
'""', "",.",._T E M P O (Meteorológic;o)
do Boletim. GeomcteorológlCO, de
S NETTO, válida até ds 23.18 M. do

:>.,)11" FRENTE r:;iaN!!.a�V�a�E�i�6�TEMOSFÊRI_
..(0 : 1029.5 rhb; TEMPERATURA MÉDIA:

UMIDADE RELATIVA M1IDIA: 81''',; PLU
SIDADE: 25 mms: Negativo / 12,5 mms: Ne

gativo I Grupos de precipitações (chuvas) esparsas

�6Seit��!�.eradOS de CB e nevoeiro cumular / Tem- !
������������r������������������������������������__�__������-�--�����.�;-�-�;'�í�--�-,�-;'-;-�ZTZZ����-�--�;;��'

lanfa [flarina ��ntro �a "llianta Iara o Prolre�!o"I
"Aliança para o Progr"s_ catartuenses dos serviços

50" - O Estaão de Santa de abastecimento d'água e
Catarina acaba de enca- eletríücaçâo. Além desses
minha r ao Ministério cc projetas, o governo. de San
Fazenda, através da CEA- ta Catarina pretende en

PA, visando obter parcela caminhar outros de maior
dos recursos .originários do vulto ao BID, todos defi

nidos dentro das dlspnsi-
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Massacre dos Asilados na Embaixada
do Equador em Cuba Salvação

America
SAN JUAN, Pôrto Rico,

10 (A. PJ - "Na próxima
década crucial que viverão
as Américas, ver-se-á a de

mocracia lograr seu objeti
vo ou possivelmente trope
çar e cair", declarou o go
verriador Luis Mufioz Ma

rin, na reunião inaugural
do ruretórto da Associação
rnteramertcana de Impren
sa (AIIl.·

o secretário ger-al da Or

ganização dos EStados Ame

ricanos (OEA), José A. Mo

ra, que chegou especialmen
te de Washington para in-

vam conseguir asilo plane
jaram uma empreitada es

petacular, Embarcaram em

um caminhão de carga e

precipitaram o veiculo pe
los portões da Embaixadc(.
Os milicianos que se acha

vam nas calçadas ad1acen
tes ao prédio, abriram logo
contra o grupo. Apesar de
terem conseçuida entrar

nos terrenos da Embaixada,
os asilados toram hnpiedo
samente metralhados. rrês
caíram mortalmente atingi
dos. Quatro resultaram gra
vemente teríaas. Apenas um

eS4apou ileso.

O MASSACRE

Os detalhes totoçrâtscos

mente na esma epoca, e

não se pode afastar que,
até então, se tenham Já
efetuado : ..ncementos .,jta
a Lua", cor-c.atu Sir B�
narde Lovell.

LONDRES 10 (A.P.) -

"Tenho a 'certeza de que

.
os soviéticos. efetuarão vá

rios lançamentos de saté
lites para Venus", decJa

rov Sir Bernard Lovell, li
reter do observatório de !o
drejl Bank antes de se

guir para os Estados Uni

dos, onde proferirá uma

série de conferencia. "Mas

estas tentativas - acres

centou - não serão leva
das a cabo antes do mes

.

de agosto, Que é quando
Venus se encontrará maís

perto da Terra, Se não o

fizerem no refcrldo mo

mento, ver-se-ãc cbnga.los
a esperar dois anos" para

encontrar condições t.i<)
favoráveis.

'Sabemos que os nanes.
americanos tentarão ;;:0

lançamento aproximada,

�,�"WI"�. .

......

Vem a Fpolis. o ' 'ChadMitchell Trio"
Chegara ao Ria, no pro

ximo dia 23 de março, pa
ra uma' série de apresenta
ções no Brasil, o "Ohad
Mltche!! Trio", conjunto
Vocal norte-americano es�

peclallzado tCa. [nterpre
taçã,o de temas folclóricos.

O trio é composto dos

cantores Ohad MltcheJi,
Mlke Ko)lluk e .roe Fr�

Zler, tendo como acompa
nhante o guitarrista JJm
McGuinn.

O "Chad MitcheU Trio"
rct escolhido pelo Depa r
tarnt!nto de Estado pera
J'ealiar UJIla "tourn-e'' .ir

tíeüca pela América Lati

na, no sentido de dlvu-:�"l.r
a musica folclórica norte
americana.

Durante sua temporada
no Brasil, Que será de um

mês, o "Chad Mitch�1l
Trio" apresentar-se-á no

Rio, Porto Alegre, Fiaria.·

nópolis, Curitiba., São Pau
l Belo HDrlzonte, Br..asílla
Salvador, ;;. tti_Ie; Mac�, ,

, �atal ForL" Icza, C Dc!C!ll �
" -

.

Democratic�:
da Extrema

"L·rvrar a

Pobreza"
uma modificação pacifica,
para evitar a poasíblltdade
de revoluções violentas, e a

apoiar vivamente os esfor

ços que estão sendo reali
zados pafa "livrar a Amê
rica Latina da extrema po
breza" e o Hemisfêrio das

"potencialidades explosivas
da diferença cada vez malar
existente entre o nível de
vida dos povos do norte e o

dos que vivem no sul".
Acrescentou que isto te

ria de ser feito mesmo no

xão. Nenhuma se desligou
do mesmo com maior an

siedade.

"Ao terminar a Segunda
Guerra Mundial 'absorveu,

por acaso, seus ex-inimigos
e afastou seus aliados? Ao

conta-ário. O Japão feudal

foi transformado em uma

democracia moderna. O go
verno democrà t.íco foi res

taurado na Alemanha Ocí-

diplomática dos Estados
Unidos conta com páginas
manchadas e que ninguém
pode afirmar que o. capital
norte-americano jamais foi

invertldo unicamente com

nns
'

altrulstas, mas acres

centou:

"Nenhuma grande potên
cia jamais se dedicou ao

imperialismo por tão pou
co tempo e com menos pai-

dental. O "Plano Marshall"

inverteu importantes somas

de dinheiro norte-nmertca
no para reviver as econo

mias da' Europa Ocidental.
para restaurar sua dignida
de e dar-lhe igualdade de
voz em questões tnterna
clonais".

NO HOEPCKE TEM

CENTENA'RIO DE NASCIMENTO
CARLOS RENAUX

1862/ 11 'DE MARÇO/1962
A 11 de março de 1862, no

Quatro médicos e seis

professoras do Pnragua
í

(Foto encontram-se n o

Brasil, com o fim de apri
morarem o seus conheci

mentes proüsstcnets, atra

vés de um programa de
bolsas patrocinado pele
Ponto IV (Missão de Co

operação Técnica dos E:;

teces UmdOS), em colabo

ração com instituições pú
blicas . brasileiras.
A vinda desses medicas

e professores <1.0 Pnrugun
í

Ludwig Renaux-D ..
a Sophla

Ludin Renaux, em Loerraeh,
anttgc orãc-nucaco de Ba- :

den, nascia um menino que
recebeu o nome de CARLOS.
Passada a meninice, já na

"mocidade, quando contava
20 anos, o jovem CARLOS
RENAUX se transferiu pa
ra o Brasil, tendo passado
algum tempo no Rio de Ja

nelr� e no Interior, passan-Ido a Florianópolis, onde
também se demorou pouco
tempo, Indo para BRUS

QÚE, onde foi colocado co

mo Gerente da Firma Ger
mano Wl!lerdlng cujo Esta

belecimento adquiriu e

transformou na Indústria
Que ainda hoje honra e en

grandece Santa Catarina
- as Indústrtes CARLOS
RENAUX.
Em 1920 transferiu resí- faleceu éste grande perso-

déncía para' a Holanda, nugem,. cuja vida rtcou

sendo mais tarde nomeado gravada nos anais da His-

Cônsul do nosso Govêrno tória Comercial de santa
em Arnhein, de onde trans- Catarina, como um stmccro
feriu-se para Baden-Baden. de Trabalho, de Perseve-
Mas o BRASIL e especlal- rança e de Honradez, dig-

mente SANTA CATARINA niflcando seus descendentes
continuavam a exercer po- e a terra onde labutou -

der fasclnadur no grande Brusqué.

