sem Pasta; e l'cpresentau_
do a Congregação da D!-.:i
na Provldônclà, esteve pre
sente a Irmã Angela Ho;.

Lkamp.
AS q_uatro salas de au:'"

COI1Stl'UidaS, Lcràó

Na reunião de hoje a

noite, do Rotary Clube do

Estreito, o Dr. João Curlo.'!
Tolcntino Neves proferitâ
importante palestra sôbre
seus esLudos no. "Southern
Methodist Unlversjty', de

oalIas. Texas, (EhLados
Unidos) aon'"ce esteve n'

centemente fazendo curso

de Direito Compara.do.
O Dr. João Carlos Tolen

tino N�\'es é bachMcl dn

�:�I!��:�a��la,Dinüto �

,I'
'l"_��� . .,:."_;,,dt:il.l�;iiU:"'d.•;:;$::'�:; .,: dI··.._��_��< �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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iVAM O TelrívelRua conseíneuo Mafra, 180
Telefone 3022 - caixa Postal 139
Endereço Tel",rânco ESTADO

Diretor
Rubens de Arruda Ramos

Gerente
Dom1ugos Fernsndei de Aquino

RetiatoreB
J']I\v1.o Altrerto de Ame.In, , Osvaldo Melo.
.s utomo Fernando do Amarar e suva

Colaboradores
Prc.r. Barreiros FHhr> - Dr. Osvaldo Rodrl&ues
Caiun! - Cid Gonzaga - Dr. Alcides Abreu
- PN'J!. Otbon d'Eça - Major ncercr.so JIl
vella! - Dr. Ml1ton Leite ria Costa _ Dr. Ru
bens Cc:sta - waner Lange - Zury Macl:a
::lo Láznru ae-torcmeu - Ilmar carvan.c
- Pruf. r-acto Fernando ele Araujo Lag-o __

Ha nulton Schmidt - A. Seixas Ne-to
/)FlP�.RiAM;;;NTO ESPOP.'/'rro

Rt'(!'l.(,or: Pcdru Paulo M'Jchado
lV'{])l/.{'If'S auxiuarea: Manry Borges, Ruí T
Lol,o " cncereo Nahas,

CC'laoorad.ores: DIVERSOS
Repnsmtantes

Represenfacêes A. S r.are Ltdn.
Rio (GA) Rua Senador Dantas 10 50 andar
Tcl: 2�-'i'}-24
Rito P:tHIo - Rua Vitória 85'7 ......; {'.Ot,�. 32

-

l'orVl AJ{,:trf' - PROPAL _ Pr ae-a D F'f'lidl'.
no,� com. 11 _ 'T('!.: í4-'lO
A""T1li'� f' ('(,rf'''�I)''1''ll'!f'"I,f'.�· em todos OS mu
nreuuos de Ranto cntarrna
Anllrwln<:: mf'dJanl.f' eontmro de rJ('ordn com <I
trhl la em vtzôr.
f,<":J�'.'\Tnp.;\ ANUAL f� .. e 2'Mf)OO
V�""I'A P.\q'T,�,\. - Cr!'l 1000
A nilN'tifl r.iíf) ,�e T(>.',fJn·IQ(tI!iIi�o 1Y'/fI<:_ rvmreí.
ir)' f>1J1;fl,ln, 'In,� mti(1IJ.� asMll(lrl.o.�

..

sra. Tercilia B�t:::.lha Baytaff
- srtG. Marlene Andrade
- "'0. Reo;.,a Frcnzoni Oliveira
- Menina -Rasano Bento
- Men'no AIl-,a Reg;no Barbosa Matos
- sra Evongel isto J Kotzias
- sr. Plácido Alves'
- sra. Lidia Spindola
_. sr Afonso GEfosia
- sr Darci Pereira
-S'I'.' Almir Baixa

- sr. Silvo Brust i
- -sra. Vva. Mario Etelvina Liai') de Oliveira
,srto Aic!" "",..,�i), Machado do Veiga

�r MO')c.ir Galliani
Henrique de Bem Filho

r. Walmir Jose

ESADO LEITOR:

ra publicacão do seu aniversárió nas Socic;s
'-:I.mos preencher a ficha obaix:J, --remetendo_'�t
c����ost�l. 139._ Florianópols SO

Data do Nose :mento

Profiuõo
Estado Civil .

Nom(' do Conjut'lc
Dota do NOf:.ciMe-ntO
Nome dcs Pais , , ..

1-
(se menor)

_

fMPREGUlSMO
A mnior chaga do atual política é o empre_

guism'>. S€'m /)oss;b�lid ,de de persuadir o povo que
possue nuclid0c' ba�tcpte poro o cargo que pleiteio
o polltiC'l Cl�lu poro o de' dor emDrej)'OS e oferec�r
focilidodrs. Nisso resid:: meloncóliccmente o fór _

mula Qerol do prEstigio pOlítico.
'

C"md der,orrêncio, o estatismo invadindo ',)
Iniciativa privada nos formulas mais abusivas e a_
berrantes C0m que vai crkmdo cargas e postos -1
vg{2,Çirj('>n"! dns cabos elcitorais

D<-tí o falência, doi o deflcitório, doi o vulgori_
�� �a�:CUI�:��il::O� c�:i��� o���r����:er��u�
londo no eCOnomia brósile;M.

fmoreqos. empregos, .f'moreqos... ,

Em breve seremos um Estado sem pr')duçõo e

maduro poro O comunism?
(Açõo DemocrátiCa Popular)

IHoyos-'iiefiiôi-V1sloriadores Para
(} Emplacamento De Veículos

, Foram designados mais os seguintes peritos vis
toridad�s, que funcionarão durante o emplacamento
d<' veiculas no Estado de Santo Cotarina:

Nilton B�ppler, paro o municipio de Anitápo!is
Bernahrd Grosch poro Benedito N'Jvo.

'

Lídia Vales Bento, poro Paulo Lopes .

Lidurina Venerante Magnus, poro o município
Praia Grande.
Oscar Briçli poro Solto Veloso.
Wadomiro Barani, para o município de Tarróio

,ta.

,'\TENCAO
,

Anora em COOUEIROS o oportunidade que vc_
"? esperava, Local bom e saudável. Ideal poro férias
'imn clima. Pertn do orn;o e de seu ... llIbe

Lotes a partir de Cr$ 200,000,00 Vendas em

A convite da Casã Brancà:D jorna-:
lista brasilEiro recupera-se de gra-'

'd t
mento do 0010 do reeiur e na atingida, que havia ocr

2 - -meertcta" a doçura que. dti.x;1 9::- Nos sal�es do. O�car"pa,ace II" ve ac',' 0n e �1�LUs:�s �agar:.rn�o�:;eit: !r��i;l�c�t��:t;.!� io� ����rl,t'C':tnte esta sendo assunto lia soe ,eua/te tel o Clube SOCIal Paínetras",

realiZOU,
L

.

i i . .
.

carioca.
•

coquitel. Parcialmente recunomdc, �esC�a��it,�C��rm�:rc����cn� ;t�s�ã: :���al���I�:e����
,

depois de quatro meses de tratamento a que me estou mauzadce. Se Dão bastasse3 - cact.da Bcck na rnovtmentada c �e -. Ctmt Jant�r �o npnrtumentn tratamento no Hospital MI submetendo vcunret à nor a gentileza e carinho com, tuxucsa peça "A Vi<la da Velha Senuo- PresIdenCial do QuerenCla Patace JI.-.tel. mar Walter Reed, em was malídade. O Presidente que fui cercado pelos fun-! ru", no T;·atro Munleipal. merece os m-. ii. ��."h6ra Tere�a Iu.m"a.u" .ru:.:pc:onou hlngton, onde ücou inter- eourere. sabedor do meu ctonâríes do govêrno norte.

11h:lteS elogios. oonndados no (lia de seu mvcr. j nado a convite do Preslden I I rti[, • • • • � •

I te Kennedy, regressou ao ::'hla�Y��a:�Oen�llb��a��: �::r :::�{af�l;;t�l:r����:
"

4 - l'[arcada para dia 22 de seteu-e 11 - Thelma Elita a estreí'nhn cata- Brasil por alguns dias 'O
que rêe recentemente aos da Casa MIlitar do Preslden

bro a reea d! apre�ntação de "Bre! ..... nnense que brllha no mundo arttsuco "'\ I jornan-ta l'--arcisio eJet.o, Estados Unidos. O Embaíxa te. aquelas autorida,-Jes me

I ;;:::���a!�:��::�':7::��tc!:�:.: ;,��.�:���a.,.nE�'�i:: .�",a ""am."co1 ���:::�:1:��1: �:�u�; :��E;�:e�:a��:!;.��1�':: �::��::'�::e'�:;;:�;1�
I �I�p:e ;:�:�IC de Santa Catarina .. QueiM Fern�Zn� �i ��oenz�:nu:� n�S::�:�IO L�:� �:;:r.����:!:�:�:���r:�:� ::a�h�;goto;;e:i�ent�nf�:n�: �:::at>�:n::g�;�:c��:�açiQ�I" '; >!1 � pu foi par da Debutante Lucia d'AquiJ!u U. A, euíoneava a minha Atitudes como estas [!pre-I 5 - Agradep a gentileza do

j
convi.c :��i:i�:, já está de vOlta.' da

temporad.1.1
. gO�ê :i:a:�I'�::m::�:::o�o ��t:�:t�ãrO d:apa�:�i��1 c��n:: �:n:aU�õn�l�a J'�:!l��di::a::�f

que me foi c!lv:ado pe .... , Oflciais da P:,· .,
• • •

espírito de soJldanedade t�o meses de tratamcnt:J OI' r,olidariedade entre n:lS�OS
:ida Minar do Estado de Santa Catari':' 13 O Gremlo Embaixador EdmUI1 humana demonstrada pelos topédico minha recuperação povos. concluiu Tarcisio
pl:lrB particIpar dos festejos amann:l. d:J da Luz Pinto. dos Bacharelandos da Pr",sidente João poul::.�� e foi admirável. Minha per- Cleto.
quand:{ receber�o a\ E�p:da5. Faculdade de Dlre"O Je Santa Catarinn, John Kennedy, _ declarou

I
- log:: mais as 20,30' horas no cine S""'\ o profis�ional de' impren�a,

cons�r�i�::ti;'::a ,:�:i�:: ;:be I�::� �: :�:enet�a:: ���:::�!�;�o
' filme "Jü!'

;; ���ov���i�iS��C:mh:cI�:�
A ....ôsto realiza'. e á coquitel e churra�I'a

anos: no qual sofri rompl-

I d: aO'S' as!':<;,ciados e as Debut,antes do
.'

baile oficial de 1962 _ O coquitel que !>t'. 14 - Mar��dO para � dIa 25 proxm'� . ::

I rã refado a whisky Old St. Andrews, pr(� "Desfile Bangu
•

ReM
* salO:S do Clube 1.>

dutos da Disti1a.ria Medellln S. A .. 1(,1
,.I gentilmente oferecido pelos seus reprt' {I', Outubro. QUln� senh�rltas �aq"�I:1

! sentan�t:� Silvio. orla*ndo �amiani, �:::�:�:n;�n��::al; �: �:��ob:'ISS EI(-

I 7 _ No próximo dom' ngo na igl'tóP..
/ • * •

'I
Matriz da cidade de Hajai, realiza;'s,�:t 15 D� p�rabens. o casal senh()� e

a cerimônia de batismo de Cario, Edua,· senhora Sadl Llm� (C:audete), �e,lo lIa!.

do, Oh:l do casal d,r. Pau:o Bauer Filho cimento de .!'eu fil.ho. Alvaro InaclO.
.

..

) O padl'lnhos de Carlos Edt:;;.r.. 16 - Logo maIs as 20 horas, reumao f

��tr�:�l�r : senhora Pau,o Baucr. (las Debutan1es do baile oficial_ de Ulfl:!, 'C �;".

..;.. nos salões do Clube Doze de Ag�to,

aDeputadO Dib therem, c:�ãuclifnêiãcõõi
O Ciov. Em pauta assuntos de interesse

do Estado de Santa Catai')" serviços de água e luz, com pê:os que foram cncnmmlH\

d (apitaI na a Capital I..erá '\1:elhor� atendimento a vários, I,:U;: dos às autoridade'j compl>'

a 1 c:���._:_e.u� ��sP��dcndo_a���_ao" a,

�:;�Sta��r Di�n��:éQd:' /lo

P�:d:'��' c�ee;;�e%.on'�: Pl!AME6 Abre Concorrência Pública: Inqllerilo: . � omLDO ••,.. ,

:eG��:��:�i:r e;�l::ia�a��� iPonte Sôbre O Rio Braço do Norte Abastec1menlo �1�lg ��i��� �;:I��e;�� f:��dRo�S�: im����;
no Palácl-:l d.a AgrOl1om,{:,1., O Plano de Metas do de produzir o serviço no

RIO 2 (OE) A comissão
veis Coraçoes e .insensiveis consciências dos que '>e

oportunidade em que·iol':l.1n G:.\'êr::o fara realizar as 14 prazo estipulado, e ainda, senato'rial de lnquerlto sê- ,:e�om a,)umpflr seus deveres de municipios (e são
tratado::' vários assuntos de horas do dia 24 do corren- cujo engenheiro responsá-

bre o abastecimento. remi- �numeros. que não pagam impostos, a nossa Prefei
In�rês'Se de F�Ol'ianópoU te, em sua sede, a concor-· vel já tenha exec,uta::lo ser-

ciará seus trabalhos esta t�ra (vem publicando um grande Quadro de;;onstra_
O parla.mentar pesse.!;.� rência pública que tE'm Pqr viços da mesma nat.ureza,

manhã no paláciO "Mon-
IVO COm gr,áficos e comparações) poro que se saiba

ta levou ao GIlefe d:> p,l�ll'r flnalidade a elaboração do O inicio dos trabalhos
roe". Devera ser tomado 'du: o res�e�tq de receito tributária arrecaduda, '0Executivo a reivindicaçlltl projeto e a construção de e�tâ previsto denLro dc
depoimento do presidente d�rsB m.�nlClp!oS do Estados em toda eSsa vastidã'J

dos moradores do Morro::;';' uma ponte sõbre C- Rio vinte dias, a contar da da·
da Coap do Rio Grande do rezin�a� _C���ãbó�.ail1da mais pobres do que nóS: T�_

Cemitério em Coqueiros, Braço do Norte, na estrada ta da primeira ord�m de

que p'Oclam inStalaçao estadual SC,55, situada na serviço, _sul. _
'

_J__ . E� tud� vem tão perfeitamente bem explicado,
de rede de água na zun" divisa do municíp!o de

----C:--:-.��::--d:- Engenheiros ����� eXiste quem não se deixe comover até as lá

�;C�:i����:' �te��� P:;� ��7e��s�o N,nte com o de omlssao e
. �' o quadro real de um mendigo expOndo sua

Os serviços S�rão execu- PARA 1,NSPECIONAR OBRAS ;�:e�rar=��t�ue todos o saibam e não tenham dúvi_

���'�:as (�:c:��:�oc ��:Ci�� O S�.cretário Executivo Welther Di�s e João Alber-
.

