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Encerrou-se a reunião do Presidente com os Governadores
'39 bilhões para auxiliar os Estados e fomento a produção

BRASíLIA, 16 e'o ES- palavra, Chefes de ExectJo
TADO") - Encerrou-se e Uvos estaduais presentes
encontro do Presidente
com os Governadores, du
rante o Qual 'foram debati
dos inúmeros problemas
que afligem o país.

propuseram várias mcdt
das de rnterésse econoHhC�
f:nancelro, tendentes a nU
viar as dificuidade! po nvo
menta nacional.

AS 14 horas de hoje o

Presidente João Goulart
deu por encerrada a refe
rida reuniào, da qual par
ticipou também o Primeiro
Ministro Brochado da Ro
cha.

Os chefes de executivos
estaduais começam hoje a

ceíxar a Capital da Repú.
blica, rumando para seus

respectivos Estados.

O Governador em exer

cicio de São Paulo, Desem
bargador Silos Cmtra e o

Governador licenciado de
c.araram ao embarcar pa
ra a Capital bandeirante,
estarem saasrettce com 0&

resultados da reunião.

Participaram da segunda
reunião de Governadores
os Senhores;

o encontro iniciado on

tem pela manhã, produziu
como resultados práticos,
a aprovação do plano de

dista-íbulcâu de trinta e

nove bilhões de cruzeiros
para auxiliar os Estados e

a aprovacõc do plano de

remonto ii prooncno.

.;ylag�uIJáos Pinto lMG).
(.."\;,."" �,U.,.JS t.:>LO), Neí
o ....<;a t.Pl"t/, .Mol.l..ü·O Bur
j;;t:s lGU), hl<l.l"",v AIV(.::,;

lRN), oJ ura.a Md.galnacs
tB.t\), aurc.io QI) uanno

tPA), Canos Lacerda lGS),
Parssr a. b<l.f,USJ \LO"",�, Leo
ner .Brl�Ola \RciJ, Gilberto
.aesnmno IAMI, carvanio
aanutu IRJ), desembar
gador sy.ce cmtra (SP),
LUIS Oavajcanu IAL), e

ceputadc Jose Candidato
li erraz, representando o

governador do Piauí. Não

compareceram, embora coo

rumassem as suas presen-

100 ruas p,m 100 dias que este pais prossiga n-r

marcha para o destino que

mais consentâneo fOr Ct>n

as suas legitimas eececões''

moniQ8&.s com o governo
do Estada, ecreecentanuc
que tal entendimento, ohtí
do sem quebra da autorida

OS VOSTOKS 111 E IV - O "Pravda" publicou ontem este

desen:w das neves espaciais com os foguetes que coloca
ram Nikola:yev e Pcpovltch em Ôrbita. No primeiro plano,
vemos o Vosto.1c IV e, ao tuna». o V06tok III. Embora não

aparecani todos os detalhes, trata 'se do primeiro esboço
dos foguetes espaciais, com as suas cápSUlas, que Os russos

divulgam

o Govêrno, Através da ELFFA. BeneH
cia a População Humilde da Capital.

UJtimas Noticias
8". PAPLO. - Reunindo e vice presidente do Banco

representantes de 80 fede- Nacional de Desenvolvi

.:::.�çle..120 slndica.ti:!. ment_? Eco.nôm!:_o e o em-

��,�n�&ee� .���q� r��/:�s�o:e);
clonai fdos trabalhadores �aixada nas comemo�açôes
nas embresas de creditas do dia do soldado a 25

bancarias e securitários. próximo pelo ministro da

Na sessão solene de encer- guerra, aludirá aos acon-

ramentc ás 20 horas, terá tecjmentos provocados com

lugar a coroação da rat- a renuncia do presjd�nte
nha dos bancários, título a Jânio Quadros, a postcãc

ser decidido entre as se- legalista do exercito e re

nhorltas MarUete Costa e nexos na situação atual do

país.
CUIABA - Deverá che

gar amanhã a esta cidade,
o Sr. R:.>.innu;Slo �i�uelras,
afim de �s.peclOnar a

agencia do banco de cré
dito da amazonia nesta ci

dade. Na opol"tunidade avts

tar-se-a com os' dirigentes
da federação das associa'

ções rurais do Estado de

Mato Grosso, aos quais ex

porá os nóvos planos de

financiamenta dos peque

nos lavradores, etaborãec

recentemente.

SE'RIO INCJI}.ENTE�.
'. ,,,�UR9_J,A,. (O��W�!-�_& �t!.·IJ2rA.daa,;'\{��a _t1q
1;'�_ra.Vat'iãl"':����e um

-

dois G;as, aviões Ira.k: pene dos aviões Iraquianos teve

,çJ.s, os governadores Cid
Sampaio (PE), Pedro Oon

di,l_ll.(.PB)� Corrêa,�051ia
y -I:MT) "I.uls Cl:uCi&, de

Sergipe. &tão presentes,
lambem, todos os uunístros

O sr. Celso Ramos. de S. :el��a�U�!�C::,t����s��aFa�
��::;��.:{o. e�aC::lun�ã�re�� Comercio, Cel50 Furtado,

dente ooutert e o primeiro 1�au�;U'���:',E. Ch;f:ne��
ministro Prancísce Brocha. Casa Militar, Antonio Bal
do da Rocha, sugcriu o 2- otno, consultor-geral da
pravetamunto da sarra vm Republica, sr. Rubem Bcr
ticola da pe-iodc 1962 - (.I;). ta. da Va!':g, e provável
No lmpôrtantc encontro. ministro sem Pasta. gene

foram passados em revista ral Machado Lopes, sub
os problemas mnls angua secretario da Guerra, se.
ttantes com que se ríeba te nadares; deputados, altas
o pais, bem cerne um mat autoridades. assessores da
Dr entrcsauiento entre os Presidencia da República
Estados e a Un \io. Com a e do Conselho de Ministros,

.

trararu em território Tur

co e bonbardearam os :;u:
dados s;tuados per�" rta

que fazer um pouse forca
do. Nas rncursôes realiza

das ontem. um soldado tur

co mtrreu e outros ficaram
rer.doe.fronteira dos dois parsc.'.

PAPA PREOCUPADO
CIDADE DO VATICA_

NO, 16 - Ontem dfa da

assunção da Virgem Maria.
o Papa João XXIII, no de- apelou aos povos na sen

soldado. tido da pa?;, do perdão e

correr da missa ponnncat do amor ao próximo.
em caate; oenootro, ex-,
pressou sua preocupação
pelas Intranquüjzadoras
noticias que são recebidas

da Argella e de outros

Dalva Salk.

PEQUIM _ Em mensa

gem dirigida ao exercito

por motivo do transcurso

do 17Q amversárjo da Co

réia, o vice presidente do

consenio de ministros da

defesa da Coreia do norte.

disse que o povo coreano

está decidido a expulsar o

exercito norte-americano

da Coreia do Sul.
RIO _ O serviço de fis

calização da medicina, sus

penderá hoje a "Biltz"

contra a droga Sedin, Se

dalys e outros, que esta

vam sendo efetuadas pela
secretaria de segurança. A

parallzação da fiscalização.
deve-se ao fato de quase

ineslstêncla dess� produ
to na cidade.
BRASU,IA _ Está sendo

esperado hoje na capital
federal, o embaixador dos

. , Estados Unidos Lincoln

� �����:o ��e:t�e;!p�ce�l�
o Sub-secretario da fa

zenda Sr
.. Mlguél Cahnon,

países. O Sumo Pont1f1ce
referiu-se detddamente, ao

"Concilio Ecumênica" e

A foto acima e do Morro Monsenhor Topp, onde foi inau
gurada iluminação publica no dia de ontem.

DesiludidoExcursão Turística e Cultural aos EUA.
Brochado Será
Condecorado

os passeios e todos Os tras

lados dos Aeroportos para

os hotéis e vice-versa.
Os interessados poderão

fazer sua inscrição envian

do imediatamente seu no

me e endereço, acompa

nhado da importância cor

respondente à entrada, por
cheque nominal em nome

do Instituto de Ciências

Contábeis de São Paulo -

São Paulo -, o mais tar

dar até 10 de setembro

de. 1962.

Para qualquer outra con

sulta, maiores esclareci

mentos, dirigir-se ao SIN

DICATO DOS CONTABI

LISTAS DE FLORIANÓPO
LIS, à rua Trajano, 14 2°

andar si 5 - Caixa Pos

tal, 254.

Promovida pelo "Jornal

do Contador", em colabora

ção com o Instituto de

Ciências Contâbels de São

Pauio e numerosas outras

entidades, partirá dia 16
de setembro próximo de

São Paulo, pelo Jacto da

Varig, com destino a Mia
mi _ Washington _ New

York, a primeira excursão
tunsnce e cultural de

MOSCOU _ Segundo in

forma a agência TASS,
Yuri Gagarin, fOi nomeado

chefe do destacamento de

cosmonautas. Ainda hoje o

primeiro cosmonauta so

viético, assina um artigo
no PRAVDA, dizendo que

sua missão, é recrutar os

novos homens que serão

enviados ao espaço.
WASHINGTON - O se

cretário �-de estado Dean

Rusk depois de felicitar os

soviéticos, disse que o feito

lerá pouca influencia sob

a causa politica.
PARIS - To.da a nn

prensa europeia comenta

o feito dos austronautas

russos, analisando Os fan

tasticos orçamentos dls

pendidos pelos EE.UU. e

União Savlêtico.
WASIUNGTON - O di

retor de administração na

cional de aeronautica e es

paço, afirmou com otimis

mo que os EE.ÚU. organi
zarão antes dos sovietlco:;.

o en vio de um homem a

lua e o seu regresso.
LOS ANGELES - A tese

do envenenamento como

possível causa da morte da

atriz Marylin Monroe, foi

acatada pela dr. Kelton,
médico legist·a e encarrega

do de.J.n'iestigat-o ocorrido.

BRASILIA. 16 - O ESTA

DQ). - O primeiro minis.

tro Brochado da Rocha, se

ré condecorado com a

"Gran Cruz" da ordem de

mérito militar juntamente
com outras altas peracna
ltdades civis, e militares,
em certmonta a ser reauav
da à 25 do corrente quan
do se comemora o dia �10

contabilistas.
O preço fixado para a

Viagem, ou seja, US$ 730,00,
sendo uma entrada de .

20%, ou aproximadamente
CR$ 50.000,00 e 20 presta
ções de aproximadamente
Cr$ .13.500,00 mensais, in

clui todos os transportes
aereos de ida e volta, 00-
das as hospedagens, todos

PiTUCA Tembém Participará
da Semana de Cinema Noyo de Fpolis

do Cinema Novo BrashcL'�I,

promovida pelo Oabi<lct�

de Relações Públicas do

Governo e onde serão apre

sentados os mais' Impoit,:ul..
tes filmes rea'izados ilUm3.

mente entre nós.
Enke os artistas eOllv:

dados está o nQsso Pit:l'�D,

figura bastante conheciua,
Otle aqui começou trata

ihando em programas de

JildiO, televisão e cinet\l;:J.

se projetou nacionalmenle

como um dos nossos bOIlS

Terrorismo
Economico

BRASILIA, 16 - O ESTA,

DO) - Causaram granjc
putados, as palavras do nü

putados s palavras do :m

nlst'ro da Justiça, denuncL
ando a existência de U!"T.

terrQrisnlo econornico no

pais. com a partlcipaç::\.o
tle senhores da alta SO"l'
dade. Artlcula se na ba�ca
da da UDN a apreser.ta
ção de uma' Interpelaçã<'i
ao ministro Cândido de O

lIveira Neto, para que vá

a câmara provar as :;;lWS

cusa('ôes. O deputado �<::I.
san Carneiro, foi o inte:".

pld� da lrillullil" (l�' l';t

(::\0 pnrinlllclI!:n,

IBRAIM SIMÃO é TITULAR DA
SECRETARIA SEM PASTA

Em decreh publcado ala algum tempo, respondendo
14 no Diarlo Oficiai do E:s pela mesma. em virud� da

tado ,o governador Celso ilcença do titular. Conhe.

Ramos vem de nomear o cedor dos problemas que ii

sr. Ibraim Fellpe Simão pa mesma estão afetos, dili
ra Secretârlo de Estado gente e trabaihadot. est:l
Sem Pasta, em virtude da mos certos de que o n":)v,)

exoneração do dr, RenatõJ auxiliar direito do eoverna. _

...

Ramos da Stlva. dor Celso Ramos continm'L Produtores, t.écnlcos, dir",_

O sr. Ibraim Simão, qu" rá agora com maior em

deSde o começo vinha t)r?� pe�!J.o, a emprestar a :;03-

tando SetlS serv!Ç"O�!rt1t: decldida. C"f1]aboraçà6" � ;fd

.,-Reel·elarifl, r:-;!flvfI, llil ,i', ministl":l:;:lO rst;1dufI),

e líderMi/ovan Dji!as, ex· Vice !PreSidente da Illgoslâ-via

partidário, descreve a desilusão de mrl. idealista com o co·Para todf>S nós F:ori'lllO.

polis, Pituca será mais u

ma atração desta s,?mat�a
tores, jornalistas eSpel'13�

Jizados aLares e atrize3 a

'?l'(!I�nJ".o C1i'i em\;:'o

p:lrlir:ipnllrl" rl:t firmn.s.:l

1/tun 'StItO sovteUeo, em seu ultimo H-m-o, -intttulaáõ
�Jll dedal:.lçoe:;
,'10S jornnli:>t,f1.�, "Convcrs(�çóes com SI.a/in·', _�_.___,_J.,

.bC... " . .'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e
de Arte Sacra" nos Dias 20 a 23 de Môslo na Casa de Santa Catarina à

'U1�;:._�;; -", t

� CG/7leáTifJntos Sociais
'd.. r ln

C,..)''\...., "\. ..---=--L...-oLe-

, :noprs lie Dcbuf(tiltes dOL Baile Oficial de 1962, 1�OS

,!.yosto, na noite de II pró Xi!ZlO -ptusaáo.

1 - O Clube Harmonia cidade o cronista social Se-
Lua na ctoaco de Jujnvh- bastião Reis da sociedade
.... , no pró},.!.,.\) cta 1." a- naíetense.
COIl"�Ct;.â. CAl! ,Baile das
Leuu.ances. A Du-etorta do

_ Acontecerá fio' próxí-
ViU!)..; 1.:1., quustàn, rêz con

vite aq Clube do Doae
'

de

.Ccm Qrn�de, ojegri�I,.::!9Qti;et.ocn� �o .d.�& hoje, ""'�e::;pt��d���OJ,C�eDe��t!��
O d:::curs:J ée mOls um onlverSO(Jo dO s,mpotlço meni_ naquela e eganLe n:Jltada. \e
na-moço Enlfe Brun:J. irmõ do nosso prezado calego \ .•••
de trabalho j:Jvem Luiz Carlos Bruno.

Hoje. não tem1S dúv:das muitos serôo os mani_
f('�tações de )'eqczijo Que par certo hô de receber por
seu vustú círculo ce amizades, às quais nos associa_
mos Cum V;Jtos de crCscentes e ir'lint-erruptas felicida_
des,

_ menino_maço ENITE BRUNO

._ sr. CELESTF GUIZONI
Com c:,tisfocãa registramos n'1 dia de hoje mJ;�

um natalíc··, do Ct". Celeste Guizoni nosso prezada co

e<:tadu': no " �rrlin('nt0 t"lrrçer polítiÓ n'1 município cC!
Urubici om'e q07<) dl1 Elstimo e do ofet" de todas quI'!
tem o privilé:;'o de fazer porte de seu círcula ce ami_'
zades.

H"je est:lmos certos, muitOs serão DS cumprimen
tos que POl" r.utlJ há de receber, aos quais, nós, espe_
Cialmente nO$ Ilss:1ciomos proz'erClsamewte com vo_
tos de cl"("scen!es e ininterruptos felicidades extensivos
aos seus bmiliores.