industrial, atraindo-o sem- O ESTADO, traduzindo a

pre, e num belo dia, êt-lo de opinião pública, rejueüe-se
retôrno às 'suas emprêsas, com a nobre Familia RE
ao seio bondoso de seus, NAUX e se congratula eom

amigos de imigração aos o laborioso Povo de Brua

seus amigos catartnenses. que pela passagem do PR!
pois já os granjeara em MEIRa CENTENARIO DE

grande número por suas NASCIMENTO DE CARLOS

aprec:Iávels qualidades de RENJ\UX,

caráter e de coração, Uma Comissão Encane-

Reassumiu assim suas gada dos fcstejQs de tão

atIvidades,. que exerceu atê signIficativa data elaborou

19�. 28 de janeiro de 1945' lti��� p:�;2n:ii COmélntl-

terceiro e q.a�ro acordes
do trigo, 12 projetos de
abastecimento d'água e

um global de eletrificação

ções contidas na Ata ele

Bogotâ e na Carta de Pun

ta dei Este,

rural. Esses recursos do
. Projetos de Abastecimen-

10 D'água - AS cidades
que se verão beneficiadas,
nesta primeira etapa, com

os projetos de abastecimen

to d'água são as seguin
tes: Araranguá, Bíguaçu,
Capinzal, coapecõ, Con

córdia, Curitibanos, -O'l.S
par, Guramh-tm, Ibirama,
Itupcrangn, São Joaquim
e 'raso.

acordo do trigo constituem
um fundo que o governo
americano enquadrou den
tro do seu programa "Cl'e co

laboração às naçôes da
América Latina, ou seja a

'Aliança para o Progresso'.

'Estado de Santa. Catari
na e Govêrno AmeriCano
- Contando com a cola

boração do governo Amert.,

cano, o Estado de Santa
Catarina inicia um exten
so programa, objetivando
dotar o malar número
passivei d;s comunidades

Projeto de Eletrificação
I

Rural -O projeto de eletrl

rtceçãe rural encaminhado
refere-se a Zona de Lagu
na, na qual estão compre
endidos 26 munícipjos.

Partiejpa�ão das prefei
turas e comunidades _

Em todos OS" projetos apre
sentados, as srerenuras e

Projetos _ No plano apre
sentado preve-se a libera-

• cão da j)timeira parcela
em inícios de junho próxi
mo. Em março de 1963 os

serviços deverão estar em

operação experimental

é parte de um amplo pro
grama de a-ststencta t-e
nica dos Estados unidos
aos paiscs latlnc-amerlea.,
n.os, agora esumuraco pela
'Aliança para o Progresso"
Esse treinamento se rean
a üc BraSil, não só Dor

conveniencia de idioma,
como pelo' fato de [á ter o

nosssc país solucionado
problemas de higiene e

saúde pública ainda exts
tentes em outras nccões
da América Lnuun.

FSESP, DAES c S.'\.AES
- A operação e mauuten

cão dos serviços serão (ci
tas por um organismo mu

nlctpal dotado de autono
mia a.dministrativa e fi

nanceira. Os SAAES, que
serão esses organismos, de
verão ser instalados no i

nício d e funcionamento

dos servícos. Os vários or

ganismos municipais terão
a supervisão d.o DAES. cr

gão estadual, de natureza

autárquica. e da s'uncecec
Serviço Especial de Saude
Pública (FSESP)".

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

FAROL ATôMICO PROTEGE A NAVEGAÇÃO

o Serviço de Guarda Costas da ,�ari7!ha dos Estados Unidos CO/OCOIL
à entrada da bata de Bal.timcm3 ILm "!arol'aW1nico",'OO)i4a-(k tuncíonar i7liW
terruptam.ente durant� dez anos sem Itecessidade 'de reabastecimento de com-

\

bustível, Nas lotas, detalhes deste novo instru.mwto de proteção à nU1/egu�,â():
à esquerda. o gerador termoelêtrtco movido a eSlrõncio-90; ao centro, a bateria
(!" o l!.nstor.ntudor de. voltagem: d dtreit O farol atómico, j' inteiramente
equipado, e colocado na en,lrada. d" baia,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Domitl)(l)R Pernandea dI" AQuino
Rl'flatore"

FliLvin Alht'rto de AmQl'im ,. (';;,'nl'Jo Meht,
n ..dt..."e" Auxilia�

Alitmdn 1,'t'rIlAndo li" f.marAI e SilvA -

Silv'tira Leoll.
( "Inrn.rtldtlres

Prt,f. Harrf.lrh1l "'i�ho _ Dr O"valdo Rodrr-

V""R Cuhrnl - Cid (}e.n7.a�1I - Dr. A!I':oi�R
"1)1""1) - /'r'lf. t'tll')n tl'g�'n -- Major'jl(!(I
f'lI� fi .luv-nn l _. UI' Milton T.l'ill· d,. Costa
- ln-. 1:l!b"n� ('''.'1UI � WalLt'r I.:"'�'C - z'1,ri
?v!;I{,llli'ro Láznrn U"lthl/'nlf'Il-llrrwr�{'''r
vrilho - Pfr,f. P:11l10 1,'(>rll1<I1'Io .Ie f,::wio
rni'I'... - A. Sei:;.1I.s Netto

DEPARTAMEN P) EsPr)nTlVO
Redator' Pedro Pau,,, vacneoo
Reda rr-res auxtf ...res Muurv BOl�es, Rlll T to-c �.

,
,

!{�Jln'."ent"i,:')e ... A. :: JAlr,1 Ltda. •
m., ((;R\ TIni! Senador Dantas 10 - r..o ...nrtar

•
t;':: J":;,�:"-:4rr", V,,,,,, ';ô7 _ 00";' :,2 • f
Pi,)'!" AI,"'·' PROPAL - Piara fi. Feti- •eiano l:i cuuj. II - rEI.: 7�-40

•

i,�'f'lltl�� !; '·OE'I·"·-il',md,mt!'s -m n'Jo.-, l}._ mu- •
IH '!jJil,,, d(> c., (\I;� {'ntllrinA •
�:;�:;,';:i���,�;��nlf :,)lltrat" clt> llcó"d(' com II •
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A·SOCfAiS--

corabcradores: D1ver�OIJ

uenresentantes

M2NINO LUIZ HENRIQUE -r sr, Antõn'o Solon

DE JESUS

Com nra::'",er noticiam')::; FAR.l\.O ANOS AMANHA:
na dal� (lue' hoje trQw;-
rMr!' O segundo aniver:;i- - srta. Terezinha �('
rio do galante mçoinO ,Jesus CBryalho Cout.o
Lu!;>: Ih:nr!cpe,Jllh1(,ho d,) -,t srta. Rose·Maria \tI
:0;'. i-,�\uf(t Fk�� 41 Je&ir,<; , C�l� .f ,
;':lJ(��'l;<;l��. �:":r::us�s��:I>:� co�a

sr. Oscar de M()'1!�
cm; df'stacad-os - sr. João do SaCraml',l
sOl'ied:lde. to Alves
Ao ga�ante Lu'z Henri- - sr. Anoonio Salum

(11W, b(''T1 enmo nos - sr. Ilmar Faria Di

r.(·nit.or('�. os 1l:lS.�OS c�m nis

pl'jnH'l\to�. Anoonio CarlOfl

Suindola
FAZE).1 ANOS HOJE: - sra, Natâíia Moreira

Leite
- sr. Cícúro Clâudio - srta. Hilda Britos ,](
_ sr. Hamllton Camil'!ha Livramento
_ sr. Gcr"oTl Demari.l _ sra. Antõnio de Lago
- sl'ta: Ieda Som'a Alves
_ sr. Walfr:'!d.o Ge�b\: ... l'e -Sl'R,. Clotilde Morei"a
_ s:ta, Nilcéia Bema,ii- -sra. Julieta Gonçalves

nn. Rosa _. srta,' Maria Emi}!a
Qsório Candlna Freitas N(,�Jnha

F"'I'l't'lra �- srta. Maria de Lour-

Odete Maria da des Ma('hado

Costa

REMINGTÕ-,úiAND DO BRASil S. A.
REMINGTON RAND necess,ta de um 'Auxiliar de

Es('ritório c)m conhecimentos de Contabilidade

Interessados procurar das Segundas às Sextas Fei

ra'i, das 14,00 às 16,00 Horas. à rua Trajano n.o lS-E.