Ao pé �ó triste conHssão, vem um opêlo pate_
caÇõe5 vigentes no Depa�'- do Plameg engenheIro to NicollaZZl, o primeiro do hco e também comovedor
t.!1mento de Estrad'ls de Almes Gualb�rto Designou. Plameg e o st>gundo,. resl· Diz ossim: MUNIClPE AJUDA A COMBATER
Rodagem de Santa Catari- por Indicação do tituhr da dente do DER de RIO do OS QUE SONEGm IMPOSTOS.

�=i edeDe:s����::n�� ����� ��cr::ta;i:bliC�:, �����sõe: SU:�t�ada estadual SC-23, que o�m�?tê!���� eq�:r���� combate\.�am
���p:os�:.d��� :p�::���� �:pa,;n:ntg,le;hO'be�:,;:oi��•.o': HO�el:"�C:I'; !�::�i����:�:�::lo�:s;5:� vo���a�dom:��e'u�t� o; �����:r��esd� ���7ei·�u!�?
firma QUI:' possua o equipa- .... ImpoSsível.
menta mecãnico disponivel, 110, na estrada Estadual ���:���tr�ro.:.��t:'��: Entretanto há um remédio infalível qué,' a_
de sua propri�dad�-:_�3�ngenheiro H�� chos da SC-23 eSC-53. en. plica��, st��á�t�m�����ov�:�I�at�i eXistente'.

,'.

genheh:o Bráullo Jncques Multo_los sem atender quaisquer alegaçõesDias pOr parte dos caloteiras.
Publicar seus nomes.
E deoois, mondar todos paro a justiça pOl'a que

suas dividas sejom otroves do Executivo Fiscal co_
brados pela formo perfeitamente legal

.

Um mendigo que tem milhares q'ue lhe devem
nã pode ser considerado mendig<l quando há meios
de reaver o dinheiro que lhe devem.

-

Já f,.,1 feito isso ou já tOmaram essa ,providên_
cia leaol?

Mos de modo e maneiro cóma deve ser feito?
Sem olhar O Quem'
Sem rf'ceios iniustificoveis?
Sem temor� de ferir esse ou aquele nos seus

melindres injuf:.tificoveis, tanto mais (]uando se '>0_

be. muitos não negam por(lue simplesmente não
Querem e Que estão em condiçães de cumprirem
seus deveres?

Faço_se isso e nõo haverá mais necessidade

CO.nlinuação dessas mostras 00 públiCO desse quadro triste do P0_
bresa do Município. ,

Outra concorrêacia, nO Não são os muníc1pios que devem combater as
19-50-53, para a aqul&1çio soneoodores.
de cofres de aço, tem sua 'E' o 'Lei e seus limites legais.n'bcrtura Ol.arcacla pr.r3 13 \ f a Lei esló nos mãos da próprioMuniclpalLdo corrente mês, dade .

Sociais

. . No Próximo Dia 11 Acontecerá O
1 . . BAILE DA MENINA -:- MOÇA � .

1 _ Amanhã acontecerá movíment« 8 - Clftulando na Cidade de llaJal
üa soírée nos salões do Ciub" Doze de. o '�&�I senhw e senbora Laércio Gomes

Agôst:J. (.Ana Maria),

Sr. Celso Ra-m�s, que '.!nca.
mlnhou o pedido ao Depa(,
tamento Autónomo de �n.

genharla Sanitária a· f'in

de serem tomadas as prG
vidências cabíveis. no "cn

tida de :satisfazer áquele
bairro da Capital.
Ainda com o Sr.

Ramos, o deputado Di�

Cherem encaminhou vár:os

pedldÇls de instalação de
luz eiétrlca em vias púll:i·
cas do Estreito, Saco d"'i
Limões, Coqueiros e Cón:

go Grande neste último .·0

licitando lígação até o 621'.
tão, bem como para Carvo
eira. Todos os apelos dp. [l

côrdo com as instruções do
Governad:lr Cel�o Ramo::.
serão atendido� pela ELF�··\
Em contato com o :'4'-', A

nlto z,eno Petrv, diretor do
DAES, o deputado Dib Chr,
rem foi informado de �t.e
já foI efetuada a encornel:

da do material para ::er'

impiantado o serviço de .)_

gua em tõda a Volta ao Mor

ro, 'beneficiandu, principal.
mente, o bairro de Pan'a·
nal. ReferIda rede, segundo
a mesma fonte, atendera,
posterlor.mente os l11-'JrM10
res da Costel;a do PlrapL
baé e CarvoeirB,
Com ta.lg provtdênellts :>.

dotadas pelo Governador

INGL:E:S 18
APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM 12 MESES

ALEMAO 12

YAZ1Gl
Matriculas abertas na Secretaria e

também para
CURSOS DE CONVERSAÇÃO PRÁTICA

Trajano. n, 14

(Altos da Farmácia Central)

-ADVOGADOS
ADVOGADOS:

DR. HELIO PEIXOTO. '

DR MOACYR PEREIRA.
PREVIOENClA SOCIAL: - Recursos à Juntos de Jul

6����6ESe ;�;i��LH����srodarios, BenefiCios etc

CI"VEL e CRIMINAL
Ruo P-ellpe Schmidt no, 37 - 20. Andar - Sala 4

,�,'

URRE tiO EM COQUEIROS
Venc·:!_se um terreno em Coqueiros - Praia du

S:::lldade - cam 15 metros de frente por 24 30 de
fundos, '

Trotar à R, Conselheiro Mafra, 90 - F'one 2442
7-8-62

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

DR. MAI)IO I1ENTR COSTA
M�DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPEClALl7h('):t'\ "Ih lI,INICA PROF
JOst Kó>S DO RIO DE JANEIRO

.

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
HORARIO DE CONSULTAS: � Dos 14 às 18 harcs

Pelo manhã, .hora m�:���ne�����ve aos sába�os
CONSULTORIO - Rua Ten. Silveira 15 - Canj. 203
EDIFICIO PARTHENON I

,.,

Por outro lado, foram
designados o engenheiro
Halley Dias e o advogado
Antônio Heinzen, Assisten
te J'lrÍdico, do Plameg, e o

engenheir.o' Joio Alberto
Nicolazzi residente do DER
de Rio do Sul, para constI
tuirem a ComIssão de
lI.valiação dos ImóveIs a

de-:apmpriar, compreendi
dos na Faixa de doltÚnio
da E!:trada Estadual se 23,
trecho Subida-Loutras-Rlo
do Sul.

....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A e

Sem Demagogía
Para jDeputado Federal

Orlando
PSD

Bértoli

(lINICA SANTA ,CATARINA
Clínica Gerill

Dognças Nervosas e Me!lfôis

Prepare-se para o Futuro
Aquirindo lotes de ferros, peqll€nos chácaras e óreos
para indllstrlas em

B,lRREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, onde {'stá situado o Grupo
Escolar local. ,

Os interessados poderõo dirigir_se diretamente
00 ESCRITóRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Jul:o Ma'in�
Ruo Feline Schmidt, 14 - Sobrado - Fone -

2347 - Florianópolis.
SERViÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZACÃO E REORGANIZAÇÃO
DE SERVICOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA - 160 .

FLORIANO'POUS -- SANTA CATARINA

A V I S O
o Departamento Central de Compras aviso oes

interessados na Concorrência Públ ica n_ 19_05_53
(aquisição de cofres de aço, de que trota o edital
públicodo no Diórjo Oficiai no Estann n.o 7,060, dE
30-5--62 e no Jornal O ESTADO n_o 14.441. ce

24-5-62) com abertura marcado paro 28 de ju_
nho de 1962, que a m('sma Concorrência PÚblica n.

19-05-53 seró rf'olizado no dia 13 de agosto de
1962.
Departam('nto C de Compras 27 de Julho de 1962

. Hnm('� Justino Pútrianovn
Presidente

4--8-62

InsUfulo Bras]. E!!�dGS ll!!idos

APRENDA INGUS
Mélodo I11l1ito f'fi(i('nll' ll1inistrodo' por Profe�.

Sôres f'specioi ilOdo';.
Curso intensivo
Aula� especiais poro crianças.
Prêç, -oleo!"lce cI'! tôd os bolsôs
Assegure o s,·u d0mínio uo inglcs fazendo deL

da jó, a suo matriculo no 6.0 andor do td. Zahia,

Edital
o Departamento centrar

de Compras CD C. C.J, de
conformidade com o art.
11 item III, do Regula
mento aprovado pelo Dr.
ereto SF-25-08-61t382,
torna públléo que fnrla. rea

lizar, no dia 27 de agosto
de 1.962, na sua sé

de, à Pt-aca Laura Muller,
n" 2, nane 3410), CON

CORR€NCIA PUBLICA,
condições seguintes.

I - OBJETO DA

CONCORRENCIA

AQUISIQAO

I - Fechadura, para POl
tão de presidio. r-cm r-ha
ve c meecncte. conrormo

amostra extatente nêste De

partament.o, Unidade -

Um, QuanUdad(' - 300.

n - ES'I'IPULAÇõES

Os interessados deverão

.,

de Concorrência
so. caução futura, suspen
são do registro de rornece

dor, etc.
2 _ Na parte externa do

envelope eontenedor dn pro
posta deverão constar os

seguintes dizeres: CONCOR
RENCIA PUBLICA NO

09 Oli 58, ft\quisitjio de rna

tCl'l;ll pura a PcniLt')J('iária
lia Estado)

3 - Em envelope separa
do, contendo os dizeres
do ínclso nntertor além do
termo DOCUMENTOS. (>111
earacteros IJt'!l1 destacados
erfcerrnr-se ão os doeu-.
montes comprobatônos de
idrntidndf' c idoneidade:
a) ('('rU<]:io etc Regj_�tro

na Junta Conu-rtiul ou

Diário Oril'ia] que tenhn

publicado o documento de
constituição:
bl atestado etc idonctda;

de, passado por Banr-n ou

duas firma.'; de comprova
da idoneidade comercial:
c) prova de quitaçãoapresentar os documentos

mencionados a seguir.
"'''1'Y1 !'IS fazendas Estadual,

1 _ Proposta, seladas
\ Federal e Mu�ieipal;

ambas as vias com' Cr$ .

d) procuracao, se for o

12.00 de selo Estadual e caso, passado a pessoa rr.

mais a Taxa de Educaç5:o e pre�entante do. proponen .

Saúde de Cr$ 10.00, por
te a abertura nas propus-

fôlha, em envelope fecha- tas.

do e lacrado contendo: 4 - Os documentos ao',

a) Designação do nome. ma (ou parte -deles) pode
e endereço da firma pro-

rão Sti subsututdos pelo
ponente: Registro da firma no De

b especificação a mais partameruo Central de

detalhada possível, indu- Compras do Estado de
slve marca, do material Santa cate-me.

que se propõem fornecer 5 - As propostas deve-

c) preço unitário e glc- rão ser apresentadas em

bal, com a explicação de duas vias. com a rubrica

que estão ou não incluídas dos proponentes em todas

as despesas de tmpôstos, as paginas, seladas na

taxas, fretes, carretos, se- forma do item 1. deste 'rt.

gUI'OS, etc.; tulo.

d) condições e prazo de

entrega do materfal, no lo

cal jndícado: DEPARTA
MENTO CENTRAL DE COM

PRAS, Pç. Laura Muller -

na presença dos proponen·
t(!� 01\ s('us representantes
legais.

1\ _ Abertos os "nvrl0·

j)('s, cada um dos ,nteres
sados tem o direito dü

:tpôr a sua ri�brica n:ts

RA'DIO PATRULHA: SOCORRO
POilCIAl DE URGENClA TEL. 3911
�--------------

Plecisa-se
DE SALA PARA ESCRITóRIO. TRTAR �OM O

DR. FLAVIO PELO FONE - 3496

folhas de propostas dos

demais concorrentes.
9 - As propostas I moôé

lo 001, à venda na tmpren,
sa Ofirial do Estado), de

verão obedecer às condi

ções estabelecidas neste

Editnl. nas Instruções eons

tentes rio versu das rnes

rnas bC'!1' como às exígên
rias do Decreto nO SF. -

25-01\-GI;3B2, de 1961 e

ctcrnnts dispoSjçõe,<; .ssto
duais e F('c!('I'flis sóbrc

concorrõncrns.

de pagamento.
2 _ Em Igualdade de

condições. será da'da prr.
rerêncía à firma e ..rtabere

eida no Estado.

3 _ Em caso de absolu

ta igualdade de propostaa,
será sorteado o vencedor.

4 _ A concorrêncte po
derá ser anuladn, umn

vez que Lenha sido preteri
da formalidade expres
samente exigida pelas I'C·

rertoas Leis e:l. orntssãc

importe em prejuljn aos

concorrentes. ao E,�tndo ou

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

II - JULOAMEN'l'O
a moralidade da concor-

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA: ELETRÓ QUiMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
Scees m"hilothos (PClpel e Plá,tiçol d;" 50 q"i1o'

Embalagem Doméstica:

C(>;"01 d" popt:tôo com 24 pocotn pl?st;coI da 1 II � ;b

R6pre<l!ntontcs poro os

E<todos de Santa Catarina c Paron6

BUSCHLE & LEPPER S.A.
Joinyil!e .. BllImcnou • (urilibo

AVOLTA AO tv{UNDO
Impressões a vôo de pássaro

Outra visita íhteressante, cidade financeira do Inqui-
é a que se faz á sê de da lino. "s'reedonund (terra

V. de Sant'Ana ONU um conjunto de 3 edj- da liberdade) é um parque

/ netos, construidos á mar- recem inaugurado, dístan-
Um passeio de barco ao gem do Rio Este. O terre- do 45 minutos no centro,

redor da Ilha de Manhat- no custou 8.5000.000 doia- onde, numa área de 83 hec

tares, se reconsututrum as

péctos .
dos Estados Unidos

desde 100 anos atraz, com

sua prtmetra estrada de
ferro - O caminho da San

ta Fé, fazendo o trecho de

Chicago a São Francisco:
ai trafega dentro da própdo
parque, num círcujto fccha

do, um trem autentico; os

vapores de roda, "Amerr

cam'" e "Canadian", qu('

::�l::mnol�n?l;�����i�ag:�
ca�as Uplcas de Chicago ele
1871, ano em que .foi ela

destruida, e para extingui-
10, fazer funeionar carros

e bombas de bombeiros em

modelos daquela época. com
bombeiros usando Os unHar

mes entiio u�açtos: passeia
mos 11m automóveis, mode
los de 190!!, dos qunil'., cer�

ca de uma vintena, cetâo
funcionando Interruptamen

.

te, à ctl.SP:JSição dos: visi
tantes.
o Central Park,

área de 4 quilometras por
800 metros, é um lugar de

descanso, muito frequenta..

do pelos novalorquinos: em

suas" tranquilas alamedas,
suas sobras acolhedoras,
suas fontes e seus passeios,
tem-se tal tranquilidade,
que de pronto se perde a

novação de se estar a dol$l
passos da 5R Avenída. uma

das mais movimentadas des
b. metropole. Está coloca
da nesse parque. além de
vários outros monu:llentos,
a chamada' "coluna de Cleo
patra" _ um mono\lt.o que
llata de 3.600 anos nntE"S de
Cr\sto, e que, doada pelos
cglpCios á cidade de Nova

York. para aqui foi trazida
em 1932.