_ menino Maria de ,.kburdes Pietroski
-- srto ledo Murio Tolcntino
_ sr. LourO Mendes"
_ sr. João Pirés ao �onseca Filho
- srta. Valda130nfim de Oliv-2iro
- sr �nio Alves Poss::>s
- sro. Heleno Carvalho
- sr. Môrio Lopes de Almeida
-:- srta. Edi Luz
- srta. Neusa de Souza
- sr David Carlos Mato
_ sra. Mirondolina Liàôdt> Noronha
- srta. Anita �ro dos Anjos

EXISTEM NO PAI'S 36.000

RADIOAMADORES LICENCIADOS
Toquto, agosto (lBIlASA \ prntira!nente todos os jo-

Estimull\do peJo grande dI' vens )"1diamadores montam
senvolvimtmto da dcncla c

]ítron!c:\, i'resee ratfn vcz

mais no Japão o Intercsse
pelo radiamador!';l1lO, parti
culal'mente �)"e os jovens
O Japão. já posl1i 19.000 es

tações de radiamadores, co
locando-se nessa. materia
em segundo lugar no mun

do, precedido pelos E�b\d�s
Unidos.

Existem no pais, UcenCia
dos 'pelo govêrno, 36,000 ra

di�adol"es, entre os qUllls
se ,incluem homens e mUJ.he
res de todas as profissões e

idades desde meninos de 12
anos ate yelhos de 70. Do
'total, 35 por cento são es-

ldl'lnte�.

seu equiPamento sozinhos,
sem recorrer a aparêlhos já
ronstruidos.
As estações de radiama-

dorism:J são usadas como

passatempo. para comuni

cação com colegas no Japão
011 no estrangeiro. Entretan
to, esses operadores têm

prestado valioso auxílio ao

público. Em 1951. Por exem

pio quando a parte sul da
ilha de Kyushu foi assola
da por inundações que in

terromperam completament
as comunicações, radíama
dores Plestaram grande ser

viço, facllltando a presta
ção de assIstência medica
à população castigada pe-

F,' inlrrcsante notar (lue Ias enchentes_

mo dia a nos

salÕ�
do Que

iõncta Palace o elega��.e
'. ��Á�:�t��e d ;0���;:1�
na. EsÜ.rá presen e ao a

contedmento. o Pre�id�nte
da A��')riacão de M!'dif'in:l
Mundial. e senh:Jra dr. An"
tônio Muniz de Aragão.

2 - Com jantar america
no, a senhorinha Ilza Da

mlanl, festejou seu "nivér"
em sua rc�ldencla.

3 - O jovem acadêmico
7 - As Debutantes do

baile Oficia! de 1962 qlle
aconteceu no,> salões do
Clube Doze de AI."'i1<:to .�ál)·).'
do p.p., vão dar "sh:;IIY" em

j:'a.ssnrela. _

ai[jes do Clul;e Doze de

do Clube Doze de �gôsto,
agradecem ao Depart.amen
to de Relações súbnces do

Palácio do Governo, a fil

magem do baile oficial de

1962. A Filmes Producôeu
carretrâo também os nos

sos agradechnentos
. ...,..

11 - Também o cronista
social de "A Nação" Blume

nau, senhor Nagel Mello,
circulou em nossa cidade.

12 - -O jornal "A G9.ze

ta", camemoI'Qu aniversario
rm!f'm Arontecimentos So

ciais felicita seus dirigentes'
com votos de prosperidade.

13 - Jantava no Querên
r;11. Falace O senh::>r D'lnilo

Schmldt, em companhia de

$ua bonIta noiva Jane Ohiz
,I.

14 - Logo mais o "Lions
C'nbe" estará reunido nos

salões do Querêncla Palace

p1;lra o coqultel oferecido \
ao governador do IV Distri"
lo. Amanhã o mesm:J Go
vernado!" sera homenal!,"eado
com jantar também no Que
rência Palace,10 - As Debutantes de

IA' . VIDA SOCrAL
Tudo o que se faz com

referência à vida econômi

ca, política, comercial, IrL

custrter, eniim .• tóda e qual
quer atividade humana, de'
ve-se raeê-to com vistas à
"ida social. Tôdas as insti

tuições que se criaram, se

criam e se criarâo, têm
função similima, qual seja
a de elevar o padrão e o

nível social de vida das

camadas proletárias, lgua
rendo-as de imediato às

classes que lhe sucedem

em ordem ascennonat. 'As

�!���Cil�C d�tr��::::� c��� ___,

go e a intenção de arran- S � fi O R O S O �
car as massas Que perma

necem inteiras nas favelas

e nas sargetas ou um pou
Cu acima: que ficam para-
das como se estáticas e

desprovidas de movimenta

rõsscm, sem ao menos eabe-
rem o que é estudo. o que
é trabalho. o que é "Ordem

e Prog-resso", quem é ê...."e

que elas sem ver, sem seu

tjr, tanto adoram, tanto vo

llrrnr'l'l e nu€, enner é seu

Mário Lançe de S.' Thiago

pai e criador.

A vuia social deve sei' JI

gada m�ll"�.len...e e deve

cecencer, nau da vlo.4 eco'

non.tce, u.as da nessa ecns

cíencra cristã. E nisso e que

(·<..:l�l",e ti mal atual. Qua!
quer rnin.ma a.ttude só'
mente se vê concrecteeda

dependendo da existência

de dinhei-ro. E' o dinheiro,
em casos, O regulador da
felicidade da ramíua. E' e .. 1

suma, o destruidor, o inl"
migo Implacável. o devo
rador Insaciável, o divisor,
a tangente da Iibet dade,
das coisas superiores e que
dizem mais de perto CO:11

f�or, fratpl'nl"dat1e t! justit'
ça.

Uma soclee:ade dividida
em classes deixa de ser 120-

c,ledaae, e muito menos

quando se faz essa divisão,
pelo merecimento moral,
pela real valorização do

tlabalho e pela medida de
rultura. mas pela abastan

ça monetãna.
O dinheiro e a ganãncia

siio os geradores das insí
dias e das paixões, das

g'uerras e das discórdias en-

tre os povos.
O capital deve existir,

mas dlstribuido e regado
pelas instituições democrá
ticas ancercaoas

'

em bases

moruls e cristãs.

São equações inúmeras. das

quais cada um de nós so

mos as incógnitas. os "x' e

os "v". E' o velho problemf\
de dizer que não taça por
que ninguém faz. Mas onde

estão a personalidade, o

caráter. a conscíêncía de
ter agido justa e ncneste
mente para conosco e com

("1 nosso semelhante!?

Marcado para o Dia 8 Próximo o Janlar Dançante da
Associação de Medicina

de Medicina Antônio Gon

zaga, atu.tlmcnte Presiden

te do Clube Sociedade Pai

nelra estó. em [lancas ativi_
dades com promoções so

ciais. O Oscar Palace Hotel
será o local de suas reu

niões.

B -- Com .lantar em sua

re�idéncia recebeu amigos
para comem')rar idade no

va, o senhor e senhonl
Frankllin Oanz:J.

O problema das reformas
no Brasil e únícamente o

de descapitalização de gru

pos, que fazem-se Ignoran
tes, por excessivo amor no

dmhelro (não a si mes

mos) e oesconneceoc-es

completos de principias nu

manitários e soctets. 'Nêste

nosso país urge que se fa

çam reformas, é bem ver

dade, mas de cunho moral.

Se Quizermos viver reüees

e cristãmente mandemos

às favas o dinheiro e o'>

tnterêsses mesoutnnos e

materrets dele advindos.

Usufruam as da moeda

como meio' de snbststénote.
pois a SIta ünauôade pre

cípua {> far�lltnr a� trama

côes, as trocas. e não em-

�(l (' � r E Z I T J ../ baratnar nos e atran.rnos
_. � o prcsresso. sela espf rttunt,

moral ou mesmo mnterf al.

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

4 - N� próximo dia 25.
movimentado desfile Bnn

gú nos salões do Clube 15
de Outub!"O, em pról da Rê
de FeminIna C::>ntm o.Cãn
cer. Esta promocão está
sob a responsabilidade do
Clube Soroplimlsta

9 - A Associação Coral
de Florianópolis na última
quinta-feira. deu mais um

recital no Teatro Alvaro dc
Carvalho.

\

ATlLlO FONTANA - Trabalhará no

Senado da República Por

Santa Catarina

CLUBE R. 6 DE JANEIRO
DIA 18 _ Sabado - às 22 horas _ APRESENTA

NOITE CONTINENTAL COM A ELEICÃO DE
MISS CONTINENTE SOB A DiREÇÃO DO COLUNIS.
TA CARLOS MULLER E O CONJUNTO MELODICO
RAVENA DA CIDADE DE LAGUNA

RESERVAS DE MESA NA SEDE

RAPAZES

---- -_ - . - ..,____.------

Preciso_se rapoz-es para venda à domicílio, E'
inútil op�'csenlar_se sem dOCulTI€ntoção. Os intere!;'
sados dl'v(·rõo 11pr'('seT'tor_se à Rua Cons. Mafra, 99.
sola 12 doe; 13 nc; 14 hs. diÔriamente.

17 -.
------ .._--��-

Emb'llogem Industrial:
So,o� multiFolho. (Popol e Pt6stico) de 50 quilos

�mba'agem Doméstica:
Coixos de popetêio com 24 pacotes pt6,!lco� de 1 1/2 ib

INGUS I"
'APRENDA CONVERSANDO F....NCtS IM 12 MEUS

- 4UM40 12
IT4UANO 12

VAZIGI
Reprnenlantes poro os

hlodol de Santo Catorino e Poron6

BUSCHLE & LEPPER S.A.
lainvil!c" Bf:.rmcnou .�u"tibo

Matriculas abertas na Secretaria e

também para
CURSOS DE CONVERSAÇÃO PRÁTICA

Trajano, n. 14

(Altos da Fa"mácia Central)

5 - Circulando em nossa 1952, bem como a Diretoria

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ELETRO QUiMICA FLUMINENSE

PERIGO A VISTA E IMINENTE - Cêrca de um mês,
mais ou menos; para precisar bem, ha vinte e oito dias,
um automovel, f9.zendo a curva entre a Avenida HercHlo

- Luz e Fernando Machado, foi de encontro a um muro com
o respectivo balaustrada, derrubando tudo e jogando no

rio pedras, etc.
Ainda está como ficou. Nenhuma providência foi to·

mada.

Um vão .aberto, oferecendo perigo para pedestres e

veiculos e os escombl"OS dentro do rio.
Não fosse. nlnda ontem, a intervenção de um poU

clal, teria caldo sóbre as pedras, uma criança que Inadver
tidamente passava pelo local, bem rente á beir,a do espaço
vazio.

Por ali passam constantemente inúmeras pes.oroa5,
principalmente escolares.

Lembrem se de que mais vale prevenir do que la-

mentar.
As providências estão demoradas,
Aquela esquina é perigosa_
AGUA ESTAGNADA NA RUA FELIPE SCHMIDT -

Todos os dias, pela manhã, durante todo o dia e â noite,
no trecho compreendido entre um prédiO em acabanlallto
até a esquina de�.sa rua com a Trajano, sem que se torn'
uma providência continua aquela agua lamac€'nta corren
do pejo meio fio para depois estagnar-se entre o calÇa
mento abatido cm parte.

Quando os automoveis e 'c,uaesque,r outros v�íeul05
paS5am, vão jogando lama sôbre os transeuntes ...

E no entanto e inexplicavelmente, continua aqueJa
sujeira sem que uma providência.. seja. tomada.

paJmS::tees�:sc����:,na��o�:;e�i�e a:�:r�l���: e :l�cJ
':lue-m a cuide, chegando a irritar a gente.

Al1uele. inconveniente tem ele cessar.

I� Isto para que a cidade ,>e conserve Jjmpa e asselada

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Para Deputado Estadual
P. S. D.

OIB CHtREM

EFICIEHCIA E TRABALHO

COLUNA
CATÓLICA

Uma' Ceuta
Recebem.os da direção da CUPULA, pelo domínio de

Ação l?emocr.át'ica Pcpiücr, postos chaves e d,o parla
a .S�I!;�J.,nt,e,;.cart,e-, � "?fJu'!),.. ·nf�qto.�_�� di.
transcrevemos para os ca- réeão nacional lls elementos
TOS leitores obsen:anmL o

perigo que ronda nossa Pá'
tria, causado pelos blocos
comunistas nas vés:per(!.�
das eleiçóes. Todcs os leito'
)'€5 sue quiserem colaborar
com esta Campanha, deve
Tã.O dirigir'se ti AÇAO DE·
MQCRAT1CA POPULAR,
ti Tua Conselheiro Malra,
altos do jornal ",4 Gazeta",
com' o sr Vieira da Rosa, ui
nâmi40 bataNuldOI; contra
o comunismo
.. A partir desta data esta
Coluna estará colaborando
com a referida Campanha,

ACAO DEMOCRA'TICA PO'
PULAR - Secção de Santa

Catarina
... FlorianóPOlis, 26 de junho
de 1962,

) "�rez+ado ,com�:ltrício ,Ja nao ha mais como Ig'
norar ou subestimar a o·

rensiva vermelha que se
alastra pelo BrasiL Por
tÓda a parte, a todos (IS

momentos nas mais inti
mns oportunidades, a onda
totalitária. se faz senUr for
te e obstinadamente,
Minoria allt'nas, mns mi

nOi'ia Ol'gani:f.ndn, fan:HiNI.
e determinada C'Xp[0I'3 (lual
quer talha, qualquer jn.�atlf;
ta�fLO, qualquer ansêio para
o fim declarado de 811)>11)("
tel' nossa P:itl'ia aqurl:\ IIlrR
ma. bota Implacável (I\lC' PS

lllo.gou a,,! a,'!piraçüef; de I i,

berdade, do povo !'IlIllt!::ln,l e
erglle IUUI'Of; )):1.1'0. C'nclnURtt
rar a incontidn. marcha pa
ra n democracia,
Contra essa minoria es

tamos cruzando os braços
seja por apatja seja por
COmodismo seja, confesse
mó· lo por corvadia, mas so

bretudo por descoesão demo
crâtica e bizantinismo sul·
cida,
Antes era apenas uma

PRESSAO DE BASE, cnlrn·
da em justas aspll'.1.ções
de massas desfavorecida� a
Que da vamos apenas uma

atenção eleitol'eirn, deixan
do·as ao faleeioso palndinis
mo vermelho que explJrava
o desespero crescente do po
voo

Agol'<l, é :1 PRF.�SI'iO DF.

representativos da nossa de
mocracta.

Urge pois, para a SOBRE
VIVENCIA desta contraba
ter Os vermelhos, quer ama

durecendo o eleitor Quer as

segurando UMA MAIORIA
REALMENTE DEMOCRATI_.
CA na futuro parlamento.

Nes�a fé reside na consci
ência de que podemos dar
solução a todos os aflitivos
prnblemas que inquietam
socjal�e politicamente oBra

sO SEM ALIENAR UM Só
DOS PRINCIPIOS DEMO

CRATICOS, bastando ex·

purgar dos ·Parlamentos os

demagogos, os oportunistas,
os corruptos e os extremis·
tas.

O que não é mais admis
sivel é fugirmos à luta cru

Zfll'mos os braços e deixar·
mmos de manter para nos

I'OS descendentes aquilo de
belo' ede soberbo Que nossos

ancestrais mantiveram para
nôs: a liberdade do homem

dentro da libercade da cole

iividade brasileira.
Se vocw, compatrício é

realmente demecrat,a, se a·

ma a lihcn!:ldf' e a quer as·

sC'p;u\"ar para os �('us filh:Js,
vf'nha cooperar conosco, ncs

sa trincheira de luta 50·.
5QBREVIVENCIA DA DE

MCCRACIA
O Cole!!in.do Que dirige a

1\(':10 Dcmo('J"(tlicn. Popular
('11\ Snnln. CaL:ll'ina, pcdt' c

J'C'cf'bc, o sel! npõio, seia êle

qual rôr, pf'tl'a (lHe vença
mOR a llttn. {'onll't\ UIll inimi

{to (,ue nos é conhecido.
Aqui ficamos ao sC'u dls

pór,

F· dsno. E trs
Murar-se é um fadário

mstóncc do ruSSO. Já O re

zlam os bárbaros czares es

condendo suas orgias, seus

crimes, suas crueldades a

traz das altas e espêssas
muralhas do Kremlin. HeI'·
dando-lhes a tirania, os u

deres comunistas recebe
ram o legado sinistro da
muralha e nela eoentra.ícs
conununrum nos mesmos

crimes que o próprio Kl'U

chev, cúmpnce confesso, ces
._---�

O "IE�IAR" I�ANSMITlRA'
I.V. EM CORES

A w-imeira tentativa pa
ra transmitir um prQg'.l
ma de televisão em cõ-e
será feita pela "Radio -'Cor

poration of Amertca Com
muntcettons" (RCAC). Em

verdade, as primeiras r..

tograüas coioridas tore-o

transmitidas a 16 de juillO,
da O!ã·Bretanha aos �t.,

dos Untdos, porém em for

ma de Imagens fixas e sem

Nova Yurk. - O satélite
de comumcecões no,·;;,

americana "Telstar" trai1:;
rmnrá dentro de a'guIT:<l.s
semanas para a Europ-t e

Estados 'Unidos, um prog-«
ma de televisão em cores

Este ensaio será uma cc

série de comunicações ea

paciais programadas para o

período ccmpreendido en

tre 20 de agôsto e 7 de ��

tembro.

creveu com .tanta veêmen
era. E os muros continua
ram, em Berlim e por toda
a parte,

Agora, cumprindo o lon

gc fadáríc, ergueram em rr

dor da sua embaixada no

Rio, um muro de seis me

tros de altura. Que CO;5as�

hediondas tramam atrás
déle contra a democracia
brastuera? AÇAO DEMO
CRATICA POPULAR.)