'���� '6;i1d;e�GM.:'1ÕtiVA"
Temos poro prcnta entreQa 2 unidades. Motor

GM - 6 _ 71, alternador 100KVA - 1.800 RPM

Completos cOm cabine de comando. Preço unitario
Cr$ 1.980,000,00 Estudo-se facilidades. Ver e,
trotar à Avenida da Liberdade, 870 - Telefones:
37 - 2492 e 36 - 43.4114. - São Paulo

------

FACULDADE DE DIREITO
EDITAL N. II

Abre inscrlção:w NOVO CONCURSO DE

HABILITAÇAC pa!:1 a mutFÍcula inicial em 1962.
no Curso de Direito,

De ordem do !<enho'" Diretor da Faculdade de Direito

ria Univl>r�!dade de Santa Catarina e cumprindo deeisão

do Conse'ho Técnico Adllllnl,trativo. e cumprindo o dls'

pOl'ta na Portaria Ministerial nO 453, de 21 de dezembr?
de 1956, rqul3mpntada pela Portarja nO 14. que, estara

�:�;��'d�:s!\:�;e�:;��,. 1:��:�e��e'n��o9 cao�:u�:o co:�
Habilitação para matricula inicial em 1962, no curso de

Ba('harel em Direito.

O concurso versara sõbre as seguintes disciplinas:
Portup;uês. Latim, Inglês ou Francês_

O programa para. o concurso versarâ matéria dos

prnJ{Tamas do clelo colegial organizado por esta Facul
dade c publicado no Diário Oficial do Estado em 9 de ja
neiro de 1951.

S('cl'ctaria da Faeuldade de Direito da Universidade
dr' Santa ,Catarina, Florianópolis, S de março de 1962.

DIRCE SARDA
Secretária em Exercício
HENRIQUE STODIECK

Dlre or

próximo. a. não ser que o

gli1pO divisiollis�a do Pfll
consfga os seus intentos, no
fina) dll Reu1l.iilo do Diretó
rtc Regi(Wul.
.. O "caso" da Secretaria
do TraJmlho, imp)'elerif�el.
mente, deverá s"r r!'.�'�I',ldo
11Ct citada Reuuiá:'). C'HlJ'/1Itl
salle sôo inúmero.\ I).� rnn

dida!c<s ri ocupar�1II (f 1)'/"
/a d" -r1'abalho. :J'" !/I>t!
«cércrc forma a tel'c<!i(a ,':e·
crelaria do PTR. lln (i'.re
no do Sr. Cel,"') r�Ci1ll"Ç. DI
lluti!! [crtes rrmdi(/cttf,;
rios Diretórios cl,. :.c'i
JOi11�'iIC, Htljai ( 8//011' '

E certo one lUtO 1t{'_ "/f:ldl

dato de' "/JfI1.<:(/-de ('f,jl','(!"

nem um ('cl1ulidfj/:l 1i""�!,1Il
de. Sr. DOl/tel dI' A,I"r.'U.
apesar de ter. O,mc�m{) �.

retorto Regional "11' n'lI

niâo anterior, d"'""fjw!'J il�'

deres da President� l/(Im (iI

er.colhCls.
e O deputado .I()(l(!uim Ra

mos _ presente ?lcMa Ca

pital - coonlc7w um flUlrl·

menfo d"ntro ri" t(}(ll)� OI

parlir/')s (' fct('('6es ?10Ift/CM
dI) E,q!o.(lro, visamlf) (( (',�co·

��It1)��(';;;;��;cJ;:I;;;I��:J�i.�_
da no Senado '{lel'l Sr. Fran
cisco (;alolti em olw(lirR'
ct(l ir delenninfwiío (lo Su

perior Tribunal Elcltoral

que fará realizar p/.eito em

;u1!hO próximo.
� Está acertada a escolht1.
do nome do Sr. Ra1lier1
Mazti�li para a Presidêflcla
da Câmara dos Depulcld06:
a e8colfta, pa1lece-1l.os. IUI
unánime. Temos parcl 110$

que S s. o deputado AUI7.zf]
li nada encarna de ,'CIWV«

çâo frente as iml)(ltt(lllte�
batalhas que ([(lUela Casa

enfrentará nesl!t nova legis'
latura _ refonrL(lS dc ba

Fe, desejos de mudauças
constititcionais. etc, -, t

mesmo teve aquêle depu'
tado o seu nome marcado.
diante dos aconl.ecime11los
de agõsto do alio passadO,
quando. aproreitcmclo-se do

seu gvi1!dame1!l.o li presi'
dência da RelJública, illsti·
tuiu O FAMOSO corte 110

horário de sábado nas Te

particões públicas federall
Foi uma medida de caráteJ
personalissimo e demum)91
cu pnis risou alí o Sr. Ma'!.

zilli, única e excl)lsivamell
te a sva reeleirclo, Que U

permanente repetirá muito n1?1rI. cmll OI
É então, o caso: É necessário tirar aquelas pedras votos rln� flHl('i()1Hi,.tn,� /lC

do caminho. ne'i('i(lrln.�. A Nrr('{(n é q!l('SALDO DO CARNAVAL Ficou por aí, mesmo em foi a prejudicada.
logradouros públicos no centro, alguns salçlos do Car-
naval em madeiros de barrocos e arremedo de tri-

bunas que devem ser retirados,
E, um serviço de remodelação dos canteiroS do

Jardim Oliveira 8ela é COisa que não deve demorar
Também o cercado dos canteiros (que tristeza)

foi escangalhCldo enquanto os gramas e plantas dos
referidos 'canteiros estão reduzidos o �Ima posto.
Carnaval continuar na praça será Sempre asSim.

-lii.iiu IJ SDlABRICA RRlIGlOh

�.; �0:�: fdh,itttol"' ' , �

Com I pena trI'RlUlar, V.
escreve em qLl.lqlltr posiçio pi" nc,t-et me'�o, .Inda.
tPilol se ajLlsla I 'UI ma- use llm�:m • Tinle P,.��
neiradeesclevcl).
A ponta da canela Pilol 'de Pllol sen do Biasi! lida,
Irldlum notural: m!is "SI8- c .... Pc.,.I. asee

tente que o diamante. SJo " ....0

:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noivado de Wanely Waleska - O Comentado Sarí

da Senhora Lourdes Hul!e I '

Agradecimento
A Tesoureiro do Escola de Sambo "Filhos do Con

tinente" sro. Geninha Santos.
Agradece o colcborccõo finonceiro Que recebeu

do sr Dr. Aderbol Ramos do Silvo. E também a sro
Otilia L. Gonçalves, chcpelór.c. Ao proprietário da
Sedutorc Motriz, cosa Maair e o sro., Düzo costur-ei
ra pelo crédito que recebeu dessas pessccs e o todos
que nos deram ajudo financeiro.

Florianópol is, 9 de março de 1962
GENINHA SANTOS - TESOUREIRA

PARTIDA� OE
FLOIUANOPOLlS EM

DIA� ÚTEI� À�

9horas!