•
(Continufl no pfóximo
núml'ro)
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(_ ) C:nnhu:r.ão � C'on�er."aç;;o d. paln...
e-m todo» o Est:acio

:'AMfiI"i,,-
.

Angustia - Complexos _ Ataques � Manias :íg��d�c��::l�e��e'��:�ce���Problemático Afetiva'" sexual. do o exame de receblmen-
Tratamento pelo Eft'troc�"'que com anestesiu.l to; .

Insulinoterapia - Cardiozoloropia - <;onoterap!o e) rteclaraçiíp dr: conhe·
Psicoterapia. cimento e submis�il.o às

Direção dos Psiquiatras _' ����!iÓ�c�t:���\�,_o'��e
DR PERCY JOÃO DE BORBA Concorrências.
DR' JOSt TAVARES IRACEMA NOTA:: Ser1i.o rrcusadosDR: IVAN BASTOS DE ANDRADE oS materiais éom dimen-

CONSULTAS: Das 15 os 18 horas sóel'. c outras earnctcrlsti.
Endereço: Avenida Mouro Ramos 288 cas aquem das esperlfica.

(Praça EU'lvina Luz) - Fone 37 � 53 ções, o que ocasionará ex!

,:tenrla de substltuiçno. re

tirada urgente, chnma
menta urgenLt' do segundo
colocado, exlgilncla da dife
rênça de preço pelo (a]Lr.

6 - Os envelopes conten ma vista da grandiosidade
do propostas 0\1 documen- desta cidade, FOi nesse per
tos, deverão soe entregues curso que tivemos ocasião
no Departamento Central' de ver os já falados cerni
de Compras, à Pru ca Lauro tértos de automóveis: em 4
Muller, nc 2 (fone 3410), a lugares curerentes. vimos
té às 14 horas do dia 27 de automóveis empilhados,
agosto clc 1962, medjante sem exagero, empllhrtdos a
recibo. em que >;e menclo- mais de 10 carros de altura,
nan\. data e hora do r('pe·

por um espaço enorme a

bimcn�o, rt'1sinado por Jur1'" mar.g,em do.)tio Este. Che-

.,i���C�;..�,�.������
abertas, it,� quinze hOMl:i. oues de proteção pam evi·
do mesmo dia 27t8 62. PQr t'ar invasão das ãguas. Por
funcionários de�ignados])o falar novamente em auto
lo Presidente çl.o D. C. C. e

1 - Pela ComJ.,'i5.o J·ulga
dera. j}ostel'ivrmrlltr-, so

rá rtoctarndo vem-eocr o

proponente que oferecer:

a) menor p-eço. coust

dcrandc-sc descontos. b"

nifi('aç6cs iml>Õsl.os. de.�pC'
sns e outras vantagens:
b) metborcs condições de

entrega;

rcncra.

Partido Social Democrático
DlRETO'RIO REGIOrtAl
SANTA CATARINA

Edital De Convocação Da
CONVENÇÃO REGIONAL

pe acôrdo com a decisão do Diretório Regional, to
mada na reunião de 24 do corrente, como seu Presiden
te em exercício, na forma estatutária, CONVOCO a

Convenção Regional do Partido para reunir-se nesta
Capital, no auditório da Rádio Guarujá, à rua Joãú Pln·
to, no dia 7 do mes de agõsto próximo /Vindouro, as 17
horas. com a segUintt! "'Ordem do Dia";

10 _ Ratificar ou retificar a escolha de candidatos,
delegada ao Diretório;

ao - Decidir sóbre outros assuntos de interê�sc do
Partido.

"

Fiorl'anópo!is, 26 de julhO de U162.
Aderbal Ramos da Silva

Presidente do D. R., em exercíçlo

c) memores -ondtcões

5 A comíssão Jul�ad'.
ru rescrvn-xe Cl dil'ritn di'

anular a ooucorrõncti, cn

se as propostas npresen
t:ldas não norrespondam
1l()S rnroresses do F��tad().

rfortanõpous. em 21 de
julho de 1962.

(Hermes Justino Pntrlar
'lava) - PresLdf>r1te

4-8--6:.'.

DR. CLO'VIS DIAS OE �lttíA

CUNICA ME'DlCA

tan, é uma coisa agradável.
Por 3 horas, através dos

rios Hudson,' baia de Nova

res, pagos por John D.

nocktetíer, Jr., e as cons

truções custaram 65.000.000,
custeadas por um empresu

Estomago intestinos, figado r vias biliares.
ConsultórIo: Ruo FelIpe Schrnidt, n.o 38
�e5idêncio:

Ruo 5, Jorge, 32 - Fone 2721
Diàriomenfc dos 15<15 18 hoi1is

'.

Atende dos 8 os 10 30 horas no Hospital d(' CcridodeY
.

'\-

York e Rio Este. tem-se uma

mo do governo- americano.
Tapetes riquíssimos (um de

les, doado pelo governo de

Iran: foi c resultado do tra

balho de 5 homens, durante
4 anos; monumentos e 0-

tiras de arte, enfeitam pro
digamente esse conjunto.
Nova York vem mudando

de feição, quanto ao aspecto
de J .s�us edifícios. E>mbora

ainda existam multo:; edllí
êfi!i'·ãlíirlÍ<f<',e,u!«"Iili..
mesmos, com as suas carac

risticas escadas pelo lado

exterior, desde o muis alto
até o andar terreo, ê enor·

me a quantidade de novos

prédios que substit).liram a

quels, e grandes arreas

vem sendo demolid�s para
dar lugar a prédios novos.

Mais no centro de "lanha

tann. zona comercial, pre

dominam Os predlos de es�

truturas de aço, com pare

des de alumínio e vidro; na

v6 em cidndes do Interior, zona residencial, o gc'verna
longe do mar? E' que, para tem desapr�prlado grandes
dClTetcl' a ncve, quando e- espaços, e nele está cons

la .começa a cair, no inv,er- truindo novos edifícios pn"

no, as l}!'efelturas espa- ra alugar, com opção . de

lham sal, em caminhões, venda aos inquilinos. Adota
sobre o leito das estradas e S6> nessa modalidade, um

runs, e ê esse sal que eorróe principia socialista, pois
a lataria dos automóveis. que o valor do aluguel não
Alguns poucos possuidores e o eq,uivalente ao valor do

de auLomôvels levam·os apartamento, mas á capa-

��� orr:�lue:�!�t ':�s�u�:�� � -,
com a agua g.,.da, ad'" CH EZI � no, N ÁO!
ao automóvEll; os Que não

o fazem sofrem as conse- C � ... � "i ':' O !
quenc1as com o extrago da

lntarla,

móvel. o americano ê, co

mo se pode dIzer, relaxado

com automóveis: vê·se com

freq�lencla, automóveis de
4 e 5 anos, que são muito

bons para nõs, com os por

tas e os lados completamen
te extragados. e cCom idos

dc ferrugem. E sabem a

1';)7.5.0 disso, quando tal se

Instituto De Aposentadoria e Pensões
\ dos Empregados em Transportes
•

E Cargas. (lAPETC)
Edital De Concorrência Pública Para.
Aquisição De Moveis E Utensilios

E 'Máquinas E Acessórios
Chamamos a atenção dos interessados para o EDI

TAL DE CONCORRtNCIA PÚBLICA para aquisição de

Móveis e utensílios e Mâquinas e Acessórios para a De-\
lcp:a('ia Estadual do Instituto, pUblicado a fls. 9 do 0.0 .

do Estado de Santa Catarina, de 31�7-62.

A CONCORRtNCIA serâ realizada no dia 16 de

ngir.�to as 14 horas. no Gabinete do Delegado EstaduaL

Florianópolll'., 28 de Julho de 1962
WALTER MELLO

Eseriturârico'Nlvel 10 B m.
,

T1rl'stdf'nt.e da. Comlsl1ão dE" Conrol'rllnrl:t

AULAS PARTICULARES
Ald(1<; Pariiculores de PORTUGUtS - LATIM

- H"TóRIA - FRANqS - PSICOLOGIA - FI_
LOSOFIA.

Pmf('ssor: Vlctorino Secco.
Av, Rin BrOt1co, 76 Nésta

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTADO - O mab antlg(l DIAr-i(\ ". "'''TIl. (".t,,:rln� "loriUllópolis, - 3/:3/62

n
RIO, 2 (V. A.) - Como

sempre acontece a Marinha
de Guerra colaborará estt
ano no transporte de mete.
ríat para a realização das s

ietcões, A pedido do Bupe
rtcr Tribunal Eieltoral o 'rrt
tão tansportará para Rio
Grande do Sul material des
tlnado ao TRE daquele E.�.

.E.

o impô,sto arrec.odado pelo Muni
cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços à Populaçõo: em Es
colas, Ruas e Estradas, Limpeza
Público, AssistênCia Social. etc.

Ao lado do piano a

�:e'lgante Maria Cloti�dt: Arau

jo, que participara do de.
I

:��e p�rli;:�� ee:: r;:�::;: i I
cio do lIospltal "Santa ea i Itartna' de Reabilitação. i'. Ib,.:!rv:. e a elegante MariàllSchmidt, sentada, I

.- ;;..0;;--.1.1..., O "Premier' Brochado da Rocha no
_.

*
-

• íe. cm Lajes colocará uma corôa d; 1 o- "Festa da suéter", no Instituto "ia�1
c-ubes. O mavch, que foi p RIO - Atendendo convi. , r�s :110 monumento do saudoso sena-ter �y, (Üa u:; . .., ce �et,emjJl"O, com a eJ-elçao;fetuado na noite de ante, do ge_neral Osvino Ferrem).

,
Nereu Ramas. O governador Celso Ramo." de M1SS Yã.sigy, marcará sucesso. Cn.,�c·

ontem no estádio da : ua Alves, o ccrcné. crtsentc e�tará p.resente � ambos após a ceflm� raní e seu conJunta meroôtcc, estará prp.'
Bocaiuva, agradou em cheiO Miranda de FIgueiredo 0.:;.• ma, viajarão para esta Capital - ccnre- sen,e para aOl"unantar a rerende reu.•
tendo as duas equipas re- ;�n�:á r:lsaç�:Ç��bl�Ceas Cl�l� • rência. .'$. .. ruac wç.ai dl!.n:anLe� • •v;���at�:����e�!iSpniçâO e

primeiro eeércttc. 'Estou organizando o desfile de modas A ...M0�U no Paracm Agronômica -.
• em residência particular, com um Ch;� hoje _ J"'l.n,s�ro I:.IOCII&QO da acena e,BRASILIA _ Circulas pa • em beneficio da Hospital "Santa Catdl"l .. gcvemaacr 1)1::.11>0 reemos. Lembramos.tecíanos desconhecem quan na" de Reabilitação (prr ..-rtança parahtl quannc sua exc.a. poucos dias antes "e

do 'será realizada a reuntac • cr, fundado por d. Edith Gama Ramos. ser o .Primeiro M.ll,,sLrO nos aeu a satljÕ.'
dos governadores já �m:o l' � moças Que �arti<::iParão do desfue es 1 ..çao Cu:: uma -pa.escra", 110 Bar do �u,,-,lêstes mantresteco suas ue

f
tão sendo convidadas. Domingo publicarei rencra OUOI:! el>�e�e presentes colega6 ce

..cisiew .... COl'I_'\puecetem n •
o dia e local deste acon�eclmêhto tneurto Illllh��lia:.' \ I

�
Brasllla, iogo que .. convoca- • -na "Floriacap". O dr. Armando carrelraQ,· •dos pelo presidente Gouiart.

,
flimará.

••• • .Ra::s�t,:r::pu�:�o �'e��;:�n;���uimC�:�'
VITORIA - O -governo', A beüsstma ExpoSição de Mesas De- mo.'; I:: U la .•euprueac onve.re. VIl'�:"O(,

��u E:P��:�m�aa��o ��e��l�•• ����t1Vr�:li�d�ró ::e�:�, c���:�r:u canna Executivo do Pi:no �o c�rvao xec.one•.•
trai Elétrica Que fornece j cuarte reira, à noite quando rot feita a v.ejera hOje, para o Rio de Jan�H'')�"força e luz para Lodo o es- , apur_açao dos votas dos VIsitantes, com u o CI:l.l:><I., v"nh... 1 � ..guerra, onde pelllnaUe,_tado.

• �'esultado correspondente aos primeiros cer.. a.guna c.as, tratando de assunto3,
RIO _ Os embaixador' 3 • �;l�:�: cJ::'����aM:�\Il�m l�h�r�a�:; �:a��:e��o�l:::r��t�es:�::r:�:O J�����.

Lincoln Gordon e Roberto , lha Dresden Sra. Rosita- Schnorr; ANTI. ao Musical Bar. •
�:;�P���;v�����â:od�:���:� , ��:�A�E��. ��::r�' ��ilh��.iqUia de No

•
sar de washington, o re' MuiLas felicit;lçôes haje, será endr.'
presentante Yank€ dedlJl:n I Antunes Severo, destacado radialista reçada para o Catedratlco de DireiLo'_
tlu a noticia de que o pre. ,

da Rádio DiárIo da Manhã, criadOr 'W Prol. O�ton da Gama D'Eça, pela aata.
�::��tesu�e�I��;;;·' a:a;l���: • �:�:�:�am'����tocud�P�i:��:�'" pel;!l�,�;� :t�ic��a;.u.� transcorre. AproveIto para,
em virtude da recente ::ru(' • ver' A Coluna o lelIcita pelo acontec:. * •

. �a� •
menta

•• $ Fior�c���mo: ��;:a�i��'g�����m ����;� ��.
• CII!Culou am lórbita florianopoUta!l3.. retor dos' Diários Associados e Râdlo Clu"

•
o dr. Cesar Guimarães, Ju!z de Direito do be de ltajai e noSSO particular amigo. ,

• !�:b��:U�:d�a��:1 �te;::s:ã:t� o��I:Ç��: • * • •
, de aQtiguidades, das quais uma can:.a.-' A Senhora SlIvia Bleyer, uma Jas'
•
frfl'lcesa d"�r�da: com mais de duzen,os dez mais elegantes �enhoras de Sar.t'l.,
I

anos de eXlstenc:a. e que lhe olereceral!1 Catarina, por Tubarao, mudou para a.
•

duzenlos mil
cr.uzeu·;s p�la mesma. sua nova e luxuosa residência.