LüifGABRIEL no Programa
Prêlo no Branco

Estará hoje em Blu.no

nau, pru-ttctpando do coube

ctuo programa Prelo no

Branco, da ráruo Noreu Ra
mos um dos programas de

maior audtoncía no E,.;ta:),,),
o dr. Luíx Gabl'iei, uturcr
da Pasta da Agrtcuttu-a. O

programa, que é levado ::'''

a todas as sextas fcira" .'1'J

horário das 22 horas, entre
vista serunn- uma ]lC'rSO',)
lidade dos nossos motor l"

líticos, .;oc:ais e econcm;
cós debatendo pl'"blema�
de 'maior tnterêsse prrra a

coettvtdade. No de hoje, o

novo titular da Pasta oe

Agriculura (!irá dos sIJl1S

p.ancs à testa daquela :11

portante secl'e�a�ia e .to

cue pretende executar no

sentido de um mais obj,�tI
vo �t{'ndimellto as no-xás
populações rurícotas.

Líderes Sindicais Brasileiros
Viajam Para os EE. UU.

Um grupo de oito lideres Metalurgicos �e Blum�nau,
indicais brBsileiros viaja· Santa.. Catarma; �Iguel�ão para os Estados Unidos, Krug, preSide?�e do Smd�c.a

a. convite do governo norté to dos Oper�r.l:ls metalu:�
americano. Os lideres ope· gicos de Cuntiba, .parana,
rarios realizarão urna via· Jo.sé Domin�ues Silva SO�
gem de Oito a onze semanas hrmho, presld�n.te do sln�1
durante as quais farão ob- cato dos Operanos Metajur

'�ervações junto a Institui' gicos de São J�Sé dos Cam

�ões públicas, sindicais e co pos, São Paulo, Osvaldo Go

nhecerão aspectos da vida mes Rezendes, dll'e_tor.pre
llorte.americana, 1;idcnte da Fedel'.açao dos

O grupo é compost·o dos OperáriOs �etalurglcos de

51'S Waldomiro Gil, pl'esl- Minas Gerais; Reg.aldl.no
de�te do Sindicato de Ope- Neto de Souza, pl'lme�rO

rários Metalúrgicos de Santa Secretario � O�ofre MartlI�s
Cruz do Sul. Rio Grande do Barbosa, pnmelr� Tesourei.

Sul; Ralf Russe, president7 ro da mesma entidade.

do Sincieato dos C-perarios

'\1l"pTR � DA ROF:.A
Srcretario Executivo

Rua. Conselheiro Mafra, 51
- �(1h.
...�, "�<;"i _ r.,," Telg, A-

P!,:p",

Fjorianôpolis

GOSTA DE Cl.fÉl I
tNTÃO PECA �AfÉ ZIC' I

ridades argentinas apr.ian
deram, a bordo de dois :19.

vias de bandeira do. .\:ema

nha Oriental, cêroa de '�OJ

quilos de propaganda CI:U

tro comunista, que ia ser

ãnt-ccuztda clandestina
mente aa -Argentina.
tncuta a prapnganda

filmes crnemetoeràncos .õ
bre o adestramento de 1'1:

Realizou se em Quebe! n.

Decima Conferência In· í-l'

nacional de Estudn.I1��'''.
Compareceram delega')ôl�s
de 57 países de tOd"; os

continentes, s6mente doi;

paísc.'\ se omitiram, no C'l!'l

tinente americano· C1l',:.:>,

obviamrnte e 13rasil, me,

lancolicamente.
Foi valada uma moei",

de ptotesto contra o ellC�"

ce.amento e fuzilament'J
de estudantes cuban05 e

sômente a India votou con

tl'a. Ao !penas, não se omi
tiu,

n,OLOROSA OMISSÃO
Enquanto isso, enqu;lr.t;J

F:del Castro epilético .15,

sassin" dQ Caribe, enquanto
a�sec;as seus prendem mi

Ihares de estudantes, ruo

z'lam até crianças, a UNI:;

nada protesta, não co�a di).

pejo, antes, pela boca de

seus ministro presidente de
clara Que deseja para o

Brasil uma revo�ução igu�tl
a de Cuba!

S·ngular e mõrbido :ln

seio.!

(AÇAO DEMOCRA'TIC.\
POPULAR).

no sábado Imediato, como

preparação para a comu

nhão geral do domingo se

guinte, Foi grande. a anuên
da de fieis ao chamamen'
to do Vlgãrio. Entre êles
Ir. e3tavam o Juvencio. o

Saulo ·0 João Cardoso. O
p ..dre, para melhor conhe·
cer o seu novo rebanho, à
medida que os confitentes
se aproximavam do confes'
�ion:irio, antes de ouvir_lhes
os pecados, arriscou inter

rOjra los:

"Quantas são,; as pessoas
da Santisslma Trindade?"
- Não sei, Padre, foi a res

posta.
A mesma pergunta foi

Esta é unia receita upro: ada pela "COZÍlI/W Royal", Prove éstez

Não sobrará 'urn: é pura delícia!
"MUFFIN" CÔR-DE-ROSA

Peça li D, Maria Silveira, Caixa
Posrct, JJ79 - Depto. FSD-3. Rio
dI! JUlleiro, o folheIO "Conselhos
Úteis" s6bre o Fermento Sêco
Fleischmomn

Coloque a metade da água para ferver e dtssotva nela a .gelatina.
amornar. A água restante (apenas morna), junte o fermenta. e deixe 10 nunu
tos em repouso. Bata para dissolver. Junte as duas misturas e, em s"J.:�lida,
todos os outros ingredientes. Vá amassando ate ligar tudo e formou li 'a
massa unl!orme e lisa, capaz de soltar da vasilha",
Coloque a massa para fermentar em vasnca coberta, fora de corrente de
ar, durante 2 1/2 horas aproximadamente. Soque a

.

massa- e deixe novn.,
mente crescer por mais 1/2 nora. Leve, então, para a mesa enfaril-lbad:. e
abra a massa com rolo, na espessura de 1 cm. Pincele com manteiga e do-
bre ao meio, calcando. ligeiramente para grudar,
Corte rodelas com 4 cm de diâmetro, utilrzando' o cortador próprio ou a
bôca de uma latinha e ponha cada uma numa lorminha de empada ou 1:111
tabuleiro com sulcos próprios para crescer. Depois de 40 minutos, ranccte
com gema de õvo e deixe terminar de crescer Únais 20 minutos). Asse e.n
forno moderado, durante 20 minutos.

Jeir!ll!UP.IMT'O SE·CO C'/'�'_��1"B;r\JVIEIru r��:!�rHro . � r
�l��$':HMANN 1jY;;:l�� ,���

Mais um. prodato do? c::uqUdarlc da S'l'ANDARD BRANDS Oli' BRAZIL, lNL·. ��.os�

As Três Pessoes
T. o, Baldo

Faz muito tempo, A séde
do então distrito da aan
tiss!ma Trindade vivia dias
de bucôllca tranquilidade,
Apenas a natural expectaU·
va pejo êxito das festivida
des que em breve se reali·

zarlam, - as costumeiras
festas anuais em homena·
�em à SS. Trindade. As
Irmandades rellgiosas tra·
halhavam ativamente. Mo·
vlmentavam-se no sentido
ele que nesse ano as festas
atingissem o máximo de
brilhantismo.

João Cordeiro e Hugo Les"
I'=A., !undadore� d'1. TI''Uan

dade, nessoas resoeitávels e

neatadas, dirigiam os tra·
balhos e orientavam as ati·
vidaeles dos novos. João Pio
nliarte Silva, infhlente po·
litlco local, presti�iava as

inlclat.lvas com intelililência
e e.�olrlto e era o elemento
rle lIuacão com as autorida·
rlP� da Capital. Jã eonse

p'u!ra, por Int,ermédio de

DUrVfl.l Me1nlliades, uma

banda rle músiea.
'Aquela época a festa da

55, Trindade era de cunhe
profundamente religioso e,
em tôrno da Igreja Matriz,
reunia verdadeira romaria
de flel,s, vindos não só da
cidade como dos mais diS"
tnntes recantos da
Ilha,

Sómente multas anos
mais tarde é que o espírito
comerclallsta de certo VI·

gárlO Paroquial viria que·
brar a tradição, dando a

essas festividades a denoml·

nação de FEST A DA LA·

RANJA. Mas êsse períOdO
dn vida da Paróquia, que é

um capítulo à porta· e de
triste lembrança, passará a

figurar, dentro em breve,
f'ntre as coisas do passa·
do ..

feita ao seguinte. E .l mes
ma resposta foi dada ao

Padre.

Quando o terceiro ejoe
lhou, o confess:)r, já tanto
decepcionado com os fra·
cos conheçimentos dos seus

paroquianos. renovaI! a pC'r
gunta; obteve, desta vez, a

resposta desejada: "São
três, seu Padre".

- -Muito bem, meu irmão,
elogiou o confessor, mas di�
ga quais são as três pessoas
da Santi.;s�ma Trindade?
E também desta vez a

respo,sta· se fez pronta: "O
seu João Pio, o seu Hugo
Lessa e o seu João Cor�el
ro ...

1>

. PARTIDA� OE
FLORIANÓPOLIS EM
OIAC ÚTEI!: A�

9horas!

-

-'5-Auloridades Argentina Apre:
endem Pro�agenda COMUM!STA

Buenos Aires, - As iii. n.o Hclancs cubanos no ma na

jo das armas e sõb-e .l.

"florescente" situaçlle- '.\'1.

Cuba de hoje, fitas grava
das, iivros, folhetos, ,)9.11_

fletos, bandeirolas, etc.
A propaganda foi apre

endída a bordo dos navios

"HalbertaGst" -e "Frt'u-:t-j

dsha fü' surtos no porto
de Rcsár!o.

8 1/3 .rtc. de farinha dI? trigo
J 3/4 xíc, + 1 com. (sopa)

de âgua
3 cclh. (sopa) de Fermento Sêco
Fleischmann ou. 4 tabletes
de Fermento FLeiscl!mann

11 cal/I. (sopa) de açúcar
G co/li, (sopu) de gordura
J colll. (sopa) de sal
2 ovos

J IlUt'ole de Gelatina Royal,
su!Jor Morango

vidades preparativas das
feetas, nesse ano que vai
longe no passado, a Paro
quia preparava-se para re.

ceber novo Viga rio, Movi
mentava �e a Irmandade do
Divino Espirita Santo e

Santíssima Trindade, em

acôrdo com a Con�regação
Mariana. A noticia das vir

tudes do navo ParJCO se

antecipara a sua cheO""lda
Numa ensolarada manhã de

dominQ:o, após:!. missa das
dez, lá est:3.vam os fieis
frente à Igreja "·'..-elha, pre�
parados para a �olene re

cepcão. Os irmãos enverga�
vam as suàs opas e c(mdu
ziam os estandarte� distin·
tivo� das respectivas a'l�o

ciacóes relie:iosas. 'A apro·
ximação do' carro que con

duzja o novo Viga rio, espou
caram foguetes e prolonga·
da� palmas e vivas de sau·

dação disseram as boas

v;udas ao novo pastor do
r�banho trindadense. Pro·

fundamente comovido com

a acolhida carinhosa, o Pa

dre dirigiu palavra aos seus

fieis e concluiu por eon·

vidá-Ios para a confissão

�asa �e Praia
venae·se uma sito em Co

queiras, (praia do meio)
com terreno medindo 15 x

18.

Preço cr$ 150,000,00, Tra
tar com Saul Moura, no 2°
andar dos Correios e Tele

grafas,

Prczodo 50'CIO coopere com o revista do CLU_
BE 12, o tua revisto enviando coloborações, que po_
derão ser de- qualquer tipo. Os ortigos de>;lerão. devi_
dompnte nssinados Sl"rt'm entl·egll{.,s no Secrelaria. Jnnt:!.menle ('om fl� nU·
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artame lo Central de
I de Concorrência

e mecidvra coneceuco

�
1.a construção de uma

va cabine, execução em

venana, nos mordes ela

va construída no Hcspt
Colônia SaI\tl'.na.

�1.b Instalação de um

vo transformador, lUO

VA, 11000/220 vcíts, 501
O eIs.
r.c. Instalação de srê-

3) para.ralos, classe 9/1:!.
t.V para sistemas sem neu

10 aterrado à terra.
....d. lntalação

.

de três
3) chaves fusíveis desd,

ladbraa, tipo MDO-15KV
�o A, mcíustve etemen-us

!usivels.

í.e. Instalação de um

�uadro de medição geral,
::ompoato de um medido!
Lr1!àslco para a medição
geral, Inclusive traustomna

dores de corrente 1 (uma+

Fhave gemi, trifâsica, com

lportiltfusiveis tipo canu

chO, 600 vults, 400 Ao e .)

(quatro) chaves trilasle:,;.'

com porta fuslveis tipo Cúf

tucho 600 V, 200 A.

2. _ Constrllçao d� 1

(um) ramal externo diro

1 _ Ptroposta, seladas
ambas as vres com Cr$ .•

12.00 de sêlo Estadual e

mais a. Taxa de Educação e

Saúde de Cr$ 10.00, por
fôlha, em envelope fecha
do e lacrado contendo:
a} Designação do nome

e endereço da firma pro'
ponente:
b especíücação a mais

detalhada possível, inclu
sive marca, do material
que se propõem fornecer

c) preço unitário e glo
bal, com a explicação de
que estão ou não incluidas

as despesas de. Impõstos,
taxas, fretes: carretos, se-

guros, etc.:
-

d) condições e prazo de
entrega .do material, no lo
cal indicado Hospital co.ô
nla Santana" São José, co

locado, onde será proccõt
do o exame de recebimen
to;

e) declaração de conne
cimento e submissão às

normas dêste Edital e da

Legislação referente a

Concorrências.
NOTA:: Serão recusados

os materiais com dimen

sões e outras caracterlstl.
cas aquém das especifica
ções, o que ocasionará ext

gência de SUbStituição, re

tirada. urgente, enama

menta urgente. do segundO
colocado, exigência da dlle'

rênça de preço pelo falte.

so, caução rutura, suspen

são do registro de fornece

dor, etc.

2 _ Na parte. externa do

envelope contenedor da pro

posta devcIão constar os

seguintes dizeres: CONCOR
RENCIA PUBLICA N°

08 _ 06 _ 56, l.RefonllCi.
das Instaiações elétn�e::;

do Hospital Colônia I::ian�.),

na).

3 _ Em envelope separa
do, contendo os dizerel.!

do Inciso anterior além do

tênno DOCUMENTOS, em

Compras
Pública N· 08-06-65

rão ser apresentadas em

duas vias, com a rubrica
dos proponentes em todas
as paginas, seladas na

forma do ítem I, deste TI

tulo.

6 - Os envelopes, ccnten
do propostas ou documen
tos, deverão ser entregues
no Departamento Central
de Compras, à Praça Lauro
Muller, nc 2 (fone 3410), a
té as 14 horas do dia 10 de
setembro de 1962 mediante
recibo, em que se mer.cto
narâ data e hora do rece

blmento, assinado por fun
cionário doD.C.C.