1 _ A bonita e elegante Wcmely Wale�k{t Santos

Belo. carioca de des:!ssete anos ctpenas, marcaI! casamell

to com o famoso homem de imprensa Leon E/iachar - O

c1iC/lê I!OS mostra (t beleza de W. "'

do à Campanha Contra O Câncer - S<;-

2 - Podemos afirmar que em brev)'s t�mos in[ornlados de que os pesseguei
dias será Inaugura.da uma nova estaçao ros '·olia.rão a florir.
de Rádio, na Capital 16 _ Pe!') cOlH'air Cruzeiro do Sul

v:aja amanhâ para o Rio. onde enfren-

3 - A atriz Rita Uavworth dando tara mais um ano no Coleglo Sacrequer
"show" no Municipal de baiana brallc!l. de JeSUS o brotinho Rita de Cássia Vi'\

gas
4 - Casamento: Marcado para.c di,,-

24 próximo o casamento do' Dr. Gerson 17 _ A moda do "Saint Tropc7." trou
Cherem. com a srta. Zaira França Be- xe a certas pessoas uma sér. de vant..t

clter. gens. Aliás, notava-se muito bem, duran.

te o carnaval.

",'1"A.LDn Mlfr.o
FORNECIMENTO DE LEITE: AINDA PROBLEMA
A firmo arrendatário do serviço de fornecimento

de feite á capital, ainda nõO cons:?guiu resolver o

contento do população esse importante problema.
A couso não Se sobe, pois, o respeito nodo fOI

dito nem explicado. O que se sabe e posso mesmo
afirmar é que o distribuiçãO não .,esta 'normal. Aqui
pelo minha zona, foz dias que nõo aparece o leite,

Vai-se 6 Usir.'IO, Compro. se os talões, exigidas,
pago-se á bcc(l da cofre mas, ele" ficam dormindo
em cosa porque o leite nõo chega,

Ho de haver algum contratempo ou impedimento
sério que obrigue o emprezo o cometer tontos folhas
na distribuição do precioso alimento, 'principalmente
dos crianças, os mais prejudicados.

O pior é que- nodo se 'explico aOs que já compra
ram e pagaram o leite qUe não aparece ..

PEDRAS NO CAMINHO Aqui cabe mesmo o axio
ma de encontro r o gente, pedras no cominho.
Quando se procedeu ha mêses, o canolizaçõo das

águas pluviais dos morros que encharcavam o leito
do Av. Moura Ramos, agora um serviço já pronto e

aliás de excelente resultada, porte do Avenida ficou
cheio de pedro de grande tamanho que depois teriam
de ser removidos. Acompanhando todo o rueia fio do
T ravssa Urussango e colocados mesmo nos sorget(ls
aquelas volumcsas pedras ainda estão por ali, otro
,oúlhando.o trônsito e coflstituindo-se em perigO

5 - De viagem marcada p.1t'a S���
Paulo a senhorinha :\taricha Daux. prll
prietãrla da boutique Jane "Iodas.

13 _ O não múnos discutido dr. José

Matm;além ComelH. de volta a nossa CI

dade e sempre acompanhado da elegan
6 - Clreulou em nosso carnaval () tissil�a Silvia Hoe�c�e .da Silva,

�i;n:��o D��S;iIJV�o B:or�j;l�i IJ�:I�e��:�i�& 19 _ O jovem Luiz Fernando iH Vi_

cen�i apareceu nos bailes �e carnaval
7 - No "Musical Bar" continua sel'_ usando gõrro vel'de (calouro de l\ledio;:i

do a atração, Aldo Gonzaga no pianol, e na).
SILVIO o piston de Ouro. 20 _ E por f�la.n:os em calouro. o

8 - Não menos comentado o lindo jovem José Alberto Corrêa também est.a
Sarí em mossellna vermelho. usado p('la usando bonezinho vermelho, com a let.ra

senhora Ruy Hulse jLoul'desl. nos bai'�s ·,Dl. Calouro de Direito.
de carnaval. * * "

21 _ Lan.;ada a. moda do cabelo 1Icr·

9 - Recent-chcS'adlls de uma viattcm melho pejos movimen1ados cabelereiro&
a Europa, o senhor e senhora Professor Comentam as crõnicas dos jornais cario
Laérte Mendonça I\olunhócs, passou o ca, que Rita lIavworlh, não USOI) turban.

h carnaval em nossa chl.ftde. \
te na bonila baiana branca, somentf'

para mostrar seus lindos cabelos "cr

IO - Multo elegante o Dç. Nilton l1lelho�.
Cherem usando gravata com etiquéta :'lc {
Paris. 22 _ Pela Radional, o Chefe de r�-

lações públicas da Fâbriea Bangu, Ribei_
"11 - Trau conilnua cam suas d!!- 1'0 'M-artlns me fez a seguinte pergunta:

monstrações dos prorlulos de beleza Gf'r' QUem será' Miss Elegante Bangu Santa
maine Monteil, na Drogaria CalarinCi\_ Catarina? Quando serã realizada agrande

festa que vai reunir elegantes de dezoito
cidades do Estado �

12 - Contlnua recebendo quantidade
de telefone diál'lamente no Queren�'in
Palace, o miIJonário Marta Marques.

.. ,

23 _ Deixou a casa de saúde e -j.i. se
�ncontra completamente restabelecida a

csohora Esther Laus Bayer,
13 - A bonita Terezinha Amim 6r

culou milito bem acompanhada nos' b'I;
les de carnaval.

24 Realizar-se-á segunda-feira
próxima no Teatro Alvaro de Carvalho,
ás �o hO:'as, a seceão solenc de Instalaç.lO

Baul?r, da 'Univcrsidade de Santa Catairna.
.. ,

14 - A elegante Lcninha
voltou a circular acompanhada
Paulo Cabral.

do i'r
PENSAMENTO 00 mA: "Ninl{tlém

p� spr feJiz � não possuir. sua. prilpria
15 - Um grupo de senhnra!'i de nllS- esti....a:'

i'!:l sociedade orl'anl'lOIL 1esta e.m.. hen.ef'.

da maioria do.� COm1)!"

tes do Diretório, "cortar r
lações", ou "Clbrir u 1(�
com o PSD. como tam]J�
uuim ?leio pensu o Prc.'l'iden
te du agremulc,'il0 lm]JalhlA
tIL, Deputado Doulí'i 11" Ano

MMf5'i
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ESTADO DE SANTA CATARINA - Juizo
de Direito da Vara de Família e Su·

cessões - EDITAL DE CITAÇÃO
DE AUSENTES

.'

JIJ�i'��"'oe Direito �a Comarca �e' BIGUA�U
(�ital �e'Wacão com ü �razo �e (30) �ias
o DOUTOR JAYMOR terruptamente e com A.nl_ Franelseo Perretra. 3 _

GUIMARAES COLLA- rnus dominl, hã. mals de Não possuindo o requereu

ÇO, JUIZ DE DIREITO 20 anos. sóbre dois (2) ter te título legal sobre os ci

DA COMARCA DE renos situado no lagar tados terrenos. que ndquf ,

BIGUAÇU, ESTADO 'rrôs Riachos, distrito da rir o domlnlo dos mesmos,

DE SANTA CATAR!- sóde deste Município. 2 - de conformidade com o ert

NA, NA FoRMA DA Que �O!, referidos terrenos '550 do C. C. P. art. In da

LEI, ETC.. têm as seguintes dimensões Lei nO 2.437 de 7/3/55 e

FAZ saber nos que o e conrrontaeões: te terre- ainda arts. 454 e seguintes

p�e,�entc edttnl vtrem OH no - contem 3á,20m. fl3 do C. P. c .. Requer, pois, a

dele ronlier-lmento uvcrcm »1 de rronte por 1.320 m. V. Exa., se digne eretuar a

que, por pnrto de JOAO (GOO b) de fundos, com a Justiflca�ão truetnt. rom as

JOAQUIM DO AMARAI" área de 46.464 m2, eonrron testemunhas abaixo arre-

por Intermédio de seu nssts tendo. no Oeste, frente, em tadna, c, após o julgamento
tente judiciaria Dr. Saul um ribeirão, em 'terras de da mesma. se proceda de