•
• No nosso caderno de registro, figt:ra '" •

•
II

o casal dr. Osny Schaufert, do "society" Confirmada a data do Festival dO,.itajalense, aconteceu no Musical Bar, a.' Cinema Navo Brasiieiro nesta capl�aJ"fi compaJ;1hado dos casais: dr. Il�brando prOnlJvid,o peio \Departamento de Rela

li Marques, �ario Corrêa e Dorval José dos ções Pública� do Palácio do Govêrno --,
,

Reis. de 1.0 a 7 de setembra pr droo. II
• Visitou ontem, a nossa capital o sr.'
II Disseram ao Colunista Que um Dilc. Arna Grac11er, proprietário e gerel;te da'
II
tor de uma repartição federal. será suO� Hotel "Gract>er". que está .completaUGo,

•
tituido oportunamente ... (Aqui) ��Isc:��esni�: �: ��:���:�dO par oca'>UlO,
, O "Radar" ·acus:u o ·dr. Nery Ra.';:l.,

•
, dinâmico Prefeito de Cricluma, jantanáo Mlss Universo, Noruna Nolan ArgC!'!..'
II no Querencia :aiace Hot.eL, aCOmp�!lha. tlna, cheg�rá na "Belacap", .proxlmo (fia.
•

do de 1:ieu iI1mao acadêmico de Dlrillt" 1� _ partICipará de programas de tçle.,
II �r��eb�a:e���. e sua noiva a elegante ����I� na:e���:�:S :o�ssal:���e: ��f:�,
• zelros. •
____________ __;_ ..

e. ..

"t ���� II

• Desenhos
• Painéis ,

• Pin+ura� de

prapaqanda
• Faixa ..
•. flâmul .. s

I

I.

Vi1Df�a do
Figueirense
Pela eSC:JI'e de três tento,

a do's, a equipe do Figuf'!;'
reme derrotou a do Atletl,
co, no prlmeiru jogo de
série de três entre os dois

Marinha o navio escl,)la.
�u�'�::� ��7 ����d�:en:�:';� •
nha, em cruzeiro «e •
143 dias.

Ô' Governa
dor Celso .. ,

rCo7lt. da 1.(l_ pág.)

MUNiCíPIO POBRE

MUNICIPES

lÁ UNIÃO. . 49,9·'.
AO ESTADO.. . 43,6%
AO MUNICípIO 6,5"1.

MUNICIPE
MUSICAL BARPARA QUE TUA CIDADE NAu

FIQU! MAIS POBRE, PAGA TlU
IMPÔSTO COM PONTUALIDAOl

. 'ARA UM BOM PASSA TEMPe COM SUA FAMILlA - REUNIOEI'3 SOCIAIS

DANÇANTES COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS - CBA

DANÇANTES - ETC.

e A o A c,?i o ANDAH TERREO DO ROYAL HOTEL - Te]. 2515. (Portarla)
I

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

.' .
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---GO DE UM DEMOCRaTI...
D:S�O;LI���� �s ;���� sou das mãos dos homens

FIA", de Djaclr Menezes �:u�::=s a�eme:�::s p��
e digo, de mim para comi mens que, não tendo outras
go mesmo: Porque não ver aspirações senão as atlnen
claro e não falar claramen tes aos prazeres da vida
te a respeite da quest:o so lançam_se à conquista d�
clal? Porque sômente anr- clI.nhelro e das posições,
mar que falharam as elí- sem escrúpulos nem come
tes, quando o de que se ne dimentos que $O uma boa
cesslta é de orientação prá formação moral insinua
uca pára a solução dos pro nos espíritos, moldando o
cremas Imanentes? caráter.
Quais são êssee proble, Logo, a questão social

mas? Antes de tudo e ací- não pode ser compreendida
ma de tudo o da ordem 50- pelos usufrutuárIos de uma
etet. Ora, a ordem social pretensa democracia que
está conturbada e compro nada mete é do que a auto
metida em seus rms pela cracta monetárta, superja.
usurpação do poder que pas

_ _:I��mente materialista, cri

CONCESSAO DE AUXI_
LIO NATALIDADE POR
PARTE DOS INSTITUTOS
DE PREVIDENCIA SOCIAL

O Departamento Nacional
de Previdência Social, vísen
do coibir exigêncías de cer

tos Institutos que passaram
a exigir formalidades ab

surdas para a concessão do
auxílio natalidade, baixou
a RESOLUÇAO no. 1.511, de
18.5.1962,. que dIz o seguin
te:
O Conselho Diretor do

Departamento Nacional de
Previdência Social, por una
nimldade,
Considerando que o IAP ...

a titulo de coibir fraudes
que o Instituto supõe esta
rem ocorrendo na conces ,

são de Auxílio-Natalidade,
a condiclnou ao preenchi
menta de formalidades re

putedee vexatôrlas para as

espôses dos segurados;
Considerando que apesar

da ação pesscaj do Conse

lheiro Djretor-Geral e do
Conselheiro que esta sues-

l ���e I��� . �qr::e';:�����=
lidades.

RESOLVE

I _ Determinar que os

Institutos de Previdência
Social efetuem com preste
za o pagamento de auxíllo

natalidade, quandO poste
rior ao parto, mediante ape
nas a apresentação dos se-

gUintcs documentos:
a) Carteira Profissional

do Segurado;
b) Prova capaz de permi

.tír ao Instituto apurar o

salário-benefício, se não rôr
passivei determiná-lo pelas
anotações constantes da
Carteira Profissional'
c) Certidão de Reglstro�

CivIl do Nascimento.
c) Certidão de Casamen

to se a mãe não rôr esposa
do segurado.
II - No caso de auxilio

devido à própria segurada
a documentação se restrin
girá à constante das' alíneas
"a", "b", c""', do inciso I
desta Resolução.
III - Em caso/de suspeita
de fraude no Registro de
xascjmento, o Instituto rea

lIzará ímedíatamente as

necessârias dIligências para
comprova-lo, e oferecerá
queixa crime.
IV - Por absoluta ínoom

patíbllídade com a função
é vedado aos Institutos a

trlbulr às Asststêntes So
ciais as diligências referi
das mo inciso II desta Re

solução.

Ausente o Conselheiro Jo
sé Luciano de Nôbrega Fi

Jho

as) Roberto Eiras Fur

quim Werneck

Conselheiro Relator

Dante Pelacani
Presidente

ser conseguida, nenhum eenncrce de cimento arma-

espécie de soluç{"o adequa do, que vieram destruir tu-

da poderá ter mediante ae do que possuímos de me-

InjuQções friamente enta. lhor em matéria de habita

frat�rnas do rnatertatísmc ção residencial, onde pre-

vigente na crgantzaçãn do. dominava a beleza natural,
Estados modernos, quer de, nos pomares e jardins pelos
extrema esquerda, quer da!� quais livremente podiam
extrema direita, devendo a as crianças correr � saltar,
educação das elites ser mal ouvindo o canto dos cessa
dada no esfõrço evangélí- rInhos e aspirando o perfu
co da espiritualização da es me das rjôres. Prenderam

pécte. afim de que possam as pubresínhas em carvernas

transmitir aos menos evo- que a ânsia de remunera

lulaos uma educação tam- ção do capital fez construir

bem visceralmente ligada sõbre es ruínas das amplas
aos moldes evangéücos. construções demolidas, sem
Nem de outra forma se' escrúpulos nem considera

poderá responder ao tre- cõee de qualquer espécie 1

mendo libelo formulado por Dão-lhes apenas quadros
Djacír Menezes, nos seguín- terrificantes de lutas nos

tes têrmos: "Politicamente peméjs da tejevieêo e múst, Assembléia Geral Extraordm'a'rla'agressivas, socialmente re- eas obscenas nos aparelhos
gresslvas. moralmente de- de rádio ..

crépites, acobertam-se nas Dlsci.pUne-se a famíli�, ..

Sôo con.vocodos os Senhores acionistas ce Mo_
camadas mais .reaclonárias dlsetplíne-se a escola. De- deirc Dal Pai S/A, o se reunirem. em Assembléto.G
da sociedade, comprometi. se ao esporte um _sen�ldo e-

- rol .Extraordinoria a /eal�za,_se às (} hs. do dia fã
das com todo êsse mundo levado de educação nsíce e d�ZOlt? d� Agoosto proxjmo vjndcurô, na sua sede Sô
egoísta, lnteré'sseiro' e para

.
• ... Qal� SUo o ruo �r.mõos PicoUi � no- dóode4te T-en

:��r�o p��:le��d�a :!�:���
--_...._-- ;:��fn;:��D��6�rn1�n*t de ..�elibJ!rarem sõbr� �

com ligações do paszado ou o) Proposto �e a�mento de CapItal saciai e con_
com a fórça bruta do pre-

�a:r."4�
sequente olteroçoo de estotutos sociois.

torianismo policial. E para t;;_ S _'_�-:;;--
b) Outros assuntos de interesse- do Sociedade

as atividades repressivas, ""'...... Jaraguó, 26 de Julho de 1.962
que consomem os orçamen- COIfICGOU.!i OU&1W \�
tos públicos, acordem Q tIf '�J.I'I Â DIRETORIA

���:�c:'d: d:��I��;a:ã:'�: � �1�&''1 29'- 7

cações de administradores

mlnosamente céptica, Ines
crupulosamente ateísta.
Soluções drásticas ne

nhum resultado podem tra
zer: é o testemunho da
Híatôrta. Apelemos, pois, pá
ra as soluções morigeradas.
Estas se encontram no E

vengelho. A questão sccí.
somente encontrará sou,
ção quando as coneütutcõe
dos povos rôrem moldada
no sermão da momunn.

Ora, o sermão da monto
nha teve Inicio 'ao sair Jl
sus do grandioso templo d
Jerusalém, para cuja maE
ntrtca estrutura os seus dk
cipulos lhe chamaram a a

tenção, dizendo-lhes ente
o Divino Mestre: .. Não vê
ces tudo Isto? Em verdad,
vos digo que não ficará a

qui pedra eôbre pedra que
não seja derribada". (Mat
XXIV, 1 e 2).
Isto quer dizer, medtant,

uma conveniente exegétícr
do Pensamento do Cristo
que a questão social cuja se

lução objetiva ",.vldentemen·
te a felicidade dos homens
que sem o Cristo não pode

,,; .'.

iiil"fi,�,jj'·
O ESTADO, o in.ois antigo diQrio de Santo ç:ot�rin'o

�"'

QUINTA PAGINA.

de campo de concentração
e de delegacias inquisito
riais". (Djacir Mcneaes ;

"Temas de Política e Filo

sofia", pág, 9).
E' precIso viver o orrstía

nlsmo nesta civilização que,
tem por enquanto apenas o

rotulo de Cristã - e para

vivê lo tem o homem de

ser disciplinado e morali

zado, para o que. todo o srs

tema de organização social

de cunho materialista. tem

de ser revisto, afim de ser

substíüujdo por outro em

que predomine o objetivo
da espiritualização da espé,
cie. Desde o ventre mater

no devem os espíritos que

descem ac plano carnal,
sentir o influxo dessa es

piritualização, para o que

a mente das mães deve es

tar voltada para assuntos

de alta relevância moral e

não para futilidades e gros

seiras tenoéncra, pecamí;
nosas. As crianças terão de

ser cuidadas em ambientes

de paz e de amenidade, que
absolutamente não lhes po
dem dar êsses rnonsuruoscs

não essa miséria de prcüs
sIonalismo que por ai anda
atordoando-nos os ouvidos
com horrendos berros que
barbaras soltam nos moder
nos circos romanos, em que
o néc paganismo ostenta as
suas grosserias. O esporte
honesto deve ser reservado
para a juventude das esco

las. O govêrno das nações
tem de passar às mãos dos
homens caridosos e despren
dldos. Acabe-se com essa
vilania do financiamento
das eleições, do empregufs
mo à outrance, que afasta
da lavoura, do oficios, das
artes, dos laboratórios quase
toda a juventude, para es
terlllza-la na burocracia.
Volte-se a uma vida sim
ples, em nível superior, de Arnaldo S. Thiago

acõrdo com os fantásticos
n"'lflreSSOs da Ciência. Aca
be-se com o sa.cerdotalismo
lJ.d.S igrejas, esplrituallzan- .

do o culto e deixando que
os pais assumam a orienta
"ao religiosa da juventude
auxiliados pelos precepto
res abnegados e probos. E
que os agrupamentos reli
grcsos se constituam livre
mente, para bem orientar

os crentes na correta Inter'
pretação dos princípios do
Cristianismo, sem cuja pra
'tíca jamais haverá ordem
na sociedade, estando a

paz sempre periclitante,
pois que só o Amor é que
sabe construir para a eter
nidade.

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

Cursõ--- Preparafóno
Continente
DATILOGRAFIA

ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANOI
PRE.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE o ANO
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

nE DATILOGRAFIA

-g�;�::s�o nos mais �odernos proce"os pedo ..

- Equ.;pado com l)1óquinos neves
- Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORARIOS: DIURNOS E NOTURNOS

.
Faço sua inscrição o Rua Dr. Fulyio Aducc; an

tlgo 24 de Maio, 748 _ 1° andor
•

ESTREITO •

FLORIANóPOLIS

MADEIREIRA DAL PAL SIA

FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES
CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A 5 I L

RECE/TA

SÃO PAULO
RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITERai

c ITI8A
BEL'
FORTA ZA
VITORIA
MACE lO·
ARACAJÚ
NA 11\ L
JOA PESSOA
GQ NIA

O LUIZ
ANAUS
LORIANOPOLlS

o

7529044.000.00
,1 �rs ���.gg8:gg
903066000.00
781210000.00
431.300000.00
339870000.00
271950000,00
,245.640000,00
141.044.000,00
I 36.249.000,00,
I I 1.479.000,00
I 02.71 6.000,00
71. 185.000.00
63740000,00
62649000,00
56300.000.00
51.698.000.00 '

40.607000,00
16.330.000,()()

/?

MUNIC/PE:

AVISO
Departamento Central De Compras
Edital de Concorrência Pública N.o 18-05-52

O Departamento Central de' Compras aviso aos

lnte�essados na Concorrência Públ ico n 18 05 52
(oqUlsiçõo de móveis escolares paro o G{�ásio -'nd-ús
trial "Pres!dente Nereu Ramos", de Itajo; de qu;
trota o edital publicado no Diário Oficial do Estado
n. 7.065, de· 7-6-62 e no Jornal O ESTADO n.o
14.442 de 25-5--62), com abertura marcada
poro 2} de junho de 1962 que a mesmo Concor
rêncio Público n.o 1B-Os:......62, seró realizado n�
dia 20 de agosto de 1962
Departamento Central de Compras, 21 de julho, 62

"'.r�
Hermes Justino' Patrianova

Presidente
L-Jl-62

D3. SAMÜE� FoiSECA---
CIRURGIÃO.DENTISTA

Preparo de coy;dodes pelo alto yelocidade.
BORDEN AIROTOR 5 5 WHITE

Radiologia Dentário
CIRURGIA E PRO'TESE RUCO.FACIAL
Consult6rio: Ruo Jerônimo Coelho 16 _

lo andar - Fone 2225
Exclus;vomente com horos marcados

COMUNICAÇÃO - CLUBE DOZE DE AGôSTO

A DIRETORÍA DO CLUBE DOZE DE AGOSTO CO
MUNICA ·AOS SEUS ASSOCIADOS, QUE A LISTA PARA

INSC�IÇAO AO CHURRASCO QUE SERÂ EFETUADO
NO DIA 5 DE AGOSTO NA NOVA- SEDE .E, AO JANTAR
DE CONFRATERNIZAÇAO NA SEDE SOCIAL ESTAO
A DISPOSIÇAO DOS INTERESSADOS NA SECRETARIA.