7 _ As propostas serão
abertas, às quinze horas,
do mesmo dia 10/9/62, por
funcionários destgnadcs pe
lo Presidente do D. C. C. e

na presença dos proponen
tes ou seus representantes
tegats.

8 _ - Auertos os enveto

pes, cada um dos «iteres.
sados tem 'l j.Irelto de

apór n sua rúbrtca nas
folhas de propostas dos

demais concorrentes.
9 - As propostas rmodê

lo 001, à venda na Impre!'.
sa Ondal do Estario). de
verão obedecer às condi
ções estabelecidas neste

Edital, nas instruções cons
tantes do verso das rnes .

mas bem como às exigên
cias do Decreto na SF -

25-08-61/382, de 1961 e

demais disposições Esta-

duais e Federais sõbre
Concorrências.
II - JULGAMEN1"O

1 - Peja Comissão Julga
dera, posteriormente, se

rã declarado vencedor o

proponente que oferecer:

a) menor p-eço, consi
derando-se descontos, bo

niflcações impôs tos, despe
sas e outras vantagens;
b) melhores condições de

entrega;

cr memores eondlçôes
de pagamento.

2 _ Em igualdade de

condições, será dada pre.
rerencrc à firma estabele
clda no Estado.

3 - Em caso de absolu
ta igualdade de propostas,
será sorteado o vencedor.

4 - .\ concorrêncja po
derá ser anulada, uma

vez que tenha sido pretert
da formalidadp expres
samente exigida pelas re

te-Idas Leis e a omissão
Importe em prejuljo aos

concorrentes, ao Estado ou

a mora]jdade da ooncor .

rência.
5 - A Comissão Julgad'.

ru reserva-se o direito de
anular a Concorrência, ca

so as propostas apresen
ta-las não correspcndam
aos Interesses do Es�do.

Florianópolis, em 3 oe

agôsto de 1962.
(Hermes Justino Patrla·

cevar - Presidente
15-S·· 6'2

""

Prepare-se para o Fuluro
Aquirindo !.otes de terras, pequenos chócaras e óreos
poro indústrias em

BARREIROS
no "BAIRRO VP1RANGA, onde estél situQda .0 Grupo
tScotoT loco I.

OS Interessados poderão dirigir_se diretament
00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

de, passado por Banco ou

duas firmas de comprova
da idoneidade coinerc!<ll:

c) prova de quitação
com as fazendas Estadual,
Fl::deral e Municipal;
d) procuração, se for o

caso, passado a pessoa re.

presentant.e "Cio proponrn
te à abertura das propOs·
t2S.

4 - Os documentos ac'.
ma (ou parte delesl pode
rão St' substltuidos pelo
Registro da firma no De
partament.o Central de
Compras do Estado de
Santa CatarjUa.

5 - As proposta s deve·

DR. no'vls DIAS DE �1f.íA

CUNICA ME 'DICA
EstL�mogo. intestinos, figado e vias biliares.
Consultório: Ruo Felipe Schmidt n.o 38
Residéncio:

'

Ruo S. Jorge, 32 - Fone 2721 '

Diàriomente dos 15 às 18 horas
Atende dos 8 às 10)0 horas no Hospital de Caridade

ORo MARIO GENTil (OSTA
M�DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPEC!.ó.L171\CN"'\ Nt.. CLlNICA PROF
JOSE KÓS

.

DO RIO DE JANEIRO
.

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANDPOLlS
HORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 hora,>

ela monhq .hora marcado. inclusive aos sábado')
". Telefone: 2989
'-CONSULTORIO - Rua Ten. Silveira 15 � Conj. 2C-3

10 PARTHENON

0110 Jul:o Malinil
Ruo Fellne Schmidt, 14 - Sobrado - Fone -

23��RV.·���ion�f��sicos ADMINISTRATIVOS"
ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO

, DE SERViÇOS
RU' CONSELHEIRO MAFRA _ 160

FLORIANO'POUS _ SANTA CATARINA

(LINICA SANTA CArA�INA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Menlôis

I�enr�que Amula
Ramos

Para Deputado
Estadual
P. S. D.

• r-rocedente do Rio de
- Janeiro" chegaram a esta

Canital o Sr. e Sra. A\m!

ra�te IJurandir (Zelia)
Mul.er de Campos.

9.0 Aniversário do Lions Clube
Jantar Festivo no Ouerência

'

A Gaieta Festejou 28.0 anivellário
teu diversas lojas e f)outl.

ques. A Bat_!gú, vet ter

concorrente. Aguardem..

r50R ONDE ANDOU, NO

EXERCICIO DE FUNÇÓES
PUBLICAS, DEIXO"] O NO

ME CERCADO DE RES·
.

PEITO E DE ESTIMA.

���,

im S "';I:-��V
.1 (CIIIU':O_'·II O'Jr"o�,;. ,;n
't DlCI'.HI

�'Ji '''�'\.'
" .. """". " 11

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

3. _ Reforma do ta!l1al caracteres bem destacado:;

de entrada de alta t.ellsão encerrar-se-ão os doeu'

com .. $Uhl;tl� dqs, pos boentos qomprobat9rlos de

tes de madeira, por poste
'ldentldalJe

�

tl 160n'i�de�
de concreto al'mado. a) cettldao de J_teglstro

4. - Refor�a da rêd'� in ��ár��n��icla�O��;la�en��
�erna dos predios onde .se ub]1cado o documento (de
.0caJ1zam a admlnlstraç:.w. �onstltulÇãO;
um refeitórto-; um pav111lao b) atestado de idonelda.
de doenles, secretarias
dois corredores, sala d� d�
raUvQS e demais ponto oa.

de as condições técnica3
da instalação o exigirem.
5. - Reforma de rama!

externo de baixa tenSJO

com cerca de 400 meti oS

que atende acaba da3 Ir

màs, Igreja Padaria OI C·
na Ca.:a. da.s Meninas c I"C

sidêncla do Diretor.
A refQrma comprecn.':ie

rá a substituiçáo d:)s pliS
teso cruzetas e fios.

I::: - ESTIPULAÇOl!:S
OS Interessados deverão

apresentar os documentos
menelonados a seguir.

• Dese\lhus
• PaInéis
• P.infuras de

prcpaqanrla
• faixa�
• flâm .. los

�P.bliCid.d'\',��
,,,no.

ndo mOOho'.J.6

....
jg•. ,-nd�r. 10;''' Z4·13 r

�ERfEI�ÃO - Rr.PIDÊl
�------

Dr. Acát:o
Gartbil'�i S.
T�h"'"
,

ADVOQADO

Escritório especializado
em Questões trabalhistas.
Administração de bens

Imóveis. Defesas fiscais
Rua Felipe Schmidt, 14

_10 andar _ Fones: ?!'ill
- """1216

A foto nos mestra a DIl:cg;\ çâo de Tênis (esporle cl.

te) que repreeen tcu tialll;} Cata.ina, no Campeonato
urasuetrc de Tên:s, em ['! ractcaba.

• Hoje e am.mhâ, sernu

reetnauas as reun oes do

Licns c.ube de F' nrtanópo
lis na Casa "Santa cetacr
na", SOb a Presrcência -to

governador Gastão de _\

b.eu s.res, às 14 norax.
'As 17 acontecer- um.

"COQ."
.

no Querência PaH':"
ce Hotel.

com segurança os dois �e

necores que serão era-tos
em outubro próximo. serão
eles: Antônio Carlos KO!l

der Reis e Attílio s'ontanc.

Isto porque nas mfnh'ls
viagens pelo interior do

Estado, senti a man'fes ta

çãe dos partidos e dos cet

t:::.res em prdl dos rerertdos
nomes. Estão "nomeados.".

.. Amanhã o Llons cru.

be, promoverá. um .rantar

Fest:vo em homenagem ao

Governador do Distrito)
L -6, Gastão de Abreu Pi

tes e comemorativo ao .9.
aniversário do Llons Club�

de Florianópolis. Agradeço
a gent:leza da convite.

• O matuttnc "A GaL!'

ta" rastejou ontem, o sea

28.'; aniversario de bom

servíccs prestados a coleti
vidade a Santa Catarina

e ao Brasil. Os meus cum

prtmentos a Diretora, U.

Maria rné Vaz, reporlp.\·t::3,
eotacoraãcres, nmctonertca
e nperáríos.

.. Amanhã no MusicaI.

• O C.M.G. - o.ecn
• A Debutante

acontecera um "show" com

o cantor da TV e radio pau

lista, Carlos eoncatves.
Cetina

• Domingo, vou desta .

ca a elegante do Rio de

Sul, que participará da�

Dez Mais Elegantes de San

ta Catarina 62.

Ramos de Azevedo Le L.:-,

fqJ nomeado Capitão -los
Portos de Santa Catarina.

Iracema, esta esconienoo o

seu modelo para o "Debut '

do dia 13 de outubro no

Lira T. C.

.. A Sedutora Fiilal, na

Rua Fellpe Seh.midt.
seguiu a exclusividade roe�

ta Capital, com os calçadcs
ERNO, que venceu um gran
de Concurso realizado na

Cidade de São Paulo.

• A beleza loira de Er

nestina Brugsmann, foi
notada numa reuniã'll <'SO,
ciety" no Musicai Bar.

Cine 3AíI JOSE
Centro Fone: 363"

.. Em washington, serõ\

comBmorada a '\Semana
do Brasil". No programa
consta de um baile de /:ar

naval. A mais bela {aat"!..
s:a sera p:emlada com uIHa

viagem ao Rio de Janet,:o.

Este acontecimento foi

marcado para o dia oito de

setembro.

.. Ontem, a senhora Léa
Krebs Filho, recepc!onou
um grupo de senho'as drA,
sociedade com um Chá, no

Musical Bar. \

• O Sr. Mário Cesa�'
Gattl, da, Oia. Brasil('Ü;l
RhodJacet.a, ·esteve em mi.
nha residência para adqui
Mr Informações a respeit·)
das casas de moo.as da Cl·
dade. Foi informado e visl

HOSPITAL DE CARIDADE

às 3 e 8 hs.

Erlc F'eming
Kathleen C:owley em:

SANHA DIABO'LICA
Estreita

• Fa'ando em carna":ll!,
eu quero iembrar aos :e, ',C,

res que em 63. este Colunis.
ta ,apresenta:'á o II Baile

Municipal, com o con ....u:so

de Fantasias, de luxo e :lr!.

ginaUdade.

A Mesa Administrativa do Hospital de Caridade
em sua último sessõo, resolveu adotar um novo r<;gi�
�e�e��i����� 00 referido nOsoéômio, ficando assim

Apartamentos e quart-os de la classe: das 10
às 12 (> dos 14 às 20 horas.

.

Enfermarias de indigentes e Pavilhão JOsefina
Boiteux: às quintas_f_eiras e domingos. dos 14 às 17
horas.

�iVi[j-siCALe 09ôãeAR-'

• Antes do pleito em

que foram eleitos Ce 50

Ramos, Governador; e O'lU·

tel de Andrade, Vice Go.
vernador. pub:iquel ne"t'l.

COluna, que ambos senaCl
os vencedores. Aconteceu ..

.'ARA UM.SOM PASSA TEMPe COM SUA FAMILIA - REUNIOE8 SOCIAIS

DANÇANTES COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS - CHA

@
DANÇANTES Lo ETC.

,-"NDAI-t TERREO DO ROYAL HOTEL - Tel. 2515. !PortarlaJ

-1---:---
-�-_ ..--,-----

I CI�,�MÂ� �cartazes '�� dia

Angustio .:...... Complexos - Ataques -'Manias
Problemótico Afetivo e sexual.

Tratamento pelo Eletroch0que com anestesia
Insulinoterapia - Cardiozoloropia - SClnoterap!a
pSIcoterapia.

Direção dos Psiquiótras -

DR PERCY JOÃO DE ,BORBA
DR: JOS� TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
HORARIO - 9 às 12 hs. Dr. Percy

15 às 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

Endereço: Avenida Mouro Ramos 288
(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 - 53

Dt. Flávio - mfi�hf'je nmorim
"

..
_
..... ,

A D V Ó G-A II O" '- _
-

et. AYI'Icn RamalhO
CLlNICA m: CUIANÇ_�8
Consultório: Pela manhã
no Hospital de Caridade.
'A tarde, nu consulj.'lrio
das 15.30 ii!;. às 17.:�0 hs.

Cllnsul\ório: Rua NUII'!<_;

l\-lachado, 7 _ 1.0 andar _.

telcrune 2711(;.
ltesÍlJêucia: Rua Pallre

Ruma. ti3 _ 'I'clefune :!186.

A I) �, O G Á D O S_
ADVOGADOS,

DR HEliO PEIXOTO.
DR MOACVR PEREIRA.

. PREVIDENCfA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Jul
!":)omc:'"Ito e Revisão. Ano$entodorias. Beneficios etc
0UF<:;TóES TRABALHISTAS
C!'VFL e CRIMINAL
Ruo Fe!ipe Schmidt no. 37 - 20. Andor - Sala

VENDE-SE

Cine Iln
Bjll Owen

Lesllc Phlllipe em:Centro FOl"!e: 3435

ás 5 e 8 hs.

Nigel Patrick
Yvone Mitchell e'm:

SAFIRA, A MULIIER SEM ALMA

Eastmancoior
Censura até 14 anos

Estreito

Bill Owen

CENTRO FONE 3435
ás 8 hs.

Ray Da.nton

Karen Steele
ElaÍne Stewart cm:

o REI DOS FACl'NORAS

-8AIJI05o

CiDe GLOSIA
Fane 8252

ás 8 hs.

40 GRAUS DJ;: AMOR

Censura até 14 anos

Fone 8295
as SYz hs.

Leslle Phlllipe em:

40 GRAUS DE AMOR

Censura até 14 anos

CiDe IAJA IS. José)
ás 8 hs·

SOl"; O !\lAl\l'O DA INTltlGA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ímpressões a vôo de passaro
breu tudo de uma vez e ém que nos concedera antes o mas unicamente ferro e li-
da de surprêsa. Temos que tempo, rooou-nos o sábado, ga de cimento.
confessar que sabíamos que de maneira que saltamos E' um labirinto andar-se

TOKIO, Japão - Desde íamos perder um dia nesta da sexta para o domingo. em Tokjo, ao contrário das

que salmos de Nova York volta, mas não nos detivéra Sem querer conformar se cidades americanas, que, em
vínhamos enganando o tem mos a pensar nesta parti- com a perda de um dia, um geral, teem duas ruas prl
pu prolOnga�do o tamanho cu]arldade. do grupo a quem expllca- clpaís: que as dividem na

dos nossos dias com o atra Assim, para nós que estava mos as razões do ocorrido, direção dos pontos cardeaes
ao do relógio, Salmos de Ho mos chegando em Toklo nu acrescentando que um dia e obedecem a uma numera

noJulu as 2 horas, voamos ma aexta-relra, logicamente ganharfamos si o Inverso ção partindo do centro.
I 8, e chegamos a Tokio ás 4. teríamos no dia seguinte tivessemos feito, como acon Em Tokio, não tem disso

Que tal? - Mas eis que che . um sábado; mas o calendá teceu a Passeport.out e seu não; a própria Gjnza, tão
, gamOS a Toklo êle nos co- rio cobrando as vantagens patrão na sua "volta ao. a-amada, não e uma rua,

l
mundo em 80 dias". lamen mas sim uma zona especín-

AGoRA É SÓ TOCAR_'" �;:!:� :!:���:�:nl:. :::;:;:�:'''n�;!:,'o:.�,u��••• vertemos mais um dia. -

dos de uma designação que

�ó�b�:m;��:g��!ã�u�� :I� �:�ms,e����d�ei�/��:e��:�
:�rr��dt�a�:;�: ::I:�m c:�� ir a determinado ponto que

de, contou satisfeito á mu �:01:70r���;��'our:c;�e.��
2.:��q�:'���:::·�:::t��1: �::�;�.�� ,:�:!::�rl:l;
��:��:�u:or��:n:z� ���:� � uma demonstração das ruas

�:��a��sa�s�:mUl;1 :s��::s� �:�a:e nd:;:�a�:;�or���nt��
ó esbuptdo!" - Disseram

'las que as cousas no Japiio
são ás avessas; ainda não
vimos tudo, mas a direção
dos veículos e a mão no

transito, são. - Para quem
vem dos Estados Unidos. a

chegada em Tol;lo é confron

tando com qualquer parte
danuele país, mesmo em pe

quenas vilas. O cuidado. o

aspécto agradável, a sime

tria que existem Já, não se

vêm aqui. Mas assim mes

mo, com os seus 10.000.000
de habitantes, Toklo e uma

cidade énorme, e se trans-

forma a largos passos. como

se pode ver por suas ruas

alargadas e por seus já Inu

meros novos e grandes edi
netos, e jncon táveis cons

truções em andamerto.
Sem levar em conta a fator

estético e a reconstrução qu

Sé tornou necessária depois
da guerra, duas outras ctr

custêncies estão contrlbuln
do para a

.

transformação ça ruas, outro nos acam

par que está passando To�' panha um eíto, e, por cima
kio: A supressão das casas de tudo, a barreira da Iin-
de madeira, pelos riscos que

...E A NOVA ESFEROGRAFICA SHEAFFER'S MAGI-CUP �f�:::;:'d:�: ��';:�I�t�b"escreve inseentãneemente e em qualquer superfície. Outro

irem
padrões de edifícios

loque ... e você pode guardar. E ... nada de manchas de
azes de resistir aos fre6nla em sua roupa: é impossível prender a esferográfica no
ntes tremores de terra.bolso com a ponta exposta! Magi-clip é uma esfe_rográfica ulta casse, serem dls-Sheaffer's. E isso quer dizer: carga muitas vêzes maior que diosissimas as constru-

as esferoqrafices comuns e "Dokumental 303", a tinta que de grandes edifícios a-
permite assinar cheques e documentos. Qualidade Sheaffer's

qui, já que os prédios, além
- Garantia Sheaffer's. de exigirem um Iundamen- kio, que até já pensamos

to s�per.rcforçado, devem em desaprazar o retorno.
ainda ser feitos não só com Veremos.

colunas de concreto, mas

toda a sua estrutura e pare 'rosto. Julho de 1962
des assim são construldas;
não há empregos de tijolos,

811. da série

,I
I

."\-

aa SAMUEl. FONSECA

CIRURGIÃO.DENTISTA
Preparo de cavidades pelo alto velocidade.