Oliveira, lhe foi dirigida a Manol'1 Candido Fcrreirn; acôrdc com os arts. c Lei

petição seguinte: exmo. Leste, fundos, com João acima citados para, final

Sr. Dr. Juiz de Direito da Manoel do Amaral; ao Sul mente, ser expedido man

Comarca de Biguaçú. João com Manoel João do ame- dado de Registro de rmó,

Joaquim do 'narai, era- rat e ao Norte com ele re- veis, para os devidos fins.

sll�ro, casado, residente Querente; 2° terreno _ Com os documentos juntos,
em Três Riachos, neste Mu contem a.aem. (4 b) de dando a preM"nte o valor

mcipto. por seu assistente frente e também 1.320 m. de Cr$ 5.000,00, c protestan
Judiciário infra assinado, de fundos. com a área de do por todo o acnero de

vem promover a presente 11.616 m2, confrontando, provas em direito permiti
ncãc de usucapião, para o ao Oeste, trentf, em um das. P. deferimento. Bígua-

que expõe e requer a V. ribeirão, em �as de Ma_ çú, 26 de novembro de

exe. o Que segue: 1 - noel Candldo Ferreira ao 1960. (Ass.) Saul Oliveira

Que, por sí e antecessores, Leste. fllndos, com João _ Assistente. Testemun

tem a posse mansa, pací. Manoel do Amaral, ao Sul nas: i _ Ortsostomo Juão

fica, sem oposição nem con com Manoel João de An- Kuhn. 2 _ seeesuão João

testacêo. contínua e in in- drade e ao Norte com João Schmldt, lavradores, resi-

dentes em T. Riachos. A

o Sr. Dr. Saul Oliveira,

cuja pctirào inicial e rcs

peeuvo despacho vao -m

srl1uidri trans(,l·i1.o,�:

flF.'T'l<;lAO DF. FLS. '!

Rxmo. Sr. Dr. Jul?, de

DIreito da Vara de Fam!lln

e sucessões da comarca

desta Capit'LJ. TIONOftATA,c

ANA DA SILVA orasuetr».

eusnda. domp�t.i�a, dorrü

etuenc c rrsldenf'e nesta

CallILal, por seu asststento

judiciaria Infra-assinaria,

vrm mui respeltosamentl',
expêr e requerer a. V.

f,xria.. o sonutntc: 1.'1\

QIll". há 1ll,Ü" de 6 anos vrn

r-snoso, Sr. ARCANJO nA

SILVA, abandonou o l.'l.r

matl"lmonjal, c\rixando a

Supllrnnlr enol t1'('!nr·r.da

situarão finflncei�a r0111 tn_

f'argos de filhos menor�s:

2.0) _ Que, at.é � presente
data, desconhece, a po.,t.u

Jant.e, o paradeiro do St'H

e,�poso supra menelon'\.(1o;

3.0) _ Que, a�ora, t.cnrh

StlD. filha menor, 15 ll.n(),�

Ineompletos de nome TU

REMA HONOn-/lTA DA sn�

VA .rCertidão de Na_�rim"n

to anexa) necessidade Im

periosa de contrair cas'_

mento com o Sr. ALTAMJ

RO VIEIRA, cuja permj�
são do Exmo. Sr. Juiz de

Menores já se en"'�-

inclusa. aos autos de casa

mento na 1.8 Vara (av�l.

quer a peticionária, requé
rer: O necessário supti
mento de autorizaçao ,)8;.'3

o referido casamento, ,}or

V, Excla., uma vez ::zue,

conforme expõe acima. o

seu esposo e pai da menor

se encontra ausente em ln

gar Incerto e não so "I _I ....

Com os
_

anexos documen

tos e dando :i presente o

valor de crS 1.000,00 P. De

fel'lmento e autuac;'ilo, Flo

rianópolis, 27 de outubro <:te

1961. (as) Saul Oliveira.

Prorurador da C,E. (la

L.B,A.".

DFSPACHO FLS. 9

·ExJ}eça-se edital de ci-

tnçãn de Arcanjo Alfredo

da siiva para que >'\0 !,rl_

duo: deduza a.'! suas ra

?,ÕC's. Em 15-12-61. CM) Arl

n'rl'lra 'Oliveira", E para

(111(' l'h('�ue ao corflccl
mente dOR tnteresacdce, e

nlnuuúm possa rusgar te

norãnctn, mandou expedir
o presente edital, que iterá

afixado na séde deste Jui

zo, e por eóplu publicada.
por urnn (1) vez no Orgno
onc!ct do Est.n.do e por

duns (2) vezes em Jorn,_1

'10cnl, com o prazo de trtn

ta (30) dias, Dario e fI'I·�

sndo nestn cidade rte FI()-

per-tela constatou o seguin
t.e: - Que os terrenos mé

dem no Inda sut. tstc é,
dc rrento a fundos, 1.123

metros, e fazem frentes

com Manoel Candido Fer

reira, em uma cerca viva

c fundo." no Travessão Ge

mi, em terms de João Ma_

noel do Amaral. Precedida

a justificação foi esta jul

gada por scntoncn do teôr

segutnte: - Vlst.os, etc ..

Htlmologo, por scntcnca.

li. justitil'�H.·iio d(' ns.. em

que é requerente .rcão Joa

quim do AnH\I't1l IXlI'a que

produza 0.<; efeitos de di

rei lo. Cite se, pessuàlmen

te, por mandado. os con

rrontantes do lmôvel e. nor

edital, Os tntorossados in

certos para todos. nucrcn

do. eonstcsta-em o pedido
nn prazo da lf'i. Sem cus.

,,�, Bie;., 21-XI-IH. lA�s.)

Jay!nm G!1imnl'ãc� coun

co, Juiz ele rnrotto. E. p-u-a

r;:lnftpo!i<;, Comarca (1(' r-he ....:1r no (''1llhr('imrnl.o

i"unl Wllll '. Cn-pit.;)1 .1" fIf", intar"ll� é .-xncdJ_

E,�ta(lo de Sant.'l.·Calartn'1. do o prt'!�cntf' ccuto t de ?i�
aos doís dtns do mês de tncfí" com o nrnao de tl'ln·

.ranetro do ano de um mil tn_ dias. oue S('!'{l pnbllcàdo

novecontOR c ses,�('nt.a f' "nflxado nn fónna da lei.

doi� 12-1-1962),' Eu, F.�- O:1rla r nfl�sftd:l nl'st.a Ci

dadl' dI' P.i(PIH\f>I, a"� vin

te (' rl,,;1': di:1$ rl" M�S de

novembro dr mil !lnveCl'n

t().� e �"<;�f'T'lt:l (' um. F.II

I ass.) Pio R. de Faria Es

crevente JUl'nmcnt.ado, o

d:ttilogra�ci c subscrev,.

Blguar:u, 22 de novem-

bro de 1961.
(a:."51.nndo) Jnymor

Ouimaries Collaço, JUIZ
DE DIREITO.
Confere com o original

afixado no Forum de�te
Juizo.