ATENCIOSAMENTE
A DIRETORIA

INFERIOR A V r--�-'.,

G
�12DEA�

u ,
PROGRAMA DO MÊSAJUDA A COMBATER OS QUE SONEGAM

IMPOSTOS:

SEM MAIOR RECEITA NÁO TERÁS MELHORES SERVIÇOS.•

TERRENO NA PRAIA
A Diretora do CLUBE- QOZE DE AGOSTO comu Vende. se um lote de terreno na praia do ('/leionico o.os seus �ssociodos. q�e os. mesas poro O Bail; Coqueiros entrada na rua "TIBAU" _ ideal poro

r:ir�n��Ó::)��"��aes;��õRe�edr��;S��Õ�:ç�e��t:;o�e sextr urna construção de veraneio.
.

Atenciosamente ;0 Re��;i���ressadOs tra.t�(. com o sr. Osmar - nes_

"'� '., .. A.�i«�Ó�N�Â L' 111;' ""---t,...l"·,,'I·';,,o;:r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PlDRO P4ULO MACHADO

RIlDA rORES-AUXllIAI\ES:

MAURY IOR"U, RUI LOBO ,

GIL."TO NANAS

COLABORADOR-S: DIVERSOS

., I".� DI LAIUTA CONSTA�'�

'ELO PROG'ESSO Df

\ANT.. CIo1 A.IN�

NO SITO.

II$I'OkTIVO

l�viU�� II! �m��ore1 [aldrin�nm: l x l fnnte a�� loiaD�ll
m;::�ra:a���il�as l���:�;�� nl�g��,��t�rJem:aar�: a����, �:gr��:m;:'�éCO��aA�éC��Ja�. E'- S� -8:"---U L H A OO O A V � I'da Guanbra. o sctocícn I" numa jogada pelo mtoío do; corucc e Riga; t.ure', ,-

de Santa Catarina (jUI' par (lo ataque. nhç r Barru Volhal, ara,
ticipa do xr-eundo {'{'rlf1T"(' O combinado r-atartnor.. Melado. jcàozinhu c 'r.te.

brasileiro dr nmndon-s, Ih'
rrornoc, (' na uuiu- de C]U' f

gras, outros por f:tlla ".'

atlêta Perraro em partl,lr,s seu adiamento, bem como sentar as provas depois n energia e a :lté mesmo de
cio t.ampeonato cltatlii1u, mais 3 senhores juizes, Ell. presidente do Tribunal diz coragem.
julg�o pelo club;) a:t.tur� tret:l.Ilto, logo após algu· Que c, rndlcaimente conV'a Pois ê, meus amigos, l.�'.'l

c�ntlvar. vivem a critica:" como irregular, uma Vl;'{ mas considerações do prc recursOs de Clube� que "pr

sistemátlcamente as clu (IUC o citado jogador ja ha. sidcnte do Tribunal, pal'70. dem no campo da luta f' Il:1SSa Caplta;. em pl�'Kt

�: ���a:lll��'��I:;�;I';n;1 \�"':IJ: REMO _ Depois da v8i
Alberto Vaile. a nossa Cl- ��:�a�in�� :o�el1�:�c:s r�:: ���oP:�ti�li�:d�e��ãOca�li�:�: ���;:io:ur�:�:�, V�It�e a��'�:� �Z�,"i;tc�e����em á Fedcc3

�::, a��::iC:n� ;�:rl:l�gpl�)��
I d I t pltaL os galpões de nOSS1S ,

�� ('atarinenM:� ta do treinador da caD ;;;',
clubes remístlcos têm apr'! !:;i:�!:a ��t�'l1:v�;r�i(�A� �RX�;N6����S��LETICO d:\L�bS�:�e�:m: �:it�ll����;� 'I';�::n:�n�e ;�:t1�:rt�sp�i,� �:�����ad,O iI�l�a��sd�n:ii�

P d L
sentando um ouLro pan\)ra

t
.

h d d LA RAMOS, que seria pf(!, Bcm, meus ll.llligos,.1) Qt',' do Clube Ararnnguaen,e Uva um juiz que, há bem ocasos raros, razão I)OI''1'.IC

on a e ma, com um pun a o e

ança tuada numa qulnta·feir'1. !J se assistiu naque,e jrJlgll. por êste motivo aque,a L1��a poucos dias ocupava :1 depois de ludo isto dia l'C

�:���r�s5:!Vll�;��:u��:t��;;, •
noite, coincidindo (""11 ti menta foi dessas coisa� dt lIâo se achava acéfala. Cél�l pl'�31dencla' po CL�BE A' de t�do Isto, persu'nla ;�s

'\ --4- Gilberto Pajval__ colslls Que não aconlecLl realização no Rio de JanCi dt'ixar a gcnte complct;- f"rme alegava o defep�(I" TLETICO CATARINENSE vfrdadelros esporJ,lstas ,\.'l.
Componha dus mais brilh,.mtes e' auspiciosas desde alguns anos, 1'0 na me�ma noite, tle U!1� ment(' dc.�anlmntJ{) de .:!C,tl. do AVAl. Vej;n, quanl.l li' o, segundo I:lC comenta, e o Capital, o.� chamados "",.s

cumpriu c E�porte Clubr> Metropol da cidade cota ·lo�·o BOTAFOGO x ?AL Ilnu,H nest� lula. Ingt'Ól'!'l coerência, Illr>us amigos. I" flnandador c p:Hrocinad"r d� boi" do no�so futeb\)l:
nnense d� C.ri�ium,a. por grúmodo's do exterior, de: BOLA0 MEjRAS o diretor d .... �y Se o relator só ,na'1t,�IE' de Iodas lltlyldad�s !itl:1;;, (COntllU:l no. 7" páll'naJ
'tnan�trandO· que, de uns O"OS para Cá, o futeool do deraçio C�t�,�i:10:�a )!��- J1o-rtes d� "Rádio DIáriO �!\'�� =xc s

.

" , ,.:e..s.s<D�
Intj'rrar do Estad'l �cm passando por fase progressi'Va Buchas e Bolão realizar '_0 Mallhã" sa.!u se (�om ('ssa: cumpriu destacado atuação no I TorneIo de Campe_

:mP�:� �:n���qUt���i���Si��nt������no� ��:iá;�1 ��aIl�curs;) d[�lc me., UI:! "como é Que pode, �enh..

�. � A

I ��n�id1su�:�tr:r��!, b�:v:�t�����entos deverão ser

partidos que rE'c;jzou conseguiu 11 'Vitórias' 6 emp'J� �:v:��o a����r!I��% ,,�u���: ���a�:v�:e;úoIO:�ah�:r::�:t "

.... ····xXX'

��ri� �P����r;ss�er��ta:u���1 b�;;;O�i�r::trr�m�,,�:= ticlpaço.o de várias IQu!. Importante Botafogo e Pai-
� t�e(l..�� _ � tro e� �:!��:n��aj�����n�ic:ao�,:�r�s�e����a d��:

mos apenas que alguns confrades do tuanobara peso ����ra:�s�::� ef::��I:I;�: ==-== (1\� "t\ m.. )l\"'� jf í\ mos, 'Visando acertar uma partido entre suas equi_
nào c'Jnhec, nda g('ografia ..

tenham propagado aoS :::��:;::E:��;id�:� go amistoso no campo (Ia pes. sendo uma em cada cidade-. Há um grande en_

;i����e c�::�:n��ql���et;;:i���oq���r������oA����: de contratar os �rviços 10 FCF: quem irá assistir ".�t. 1MB
tusiasmo entre os jogadores mirins__polmeirenes pa�

kimas. entretanto, qU(' a equivoco dos companheirôs competente treinador: Ha_ ;o,"�uUtl��lO�mqU,au'ald�a,,,Pod:,",',, Come�o�á domingo o ::�omeO:���du�k ��Sob���:;o���sque deverá ficar Q5sE'ntado dE'ntrQ

guanobarin'ls prcnd('_se ao simples foto de nóa ho� mUton Platt pam orientar ... -... ...... . " ... - tebal, partICipando do rodado inaugural os equipes ::::)()(x
verem eonhecidl) antes o progresso de nosSO futebál sua equIpe. com vls�a�:;>l íortavelmenle instalado ell' do Atlético e do .Paulo Ra�os., , Diversos desportistas amontes do Hipismo en_

que(, pelo primeiro vez j'm lodo a história �port1va campeonato rcgional "in_ sua poltrona, uma part.ldat O comprOmiSSO, p(lulal�� sera ,bem .mals �ificll contram_se em treinamentos diários visando futu_
de, nosso Estado, consl'guiu projeção. douro. <,amo o. (IUC será l'caiiz,la.l que o que sustent.o�a o Atlet1co, pai: :<,ro que IOQ�r ras competições. Os treinamentos vêm sendo 7t'ali_

Anteri'1rmcntc, ninguém se r�corda de um clu_ VOLEIBOL - Na !legun. hoje ll'l Rio", elc. etc.? N�\1 no reduto (J,dv,crsano, contra adversaria desconhecl_ zodos no estádi <!Ia PoliCia Militar do Estado loco
be calorlncnsc haYcr excursionada 00 extl!rior ou da quinzena dêste mes a �rc/\����sSf�t;iOt���I�!' CJU� o do a p��I�ee�r�ürno a AtlétiCO, 'Val jogar diante de

Ilzado no Trind�de.
.

'
..

�:��o €�p!����OSE b�'����i�� E��o��iÕub���;���1 :!�:ta;!: Li��es �:�:;�rore�o ExLüem cl(ecçõe.�, 6 .:!lr. suo pl,atéia rr>ce�cion,ondo ao Paisandú de. Brusque Depois de sofr;-'s��;X�:�����õo e mesmo amea

da vizinho cidade de Crieiuma divulgar, pela pri_ -

... lIzando res�Jos em come. ro, aliás. raras exceçô�s, no duel? entre vice ��?,�r� �?..

c'crtame regional. ça de nõa participar do campeonato estadual, por
meira vez, o futLb'Jl catorinense por países da Eu_ moração a. passagem o:'e como por exemplo da "Ra.

A' d pi
.... �,x .....

�

f
'

A I' porte do Nacional de Capivari e do Barriga Verde
rapo. Enquanto isso, os clubes da capital vivem :::J mais wn a.niversárto ;1'\ dto Guarujá", que num es-. ,eqUIpe o o san.u qU7 en rent�ra 00 t:_ de LaQuna o equipe do Hercílio Luz cOnseguiu fi_
dormir sóbre lOuros passados, conseguidos aqui mes_ equipe. O programa esra torço gigantesco no sentido tlCO" alem de ter consegUldq titulo de _'Vlc-e_campe� nalmente o esperada classificação para os disputas
mo no Estado. sendo elaborado. de cooperar no. soerguimr-ll reQ'tonal, sagrou_se tombem campeo do TOrneiO do campeonato estadual. O Ferroviório foi a primei ..

Vergonhoso se t<:lrna dizer e repetir vários ve_ HALTEROFILISMO _ A to do futebol da ilha, ini Ar�a.ldo Sc�aeffe_", 00 .vencer domingO co elenco do
ro colocado e o Hercílio Luz o vice compeãó:

zes que o futebol do interiOr estó bem melhor do Federação Atlêtlca Ca:v!. dativa JmerecedOita dos rt- Usatl, de Soo Joao Batista pela contagem de 4x2. ::::xXx::
que o da capital, onde agremiações em péssimos nense vai tentar criar 'U Plausos.de t�dOS. e�portista1� O médi Zilt�:���X�:���:��a mira do Marcíl'.... Q estádio do Palmeiras _que vem p�ssonda por
condições técniCOS táticos e muitos vezes fisicas Sant.a Caarlno. e especil.L da Capital institUIU med'l.

D' d I � d
. , '

d AI
.

B grandes reformas e construçaes devera estar cnn_

disputam anualmente o certame citadino local sem ment.e em Fiorianópolis o lhas de �uro, sim mells, ��\nd:;on�tk�as ���:����es Ode �����t�nes �;��ao: cluldo até o próxi';lo mês "quando então serão inau_
nodo apresentorf'm de útil 00 pequeno público que esporte do Halterofilisrn'J, amigos, medalhas de ouro � m;nte vem de serPcontrotod elo di�et�ria d� Almi_ gurodos de u�a 50 vez novo gramado, uma arqul_
comparece aos estádios Adolfo Konder e Orlando estando para Isso a direto- aos atlétas dos clubes que rante Barroso. form�n� �s�m �� �élinho uma i��:ca��n�� ��e�;�te.;;mo�o ��a��mj:a��iS tudo

5<0'PÓ";oto é que ° Meteopol hOmou çondignomente ;;:,��/� l��;�:;�" �u; �:':��:��lao,��::."n:�� ;,� ��;I�õ�:s ;oec:I���,��';,���noo�:'�'��7��0,�ms�;f�;': ,on;vecs6."0 do clU':.:..�I���'�� Slumenou. Q

��:��:��o::::;�ie���2;:sp::���;!����,������Y�;�:�� ��:"'i�':"::;�;: � �;en':.;, �f�::"�:��=������:�:;.t�,:: ;��J:�oe �����o fr:�?u�áCo���;oR:�ou:s�:�o,�n�� limç:�0���6i�I�:, �����t���:' ��n�ed5eJo�� �o�o 1
desembarcar <,m. terro� barrigas_verde, A elos jun_ bl�TISMO _ A dlreto'da 120.000,00. Sim, meus umi

de clássico do rodado,
... X peonotO Brosi!eiro de\Futebol de Salão.'

_

tomos os nossos cumpriment�s e estímulos poro que do late Clube de Floriano, go.�, cento e vinte mil em Nelinho e Zilton 'd:ve�ão estre?r no Almirante
t"o' oOsCSenDte:dos;mo e'"otnoss., 'ajáo fGo',noo�ioin��ia5deos�_�:����0nOvas conqui<;ias p excursões de tal natureza �ejom polis continuo. no firme zeiros Isto sim ê trabalhai B d d

.

d o d
" , . ._._ g

consequidos pelo til�r> do') mineiros, que honrou so._
propósito de construir "una peio �sporte �a Cap!',al or�oso, n�' ttr e ? proxlmC I om�ng , quon ') o

teor à CBD. coso' cons'iga o Ginásio d oSesc_Senac.
bre mon('iro um 'I lUI' é hicompeõo do mundo,

outra sêde saciai que ven'1a. assim ê cooperar para' t���:��egUS�or��t�;�. �!rmo

ds o�o�: cr:����' d�o fu::: para o realização dest.es�jQxg�SAs vitórias, (' onc:eguidos pelos ·:
..