BORDEN AIROTOR 5 S WHITE
Radiologia Dentário

CIRURGIA E PRO'TESE nUCO_FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

lo andor - Fone 2225
Exclusivamente .com horas marcadas

ATENÇÃO
S Mudanças loccts ou poro outras cidades
"viços de mudanças.

•

Não é necessário o engradamento dos móveis.
Informoções (I rua Francisco Tolentino, no. 34

SOBI:: - auo:}

----�

Curso Preparatório
Continente
DA.TILOGRAFIA
ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANOI
PRE_GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O "':Ir
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES
"E DATILOGRAFIA

- Baseado nos moi. modernos processos peda ..

gógicos.
- Equ3podo com móquinas novas
- Dirigido pelo:
- PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
HOURIOS: DIURNOS E NOTURNOS /

Faço suo inscriçõo a Rua Dr. Fulvio Aducci an ..

ES"Jt�iT� �aio, 748 - 1° andor.
FLORIANÓPOLIS

.�e vae a pé. A cidade ocu

pa enorme area, de manei
ra que. é comum nem mes

mo o motorista saber onde

se quer ir. Existem pela ci

dade Inúmeras guaritas
com guardas especiais pa ..

ra tracar infor.mações no

papel. ·parece. mentira, mas

no dia seguinte ao da nossa

chegada, tendo necessidade
de ir a uma estação telegrá
fica e., querendo ir a pé
para olhar a cidade, tive
mos que voltar para o ho
tel sem a havermos teceu

sado, porque. o pessoal can-
çou. Acontece que o povo,
sem exceção, é atenciosíssr
mo, fazendo o possível pa
ra orientar' o extrangetrc,
mas dá-se as vezes o caso

de ensinarem errado, sem

máfá, e claro, e o cristão
se acaba em andar de um

lado para outro. Um escre

ve uma porção de garran
chos num papel, outro tra-

gua! E' um "buraco", mas

para quem anda sem prazo,
como nós, até é divertido.
Aliás, sem prazo, não dize
mos bem, pois si não temos
prazo para ir de um lugar
para outro, temos traçado
um prazo para voltar aos
pagos; mas, francamente,
temos gostado tanto de To

V. de Sant'Anna

ASCR .: RECEBE PRODUTO DO
'CONCERTO DA BANDA DA P.M.
Pela Sra. CarméUa

Ra.,
co a repercussão foi verda

mos Ribas, espôsa do CeI. dei�ame�te magnifica. Tan
Lara Ribas, Comandante to e assim que o Coman
Geral da Polícia Militar, dante Lara Ribas tem re

foi entregue a Da. Edith cebido inúmeros apelos pa
Gama Ramos, Presidente ra a Banda da Policia Mi
da Associação Santa Cata- litar leve a efeito nova

rina de Reabilitação, a Im- sessão muaícal, o que, se

portáncia de Cr$ gundo estamos informados,
'11.2'16,00, liquido da renda devera ocorrer apôs a tra
do concêrto que a Banda dtctonal retréta da Berna
de Musica daquela Corpo- 11a da Pátria.
ração realizou, no último
mês de julho. ,.;;.--------,
Aliã,," no especte fI� CHEZI�HO. NÃO!

����óp��� � :���!�� c��; C � � � ! i � O !
demonstra a excelente ar- '--'-' -1

�-n�la�.:do;_:,.:.:,t...i'_tl�_- _

IVitória da Renovação da Fac. de D.
Nas eleições realizadas rao respecuvamente, a

na Faculdade de Direito o Presidência, a la. e ae. VI-
Partido de Renovação õca- ce Presidências.
dêmíca obteve ceünente A noite, na séde da üCE,
vitória ao eleger para a Di- no Restaurante untversí-:
retorla do Centro Acadêmt- tárín, com a presença de

cc XI de Fevereiro os grande número de acadê
Acadêrnrcos Itálo Damato, micos, realizou-se o jantar
Everton Jorge da Luz e da vitória.
Pérlcles Frade, que oc_u:...P'_� _

ESTUDOS E LEVANTAMENTO DO
SISTEMA TnEFONICO DO ESTADO
O Oovêrno de Santa Ca- - mencionado sistema e a

tarlna e o engenheiro Lá- organizar a Secção de co
zaro Peixoto Bayer nrma- munlcações da Comissão .pe
ram contrato para o Ievan- Energia Elétrica, como ôr
tamento, estudos e. plane- gão de execução e nscau-
jamento do sistema teíerõ- zação dos serviços de tele-
nico Inter-urbano do Esta- comunicações no Estado.
do. O dr. Lázaro Peixoto O prazo para. a conclu
Bayer comprometeu se tam- são dos serviços e estudos
bém a apresentar estudos e é de seis meses, com térml
sugestões para a amplla- no previsto para 31 de de
cfio e melhoria It't"ral do zembro do corrente ano.

Palestra na (jf
Proferiu brIlhante pales. com clareza e precísâe. ex

tra na. aece da Câmara Jú- pôs sôbre Brasília, Semlrue
nícr de Florianópolis, o a rios de "Teinamento para
cademíco Pértolea Luiz de Liderança", programações
Medeiros Prade, a respeito da Convençáo � atl'açiÍ6
da "VIII çcnvencêo xectc de Santa Catarina no rere
na. da Câmara Júnior". rido Encontro de .rntors.
Abordando o assunto

venere uma caso corn 3 lotes de terrenos por -'_

penas c.s 1 500.000,00.

Uma coso de praia por Cr$ 150.000,00 toda de
tijolos.

,
Várias lotes de terrenos no inicio Ó€ Borretrcs

desde Cr$ 90.000,00 Com facilidade de pagamento.

Aproveite comprar o último cpartamento do con

dimino Luiz Gonzaga.

Grande Loteamento nos

Poucos -

Coqueiros
I

- Restam
..,j

PARA DEPUTADO FEDERAL

JOAQUIM RAMOS

PSD
SANTA CA;ARINA

P�ECISA DE SEU

PRESTIGIO NO

CENARIO

NACIONAL

:---------��='----"--

Vende.se um lote de terreno na praia do Meio
Coqueiros entrado no ruo "TlBAU"

.

- ideol para
uma construção de veraneio. -

Os Interessados rrctor com o sr. Osmar - nes ..

ta Redcçõc.,
--------------,--------------'-----

I PROGRAMA MES DE AGôSTO
D1A 18 - Sobada - Soirée do "Caximbo da Paz"

promovido pelo Faculdade de Direito,
DIA 23 - Quintã Feira _ Soirée otraçõo: Quarteto

Vocal Norte AmeriCano "The Mormon Melo_
dayres".

DIA 25 - Saboda _ Soirée com um "shaw" apre_
sentado por Elzo Soares - r.eservas de mesas
na Relojoaria Mull('I',

r'IA �? d,· :'<'!I',nbrL) Millinho
OJA 13 (1.1 QLltLlDlO Elílú!..; CôrcL::.:; .::.... .......:..... �_,_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FEORO 'AULO MACHADO

RôOA rORES-AUXILlAI\E5:

MAUltY eORt:\'iS. RUI LOBO (

GIL.'OTO NAHAS

COLABORADOR"S, OIVERSOS

V�II�, nn�õOlfliar�m� [at�rin!n��: f'lall Y�i ��jr ��nl� �ara a r�m���·
t

-

-

. � °I· ,
" tino cem o técnica e capacidade f,tSiCO de nossos rema para quem quer de feto I?roWédi�, destaccmss, nõo

rem.od�res. Só irá o Buenos Aires qu�m �stiver �rn

� [a �
R

�' n t .lIIiâ
dores na roia internacional de �e[J!a. . p�e haver temporada; Ho

neceS.Sldade_?e ,treln� ccn condições de

be.m repre.sentar
o Brasil sela no ralo,

o, I·r No plano nacional no rnemento > ostentamos c trnuo todo o ano. Isto e o que se neto nao 50 oqut mas seja tore dela
, -1 t título pomposo de campeões brasileiros d� "oito" em todo o Brasil é um ctrelcmentc oos cclendórtoa. Do Ro G;onde do Sul deverão sair os guarniçõe

� I ,'ç.!i" com o guorniçõo do Mortinelli. .

. Dtsoutccse uma temporada e após obandonotse-ç, es de "quotrc com" e "dOIS com". No Rio temos um e,
! t '�, Além da muitos e muitos vitórias em vários Esta porte simplesmente, espercndo pelo próxima temoc., timo skiff que vai lutar em igualdade com Gtjsen

•
•

• dos da Pederocõo ande se prcttco c sctutar esporte das rude Isto é errado" "Dois sem" e "dois com" sõo ')s fortes dos cariocas.
O.Lisbôa fartes Alberto Valle, o grande- "técníc., argentino. con Valle falá cos brasileiros em geral, mas morcvt cito ccrar.nense já venceu no último brasileiro e es;

De dez anos para cá nõo ternos leito justiçu trc �Q 0('10 C 6.0. par 11, 'parar nossos conjuntos Iho.se <'\0 folar em Santo Cotdrtnc. Alí os rapazes j'J tó bem cr-d-ncíodo. AtÉ Buenos Aires muito coisa
core a tórca n

"

mta ..... Com a ir.':r _ próxim; Sul_Am te ") �úe será reclizodo 11') tom com tõda o sorte de dificuldades. Nõo possuem pede acontecer"
cio d uns e a I cI rixas clcbts., .. ((! no Amenttn- 1 11/62.droois de p�Ol pontõo para cotocor os barcos nágua. Sôo obrtçooos
ncos er trc çir t S tocos e fu., � té(!i1�COS aqui '<;�'"' �.,tcrdo- dirigiu,.',;':! a a entrcr no m ..... r com áQua oté os joelhas,. poro pode;

���a�il�:a��un. f
_ j�m�ZI��ot�� e���:r�taC��i�p j�:���:J���i�111�l�c�,n.;;���:: ��:ç��:e;,��2;j:IU��: ��� ��;:u:�ed� 7.��u��s����:

canoagem nucinnol , guém dorme ror. clube
... ninguém cerne por conto do

.

Pois 0[11 -or r. coo: cc r nossa poderio, "O Dr, Havellar demais diretores, do CB. clube, E, ÚD(I<;Çt dêsses fojôres diversos; olí Se' pi'cti.,
muitos e mu.tos qUCJv.'.", de roproscntc- tõo dispostos o .'r11 que o Brasil tombem co remo. P::,rrHl� (Valle. .<:c entvstcsmc). Não têm I)S

:s��s�� t�;.�:(11CIl�,I��1 S��::%I� ,.'Itl.���d;ucm:;oSi;::' 'mo, alcance urr' '�''''Õ0 de destaque: No:> úf tlmo cctartncnses +ócnlcos e no entonto corosentcm um

vemos n::lSSQ ft,rç� máximo, pots, desgraçadamente, '�7'C:;:�'�I�e��d��I' T 'o���UO�iq:��:� ;����s��::� �����i���:·e��I�e�·úiOS��eg!�;�b;���ao a)I'�p�t��ç�ç��'
�:�"o�u��b��r(r:�j�r�(,'��,��eil�t(�:������a��r� �:�t�� i��t��� �rla poro a Arg(' IJruguai e Perú. Foi um de; brcstletro.

re. No último p ,'1 rc íamos vencer. o timoneiro Falanda do Rio, Valle exoltco: "No Rio pelo me.,
na deleqooâ«, "'\1<; -modvr. s.

')U a boüsa N, certo. câorc no e;_;tanto. es nos dez remadores y1<istem, mas no Rio acontece () in

Sant:�a���n:e�F�<:j2�e���n�� F��el��!��SA����il:��� -amos que os c' ;rrom de outro maneiro, Vo_ vers') do nue se oh"ervo em Santo Catarina. POlli':O

que seriam (t', 'dvidéls s'oti'fotcriomente cuso houvesse "":;!n���PtC;;��s.co�l'l"_'��r��n�do���sotr/;d���Ç:.e�P�sorr;�� �een� ��r�s:,?rça, Muitos preferem o regime, o "('o_

interêsse, um )l ) f, ·t" recuo poro não se incamo_ lecionar 0S melh'lres. Aquêlss que dc' fato, merecem
dar usa entõ c a c!iminatórios para todas os

uma chance Achei fro.ç.') () entusiasmo do remo qa�l Alberto Valle, pas.c;eondo por entre os bárc�s da

:��':e��n,t�:'aco: '�;��i�:d�i,�;"�:����J�::nt�,�� �:: 1��Q;:�;i;��I:��:q�i�:��:i����d�:Sd��;��; ���;;�,?;i�;Ei:,�:;��!;���i,�:�:Úré<;S�I:2���,�
����\I'o�li�ll�( I r�I;,:��r!���e�":�;��is���oGe�� Barroso é quI' Se enc'lntr:-l nent2 disposto o treinar f> cio vinte e t1'ês titulares e três suplcntts. Esta .seleção

a troboltar Nos demf1j" clubes rrátic'1m�nte nado en repit"J vai s.er rjO"l'osa. Além do relóqio será' levaJ')
vcrgcnhado! II Is���oqu�ât;���iZ�f����' s:�nu��or!� contrei. Ist.� é mau. P�ra um vcrdadeir� esportistc, em conto a 9Ptidõo fisico e os ,q,uoHdades m:)rais dos

::::il:l�o:t:o-:.�;f[�;�:n��::;;;;;:�;;; '-Retrospecto" do II;-Campeonato Brasileiro de .ftmadores
�e:�:'e�ii��� �olha /\���t��ntinuo, c-omo por milagre

O II Campeonato B!'a.�l São Paulo como finali�:'a� equipes de Mina:; Geri!13 e Bo�úce�so e elementos. jfl das. 3 x 1 para Os ca:-io,::"<;s que csco'hera Coroa. Al�l:m