O Escrevente: PIO RO_

crrventc Juramentado (l

daLilografci, subscrevi e

a,�sino. E eu: no impc�i
mrnlo ocasional do sen".,r

E�rriva(l da Vara de Fa·

milia c Sllcr,�sões o fiz dn

t.i!ografel, conferi e 'l.�"i-

Oswaldn Areas norn

Juiz de Direito da VarQ

de Famllla e Sucessões da

Com'arca de Florian6pOlls.
O Doutor Oswaldo A

reas Horn, MM. JUiZ

de Direito da Comarca

de Florianópolis, Ca

pital do Estado de Sa:1-

ta Catarina, !'la forro:;!.

da lei. etc,

FAZ SABER ao senhnf
ARCANJO ALFREDO DA

SILVA, brasileiro, casado,

residente em lugar lncer�o

e não sabLdo,.ou a Quem

interessar possa, com o

prazo de trinta (30) dias,
Que perante este' Juizo (le

Direito e Cartório <la VR-

NO HOEPeKE TEM

-----r.1siituto de-Cultura Germânlca
COMUNICAÇÃO

o instituto de cultura germônica comunica aos Seus

distintos alunos e demais interessados que se acham
�bertos os matrículas aos seuS cursos de alemão, porú

principi(lntes e odiontados, em diversos turmas, pela
manhã, a tarde e noturnas, cam inicio no dia 15 de

MAO DE FARIA.

Reserve imediatamente seu

COMPRE AGORA SEU CHEVROLET. .• r VENDA SUAS GALINHAS [ OVOS ONDE E QUANDO QUISER!
Potente e robusto, CHEVROLET transporta mais cargas com menos gastos, .. Chevrolet roda. sem ,parar na estrada e tam

bém na fazenda, transportando pessoal. rações e a criação, O Concessionário Chevrolet de sua cidade terá prazer em

mostrar que o caminhão Chevrolet é o melhor investimento que V. pode fazer já para. '$ua fazenda!

rGvD CIIEVROUT 3 PORTI$ - 'VElcUlD DE DUrt.I-l1TllIOlDE

-&G:ml.-D'
tlHYROUT 1'1R1 SERYIUS UlIlIlRU

2 velculos �um 8Ó. - ao mesmo tempo, elegante CarrO
• Fácil de n,anobrar, agll e .robu.to, Pick.Up Chevrolel

e potenl. veiculo utilitário: Sua ampla caçamba, de .� - J é ° vltlculo maia pralico e econl)mico para serviços

r.,;:Ji;:J,;:;;;�;.:II��
�r��d:a'�I��fi��e'3!rap:Sr�:�a6at:e�;�"iu�:�fa!e f������ .- �� �U:��:;,8S�:�::�1 r���s�anps::::l d: f:�:I''':;�:�� s:�
menle, com·o m.iximo confórto� .-=-- 'lual�uer volume ali; 750 '1u,lo.�

ilSlIE O DUIIO IIIES O COICESSIOMIRIO tAEIROlEl DESTa �mE I comei D lOfim UMUKIO CKEIROlEl�
UM PRODUTO DA.

GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A.

II:M< .

Serviço de AlimentaçM da
Previdência Social - SAPS

EdUal de Concorrência

CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA
CATARINA S. A. - CELESC - AVISO

Acham-se à disposição dos senhores acionistas

00 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
S.A. CELESC nos eSCritórios da firmo à ruo Almi

rante Alvim ·n.o '36, nesta cidade de Florianópolis,
os documentos o que se refere o artigo 99, do decre

to --'- lei n.O 2.627, de 1940 - Lei dos SOciedod<"!s

por Ações.

A Delegacia Regional do SAPS comunico 005 in·
teressados que, até o dia 16 do corr-ente, às 14 horas
acho-se aberto concorrência poro vendo dos
seguintes mat-eriais de embalagem, que poderõo ser

vDrificados no Armazém Distribuidor, à ruo 24 de
Maio s/n, no Estreito;

0- 27.000 (vinte e sete mil) socos do? algo
dão vazios, compreendendo 20% (vinte por
Ceoto) em máu estado de conservação.
b - 5.000 (cinco mil) saC<l$ de oniagem va·

zios, em máu estado de conservoçõo;
c - 6.000 (seis mil) coixos de madeira va·

zios.
Outrossim, esclarece que os propostas poderão se

referir o um só ou todos os itens acima, devendo ser

endereçadas em envelopes fechados, cont�ndo o 0-
-

bservação "Concorrência Público". poro o Delegacia
Regional do SAPS, ruo Francisco Tolentino, la ande
serão abertos no presença dos inter-.?ssados, às 15
horas do dia 16 do corrente, reservando-se 00 SAPS
o direitO de decidir sobre as candiç&!s de eil'-rega e

pagamento.
Florianópolis, 8 de março de 1962

ra de Familia e Sucessôf's, morco

se processam.os autos r!e Mot�iculas diariamente, do" 9 às 11 e dos 16 as 19

Suprimento de Autorlz'lcno horas.
n.o 1607, registrado '1 fls. Ruo Victo'r Meireles 38 2.0 andor opto 3
51 {lo livro n. 4. em que é -- ...,__.. � !'II O E R E ç 0------
requerente HONORATA

"RI\INIIA DAS BICICLF.Ti\.S. rica na Rua.:
ANA DA SILVA, represen-

tada na pessoa- de seu ba�

tante procurador Judklal

. Paulo Tieri Possilo
CONVIDAM OS PARENTES E AMIGOS PARA A

MISSA DE 7.0 DIA QUE SERA REALIZADA DIA f2
DO CORRENTE (SEGUNDA-FEIRAI. AS 7 HORAS
NA CAPELA DO GINASIO CATARINENSE.
ANTECIPADAMENTE AGRAD!CEM AS PES

SOAS OUE COMPARECEREM A ESSE ATO DE F�
CRISTÃ. '

OUTROSSIM AGRADECEM SENSIBILIZADOS
AS PESSOAS QUE COMPARECERAM AS ÇERIMO·
NIAS DE SEU SEPULTAMENTO.

Florianópolis, 8 de março de 1.962,

Julio H. Zodrozny _ Diretor Presidente

Hermelino Largura - Diretor Comercial

Con�lhf'irn Marra n.Q lã4, de um lado a sua

."erção 11e PF.ÇAS E ACES!!()RJOS. e do out.ro a

J";-(:r,i.. dI" �INTlIR"S E rONCF.RTOS,

A L U ü A·SE
DuaS solos à ruo Mal. Guilherme n.o 1 esquino d�

de Arcipreste Paiva.

Poro Consultório médico ou e:;critória, Trotar com

° proprietório no mesmG local.

sob orientação do "Instituto Goethe",
Munique, Alemanha

para principiantes e adiantados, pela manhã,
-,�,---------�.

-

a tarde e noturno, com início no dia 15 de
I

p U b I i C i d a d e
março.

com Certificado 110 fim de ca;a::
• lo' .... Sta. CIt.,l.1 e anós abs.olvido o 4.0 ano. Diploma -

Confecçio I con.ervl"o d. pllnfl. (\ouivalente ao "Instituto Goethe".
em todo o [atido MATRI'CULAS DAS 9 AS 11 Ti! DAS

16 AS 19 HORAS· NO

TN�'l'fI'I'TTO nE eIDJTURA CTo:RMIIN!CA

R.Hl1 Vifor Meh'plrs �R. 2,0 flmlal' n)l10, :�

Heinz �ippel - Diretor Técnico

... &2i!IiJ�ew:jti._5íJIP_�•. ii�'WALWWJJ

MOÇA
Precisa-Se de uma moço Que tenho boa letra,

seio DATILOGRAFA conheço. os Quatro operações
1ddde_ mintmo: 18 anos

Corto' do próprio punho parCl CI Caixa Postal n,O

45?-t.nesto .Sopital.
'-__.....·-""�&1:'_,;�� .. � ys�

AULAS DE �LEMÃO

Antonio.Corlos Vieira - Pr>esidente C, Compras

Rinaldo Celso Feldmann - D�lcgado
I

Regional

VENDE· SE

R fi.), r'l",ndu M;o<.\ ctdo G r ftndl!>r fone 24 13

.... ��. '!a;"" -_'LOR�NÓPO.LI�'� J � XJ,l • -� ,-\i'o-':
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Q,UAR'l'A P�OINA

A Cidade �e l\-laf'Ta, ser.i.'
l�n�l�jS:e��e n:;!��P::acal:-.
Garota Radar de 1962, pa- •
ra a II Festa de Ocnrrater; •
nfz�çâo da Sociedade cs-

•tarrnense.