-x x'

cotorinens€s ',' '�à cidade de :: :���l1�I��o��ler�s:��. l�;:n!a�:���z dlou�:�:.o l���- � ��I u��;�ri�����do oe �a�;���n��r����f�� t�:::�tro� A diretoria do-Ú�'iõa ck',i'jmb� vem arcon��
;r�f�U;�Ci7(" :lJt��i;�ó�' ��� tanb o primeiro passo ')1 clallvas como essas J1ler� Çã�S, POis/ste� .últimos jogaldre,s foram adquiridO,> ��d:O��e����al����;�s amr�����t��çn��sd:st�� e!!�:
����!�mOe��'i�(' ,,.. a' gl�t�tes��n��lle:� ��oa::té�oCO��eat� d: ��II; I:Sta:lau��:int::es����s no meTCO a CTlClum�.s,e �o, .. ��una.. dn introduzidos rio praca espOrtivo do clube alvio�_

çãa metropoli. d!"�('mt.j.cor em terras barri. Incumbência de apresentar mente pelo futebol da ílha A diretoria �"'Mar�il'i�'�OS vem de ocert-:H lest� �e Timbó'fl es�anda00 �ncerramentO das obras

gas vf'de" for("" :lf"rosomente recro,pclonodOs com a maQuele da futura seae Com referêncla â �d!lli- mais dois amistOsOS contra equipeS do �oroná. ai�_ preV1S o para o r:_'�"�xnX�
o melhor marca da hosPltalidade brasileiro que se po.ra posteriores estudos,

'

nistração da Federação C'\ do com dotas o serem marcados O conjunto catafl_
A F d

_ C"''', d Cac Submor'na
fizeram merí>cedor{',S, iá Que ajudaram o di�putor o TENIS DE MESA _ r}l- tarinense de Futeboi, ape nensc deverá enfrentar, dlnda êste mês, provave1_

d
e e�aca� ctorf�nse -o�Brosil�irc de O�s

d I I fi I d sar do� dez anos de �xp� mente no segunda quinzena aos elencos do Gua_ vem e rece er o on eraÇo
'd d ti'"valorpo:on����snõ�nr��;�t�s'menar dú'Vida Que f�i um :;rean�: o.

an�Aéave�amt!� riência de seu presidentc rani e' d Operário ambos d; Ponto Grosso. Os d{)is portos, comuni:�c;õO de ��e � enh o �.Jod
ar ne,n�e

feito jámais olco..,çado
_

por uma agremiação cota ri. .rogramar um Torneio A. alnda deixa muito a d";;e clubes �rana.ens.es· deverão, a seguir, retribuir o 'Vi_ enc02tra'dse�f:clal;,e,:�ellnscrlta no en I a e max ...

nense mormente Quando sabemos que enfrentou berto de tênis dc mesa, vi jar. Promovri,e um C:Jm' sito.
"11',' ma oS es r os ���� �xXx'

adversárioS reconh?('idomente bem treinados e me_ sando com Isso congre!{'lr PF'Uo"nb",'ol SmU�sBa,nscllaCpl'lt'al ;oe A diretOria do G����: esportivo Olímpico, que
recedores ele qrClnde atençõo e carinho. nõ� só par mais equipes e desper:ar ... "

d d I Em vista de contar com Inúmeros joqodores
partl' do público que I)� incentivo como também dos os interesse.,'; dos pratlean- Esto.do 'não a.9siste a lima e�tova disposto a abandonar os dls�.utos .

o dest� u� ("t'Jntundidos o diretoria do Clube Nõutic,., Marcíllo
OOVNno<; (11)(' o� ollxili., E aoesar di$So o esquadrõQ tes dêste esporte que $e �!l- únlcn partida, sendn rele vem assumir com�omissos .com o lretona

f
o a�o

r'lios v{'m do concí'der folga a seus atletas neste

cotorincn<;e ditou ("(Jt"dro pelos vóriOs porses da Eu_ rontrava completamentc • ..8 gada n segundo plano fju,'n Verde. unindo as duas ('(1,Ulpes em uma'd' armando fIm de semana,

rapo abatendo de forma catPq6rica ogremio�õéS. quecl<!o em nossa. cQ.pl!.ll.L do 1105 outro.'! Estad�s fo �::��ll:;lm O�u��;i��� ����I��;a� ����ov:srdi�:u:asO(l,� Vórios convites dos mais voriqdos pontos �o
pode'rQsa� (' pr0vnndo 011<' pm Santo Catarina tom_ FUTEBOL DE SALAQ .-= rllom efeluadas T'a.� �edel-, "'ás ',Ó f�rom inici;dos existindo grandes e�oercn_ E�lnd,., e do Paraná estã") send" estuoados pela di ...
bém se ioao f' fino d., futebol "asSOciation". E nõó

E' pensamento dn FCFS das respectivas Federn.<:õps b d retoria inclusive amistoso programado com o Cor ... ,

-esto .00- d,',vido _ ,espeito _ que se os dirigen '
.

,

.. .

ças dos torcedores blumel'laucnses neste com inoo.' d t d
, '

-6
reiniciar a certame reib"1l1 Seglmdo lUzem, por Intrr

�
.

_.",.xXx..... _ Is\Renaux com complemento o rentamen o e

a_\"" tes rnaxllWYj c" a� o olhClrem c<'m moi _

ainda. no Lraltscw'sO dl'.;tn frrénda de UIn lar Ju\!L
A eou;p" d LO't�d�ino "d� cidade P"ronaense fl''IizOde entre o d::lis tradicionais dobes do Vale do

atetlCÕ<'s porn li futebol Interiorano nosso Esta_ II.... n .
'

passora (I <;f'r notiCia obrlqat61ra em tõdas os con seman3, obedecendo outra ��s�� �it�; �1:n:oOI�:z.lCqU� tombén� desejo v4f a equfpe do Morcílio Di�s qlle I�ass:to:s;as: .' 1"1"",

::�sport'vos
do modalida•.".

,

; ,1 t.pela�, .. "..,r ,�.b',"""�.. , cC.. ...' ,.,�. t ci.... ... _. li',

u-gcrin das duns te

macôos que contara

.- ln );llaS fileiras elementos

ti;; primeira grandeza. do

go" poderem contar Carl

todos os titulares e rcser

vas para u grande chqm'.

Realmente o nosso rutc

boi atravessa séria CriS"

admtntstrauva. Os clubes

não possuem diretoria "r

gautaada, os quais são 11

rtgrdos por dois ou três

elementos dedicados, vcrue
cerres esportistas na aeep

cêo da .pntavra que fa�.Prl

o possrvet e o fmpnssrvcj
para manter seus ClU')r>S

em evidêQ.cia,\ lutando Ire

quentemente com falta ae

recursos financeiros. dei

xando muitas vêaes de lado

seus Interesses pnrttcula
res para se dedicarem às

suas ag remiacôe. visto que,
não recebem apôio nece·"Ol.

rio dos desportistas da C:l.

dude nos representasse !HJ

cemcecnntc Brasileiro de

Futebol .ruvenn. era efé
tuando-sc no Rio de Jane!

ro, ficando mais uma V:'il

a Capital em segundo p.a
no.

, Quanto 11 justiça espc,',

da Capital, jirtcfpalmer.te nr-mente observou a exra gremíacão trtcolor. POI�.

peia falta de objetivid!lde têncre do telegrama tio para tanto, já dlspendo-r.
de alguns memor-a daqn- Clube Arara.!lgua�n:�e, na nesta. temporada mais (k'

lê Tribunal. como por excru turaunente nao havia (;1'. dois milhões de cruzeiros.

pio o caso do' relator cu tudado o processo. Dessa por esta razão. achamos Ir

processo que, diante da maneira não tinha condi- reJular sua partlclpaçnn
preliminar levanlada JIl!- cão dc. rctatar a resoe.to: corria membo daquele T'i

ctalmente pe;e defenso: rlú 2.0 - Somente nc:e S:"1 buna., haja visto, que te' :l

AVAl pedindo adiàmenio
, pies razão do AVAl ter rê

Liva, c outro case se:.EJ· do 'jul�amento da prcccc,c ccbido um telegrama do

Ainda no dia ':!'i uo julhJ�. em puutu cm virtude eh CLUBE ATLETICO AP...\

passado, rcuntu-se o t'rii)u acha-ç-c acórala a Liga RI.: RANGUeENSE, nada pro
nnl de Justiça EsporU·!'I./ gião Mineira e conscqueu- vava contra o regime aceto
da Federação cetanncne- temente Impossíbttttndo . ��( lo do. Liga Região Mincrra.
de Futebol para julgar (11. apresentar certidões e pI'" Outro membro sugeriu que
versos processos, dos quais, vas para sua defesa uru i o processo tosse julgado na

para a Capitai, ssuentnve soucnecêc justa, IÓg:C.l quere mesma noite UI�<1
se o pr-teste encemíutc sc que nenhum tribunal 1):::'tl),
peío AVAl FUTEBOL CL'ú- ria negar. Pr.I;rém, o re.o

BE, referente à Inclu :to,

voz mais veemente conra

o adiamento cio processo.
No selar das arbitrail::>m,

. é uma verdadeira cerau. �

da ele, não por fito. de ti" 1

vontade e honestidade do,

árbitros. Não, de maneira

nenhuma. Ma.�, sim.
falta de enpacjdade d"
maioria 'para dirigir uma

Escreveu. NELSON S.
-

ANDRAOI:
arrumou para que sua. cí.

mctcn entro !I·r iV-:,

lanes, para ('011

sirtcccãc, no lO'

um empate

vitclJta do

contrürí» S:,

fic:lJ'á al1j, J,

eãc.
A rimeira eh,

r- (

G. E. O Estado x

Flamengo E. C.
Está rogramado para do nosso futebol.

mingo, no campo do Fia ,'Q Estado',," Que '. ver-r

mongn E. C. uma part.lda cumprtrrdo boa earnpann.r

de ful,'b(J; e�trc as C(;I!i pe'cs gramados da nossa
'fl G E. O ESTADO versearespera cumprir 'ót!

lit.ai. e do F!a mo desempenho pra [úhlla
c-. local e que de sua eorctdo.
);rd�mar lances Esperam os diretores do

-udura récntca do- a.vtnegro do "mals aJ't.I

ta feira, com n Icpr<,z'�ntJ
cão de igual ceteuorta uc

Estado de Gaia?.. O sctecrc
nado barriga vcrno. jO�:.l.l
do multo aqu-m de J'J.IS

POSSlbijlda(!('�, ('(lmt'�lliu
apenas 'um empate. u-aoc

portanto que a-tuard ,:.

pital 'ncm da maioria da

crónica especializada q!ll'

no Invés de estimular e in

por parte do CLUBE ATLe..

TICO CATARINENSE, do

tor do processo iniciamlcn.
te concord"u com o pedlco
formuladQ, votando pclO

vez quen s provas e ccru.
dões pcderlam ser apre,

.ntadas posteriormente,
Vejam SÓ, meus amig-u.>,
julgar primeiro e apre-

partida da 1.n divisão de

profissional, uns pat' fa:t:.J.

de conhecimento das rr--

tudo> acontece no futebol d.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LONDRES - 1 Agoslo) gural. a ccrnparacãe entre

_ O comparecimento de 6 a postcâo da ciência atuai
mil delegados ao VIII Coo mente c aquela em que se

gl sso Internacional do encontrava à época co ur

Câncer constitui segura timo congresso, realizado
indicação da uníversaüdace cru Londres em 1958. mos

do problema. Ao observador
tra que grandes passos ra

diaria, o progresso na pes- ram dados. Não sabemos

quisa do câncer pode pare- aln�a porque un�d.u:a
CCI" lento, mas, como een- sadia normal ass ume subi-

cntou o Prof. Atcxanoer taQ.lente a devasta-lu-a pro

Haddow. Diretor do Instl . pensão da célula cancero

tutn de Pesqui.�as do câncer sa. mas o mjsterío está sen

ce Londres, na sessão tnau- do tontamente decifrado

A sol ução do problema do

câncer não deve' proceder
obrigatoriamente dos la

ccratórtos de pesquisa. Um
dos aspectos mats interes
santes do congresso de Mos

cou foi a atenção prestada
às rejacôes entre Os fato
res ambientais e a cnrermt
ciade. Esse rododo de aoor
dar o prcbcma alargou uas
tante n05,.;OS conhecimentos
sóuro o assunto. No caso do
abuso, por exempto, há

EIS UM FATO

e
----

CANDIDATO - A ccnveu-

cão riemocréuca de 1960

elegeu John F. Kennedy seu

candidato ii Presidência.
Lvndon Jonnson. estadista

do Texas. fOI indicado para
a vice Presidência. Os dais
[oram saudados pelo povo

c��___' •. __ ,
CA..MPA.NHA - Kenlledy e POSSE _ A eiercêo foi das
JQJlllSOI1 tiveram .comc nd mais renhtd-s. com Kenne
vereénos o então Vice- dy e .ronnson vencendo P")l'
Presidente Richard Nixan pequena margem. A 20 de
c. Henry Cabot Lodge. A janeiro de t961. amuos to
campanha foi vigorosa. maram poste como P e '\
de alto nível, com ambos der� e Vice PresldcnLe dos
exp;orando táda.> as cportu

como pessoas que poderiam
fazer multo pelos Estados

Unidos. A juventude de

Kennedy c a experlcncia
de Johnson equillbravam
se perfeitamente,

nidades. Pela primeira vez

nn história dos Estados U

nidos, os dois candidatos à

presidência se defrontaram
numa sêrie de debates pela
televisão para discutir suas

plataformas_
'-�--

""- -

1!l59 _ Nos discm'so!:; e COMUNISMO _ Dtlrante

dfclarações feitas en' 1959. �tla campanha eleitoral,
quando seu nome começa- Kennedy também se nlOS-

va a ser lançado pa�'a a prc t:ou fortemente fav;>ravc]
a uma continua luta contra

AsseNTOS INTERNOS -

Kennedy t:>.mbem firmou
uma posição in[lexívei quan

to aos assuntos Internos
norte-americanos. Fêz pro_sidência, Kennedy clara

mente afirmou no povo llQr
Le-lllnerteano scr favorâvel
ii. constante ajuda externa

o COmunii;:l1o. Seu objetivo

era ir mal:; além do que sim

plesmenLc mo�trar ao povo
os pcrigos do sistcnM comu

nista dc govêrno. Kennedy
acreditava que os Estados

Unidos deveriam se man

tU" bcm r.om:l seus aliados,
podet"Osos e prontos para

I'espondel' a qualque�' agrcs
são.

postas p:lra ajudar tecn!ca
mentc os homem; do cam·

Po e propugnou p�r um

gl-nnde aumf'nt:l da ajudados Estados Unidos aos pai
scs . sttbdcsenvolvldcs, a

fim ele auxilia 10:-; a tlcsen
volver seus rceul'sos c cola
borar na luta do Mundo
Livre contra o comunismo.

federal aos programas de

ensino, além de J:1'(:Olllcn

dar viúoros:ll11cnte lllaiorcs

beneficios para as pc:-;soas
de idade.

bons motivos para ecredt

ta r-se na conexão entre o

excesso de cigarros e o cân

cer do pulmão. E' justamen
te nesse campo que a 01'-

"'-,,------
O êrro
fundamental

. Partidos e políticos cbíe-

ganizaçãa Mundial de êau

de pode dar valiosa coíacc

ração, coordenando as pes

quisas em todo o mundo e

nxendo métodos padroni
zados para a publicação
dos resultados.
No que 'tange ao tr-atamen

to. a perspecuva é promis
sora, porquanto aumenta
ram muito os meios aara
combater a doença. Com a

exceção da cirurgia nas fa
I'CH Iniciais, nenhum df.sscs
casos podem ser eonsrnera

elos curados. mas muitos
rtêtes estão prolongando a

vida o tomnnd-, a f'xisLên
ela mais snportávCj para os

doentes.