A�sim Inc"mo u:nda é o esporte qUe maior qló� leiro de Amadol"r�, rean·!::t- e Pn"lÍná, Santa Catarina. Santa Catarina no campa cc gr-rindc categorIa !v> ruo com gois de Jair do _t,.::. elementos da dc:eg;açao 1)

rios têm do(J1) ,') I"\C·. > Estocl? Representando a C.S.D do êste nn:l na Guanabll'""I E�tat\o cl.o Rio e Go.ias q'le. do Botafogo, dia 28 dI! jll �ebo1..0 j�g,o,.,embo:a ro��c ,men�o, DCfle do Batafo';<J ranaznse, tL'l1lU)tuaraJTI

os gU(lrniçõf's 1:1 nrl"lsC'$ sagrovam.se campeões Su! sob os aU.':Ipicios da CBD. ',e divididos en'l duns "("ha�'c$" lho. Grllhardament) Sar:.t:t Justa l,l. v!tcl"la ca�lOc:t, pc e Norival do Flall1en:-:o p:.1 sorteio, f:.1zen�o contll';

Amel'i,cno 'TI 1
, no Ri'J. na roia da·Lagoa Rodn ve como participantes ·�s Ilutaram p21a c:ussificvçn.n Catnr'no. extreou vencenJ"jo lo 'que 'apre:;entarmn 011 ra os C�riocas e ,Tite 0.1m de qu� haviam, escol

�,�udblcF��t;J'. _:'" 'c ��" �i��I'I'i .dO "c. IV. Aldo LUZ, e 11 Estados da Ouanabar�" O jôg:J de estréia reuniu 2.'i

��s C�l�:��ro: �:;02p:� .��.�5 �:��á L�;:��i�_r;.�l1;�t:{/: �:el�:;e:::S�a��o ����� �';o�oua';'h����a���: �
Em 195') I ; 'Ia (Perú) na roia de Calo') o sa rep··e�e-nt.açâo. Jogaram go's surffirllm de falha:; da raná empataram ,em dois leg�do da CBD An

�'(o����o Cr0e�� �e Ir' ê��n:'I' �:��n��v��duo (�ur�q�a� ACESC CUMPRIU SEU 11EVER :::a:::s��t:e������'o a��; �:f�S:r��t�;:n:e a���e;��� ::�t�:, 3�a:����os"�0;eor�;' ���:����:l�: :�raC::,te
ondso ;:e de(''''nt( m rn:-oiê'"es fàrças do remo do Con. Tend'l o Presidente da b�e outros acontecimel"l,c,; junto algumas falhas mas do c,om ,destaque no atao"Je tlndo ainda ass'm o emp:l.1e.
tine"je Sul_, I' ("anta Catarina já por três vê FCF, distinguido a ACES� de vulb no esporte e a!nJ. muita dispOSição e espir!�� o c�ntro avante Hoppe, {!1\e Houve necessidade de ..iI>

zes, fez f'>l"()l' r ,lo mastro da vitória, os glorio� com uma passagem de ida entr�v!stando o Presidente de luta. Acácio foi neste .io ('.hamou. a atenção drl pub!i fazer o sorteio na "Ca�a ou

s:)s:aa����o sm . �., ���;�i!e ����te" P53 o "oito �evo��: a�u:�����:, :c��,� �:m� a��; �ave����� �:a;ta f;:I�:a s�;��i�aljo:a� co presente com boas joga· Coroa", vencendo São Pau!o

d"1 CR. III, I f'm 1"57 e -'959 DOr duas vézes panhasse nossa delega::.!o a sua missão e isto !)<J"a ram Estado do Rio e Paan'l,
con�eAf'�'v"� ( m 1958 nÕa foi disputada) coube de futebol juvenil, foi :n nós é motivo de orgulno, iá cam a vitória justa jo�
00 C N AI 1f.,· : de 81'1menau, impressionando, assim cumbido da tarefa o nO)"J que muito embora out�lJS rapazes do Paraná por 2 x

os catClrinE'rsr"< o r'Íh rll'a do remo Uruguai e Argen_ companheirQ Gl'berto N:l.. delegações que daqUi l)é'\�'. 1, num pre;lo bem movlm€'1

_,_____ has, que saiu-se alrosamcn.. tem não' levam cr:mi3[é>S tado, sobressaindo se na rc'
te de sua missão, informan da ACE6C e out....os des1)'")�. Ipresentação paranaense Q
do sempre o público da qué tos quando tem excul"sion<l atacante Quarenta. d<J Co
.estava ocorrendo, mantcn. da, abandonam a impl"{)!l' ritlba FC, Goiás e Santa C1
do corr1!i!Jpondencla J C')ll1 sa, a ACE6C, cumpre a su.," tarina empataram em .bis
nosso Jornal e Rádio ,�.!I!t:l. .missão. para a qual é de . .;', tentos, numa péssima jor.
divulg-ando os resultadu" gnc.:l.a nada de nosso selecion<teiJ
tecendq considerações sa onde ataque e defesa se

confundiram em todo "

tlU GEt
transcorrer do jogo, c o

OJinl MELLO HOMENA 'A empate fOI ,\m tlu,id" um

resultado brilhante, lá qUi>

SRA. HAVELLANGE foi conseguidO em oim. d,.

hora pelo exLrcma Melac!.o
Durante sua estada na çôes, o Sr. Osni Mello 11'-

�
em posição duvidosa, P:li�

Guanabara. o Presidente entrega ao S:-. Mazart os Goianos foram superi(.

�::�'!� �;��'�llhOde�:nvO(I\'Pl� �il�::I�'e ��or�;�an�)��:::�il��./ �:� 1:1��. t�dOcu�r�r��:l"r:�:
.. ·f{'l'ênc:a :1.:) r.. '0' C<;

-

e in<;(:l"jç�O de l1MS:1r, Ilos:-;a reprflsl.'n!flr;lo rui r.-:>:1
f':!t', " :Ú:1l1 d\" lncrn' r Fcdcraç5.o,:1 f!ln de quI:' '1r qulstado Por Coruca, (lc
1;:'1 . ..,A Juvenis flue li'l� "llestn:J chl:'gas;:;c as n1J.OS� lo.'It.:1� tal COll"lG' aconterct!
Jl

-

n do cnmli"on;1I.r. J 10. ::;ra. do Presidrnl,(' d'J
na parUd:l, (',,mira os ml!:vi

'd:�C o0'''��'.''�ha:O;.dO os Cfl�\ J- G8D. numa �igtüficatiV:l e
ros, Ilestacando.:e assim "

. " .. ,. �ingela homcnagem ela Ft' qunrto zag\lel�o ramo exi
� sábado, dia do ( oração Catarinense d'; 'F'n. mio cobrador de faltas. No
1 'nto do campc �eb"L 1!'1l'! J-;ábado jOJ{aram novamen

,

() desfile ctns d ,,,!!;'t- te parnnaellses e fiumine:l'
_A_·__ -----.- ,__

ses, com empaté el11Aum
tento, classificanc1a.se o

(. 3 1). :'�� Auloriliuá O Sa!l!os a
Môvo j',;a (om I] Penarol

Passou I'e;o Rio de Janê'i tidn.de continent.al. Tral1s.

ro, com destiúo a ,u :)� ferimos ao Comitê Execllti

Aires o árbllr) J)(,\ W!t S vo a ,esponssbilidade tut.al

Leo Harn, cOlwid.. \) '.' d:s acuntecimentos futuro,

ConfedenlO' a ::5ul 1 '"" '.' {IUe possam perturbar o fn-

na de Fut (")1 'r ri it tt.:bol eontinental.

o terceir..> prl'J 'J :l�'C 1 pc.l

fiaral e " Ran 11 I

ta pela Tac,1. Lioe �(Io

da America, pITO

gramada pela t

deração ,par� 110

tal argentina.
Dial�te' di�','io a ( 1

ç:io Brnsilel'i'l d" [

encaOlinhou it ("lIl I

çâo Sul amerh:amt (II' Fll",�. fio

h"ol, t.elegrama 110 t;lIl,'e

teor:
"Defeito no flvi. o ()

os delegados l'r!

*I'OP01"t:l Ga!!'

isegulr amanh.
conhecinl<'nlo dp

pelo Rio do árhi ' Ir 'I ii

holandês: df'signauJ )11' ,

arbitrar :.1. P,\IUJt< mal"r�.'

da indevidamen!e. por

entid.:..pe para 17 do Cal -( 11 <

te. Lamentamos, pro Ul,d�

mente, e:<sa alitucle r! li!

gamos preclpi nf.l
/' Q'l

avisamos (h I mb..l.: u

delegados so;int l1(;

reunião do Com',

tivo. Contlnu:,tlla

do c1i:<p\sitivos r u

tares que 1):)1"1.('.\1',

tidade sôbrl' a \

qual não rC'rt'b,llII1. I \.

cia oUciai. Prol!'

nergicallu:nt.e })f tldl'

ineomprc�ns.\vd 1 ( 1]1

federação fNiud', dI' tJ

ma lamenlavel, dirf'''''"'; (1"

----'------

IlerroladO Em
"a;�' '"

r.'e excunão
II ..1jaí, a rquipe
Ine;. foi d(;1"ro·

lJ.uipe juvenil ro
Barroso, pelo ('<:

, 3 a (l, placard �ste
\O lia') Illu:lo JUf\to para. :.1.

'1 ,(!uipc da capital do Es�a
(lo Que foi durante todo o

l,rnllS(!Orrer da partid:t m'

bn'hada pelo juiz local, ar.
,ando d!! m:'.rcar fa;t:ls ",.

tra a equipe local e ta:n

bem não aceitando reCI'l

macões do capitão da eqni'
pr da Padre Roma que, ::a

!'e�unda etapa, foi exp11!,o
rnr r�clamação uma falta

(lU' 66 marcou erraáaml!."1
t '. Mesmo as:;im não :"!t:,)

110 rrmos aqui desmerecer :'

;1 vitória harrosisla.
A equipe da, capital fal"

I) mou com Anilson� Hilton,

O,:mar Renato e Luiz Anta

!,'o: Scpitiba e Ari; MP.IO,
Luitl Rocha, Wilson e 3-er·

�on Dcmaria.

QHercmos, em nome lia

dil'ctoria do Padre Ron'.'!.,
a radecer aos diret.oies do

�U:l rilL .. l;, "'1 ' 'rl�(I prl:t ·:\colhi<ta :'"

t.! tem !!lUO f.k }Jll:�UC.iJl ... ell - L'eblUa

lt:>., .

IIiA�'

. jlfl��wtg,t!qh",Jf,tihd;q.1::$iFl'fr'\';;'.;f.$,#'#,'hf'Wl4,U?9't".s;tA@1lN:�mnt,t�
.,,�, '"

,.

. �'''-�-.r--:--- "
'. , ..,..

�

., ....OS DI LA.UTA CONSTAY.',

PELO 'RoG' ESSO Of..

•---
I-

-�-I
. _-,_.

-- ._-

�� _ .=-=-� ._1I:IítI_....

tANT,t, CAlAaIN�

NO SETOI

ISI'OKTIVO

o assunto de treinamento tinha que ser mais in
tenso. Os remadores do oito alemão. por exemplo
tretncrn durcnte três horas. Nós no estagio ctuc
nã� orecisomos 'de tanto. Duas horas puxadas. Um
na águo e uma no ginástico seriam suficientes por

��� O �;.���Ia��e:t�e ����e���iSnp���·:��eS��I.����jCI
stcc perfeito atleta olgtlm conseeue sucesso

Alberto Volle fctou muito mais sõore °

brostk-tro. Fnz diss,:J UrT,-., cro+rssõo de fé,
.

"Um remador orectso reI' entes de mais
senso de responsabilidade. Preciso vibrar, ter
relTlOl' c')m () cJracõo, sem comodismo, sem mcno

('I1"('znr, "eu adverSário. O Sul-Al"Y\o(rlcono estó aí .e

Brasil preciso buscar uma poSiçã.:l realmente c'lndiz.t';
te Para i�sf) nã') será bostont!' êsle trobalh� que
CBD por,meu intermédio está pretcndcnd'l rciJliz'l
Há nco'ssidodc de uma coJ.cboroçõ� geral. Nõo bn
Ia irmns para Buen'Is' Aires corn bom moteriúl hurT'o
n'l s(' nã ... contarmos 00 m('smo tt;>mp'l com buns bar
coso Se �IS rClYlodor:..s remarem com o coroc'ã� e Os di
l'igenle<; csqur:ccri'ln r:ôl"es (' trab'Jlhol"em num rum

só, poderemos estar certos .do vitá)'ia brasileiro.

i\ equipc de Santa Catanll:l. 3.a colocada no Campeonato Brasileiru de Futebol JII'

vcnil. l'ela ordC'lII, Zé Silv:t. Gatão, Acácio, Orlando I. Nicanor. !\legria, Riga Chi

"quinho, Bia. Juão 1101111", Ti te. ,

Nos jogos :l�üel"iorcs, lamhern jog:\ram, IIcliuho, Ninillh o, Nane. Orlandu U, Barr'

Vclh:l, I.ui'tillht) c Cúrut:J.
dns clubes de .Ioinvillc, {lois de São Francisco, dois ..A maioria dos atleta!'!

/ FluriallóllOlis c um de Criciuma.

Paraná para as "emi fin:..�.
O empate foi justo, 'muito
embora os rapazes do-�st!l
do do Rio tenham se ap:c·
sentado muitd: melhor lo

que da vez anterio?:" No m'O'

lia de fundo Goianos e Mi

neiros (estes jâ sem CllP.U

ces � desclassificados) di<-,

putaram um préli" sem !I

tratlvos, onde apareceram
os mineiros em grande f')1'_
ma e goleando impiedosr(·
mcnte ao.� Goianas por:> x

1. aparcren{ju o cont.') a

vante Mo::;qulto cqmo a gn:.:l
de figura do préllo ma-

o prélio entre Almirante
Barroso e OlímpiCO, trava·
do domin{:"o em lLaj<ll, 0::;

tenta atualmente o recbrd
de arrecadações do atual

campeonato catarlnense,
cOm um montan!.e de crS

119.550,00.
x " x

O jogador Nilson foi a

grande figura da equipe do
Olímpico que caiu na es

tréia por 4xO, sofrendo as·

sim a prImeira ioleada do

certame, zona dois.
x x x

Os jogac1ores eraldo,
Luizlnho e Lóca, pel"tencew
tes. ao Aluul'ante Bal"l"o�o,

estão sendo pretendidos pe
Jo Pai�andú à guiza de re·

forças. Também quatro a

tlétas do Metropol estão
sendo pl'etendidos pelo Pai�
�andu que deseja reforça!'
conSideravelmente o seu

conjunto para ús pl'ôximps
jogos do certame estadual.

x x x

A diretoda do FJ;ereilio
Luz ofereceu a soma de

cr$ lflO.OOO,OO livres de

quaisqucr despesas por uma

exibição do Mal'ci]io Dias
pm Tubarão. Em vista do

lc�iro .ió.&..traçado pelo clu·

b('. o convite nfto!pollc1c srr

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Cont. da 6." !lag.!
vilôria dos paulistas, d.... não jogou, já que o tecotcc

�onstrando assim �U� '1�:'C' lul�ava pouco rendimento

dlll11 ertar confusão. PD!S nu avante do At:ético na.,

ao término de encontro, partidas ante-teres que di"

ambos os quadres e J::I PULOU, muito embora, j n

ge��1�fO C;:::I�:������ar!���� �:ai�j::�le:�a���t:� ::li�:l�
:ua Iltuação ta Catarina. jogando b-nn

Velo a fadada final e a ou mal.

lutll pelo 30. oeste serJa :';11 Surpreendentemente \"::'11

tre Santa Catarina e Para- cernes o [ôgo. embora tive-

���a:n��l:�\��al��r�Oe��s ���� �:����, f���l��le��!tal�:e�n:��'
EXCUSado dizer Que tuco mediaria. De um modo g:�

fariam os parannensee p:l ra., os rapazes que ceren.re
re derrotar nossa setecuo ram a camiseta de t5a['.�a

ji que Queriam vingar �s Catartna honraram soore-

4 x O do amistoso em Júll1 maneira nosso EstadJ, H,:a

vllle entes do Cnmpecnutc ta!,} bastante e foram 1;(>'

nt;eta!"jto, mercê à dedb;a nos de elogios' da crõn.ca

ção dos atletas de santa da Guanabara. destaca-i .... �l·

catarina. conquistamos bc- se entre os melhor-es Aca- iJ

!issima vitória por 4 ': .!, um arquet-a firme e teor-v

golS de Happe. 'rtte, Chtqu! ícso. HJpjlc, ideal cen.::)

nho e João. A equipe. 111. avante, ccruca exce.e.ue

;;���:e �;;c!���� e��ra��I� ������j;:!te !���D·ue;�orç�/�:
Gotão no 'ugar de, Coru'::t, e lutad" , e ex�m:') flntan ,�

qu:! por determinação (.',") e Nicanôr que jogou os j.1
té(:nico n�,o jogou po,' lc)' gos finais, um bom beq'le
aprp�cntado mui r:()n(.rn o, e ll)uilu teen (:0. Os �-.ml:,>,JS

cario�a.�, c alega!!:) docl\!,"l. scmpL'e bforçad:ls, -mas :1'

as vesperas do cneonll"'"l gllns deles .<;:;m gran:! "

com ,'s pa'nnarn�es, nltlJl/'l 'qÚ:l!!j:tde." tócnicas pStr.l
cmbora tenha sido éstc" fo m'u' num sc:ec!onâdo. A

Uela um do.� falares de /ll'S dClcgaçãJ conduziu se O') TI
so. ciass!flcnrâ:l, pelos l1ul.� di.�f!Íplinanncnte, e as d �

qur marcou de talta (�m�tra cu.'·�õ('s havidas no mlC·O.