•
O Chá que deveria se!'

realizado ontem, qoMuSlc.
�:irdOa �:��dOa !iCO;r;�a;:.•
q�arta-felra, ,ás 16 horas,'
::�:�a::�:����ad�ed���'
lumínio infantil, para 0-'
Ierecar a Asociação de nee- •
�i��ta:;ão de Santa catar!-.

,
da

O I�:�a�:r:: c���:::r��.
Guanabara, n� próximo di3. •
quinze. Será recepcionado'
1}0I!-<tmaratí.

(oopere com a (ampanh do G Ião de Tinia p r a m gRílica capela .de
J

ções dos bondosos cristãos deverão ser entregues na Caledral MelropolHa na ou nesla Redação.

DI.

MÉDICO

OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF,
JOS� KÓS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

HORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 às 18 horas
de 2!l. a 6!l. feira, pela manhã, Incluindo Os sãbacos., -

HORA, MARCADA - Telefone 2989,

CONSULTORIa: - Rua 'ren. Silveira 15 _ com. 203.
_ EDIFIClO PARTENON,

113. SAMUEL FOnSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de cavidade, pela alta selcetdede.
BCRDEN AIROTOR 5. S. WHITE

I<odiologip Dentário
CIRURGIA E PRoTESE SUCO-FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

10 andar _ Fone 2215
bclu.iyamente com haras marca�.

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

Atel'}de só com hora marcado das 8 às J 2 e dos 14
às 18' horas, Ruo Arcipreste Paiva ,,°'13 a partir de
10 de março _ telefone 2891,

'

DR. OSMARO ANDRADE
-Clinico e Cirurgia de Ouvidos, Nariz e Gorganto
Ex-chefe dos serviços de orl do assistencio médico
social do armado (Rio), do hospital do arsenal de
Marinho do Rio de Janeiro e do hospital da univer
sidade rural, - Ex-assistente dos serviços de cri do
policlínico de boto fogo, Rio (prof, David Sonsún)
Ex-estogiório do clinico de orl do escola de medici_
na e cirurgia do Rio de Janeiro (Prof, José Kos),

, Consultório: R. Jerànimo Coelho, 325 sI. 108

J � ,

(Edificio Julieta)
'Diáriomente dos 16 às 18 hs,

Tel. -- 2222
ATENDIMENTO GRATUITO PARA OS REALMEN
TE POBRES

f·
'H'OS � ÓU"IOdS:�_tJ�:AIZ
; e

' .. GARGAN'tÁ�:',,;,: ,

(.a.çO.'�.dOS· AM(GDA�AS-:,' �.�r',;.f,'"'.io.çe.ssó,MODERNO :,:.;ú,.,'·.

EpLJIPO,de OTORRINO (."nleo··.",á c,'ap;,Iol)IJ'lra exame de OUVIDOS, .NARIZ e

t GARGANTA
.

1eftO!or eAuscH.6 LeMe p(lra recello

I de OCULOS' '... .

t,rutamento dos SINUSITESporÚLTRASOM
·Or.-GUERREIRo dafÓ"SÊCA

� CONSULTAS Pf.L,(I ,lANHÃ E(À TARDE
r�on�ullórjo - Ruo João Pi·���,. ;5' - F ooe 3560
R�!.idínC iD - R uo Felipe SChMi-CH,'99 .... FOne 3560

Áprenda Música
Dr. HILTON
PERf!RA
ADVOGAPO

RUA S!L\'A JARDlM 173Em :;un própria casa,
com o prof. IVANV Ol!,).;,

TI.

Compra-se
Terreno ou casa velha pa
ra d'clUoHr 110 centro ela

cidade. Marcar entrt:vista

pel� telefone 2828 com

Adão,

Ensino. acordeon, viol9,o
soltejo e teoria musical.

Tratar pelo tone 3553 �

3890,

C A S Á
COMPRI.) ou Ap'OO

U>ldA FAVOR MAftL.:J\R
ENTREVISTA PELO 'rs
LF.FONE N.o 3617

Dr. Ayrlo� RamaJ.ho
CL1NICA DE CRIANÇAS
Consultas: Pela manhã

no Hospital d.·. Caridade,

A tarde, nu consultórl,
das 15,30 hs. às 17,3'1l.s,
Commltórlo: Rua N!illt'�

Machado, 7 _ 1° andar -

telefone 278G.
Residência: Rua Padre

Roma, 63 - Telefone 27'i6

Dr. Walm;r Zomer
Garcia

Diplomado pela Pacnldade
Nacional Jc i':1edicina da

uutverstuaue uo üra.sil

Ex-lnLcrno por concurso da

Materntdade-Escota. cser

viço do Prof. octavlo Ro

drigues Lima). jcx-Internc
do serviço de Orrurgra do

Hospttat I.A.P.E.T.C. do Rio

de Janeiro. Medico do Hos

pital de CanJade c da Ma

ternidade Dr. carros Corrêa.
PARTOS _ OPERAÇõES

,ttO;:��5S'�:m(�E���!��:'!
nsôtodu psieo-prorilalico
Consultório: Rua João Pin
to n. 10 - das 16,00 às
18,00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone
3035 - Residência: Rua

Gencrll' BlttE'p.f!ourt n ·'H.

DR: JtOLDEMAB O.
D:t:I.ItENEZES

Formado Ilel:� t:!Seola de

Mcdicina c Ciruq:-i:l du Rio

de ."lIIelro, Ex-lntCl'no do

lhlSllital da C.unhoa .- Da

Maternidade Clara 6as�

baum - Da M'ltcr-.id ...de

Màc·J'obrc.

Espccialidade: DOl':NÇAS
DE SI::NHOltAS _ PAUTO
- CIIWIWIA
Cons\Jlta: l\1aLcrnidrt-lÕe

«-Indicad or Profissíonol-»
r.: A U B O D A U B A Dr. Cantídío do (L1NICA SANTA CATARINA
C I: n i c a G e r a I Amaral e Silva Clínica Geral

E,pectall:-la �m n�I:'t? �eCs�nhO-;-" �víes un- ADVOGADO
DA:Jas. Cura rad!oâl das mrecceõee agudas e oro- Ma51:;tra",o aposentado Doenças N'ervosas e Mentais
nícae, do cparêlhc. geníto-urínàrío em ambos os 1!;sc��V�e:c�u;:� �=�:�f}ha Augustta _ Complexos _ Ataques _ Manias _

��o��::.çat do aparêlho Dlgeatavn e do síste-

�:����:� 2J;�a��:��l pl'(���':��::���n!Ie�:�o �l:�;::��qlie COIll
Horâno: das 10 1\111,30 horas e das 14,30 t317,OO Insunnatei upia _ oardtoscrorapre _

horas, _ Consultório: Rua Saldanha Marinho, Z
PSIcoterapia.

1.0 and9.!. (esq. d'- Rua roao Plnt.1) - Fone: 3246

,,'r"J".:1�-
Drreçào dos Psíqutátras _

Residência: Rua Lacerda Coutinho, n.o 13, «ne. �� DR. PERCY JOAO DE BOABIt.
cara do EspaLha) - Fone; 3248. €nr S mlp,.,u!i".� DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

- - - - - - -

(Q!ilUOOII.!.!I' OIU:UltlR IIPO DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

DR. MARIO GENTIL COSTA tw II';'(�:'�·� ��:e����A��e���a 1�:r�8 �:���s, 288

\Pra'ia zaervine Luz) _ fone ;j',-:;;'

Carmcla nutra, pela ma-

HesÍllêllcia: Esteves Ju

nior, G2 - Tel: 22:�5

tOlO
VENDE-SI!: r O'T'F.s A

LONGO PRAZO SEM TIJ

('(.u;-.