Todavia. conquistar êsee

poder através de métodos
ecnconasets que vão habi
tuar o povo à corrução e

poluir a Obra a quem se

r.omp\'omj�saram, é despres
t,i<l.'i:l.l' a democracia e fe

rir a llbe�·dade.
E são métodos tncontes

I'ávels e demagogia, o su

uórno. a venalidade, a ali

:111(':\ com liberUcidas, a

vt+e gróssa sôbre seus maus

»cros.
.

Mas, infelizmente, na an

�i<t de somar votos. muito

c!"ll1oeratn. al)1)drcce. E a

p"dref'f' o reeírue também.
l\r-;;,O DF"",�CCP..ATA POPU

LAR)

CJ,TNJéA DE CRIANÇ_'S

Dr.'AYI'lon Ramalho Dr. AcáGio Garibaldi

Consultório: r'era manhú
S.1'hia!!o

ADVOGAD(l'

('{)nsullório:

gsct-itó-Ic I'.))l,ciallza.do
QUi:: tõcs trabalhistas.

Atlm�nistraçà" de ben.s

imóveis. Deêe sas nsce s

M.:u:.hado. 7 - IY andar - Rua Fcilpc Br-hmid t l4'--

, LO, andar Fone.�: '251L -

uestdêncra : Rua Padre �21G.

ROnla. C3 _ Ti';"fllll-l: :?71!f,.

no lJo�!Ii!al .dc Cur-iclatle.

'A tarde, 110 c-usunor+o

das 15,30 h.-:. is 17.:;0 h�.

teterene 2786.

.. eou MAIS PEl'IFEITA 00 BRASIL

D(C Realililrá
Concorrências
Pú�lkasA c-aderneta de nv

05487, da Oalxa Econômica
F ....d�l'al de Sta. Catarina,

pertencente a sra. Ema

ouercertc Alves.

A pe�so:l que a cncon-

trar fa\'or entregar na rua

Ft-Ilnndo Machado nO 4.7

ltêsta.

'rmnsrerrcta de ,28 de ju
nho do corrente ano, será
reuusada no próximo dia 22

a concorrência pública na

10-05 48, destinada à aqui
sicão de tecidos diversos pa
rr: o Hospital Colônia San
ta Tereza.

7-8-62

Cih. 5A\) 10S:t:
Centro

á:S3\1s.
Bili Travers

Virgínia McKen�Ja ;o-m

CO\\"FU'fO DF; DU.'\S AI,J\JAS
Ea�tm:J_nCa;or

CeIE\:I'a até IS ano�

.-As !l�._____r..�tl'cia
Pró Formandos (ra

-

-_\Culdade
de Direito"

Fe)l1e: 363"

Spencer Tracy·- Burt Lancastcr - nl_
ehard Widmark - Mo'ntgomery Clift

Marlene Dietrich Maximilall SCllell -

Judy Gar:and cm:

"J(;l,GAMENTO EM NonF.;\IDERG"
Ccnsura até 18 anos

Cine &1T1

Centro

as 5 c 8 hs.

Spencer :rracy
Ingrid Bergman
Lalla Turner

F'1mc: 34:m

Cme BOXY
CE?>r""TRO FONE 343:>

�jaqanhar

as 8 hs.

,Spencer Tracy
Dianne Foster em'

o ULTllhu URRA

CCmUf:l. ité 14 an"s

-B A'J B OS-
�ine GLORIA
&tretto Fone 6252

ás 8 h8.

Montgomery ClItt
Ellzabeth Taylor em:

1m RF:PENTF., NO UJ.TIl\-lO VElt,uJ
C!'llsura até t8 anos

CiJJe IMPEBiU
Estreito Fone 6295

ás 8 hs.

James Davis

Merry Anders em:

'!'JaOTEJO INFERNAI,

CenstH"a aLê 14. ahos

tine RAJA fS_ José)
o Mi,DICO E o l\IONS'fltO
Censura' - aLe 18 ano�. - Erich Von Strohein em.

_���_':::'�:!'íiWI!I!!!I!!!�h�-�; MA�DRAGO'RA

I

ás 8 hs.

Es�ul�Bno O •• ·
(Continuação da 6[1. pa

gina)
va:e a oena seus esfor't·Js
dr. JOS� Fontes e N�;i3

Melo d" Tamandaré. Niltu:"!

Garcez c Fausto Corrêa. ")

Guarani. dr. Heitor .(0'':'1'.'
r�ri e Humberto Machaoj

do F g:.I�iren."ie, (lr, Jaime

Dcstrj e Helio Rosa, do

Paula Ramos, Tte. Ponta
roli e Josê Amorim do Clu.
be Atiétlco Catarinense e

Nelson Dibernar.di e Nic,)"

.:i:.';i �
..
ç.

'.-��:j��,,_:�?,-,i:.. ::j�. "':;J.í�
,

CONVENIO PARA FUNCIO

NAMENTO DE ESCOLA

PARTICULAR EM PALMI

TOS

o Estado c a Comunida

de Evangélica de Palmitos

firmaram convênio p-u-a

que runcíone a Et;l'o]a Par

ticular Duque de Caxias. O

ensino será tntetramente
gratuito. As classes deve

rão ser lotadas com o mí

nlmo de 50"( de professo
res normalistas.

CONCORRENCTA PUBLI·.
CA PARA A CO"'C;1'E_UGAO
DA OFICWA MECÂ:-IIC_"
DA P. M.

Atê as 16 horas do dia 17

do corrente a Policia Mjli,
tal' do Estado receberá pro

postas para a CO!1strllÇ110
do' prédio oesunaoc à orr

ema Mecâni::::a da corpora

ção.
A obra obedecerá ao pro

jeto de especificações eteno

radce pela DOP e que' se

encontram à dtsposícão dos

interessados na Direto!-ia
dp Administração e A�sb;

tênda Médica e Social da

P. M. em FlorlanÓp:Jlls.

SANTA CATARINA NO

CONGRESSO DE VETERI

NARIA

líI 1�""""·":;IOO'w
Por deSignação do Secre

târio da Agricultura, o ve

terinário Jorge José' de Sou

�� Chefe do Scrvko ele Dc

fesa Sanitária Animal, re

presentou o F.stado de San

ta Clltarhu no Congresso
Brasileiro de Vcterinária,
l'f'allzaclo na cldadc dc Belo

HOl"iilonte.

.. :
�GOVERNO CONTR�D-UIR.A
PARA RECONSTRUÇAO
DE PONTE NO SUL

derópolía firmaram têrmo

:\
Ilno Tancredo, do Aval?
Vale o sacrifício?

O setor rodovjação .conti
nua a mereerr n melhor a·

tenção do Governo ('atari·

nense.

Plameg, Secretaria da

Viação e Obras' Públlcas e

de convênio para a recons

trução da ponte "Nicolau
Pederneiras", sóbre o rio
Mãe Luzia, na sede do dis
trito de 'rrevíso.

o Plarneg e a S. V. O. P.

assumtram o encargo de e·

xccutnr as obras, cabendo
à segunda designar um en

genhciro pertencente ao

Quadro de Funcionários .do

Estado, responsávcl pela e

xecução dos servícos.
O custo totnl está orçado

em Cr? 1.500.000.00, tocan

do ao Plano de Mcta.� do

Govêrno do. Estado contri

b\[ir com 1.050.000.00. e à

pretejtura de Siderópolls,
com crs 4.50.ÓOO,OO
A !i�cflJizacão será exer

cida pela, D\vI.�5.o dê rtsce

uzacãc e Contrôle do Pla

mc�.
------+

ik W,lm.r Zomer

Gor-;"

1)iplomado peta Fl\Cull1:Hl,
N�ciollal de Medicina 11

�!n,jvt'rsi(!àd(' do Brasil

Ex interno 1)01' concurso �\:l

Materrucàdc Escolar .11'1

vtco do Prof. oqtavio fh

drigues Lima. E� interno

do Serviço de Cirurgia c-)

Hosp:ta! I.A.P.E.T.C. do Rh

de Janeiro. Mtidico do H);

pital de Carlda:le e da 1\'l1J

ternidade Dr.' Carlos Co�cLa

PARTOS _ -')PERAÇOF.�
'I;OE�C:\S rm SENHOR. "
_ PAliTOS St;M lWR 1,,,,lu

mitodo flSic( .profilat.ico
C�nsulloriO: Rua Joao �":.!

to n. 10 - das 16,00:l!-.

18,00 horas. Atende �I)-"

horas marc:ld:l$. Telefo:)'!

3035 - Residência R'Ia

General Bittencuurt, 101. ._

Prefeitura Municipal de Si \ SOLA UL'� !>EI'tF"EITA 00 811A1t'.

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

AVISO

Departamento (eiltral �a (ompras
I

,Edital de Concorrência Pública n.o 11-Ol-48
O Deportomen!o Central de Compras avlso 005

lnteressados no Concorrendo Público n.o J 1 05 48
(aquisição de tecidos diversOs poro o Hospital- C;lo_
ni.o Santo Tereza.' de que troto O edjtol publjcodo no

Olárlo Of-iciol .do Estado n . .o 7.059, de 29-5.-62
e no Jornal O ESTADO n.o 14435 de 17-5-6'2)
c.om abertura marcaeo paro 14 d(!' junho de 1962:
que a mesma Concorrência Pública n.o 11-0S-4S
será realizada no dia 22 de agosto de 1962

Departamento C. de Compras ..
27 de Julho de 1962

Hermes Justino Potrionovo
Presidente'

4-8-62

ATENÇÃO
Mudanças l.o::ois ou paro outros cidades.

Serviç.os de mudanças.
.

Nõo é necessório a engradomento dos móveis.
Inform.oções à Francisco Tolentino, no. 34

fone - 3805Fmalmente, meus ami·

_gos. desejamqs aqui snU!'" ..

-, _

tar que !\j sessão do Triou,
nal de Justiça Esportiva da

Federação Catarinense ri.'!
Futebol, reaiizada no :tia
27 de julho de 1962, ficará
gravada na memória JJS
avaianos, não pelo simpt;·s

.,- motivo de ter perdido :l

recurso encalllinhado, mas

porque lhe foi cerceado o

direito de defender-se,' di
relto êstc, que nenhum ' !

bunal do mundo negatw..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i---��- Esteve ontem CIlLvis1ta Na o_p.ortunidadc ficou tem mesmo o gcnhcr Prc-

aoa escritórios da ELFFA estabelecido que, para feito Municipal deterrmnou
o Prefeito Valdemar Vieira, maior amplitude à premo- o aplainamento das

'

ruas

oc!\Stão em que o Sr. Lúcio ção da ELFFA, a Prefejtu- Alvaro Cardoso e João

F'reitas
-

da SUva, Dlretor- ra Municipal procederá aos Cruz Sllva pela moto ntve

Presidente daquela zmprê- serviços de remodelação e Jndora de propriedade: da

SU, colocou o eminente 00- nivelamento das ruas a se- Prefeitura; em ambas as

vernante Municipal a par rem dotadas de numínação ruas, a ELFFA já adaptou
da campanha que ora vem públ1ca. Uumlnação pública. Em

sendo promovida, sob o Concretizando o que fi- cónformldade também com

slogan "llumínaçâc de 100 cara estabelecido entre a o que tlcou estipulado, o

ruas em H(O dias". Prefeitura c a ELFFA, on- Sr. Valdemar Vieira deter

minou o nivelamento das

ruas Secundlno Peixoto e

Be: nardtnc Vaz. a serem

dotadas de Iluminaçáo pú,
bllca hoje e amanhã res

pectivamente.
, \

No flagrante actm� o Prefeito Valdemar Vieira quando,
no escritório da ELFFA, cumprimentava o Sr. Lúcio

Freitas da Silva, Diretor Presidente daquela Emprésa,
sendo firmado que a Prefeitura nivelará as 100 ruas a

serem iluminadas pela ELFFA.

Vacinação Sabin No
mURIOR DO ESíADO

Do Dr. Bíchat Rodrigues Diretor Ge
ral do Departamento Nacional de Saúde o

Governador Celso Ramos recebeu o se

guinte despacho telegráfico:
Governador Celso Ramos FNS
Doutor Mario Ferreira Chele Círcuns

eríção DNERU irah procurar Vossencia '

discutir programa vacinação Sabin inte

rior Estado PT Dr. Bíchat Rodrigues Dire
tor geral DNS

(onvenção Do
PDC

Deverá realizar-se nos

dias 4 e 5 do corrente, sá

bado e domingo, no recin
to da Assembléia Legisla
tiva, a convenção regional
do Partido Democrata Cr13-
tão para a escolha dos

candidatos nas próximas
eleições de outubro. Regu

� lar número de convencio
nais do Interior estaráo
presentes, sendo que o ini
cio da sessão será às 20.
horas de sábado.

Acima, os Srs. Valdemar Vieira, Prefeito Municipal, e

Lúcio Freitas da Silva, .tnretor-rreeuiente da ELFFA,

quando dava--n por ina,ugurdda a iluminação pública da

Ruq João Cruz Silva, no Estreito,

TRIBUNAL

DE JUSTiÇA
Expediente Da

CLASSIFICAÇÕES NA

POLICIA MILITAR
Pelo primeiro mandatário

'barrrgt sverde terem feitas

mais as seguintes ctassiücs
cões na PM.

, fiscalização De Obras Estaduais -, Secretària
.

Os engenheiros Mario co�posta dos engenhel�Oil O Egrégio Tribunal de
Marcondes de Mattos. �o Evaldo Luchi :' Nery Vi IlL

Justiça do Estado, em ses
ro&.binete de, Planejamerl.o trtck, da Dwísão de rtsoe,

sio realizada dia lO de
,do' Plemeg. e Mârio Luiz llzação e Controle. do pra.

.

Gareia, residente do D�R meg, e 'rercíeío Schaefer,
de Joinvlile por indicação residente do DER em

dO Secretárío da vtecéo c

Obras Públlcas, dr. Ce.sc
noinhas, promoverá a me.