Minas e Goiás respec�lvi, fonno esq' /:rid'l.s. deiJ.} s

tom-ru medidas mais ara.

ucas. Com a chegada do Er rertram os jogos do campc-
OSI1! Me lo os jogadores se nato brasileiro de rute'ic.
entenderem melhor -: n os ârb:tros cariocas, Nun r

todas as or-astôv.s, rnuuo Alvarez. Waldir ;Roc:la Li
embora o sr. JuJiare e I), ma, Jercnimo costa, o '1;'
kol tenham feito tudo pe. bltro Goiano unes creseen
rn que t ransccrresee num te. o Fluminense José '::>11·
clima de cordla.idade nos- veira" e o catarinense Gi'.
sa estada na Guanabara li:m berto Nahas, tQd.os com

algumas ('('us:ôes o técrurc
se exaltava POI" demais �O"

a_gmls atletas, entretanto
o mesmo achava opor tuna
tais sermõee. pcís desejava.
com justiça' aos pau.Ist-x.s e

ma c-ocecãc. Mais calma

. entretanto serra Justo �0'l1

afetas juvenil!; que .ructam

suas ce r eiras no futl'!>ql.
Houve organização e \i:

ctrcme em tOd03 os jo<r 5

cem elementos tecníco ,

capazes c cmc m neir-is e

parannenses. c tertamos

mais chance, se nossa ena

ve fosse a dos paulistas. ;0;<:;

p:de-jamo ter rhe.;:-acio.i
Vice c:l.mp�õe.s. Na purt.i-13.
final os cariaras vencer',,}

f:caram com o blcamp<:c.1'l.
t:l. Houve tam'16m perf'w I

o gnnlzaçuo e p!an�!i'.m
to da CBO c iodos foram

muito bcm tratados, ho·

v<.ndo sucessivos pas.se!o:;,
jogos de graça no certame

carioca e lnc u�lw:, u:n·.\ V!

sita ao '.HI.:O: P:lrtn Av oc_'

'soas etuacõea e sem ca-os

a destacar. Segú!"j':� os

"l"onistas da Guanaba' fi

Santa Catarina foi a revc

Jacàn c o se'ectonaco rto

canipeonato ficou ,i aSJJm

rormndc: Aeácíc (Sta Ca

tarina), Nor.val (G\.lanA,1U

��:' (�,r;::loft:t�:::;; �;;;_
nas Gerais), cus-ente (pa

rarla) e Oton (Guanabara).
Todos Os jogos foram g'::t

tis. Ag- adou plenamente 'J

eamnecnato. que serviu d"

teste para a tormacao � da

selecâc amadora para n

Sul 'AnIei"icano de Fut,ebo!.
\

.

c'ásslficaçào f!nsl ia: <I.

�egu'IÚe: 10. Lu�.ar - �l!'l.
nabars·; 20. Lugar � �àv

Paul:; 30. S:'lnta Cstarin't

lo.. Paranã; os _d('m[H� (:1'

"Dll'l df'S(' assiticad1>;;. Arli

:;:I�:��' M�:��ito D��ei��;��;
Santa Catarina. Os .il}g)�

Para Depl�ado
Etlildllal

[tO M!lniene�ríl
P. S. D.

PARANA 2 x S. PAULO 2. �i.o Paulo venceu na "Cd;':!. ('u Corô::" e o cljehe mo.;tr.l

o arbitro do encontro jnrr,� nan10 ao Chefc da dele:;-:-. io �;:uli!;ta, "resultado !lo

sorteio. De chapeu. apa,'rre !) jernalista da delega!:Bu "'amnacnse qt:e tumulluon

"final da partida, querem!.' Quê o 'árh-i:o de�.se a nt-;n à sua repre,en.':u:il.o. -';Ill

primeiro plano a direita o r. Alfeil" Cunello do Com" :ho t,;cn ("o i{a CB ...

"

PARA SERVIR SUA TER·

RA COU A DIGNIDADE
DE SEMPRE

---------_ .._,---,._------------

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

I 'Jw__
RECEITA TRIBUTÁRIJY.48RE�AOA

-

(EM 196 O""

SÃO PAULO }7 529 044 000.00

\

\RECIFE / ,1146276000,00 .

BELO HORIZONTE 926699000,00
SALVADOR 9�3 066 00000
PORTO ALEGRE ��: �bg ggg ggc' rM�� 339870000,00
8fl

.

271950000,00
I URTA

-

Z A
O

. 12:� �1� ggg:ggV I TORIA
I 36.249.000,00.

�i��:t:SOA \

�zl? :�im��'��Ob N�e,Z 62649000.00
�iM!AUS 56300000.00

-

, O R / ti N c> PO L / 5 51.698.000.00

�

�C'�E'Ji?';>A'NA í)
40607000.00

_ ,)
U

C.

16330.000.00

AP[NC.� DU/lS Ç",pn,IS TÊM ARRé:5Mi.Ç.o.- INFERIOR À
FLOflW�v?()LlS. I!õR<:SINiI E C�I.€:.;;�'

Santa cetcrma 2 x MI:1as

Gerais 1 .

Paraná 2 x Estado do R!o 1

Santa Catarina 2 x Ootaz :!
Paraná I x E;�;'ado do Rio i

Minas oero:s 5 x eotéa 1

Guanabara '3 x Santa C�t3.
ri na 1

Paranâ 2 x São Paulo 2
Santa oatnnna 4 x PUf\..
»á 2

Guanabnra 2 x São Pf\.!:·
lo I

São Paulo' ctasstrtccu U'

para a final 11a decísâo da
"Cara ou Coroa'
Atanue mais pnsitivo: San

ta ca'wnna com 9 gols C;11

4 jOg�·i.
Defeza menos veevaa:

Guanabara cem 2 gc.s t.m

2 jogos
Expulsões de camtm: 5

2 paranaenses, 1 go'nnc 1
mtneír» e um do Estado tio
Rio.

Pen.Ultl;;: Nenhum

. G'lherto �ahas - envia,
do da ACE8C

PArA CEPUTADO
EnADUAL

Ilê-ma
.sua

mao ...

,
C,:3

Eu lhe goranto - é muito duro aprender CI andar nfl minha
idade ... Os músc�'Js nõo obedecem. Só com muito esfôrç(1
conseguimos mover as pernas, Damos oiguns pmsos com oli·
mismo e, de repente, as .fórças nos faltam e nós coimas, Mos
nos levantorr)os depressa para andar e tornor a cair. As vêzes
a gente ..choro .. � A)sim drrrceis sêo' quase fados os nosses exer.
cícios e estudos. Masú�ocrificjo compenso: eu, por exern;Jlo, já
melhorei muiio e estou certa de fTlelhorar ainda mais. Na futuro
espero ser como Você. Para prosseguir minha recuperação e de
tantas crianças como eu - poro atender a milhares de outres
que sofrem o q' � eu sofri::: precisamos de seu auxilio_ Ajude.
�n9s! O que é pouco para Você será quase tudo poro nós!

- r',,-_..
<ENTENAS uE lRIAfiOftHAS JlARAUTIUS APElAM
PARA A GHUROSiDADE DO SEU (ORMãO - AJUnf
\ -AS A CAMINHAR COOPERANDO COM A

ASSOCIAÇM SANTA CAMR!NA DE REABIUlAÇÃO
Envie (.l seu Donativo para a RUi! General

Billencourf, 101.

NEREU'1 CELESTE itatia �uer aCOrdO ime�iato �ara � termino �asGHIZON. GENEBRA, 16 (V.A.) :_

N I
to mesperado e direto da.

r Kt • A Itália exortou onte:n, as �rOU" ('I II'" D!irlls política seguida até agoraMOC[Ií:�, _potêno'" nucl'a'", no "O' V(.) til. (,U (, p,l" quatro aliad" oc'
dentais que assistem à con-(apactda�e, tido de que cheguem ime- ��s ;al�;mOo::;�IC;;�r���i�:� ferência -de desarmamento.

diatamente a um acôrdo

Dedl!:a�ão il������ a���na;���bi��O u: ::bte�ri�:!��OA ����:�;�
Serviço do �G�·o provs nucleares

.

submarl- constituiu um afastamen·

E

rI;1U/\.IjC!?t�
AJUDA A COMBATER O:' QUE SONEGAM

.

IMPOSTOS:

SEM MAIOR RECEITA 1'1-,"0 TERÁS MELH.ORES SER VI ÇOS,�

o chefe da delegação
italiana. Fr::mcesco Cava

letti, disse que a conferên
cia deveria assinar um tra

tado agora e não ficar lI

mitada ao estabelecimento
de uma moratória no to
cante às provas submari
nas e atmosféricas, enquan
to se prepara uma lista di
suas divergências sôbre

problemas políticos e téc·
nicas quanto às provas
subterrâneas.

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Cientillcomenle dosados, fornecidos em fÓr·
mulas especiais poro di!erenles culturas, de
acOrdo com o nOlUreza dos soJas. Diversos
l'pos de adubos poro bf1lcIO, cano, mandi
oca, 'uma. 'n!lho, orrol, 'eifão, lTigo, pomo.
res, Jurdins, e1e

BUSCHl� � lEPPER S IA.
'"10INV'ttr. �llll DO r�!"CIP[, 1n
etuM,NIlU: IiU� 6RusaUf. 1!�

..,-
'.'
------"..._._-

Embora não tenha havi
do uma reação imediata,
um porta-voz da' delegação
dos Estados Unidos lem
brou que esse pais procura
conseguir um tratado geral
que ponha. têrmo a. tódas
as provas nucleares e que,
se as divergências sôbre as

inspeções pudessem scr su

peradas, todos os outros

problemas se�lam ràplda
mente solucionados. A pró·
xima sessão plenária do.
conferência serâ. realizada

"'a'n'mntl.'ã' f' -dtseutl!"n. al'l pro-

���Jlle��tJ:�['�er:Lo (lesar·

::/
..
-", dIo...i ·,,4· ....fiM{. ��di,,:...·"'·..�..:·.···..' ..· ..\"';("'J,;.!:..·�""'____=_"==���
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Transcorreu ontem mais
um aniversário de funda

ção de "A GAZETA" tra

dicional e antigo matuti
no rjonencponteno.
Fundado ha 28 anos pelo

saudoso jornalista Jairo
Callado "A GAZETA" tem

um acervo considerável de

realizações, que a coloca
entre os mais destacados e

petente direção da arte.
Maria lná Vaz, o conhe
cido Diário noríanoponta
no prossegue em sua linha
de orgão imparcial e no

nojoso.
"O ESTADO" ao registrar

a passagem de mais um

aniversário de "A GAZE
TA" leva a mracão, corpo
redacíorrat e demais fun-

prensa catarlnense.

Atualmente sob

respeitáveis orgãos da Im- cionários do tradicional
Diário os mais efusivos vo

tos de prosperidade.

Ien. [eL nyrlfin S de �oHza
Aiável, cavalheiro, com

a firmeza que lhe é carac

terísuce. na difícil e re

presentativa função que
exerceu desde o início da

administração Celso Ra

mos, sua ação foi asses va

liosa não só junto ao Che
fe do Govêrno como ao

sem número de pessoas
com quem manteve contac

to no desempenho de seu

alto cargo.

Guindado recentemente

ao pósto de tenente-coro

nel da Pôrça Publica Bsta

dual e classificado nas

-funções de Diretor do Cur

so de Formação de Oficiais,
vem êsse distinto militar

de deixar a chefia da Casa

rnutar do Governador Cel

so Ramos.

Oficial de raros predi
cados e detentor de uma.

fôlha de serviços preciosa.
o ten. cel. Ayrton Spaldlng
de Souza soube grangear,
na Casa Militar, a estLma

e a admiração de todos

qugntos com êle convive

mm, nos demaIs setores do

Palaclo do Govêrno.

.TE'CN'ICOS EM PES,QUISA SOBRE A PESCA MARITIMA EST�RÃ:O
REUNIDOS A PAR TIR DO DIA 20

Com a flnalldade de tro
carem experiências e rea

lizarem acurados estudos a

respeito de problemas. es

pecíficos da matéria, téc
nicos de diversos estados
da federação estarão reu

nidos em Florlanôpolls, a

partir do dia 20 do corren

te, para a III Reunião Na

cional de 'récntcce em

Pesquisas sobre a Pesca

Marítima.

Os resultados das reu

niões ar.;te!\.ores foram

bastante positivos e, calca
dos naquelas experiências,
espera-se malares resulta
dos para a reunião mar

cada para a Capital cata

rmense, quando estudiosos
da matéria aqui estarão.
Promovido pelo Conselho

Nacional de Pesquisas, o

conclave, que durará até

o dia 24, contará com a

Fazendo [ús, iuerecída

JUI:lIHe, ao gaiau QUt: o t:�e

va Ha rues arquia nantar,
U L;eueuw-e(J'(JDe! ,Ayrton
�paldlng ce ccuaa assume

usora outra ímpcrtanee
1,,1ssão que colocara a 1.','0-
va, novamente, a mteueen
ela e a ca.pacidade de que
t: cotado. E na Qlre ... ",u ao OlA _ 20 _ Ministério
,-,,,,-.';;0 de Formação ce 011- Fazenda Justiça _ Poder
oreis da Polícia Mjli..ar ao Judiciário Tribunal de COD
Estado, em um mamemo tas.
em que {) comenceme liú-" DIA _ 21 - TrabalhJ _

tonto de Lara Ribas cesec- Viação _ Educação.
volve uma. a.tuação de te- DIA _ 22 _ Agricultura
condução da nossa mllicla

_ Saúde.
aos foros de dignidade e DIA ._ 23 _ Aposenta.
importância. que ela mere- dos Defrmtívcs seréríos F&

��li�s:o::la:-r���o�rse:�a�� milla e AdlcioD:i1 dos que

nossos votos. Re���e� ��'O_lP:r���rado
res e Aposentados Provisó'
rios.

FESTA NO COl.E'GIO SAGRADO

CORAÇÃO Df JESUS
Coberta de pleno êxito

esteve a festa promovida
pelo Colégio COI ação de
Jesus levada no Teatro

Alvaro de Carvalho nos

dirs 13 e 14 dêste.
A mesma CO.1Stou de três

partes:
:Na primeira, cantos fol

clóricos pelas alunas do
Curso primário e algum:,;s
do l° Ciclo se.cund.it'io. Vo
zes escolhidas de alunas,
que fora do, horário esco

lar, vieram aos ensaios,
saci'iflcando não poucas

vêzes, boas horas de seus

sábados â t.arde.
Na \segunda, algumas

professôras e alunas exe

cutar'am uma peça musI

cal com violinos, flautas e

piano. Quiseram com Isso
ressaltar o valor da boa
música e a partICipação
que as professôras tomam
no aprimoramento das ca-

pacidades mu�icds de suas

alunas.