.Ramos FIlho, foram designa. dlção final e aecebtmen.
dos pelo dr. Annes ouetber to das obras dos SERVIÇOS
:to, Secretârio Executivo do REALIZADOS pela Firma

Plameg para, em com ssac Maguiar S/A - Engenhe'.
fiscalizarem a construção ros construtores, centra-

4 pente sôbre o rio rtvoo- tantcs do trecho "Lençol _

cu, na cidade de Jaragua Campo Alegre", da esereda
do Sul. Outra comissão, Dona F)rancisca.

�. A presença do ilustre ho

�'. �em politiCO em nossa cl.

; .. �� psa���:�:�:so :e c���·
,- prindo à risca o program.l.

.!i elaborado para sua visita c.

ficial, veio rearlnhar o con.

ceito Q.ue desfruta no se:o

da população blumenauen

-se, que tributou mere't:!d:.:;

homenagens ao Chefe J"
.

Executivo 'Icatarlnense. Nps
contatos que o Sr. C'JJso

Ramos manteve COlll apre

Como frisamos no titulo
que en::lma estas notas, re

percutiu 1avoravelment\�
no .selo da populaç� ·blu.

Silveira Junior, 10vem catarine1lse de !tafai, 110 seu

esplendido livro sõbre de vulgaridades e COislUl sérias dos
Enados-Unidos - NA ROTA DO MAYFLOWER _ ano.

tou, entre outros, o seguinte conceito emitido pelo Presi�
dente Ke?medy, 110 di.�curso de instalação da Quarta
Convenção Bienal Trabalhista Americana:

"Não me entusiasmo de saber que
certas comunidades tem escolas eficientis
timas. O que dese10 é que todos tenham es.
colas"

x x

x

Se tõss� o govemador Celso Ramos quem afirmasse
isso, certa s1tb-i.11'1)renS(� não o pOuparia. B a raiva odio.
3a do deputac/o Laerl �f!eira expluiria, "'ais uma vez,
para condenar os conceitos.

Mas, na verdarté. o go,·emador catarlnense. na

sua metf1 "ft� f!"�f1"tiftrf!o. m�ertrl.tamente à-4Jontade-

agósto do corrente, resol
veu antecipar o horário do
Inicio das sessões da 2a

r t
Oâmara Civil, que se realí-

,i!�a�: �:g�;.�::::�ras, daa
FlorlanópOlls, 2 de agôs

to de 1962.

Paulo· Gonzaga. Martins
da Sit!)a ...: Secretârlo

menauense a visita. do 0.0
Ramos, ,jQue
\ . e,speran�a.

major Oscar da Silva. nas

funções de Alsslstente' 1.,

Chefe do Estado Maior; co

ronel Olavo Rech, nas Iun,

ções de Diretor da Direta,

ria Geral de Ensino � ins ..

trução da Policia Miiitar.

APROVADO
REGUl..Al\-IENTO DA

SECÇAO DE

IDENTIFICAÇAO
DA P. M.

o GOVtRNO - PREGt;I.

O Governador Celso Ra.

mos baixou decreto aprovan
do o regulamento da seccac

Em 1.956" com a UDN nd, de rdennnceçãc da Pt'li.
ministrando o Estado de ela Militar do Estado de

ÇA DA "ETERNA VIGIe

LANCIA

Santa Catarina, mie.ave ..,')

a construção de um grupo
escolar na localidade de

Vo!ta� .Gr�nde, no mUTIlCI))i!)
de Concórdia. Passaram-se

os. anos: 1.,3,4 e nada do

estabelecimento satr. Ve!;')

o Oovêmo Celso nemoc e

Santa Catarina, criada. no

arOgo 13 da 1el no. 2.9'14, M
19 de dezembro de 1.961. O

Oomandarrte Geral da' PM
ficou autorizado a baixa.:

as Instruções que comple.
mentarão o referido tegu.ft.
mente.

_.

vernamen.

lOURIA�.fS'UI
"DE SANTA CATARINA'

o CUSTóDIO DE MELLO

(foto) deixou às 9 horas

de ontem o porto do Rio

de Janeiro para uma via

ge1[l em redor do mundo.

O barco além dos guardas
marinha levará uma espo

SiçãO brasileira instalada

no convés.

A BENGALA
Na aurora da reVOlução

corrl,imista, Trotsky (então

atnda não herébíco) per9-
reva ante um grupo de

o��ãriOS, historiando o

movimento e mostrando

lhe as vantagens. consegul-
das.

� PIORES

TRAGICO AftSEIO
Eleito em meio de trope

!las, opressão contra os

opositores, sequestros, troo

pas de choque e outras ca

racterlstlcas atitudes tota

litárias de quem não su

porta a critica e a oplnação
livres, o novo presidente da
União Nacional dos Estu

dantes deitou fala.
Entre outras coisas de·

clarou desejar para o Bra

sil um regime econômico e

politico semelhante ao de

Cuba e Yugoslávla.
Traduzindo em mludo:

fome, misêria e medo!

Sua senhoria nos acena

com deUcadezas notáveis:

policialismo, te.rror, fuzila

mentos.
.

'Gosto, não se discute.

Naturalmente Sua Se-
�

nhorla não vai ficar do

lado da bôca dos fuzis, mas
cautelosamente, da coro-'

nha. Mas, olho lá. as ..r.evQ:;
luçõeii 1110 dcvor:l!:l só·
mente os adverSflritt";!

(AÇÀO DEMOCr.ATIC_A_

fC.t-"_-_�_J.
--_--

100 Milhões Para O . Brasil
WASHINGTON, 2 (OE) - 100 mi

lhões de dólares serão aplicados no Bra
sil dentro do programa de investimentos

rodoviários de financiamentos, dentro do

princípio de divisão de despesas, É auxílio
da Aliança para o Progresso, obtido com

os lundos de créditos de 4 bilhões de dóla

res, sancionado pelo presidente Kennedy,

iJ�ESTADO
'

..... ,..1. PIAIS AHTJlfO OIAIIO Dt SUJA CATARINA v
.

.

FLORIANÓPOLIS, (Sexta-feira), 3 de Agõst� de 1962

Partido Social Democrático
DIRETO'RIO REGIONAL

{. SANTA CATARINA
E D ITIA L

Ainda a visita: do Governador'
Celso Ramos a ,_Blumenau

������m��:'�:��IUa�:�a;::o :�toD:��i��;il a S�re�ee;���
'telmente no selo da blj�I1!1" ,q� J.�li��i1p.u�ri�p.-�9\,tu.�Ó �l:;::�:��;s�el:o ��:' !ed:t�7t�h�ell�r\YJoI�)l�o
mos', "A Nação" estamj:IO'.l S. Excla em atender as mais

. 0It seguintes comentiiklos. ilidbmas r�lvindlcações do
"IUumenau teve a honrâ município e consequente. P f Oth d•

de hospedarf por 4 dias S. mente as aspirações da po. ro . on 'Eça
Excla, .o g'overnador Cels,) pulação.
Ramos, que esteve em vlsi_
ta-- oficial a esta cidade a_

A presença -do sr. CelSQ
Ramos aos lU Jogos A_

.bertos de Santa Cate.
rina, prestigiando o imyil.
tant.e certame esportlvr"
causou a melhor impressa ...

demonstrando que o preda
ro governador acompanha
com interesse os problE:ffi:lS
llf;'Rdos ao espcxrte a-mado�

rlsta, ponto base do desen
voivJmento Ih'co da juven.
tude catarinense.

Entre as alegrias e os ca
rinhos da sua família _

esposa, filhos e neto,> _ e

a estima de amigos e alu
nos, nosso ilustre coesta.
duano Prof. Othon dEça,
catedrático de Direito Ro
mano da Faculdade de Di

��:::a d�a��:::�s���7deh�:
da Academia Catarinense
de Letras, poeta, escrItor e

jornalista consagrado _

completa hoje setenta anos.

Aos abraços sem conta
que l)1e forem levados, os

de O ESTADO acrescentam
os seus, com especial atel-

, (>"''''i:i''I!'C ('ft(l ao brl!hantc t'o:C'gc.,
"Ndo 1'1(' preorilfJa dar velho e esti:lludissjmQ nini.

loIvsl<.< 1/ ('I'7;tU1; """""""'a,",, .. \.�eo- !�O çlcsta rõlha e sel! COn.5-

_...........__C_I!�._'C! 'J_'_.;;'_C_J�""��_::_,�.. _"._".;;(.-;;;.�(_.'�il:�::O:'�:,,:�-".� ..::;���O::�.::..�;_���:!.�O::..:*!i\J:l��·T�.��:...L:"","""�Z.;éi'���",,��'i':'''i.ê'':I-''_'';�$,"''-' '; ,�

Um velho trabalhador

que seguia atento a ora

ção do velho comparsa de

Unln, pediu um aparte

C
ADIRETOR INTERIN'O DA

que lhe foi pressurosa-

OerencíaDOP mente eoncerlido. Toman- .!!Passou a responder pel:\ .dÓ de uma bengala, c ope-
Diretoria de Obras Pubtt , rátio levantou-a, apontan" São nacroneneta, mas ell:ninam nacionalidades,
cas, enquanto durar o ím, .

do o cestão, a cana e a declaram cue em caso dê oprimem povos. São um

pedlmento do respectivo t� ponteira, exclamou: "eis o guerra contra a Rússia pe- zstado proletário mas es-

tuiar, engenheiro Demiti- czarismo, O povo e a revo- garão em armas por ela. cravízam a massa obreira e

gos Trindade, o eneentreiec lução!" São democratas, mas não tnsutuem classes prevue-
Olavo Fontana Arantes, • admitem senão um só par- gtadas. Clamam pela Iíber-

Depois, com um estranho tido, o seu. São pacifistas dade nos países Hvres, mas

sorriso. inverteu a posição mas detem a malar móle aoolém em seus países.
da bengala apontou para a militar da história. Pres- Paradoxais?

cana que representava o crevem o direito de greve Não; coerentes apenas.

povo e exclamou: "Como mas o proscrevem em seu Porque, em sua doutrina,
vêem a revolução foi feita sólo. São paladinos da au- os fins justificam os melas.

e "O povo continua no raea- to.determrnacso. mas ocu- (AÇAO DEMOCRATICA

me." pam os países satélites, POPULAR)

SUmiram o velho prole- f

tárío. (AÇAO DEMocRA·

TIdA POPULAR).

.�o '; comunismo trabalha

ahluà�e'nte por fazer do

Brasil -um trampolim con

tra 00_ 'Estados Unidos que,

sem embargo das justas

as ot1ras entraram noutro restrições que fazemos ao

ritmo. Volta Grande teve SANCIONADA A LEI QUE' seu grande capitalismo, é

o seu Grupo escolar. ABRE CRE'DITO PAR.<\. . o arsenal da democracia.

'O mesmo sucedeu com o TERRENOS DO HOSPIT.\L Mas o comunismo este
.

.

d �t" ])0 SERVlDO{t em seu papel, é sincero -em

�:�ru�u°!:%i
.

i:UCiaadaC��'" \', ,ii<'
'

�. s�a luta., não �conde b :s��
"958. ;:;-:: '.� " " (;( . A c'Qmpahha p{ra ia. cons af1$eio 4e dominação� Se, e

.- trução do Hospltai dos Sfr �à#,tk� .

é inescrupuloso

REPRESENTANTE DO vidores Públicos do Esta(io �u6�, <n���s ée :�o:�:o�Oii�
ESTADO EM JUNTA ganhou alento com as prO. mãção.
:OE TOMADA DE CONTAS ��d:�::na��;r�:��d;;a::; '·7 O que po.rem, não está

Ato do Govl,rnador Cei. Agora, dando provas ae seá ��u:uo�:�;o P�li�\l��e �:�
:r�n:�coo�o!es��:l�e,o C�� I ��te.r;�edeP�:Jetl�;ns,:e�i�: cuttvel tenha; ê o cand'lda-

., to d'emagogo, é o politico
tador da Administração do fe do Executl'!o abriu o �ré. corrnto é o homem públiCo
põrto de São FrancisOO cW dito especial de 10 mllhóps opo�nlsta, que. só visa

Sul, para em comissão, re. de cruzeiros, para f�zer ta- seus' interêsses mesmo a

f�e���:;in:, E;����ss��n:�� ��Çã� ::s�;::SdC:::a8��� �tô 4a felic!dade do po-

:� ���tOnad�u�: :;a���lc&� ������. àAc:�:��:�oc:,0 r��
:

;'porque, para satisfazer

da de Contas do meSl'1<l rido crédito que autorizada ��:stn��:;;::�e��S:ltesS:�
pôr to, relativamente ao e- pela iel no. 3.z62, de 12 de

vendem ao comunismo .

xercício de 1.961.
.

,junho do corrente ano.
(AÇAO DEMOcRATICA

POPULAR)

O PARTIDO SOCIAL DEMOCRÀTICO _ Diretório
Regional de Santa Catarina - por seu Presidente em

exercício, [nrra assinado, devidamente. autorizado pelos
Estatutos do Partido, CONVOCA os membros do mesmo

Diretório, para uma reunião nesta Capital, na sede par
tidária, no dia sete (7) de agôsto próximo, às nove (9)
horas da manhã, para tratar da seguinte "Ordem do
Dia":

1) Organização de Diretõrlos Municipais;
2) Outros assuntos de interesse do Partido.

Florianópolis, 2 de agõsto de 1.!>62.
Aderbal Ramos da Silva

Presidente do Dir. Reg., em exercicio

Um distinto florianopolitano, também candida

to, mas camlidato ao rol dos "dez mais", 'com alar·
madas dúvidas sôbre o que ouvira a respeito do
meu desgravatamento a "dez menos", f.et"·me solene

interpelação:
. • .

- Disseram-me, sem que eu acreditas�,. que vo°

cê só usa gravata "'juridica", isto é, quanéfo vai às
sessôes dos tribunais ou as audiêndas

-

dos juiZOS!
Duvidei porque a gravata é o quid da clvilizaçií.o.

Eu. que botocuda e desgravatadamente !la uma

revista, arranjei resposta ilustrada:
- Olhe aqui esta fotografia de uma reunião,

promovida pela Rockfeller, de todos os tipos huma·
nos, de todas as raças e civilizações eXi"tentes nO

mundo. Conte quantos são.
- Um, dois, três ... sessenta e um!
- Agora conte os engravatados.
- Um ... dois!
- Logo: 59 a '21 Na 'lua opInião, no ano da gra'

ça de 1962, em plena era eletrônica, quando o hO·

mem devassa os espaços sidéreos a 30.000 quilome
tros por hora, o mundo ainda conta 59 raças illclvl
Ilzadas e apenas 2 civilizadas! Isso daria mais de

96% para as primeiras e menos de 4"/" para as últl
mas. Conolusão: estamos mergulhados na pre·hlstó
ria da civilização! SOmos, ambos, homens pre·hlstc)-:
rIcos 1 E sendo assim, não sou quem deva pór minha
gravata, mas você q!Jem deva tirar a sua!!!

x x

x

Disse-lhe Isso tudo nwn jato, em velocidade s

persônica. E êle ficou·me olhando com ares de ti

cego ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