Na terceira, apresenta
ram de D. Marcos Barbo
sa. A peça alcançou seus

objetivos, pois queria. real
çar a beleza da assunção
da Virgem, como tão bem

explicou o Sr. Jorge PI

nheiro na feliz alocução no

micio da peça.
Tomarain parte no auto

as seguintes alunas: Ieda
Silva, Rosi Lago, Carmem

Silva, Alvacy Looks, Maria
Helena Rodrigues, Marhl
de Lourdes Rodr!gues, EU
Maria �orn, L,izete Alves,
Ivana Müller e Delmlra
RodrIgues.

. -

Da TRIBUNA DE IMPRENSA; do Rio;
QUATRO IRMAOS E OS RAMOS

O deputado Joaquim Ramos, pouco assíduo em .Brasí
lia, aqui está, no entanto, há dois dias, 'precisamente
quando seus co[egas se acham ausentes.

Hoje, no Gabinete da primeiro-ministro, êle foi anun
ciado ao sr. Brochado da Rocha como um. deputado hábil e
prestigioso. O sr. Brochado respondeu< ao interlocutor:

- Na minha família somos quatro irmãos e Os Ramos.

colaboração da trníversí

dade de Santa catarme,
do Departamento Estadual

de Caça e Pesca 1':'. do Cen

tro oceanogrâtlco, tendo

ajndà a orientação de téc

nicos da FAO.

AS reuniões serão reali

zadas no auditório do Edi

ficlo das Diretorias rno

andar), com instalação so

lene às I, horas do dia 20.

ORGAOS INSCRITOS

Já se inscreveram os se

guintes órgãos: Estação de
Biologia Marinha da trní-

3 - Apresentação de
programa de. trabalho e ne

cessidades de cada órgão,
para o próximo período;

4 -' Sugest.;.es para. ela
boração de um Programa
Nacional de Pesquisas de
Pesca, a ser apresentado
ao CODEPE e discutido na

próxima Reunião da Co
missão Internacional sôbre
a Pesca do Atlântico Sul
Oeste; e,

5 - Outros assuntos re- -'- _

lacionados.

Maritlma do Estado de. São

Paulo, Setor de Pesquisas
da Pesca do Departamento
Estr.dual de Caça e Pesca

de Santa Catarina, Centro
de P�.vIulsas Oceanográfi
cas do Instituto

.

de Ciên
cias Naturais da Universi
dade do Rio Grande do Su�
e Instituto OceanográfiCO
da Universidade de São
Paulo.

zados desde a reunião an

terior (abril de 1961), pe
los órgãos participantes;

2 - Es�udos e discussão

sôbre a padronização dos
dados e métodos propostos
nas reuniões entenores:

TEMARIO
O temário, da maior tm

portãncta e abordando to

dos os aspectos relativos ao

complexo problema, é o se

guinte:
versidade do Ceará; Setor

de Pesca, Departamento de 1 - Discussão sôbre os

Estudos Especiais da SU- resultados obtIdos com re

DENE, Setor de Biologia jacãc aos trabalhos reall-
da Pesca da Divisão de l' _

Caça e Pesca do Ministério
da AgriCUltura; Grupo de

Pesquisas sôbre a Pesca
TRIBUNAL HOMOLOGOU ACORDO

ENTRE GRA"FICOS E PATRÕES

penc.onia.

o Tribunal Reginal do
Trabalho em sessão de

1\1-8-1962, julgou o pro
cesso de Homologação de

Acôrdo em que são partes
o SINDICATO DOS TRA
BALHADORES NAS IN�

DÚSTRIAS GRAFICAS DE

FLORIANóPOLIS e as fir
mas GRAFICA FLORIA

J)lOPOLIS e outras, O qual

0- respectivo Acórdão se

rá publicado em' audiên
cia de 16-8'1062, pelo De

sembargador gemanario, pa
ra conhecimento de tercei-

de economia mista por a

ções, em nosso Estado. e

que se denominará Cem.
panhia Slderurgtca de ste •

Catarina S. A.

Trata.se de propóslçâo de

maior Interesse para os ca

tartnensea e que vem con

substanciar antlgD anseia

dcsta unidade federativa.

A propósito o oovemo
do Estado acaba de receber
do deputado JoaquIm Ra,
mos o seguinte despucno
tetegrénco.
Máxima satisfação corou,

nicar Senado acaba pl'llj'"
LI) cria s.derursrca de san

PAGA'MENTOS NA DELEGACIA
DO TESOURO NACIONAL

O governador Cl':'lso Ra

mos vem de designar, em

ato pubhcado no Diário
Oficial de 14 do corrente, o

tenente-coronel Elvídlo Pe

ters para a cbene da Casa

Militar do Estado.

MiUtar da mais alta.

"SHOW iMIUONAIRIO�' EmJlorianó-" ������·o.,.;;e';:a �:: :.,�:
dros da Fôrça Pública do

polis com Astronlo Rá1Iio "".dO, p."••..,. • se

e 1. V. Nac:onais

DIA-27-

tas Militares e Provlsór íca

DIA - 28 - Pencionls
tas Civis.
D:"A ..- 29 a 31 - 'rouos

os que não Receberam.
SETEMBRO

5 a 10 - Todos os c,.uc

não Receberam nos rttas

acima.

FiorianóyDlis, 14 de AgõS
to de 1962.

Walter Goulart caatns

Delegado Fiscal

Esta Capital presenciar'i
domingo dia 19 um dcsfile
em massa de grandes ;;ãr
tazes do rádio e TV do Bra

Cuidado com os

Vei!dilhõc$
EstaM':s. hà 1l'Tl ano, uC

cr'se em cr.lse. Com a :nte!."

fLêne:a à� qUEm 'nenhum

direito tem de hzê lo, as

crises vão, se agravandO.
As portas de uma erei!(ãJ
que renovará o mais legi�i
mo dos pCderes - o Parla

(Ação IDemocrátlca
pular)

si!. Atuar;;Q, dentro ôa sen
saclonal promoção, caua.

qual no seu estilo: Ana Shl

rley, Carlos Jair, ElIzab"rh

C07rea, papi"Galan, :..... ).�a

Ram'rez, Haro'do J)sé,

Francisco Petronio, Ro.g:>
e José Orlando.
A operação artística que

é uma iniciativa da RanjO

Guarujá, CQmpreenderá ':l

ma sessão de vesperal, âs
16 horas e outra, às 20 ho_

ras.

Reserve hoje mesmo a

sua poltr:ona para assistir

:;:nd�Q�� c:��:�á!:lo;e ::
tros e estrelas do radio

e TV nacionais. j DomlngC)
vindouro, em Florlanópoll3,
numa autentica "biitz' ar.

tístic,a da _,RádiQ Guarl,lj{t:

DIREITOS
Todo aquele que divergir

pode di�.O, ToQ.o . �ujlie
que _se sentir ofendido;>, pO.

de protestar. Todo aquele

que fôr prejudicado, poda
recorrer ajustiça. TQdo 11..

quele que não for atendido

pode fazer greve
Tudo isso constitui direi

tos. Nà de'mocrâcia inrluDi·

távelmente pois em Esta.

dos totalit�rios êsses direi

p,_,.. t.os não existem e castlsa_
dos serão se os arr.ogarem.

Mas, fazer desordens, di'!:;

prestigiar a autoridade,
promover disturbiQs, com;

pirar contra o regime isSO
nem as democracias atua

ram, muito embora nâo <e.
ve ao paredãQ de fuzda·

mentos.

Aqueles estudantes do

Parâ podiam opinar, pro.

testar, apelar para a j u:..ti
ça, por se em geve, mas in

vadir a Assemblêia. Que·

brar móveis, afugentar de

putados, é desordem, e

desrespeito a autoridad'!, c

perder a justiça das sljas
quéíxas e é dar pel'mi,;s�,-"
a .c<"'v::'o da autoridade.

I/\,·;io 'l)"I1lQ}T:ílj(';) ·ro

�ltlir1l'.) ...,----� .:_.

teve a seguinte decisão:

"O Tribunal, por unam

midade de votos, HOMO

LOGOU o acordo firmado
entre as partes".

Ten. Cei. ELVI'DlO P:E1ERS
investido numa função da

mais alta importância e

projeção, e onde, estamos

certos, corresponderá inteI

ramente a confiança do

Chefe do Governo.

Ao tenente coronel Elví

dia Peters nossas felicita"
ções e votos de êxitos no

desempenho de tão· impor
tante cargo.

PELA SAU�DE DO POVO
o crescimento demogr(ifi-

Estado de Santa Catarina,
viajou para São Pulo o En

genheird Paulo Affonso de

Freitas Melro, Presidente
da Comissão de Energia

Servimo-nos dêste para

cumprf.l1entar à Reveren-
menL.::l - é necessário esco

da Irmã R:-.faela e a tôdas lher hcmens sem hesi{.u

as Irmãs, bem como as ções, determinadamente de

alunas que tão bem de- mocratas, reconhecldamen_

sempenharam seus papéis. \
te hQnestos.

Porque há vendi;hões de --- _

templo: Homens que cau'.
sam asco .

. Homens que millta.m! na

dcmocracia, que a citam,

que po: ela clamam, mas

nfi.Q se pejam de pedir vo

tos aos lIbertlc�das vern"�.

lhQs, de sorrir lhes coo:

�Impatia eleltorelra, de
CQndescender com eles, de

protegê-'os como se, idi",_
tas com Isso hQuvessem e.,

capado ao perediio.
Repudlal.os. pais são

traidores.

o Plano de Vetas do Go

vêrno Celso Ramos prevê,
110 �etor da 'saúde pública.
uma série de reali.c:açôes mos, quanto a Joinville,

4e grande signtftcado so- criou ali um Dispensário
ciaI. Além da ampliação psiquiatria. obediente a tô�

�o P1ftn ��o .1:e;; ;�etto,�t \ �s das as modernas ténicas

tio�pi?a(s, màtt:rnii:iaiil!s... disse serviço especializado.
casas de saude, o 'equIpa- Foi o primeiro duma série

menta e reaparelhamento que brmeficiará também

hospÚalar mediante finan- outros municipios. já se

ciamentos que serão amor- achando em cogitações o

tizados por serviços presta- de Blumenau, para idênti

doS 'a doentes pobres pelas co melhoramento. Ainda

. instítutçõe� padituiq.res, em Joinville, a reforma do

que. forem' beneficiadâs. Serviço' de Tisiologia se

Não se excluiu do progra- processa, com o fún de do

ma o assistência odontolo:- tar essa secção do Depar

glca. Visa o Plano, especial· tamento de Saúde Publica

mente, d melhoria dos ser- de indispensáveis oondi

viços de assistência social ções para eficiente assis

e ii. unificação e melhoria téncía à população tocaI e

dos serviçOS de erradicação das imediações, tratando

das vermi11tOse.!'. prevenção �e já de djla�ar para ou

de doenças endêmicas, pro- tros . municípios a mes.ma

filula e educação sa�itá- pr01lidêhcilt, qúe imediata�

ria, e outros empreendi·' mente atingirá Blumenau.

mentos. com o. fim de va- A· frente' do setor da Sau

lprizar fisicamente o , ho.. de Pública, no cargo de

mem _ e em particular o Diretor do respectivo De-

homem rural. partamento. o Govêrno

Estatísticas obtidas pelo atual colocou um técnico·-

Governador Celso Ramos, sanitarista de grande ca

na fase de pesquisa que pacidade de ação e conhe

precedeu a sua eleição acu- cedor de tôdas as particu-

savam o fato de que, 90% laridades do probLema a

da popUlação catartnense que terá de atender: o Dr.

é !.vítima de moléstias fà- Fernando Osvaldo de Oli

cilmente curáveis. No en- veirrt, que tem sido incan·

tanto, faltam por tôda sável e atuante batalhador

parte novos hospitais e es" nessa resoluta ofensiva do

tabelecimentos destt11ados Poder Publico do Estado

a tratamento das pessoas no extensa campo das im

pobres. Joinville. por exem- perativas necessidades de

pIo cidade cu10 progresso completa assiStência à si�

te� sido extraordinário, tuacão sanitária do povo.

como centro industrial dos D�tro do Plano de Me

mais preponderantes da. tas, não está esquecido ne

economia catarinense, des- nhuma das minucias do

de 1924 não obteve mais que tem de ser feito para

um hospital sequer. Hou- que Santa Catarina possa

"e, sim, no Govêrno do ter, no valor humano. em

inesquecível Nerêu Ramos, cabal fator de desenvolvi

a criação de um centro de menta social e econômico,
saude, através do quaL se eSPiritual e prático. Para

promoveu a assistência sa· que o nosso Estado se re ..

nitária à população, bem cupere de longa noite de

como a Maternidade D. omissão do interésse go

Darcy Vargat, que objeti- vemamental pela felicida'"
vou a assistência às mães de e prosperidade coletivas,

e à criança. Hã, portanto, tudo está sendo feito, nas

1!ecessidade de acompa- diversas frentes da deCisiva
lIl'.çs(' rd!!/'rr/llr� sclúr jltl/(rl/Ht (/rS(,/11'ol,'imrl1fiç-

(ln ,,(1<1.(;(', l:�.
__ � __ �_.�_

co e económico do Estado.

O Governador CelSD Ra-

D�ESTADO
'

......... O lUIS AJfnCO OIWO 0& SUJA CATUIHA .. •

FLORLAl'IOPULIS, (Sexta-feira) , 17 de Agôsto de 1962

Presidente UE, na Reunião da
Com:ssão Interestadual da
Bacia Paràná - Urilguái

Na qualidade de repre- vênia entre aquela Comi..
sentante do Govêrno do são e o Govêrno do Estado

de Santa Catarina para a

execução do Plano de In,

terngaçâc cOs Sistem�
Elêtricos Catarinenses.

Em seguida o Presidente
da CEE irá ao Rio de Ja.
neiro, onde tratará junto
as altas esferas federais de
importantes assuntos Ug"...
dos ao setôr de energia eté
trtca de Santa Catarina.

Elétrica. onde ira. partici
par, nos dias 16 e 17 das
reuniões da Comissão In

terestadual da Bacia Para-

ná-Ijruguai, constando do
temário elaboração de ccn-

GOfemo Celso Ramos ImpulSiona
S;slema Rodoyiário

A reallzação e projetos
de novos trechos rodov.á
rios vem de ser contratada
tradas de Rodagem do Es

redes de Rudas-cm,. do Es.

tado de Santa Oatarína ..

noinhas-Mafra, novo trll.
çado da estrada Dna. Fran
ctsoa. O valor assentado no

documento é de trôe mi

Ihôes e meio e o pra;d d
210 dias, também

Uvas.
Assim. assentou-se a ccns Finalmente. com a COIY

trução da estrada .roacaoa truçâc Aztto Ltda. O ao.

Hercl!iópoils, peja firma verno catarlnense num in
Lyzlmaco S.A. - Engenha vest�mento de 70Ó mil crg.

ria, no valQr de 100 11li. zeiros, acertou a feitlID
lhões de cruzeiros e prazo de estudos e prajeto da III

de 540 dias trecho Veada!:" dQvia Corupâ _ Jaralf'll
Sta. Catarina. Com a mes. do Sul, da estrada São Bem
ma empreIteira, foi 1:rma. to Jaraguá d<} Sul. Pragtj
do contrato para es1c1.":!os de Qanc:usão 150 dias coo.
e prQjetos da rodovia Ca.-

LUX HOTEL

'A PRACA
DECLARAMOS QUE NESTA D�TA VENDEMOS AO

SR. MANUEL GIL MALET, LIVRE E DESEMBARAÇADO
DE QUALQUER ONUS, NOSSO ESTABELECIMENTO LUX
HOTEL.

Florianópolis, 15 'de Agõsto de 1962.
Luiz lõ'ernando Machado
pp. LUX HOTEL LTDA.

De acórdo:
Manuel Gil Malet

Há dias, elogiando o fio de uma faca, prese!lU
da Cutelaria Jaraguá Ltda., contei que com ela pe.
Iara um leitãozinho, deixando-o que n;m ".nascituro
em mão de parteira".

Observou-se o Prof. Custódio Campos, com

de trovador, que "nascituro em mão de partejra",
besteira!

� mesmo!

x

O meu erro foi escrever em português O que QI

outros escrevem em latim:
"Habetur nascitul'us pro jam nato" .. ·

Em miudos, isSo quer dizer: "Tem. se por nasciP
o que vai nascer, isto é. o nascituro."

E daí?

Em tempo: O Prof.

tlnJd:'l..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