TRA'l'AR R[JA FELIPE

VENOE-SE LOTE
Vellde·�e 11111 lot� a rua

Jrhano SaIles, ,Arca 4)5
lT'''tros
TrAiar II. rua FelIpe deI!.

>T'ldt. 21 _ ;"ont- !tI"!"

Dr. Hélio Freila�
UUI�NÇA:S DI:: ,81�NHO'ti\!
l'iHt'l'US. ONUAS C1.I1l.1'r\!.
- J.o: ... I::'l'HUC.UAGULAÇ.'\O
COllsullor.o _ Victor

Ml,"'eltt., :N _ dt\s 4 ii.

6 hora.....

J{c�idt-Ilcia _ Edtrlcio

fll)ri:lIl1llluli� _ 5" a"<lar
_ ..... 111': 21·'"

unestesla
acnoter«pra ê

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

Pensionalo para Moças Esludanles
A TRATAR NA RUA ALVES DE BRITO, 36

DR. CLO'VIS DIAS DE LIMA
(LINICA ME'DICA

Estomago, intestinos, figado e vias biliares.
Oonsuttórío: .;I

Rua Jeronimo Coêlho, nv lB salas 21 e 22
Residência:
Rua São Jorge 32 rene 2721.
Díàrramente das 15 às 18 horas,
Atende das 8 às 10,30 horas no Hospital de Caridade.

DR. ClO'VIS DIAS DE LIMA
Avisa que atenderá no seu consuuórto. à rua .re-o

nimo Coêlho nc 1 B salas , ..t.! ,e. 22 a partir do dia 5 do
corrente mês.

"Curso Preparatório Continente"
DAi�����:!��A I

PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULA) rARA 'ONCURSO�

CURSOS ESPfCIAIS
PARA PROfESSORES

DE DATILOGRAFIA

8,00 - Correspondente Columbu�
8,55 - Reporter Alfred
10,55 -Informa o Ródio Guorujó
1 1,55 -Repoi-ter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 -PolítiCa de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporter Alfred
J 8, J O -Resenha Titânus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Reporter Alfred
21,30 - Correspondente Columbus
22,05 - Grande Informativo Guorujó

Departamento de Notícias: Tels. 3816 - 3822
Rádto Guorujá - anda médio - 1420 Kc1s _ 5
Kilowatts _ anda Curta _ 5975 Kcls - 49 metros

- 10 Kilawatts.-
----------------

Aulas de InglêS
o �rofessor Mister Grecn, comunica aos prezada!>

alunos e aos outras interessandos, que está aberta o

inscri�ão paro aulas de inglês em pequenos turmas,
inclusiYe autos de canyersação.

Ruo Tte. Silyeira, 42 das ',Oí) às 11,00 e das
17,30 às 19,30.

Cachorrinhos Pequenos Puros
Vend�-se, ver à rua Olávo Biloc 265 {'lO Estreito,

VENDE--SE
Ur;r-Prédio eom dois pC'lvimentos e uma coso ô ruo

Tereta Cristina esq, Travesso 1,0 de Janeiro. Mo·
livo viagem. Trator à ruo Olavo Gilac 265 o .... Iodo
do "�Gmpg,,�.9.,,,fig�eire�.se n� Estreito,

,/�.'··'·'·>,\����;'ifl.
" .

: Amanhã insla!ação da univers:dade de Sanla Calari· :
, na - Mil{ra vai inau!l'lrar e�colhil da garola Radar ,
.-

Amanhã, será Instala,lal
!;"� r�U dehO�:;v�I�10, Te:I�:'
solenidade a Universidade'
de Santa cazerme. Altas.
r:�to:!�:= ���:e:te:"�::'
Ia manhã, será Celebr3.13.'
Missa Solene. •

•

..,. *t·,,,
A Scnhora Ivone Brug

gmann Leal, está com via

gem marcada para. a pró
xima terça-eíra, rumo a

Beiacap - Maria Ivone e

Miss Florianópolis, Ju;;

sá Cabl'al, foi notada no

Baile Municipal, fantasia

da de "Pierrot".

•
•

O General Joaquim Rcn- •
C;::eii�0��17!:�te e.c��p!'�'
nhado do Comandante do II
14.0 B. C., CeI. Silvio Pinto'
:1: r;a�'a�:n:��o Queren-,

. . . ,
Jo!ce Itam�s, oom uma •

�::��:o��:!aSlan:ep��:';:� •
Baile de Gala Munici')al, •

.'. .

,O próximo Baile JJuni�
cipal, será programado no'
sábado de Carnaval, para'
�:il��:rt�Íl:t�e�a b��leb��:=,
ciar mais tarde e acabarf
tambem mais tarêle. Há'outros motivos."

f

tine GLORIA
FONE: 6252

ESTREITO

ás 2 - 4 - 7 '- 9 hs.
Zê Trindade
Renata Franzi em:

MARIDO DE MULHER BOA

Censura até 5 anos

Cine iMPERIO
IEf.'1'REITO) .. Fone6295

, Lêda Regina :·"�;",l'L-,;;r, com sua belíssima fantasia "Sha

, limar", ilustra hoje nossa Coluna, Léda. é a Rainh.a do

, Carnaval de Florianópo��c�ea/�62�a no Baile Mu�

8 O Baile de Gala Municl- famosa Perfumaria Ger-

• pai, ainda está-sendo mui- maína Montell, que fez de-

to comentado, Tudo II:" ca. monstrações de beleza, nu

, que no próximo ano o SlI- Farmac1a oatannen-e, com

gógic�.
Baseado

�os
mais mardenos processos pedo- • :::0 a�:r;-rd:� ..

dobro. ve- :���:�. �:r�r�se��ses�oltar
.

-rr- Eq�ipoclo, co� ,mó"uino. noy�. •
• ,

��,�g���I���R F�RREIR'" DA SILVA •
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNO� •
Faça suo inscrição a R,ua Dr. FulYl!) Aducc\, J

ontisu 24 de Maia, 748 _ 1° andar. •ESTREITO Florianópolis
, ::��, Araújo, a ac.ompa· deU�:nt�e�haOt:arjnaEle�a�!�

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

• esposo, oferecerão um jan-

V'.A II\G I • Estã.o espalhando pela tal' para as Treze Senh;J-

Chlade cartazes de um )l'l- ras Elcgantes de S.C. -

INGLÊS -- FRANCÊS -- ALEMÃO • �i�oo :�;(.a�Oi :st!i C:CO:i;�� Nesta promoção muito ·H-

•

•
"A Esperança". p.(>rgunto: !���a�� :Fo°rtã��J\�/s�:�

(esquina com o Felipe Schmidt) • _ qual? Vou entãp organizar a list!l.
Jô estão abertos no Secretario deste Instituto os 'i das "Treze", Uma reporta- Comenta-se que o 'Senador'

inscrições poro Os Cursos normais de 1962. Estã0.tll Via'a hoje pela Varig pa gem pn�'a uma revista vai Jucelino Kubsteschek, a,sendo o�e!tos matr�culos ooro o curso de inglês, �nos i)II
ra P6rto Alegre, a ;rta, acont.ecer" convite do Dr. Fe'rreira J.I-.três estagias de odlOntamento, bem como Fronces e • Traude representante 1a ma. Virá a. esta capItal. III

AI'emõo, c.om os horários variados nos três'turnos........ _,.;...�__ ... .". ...__ -e.,.,,. ........ ...

�7�������rmoções
poderõo ser

Obt��,ó� -CI��Ml�=-- carfa-zes �o �iã
pela RADIO GUARUJÁ de FlorianópoliS - c r H T R o - - B A i J B O s-

de 2.a a Sábado ... Cine U\I JOSE
FONE: 3636

ás 10 hs MATINADA

ás 2 hs"

JOHNNY WEISSMULLER

Nancy Kelly em:

Tarzan, O Terror do Deserto
Censura atê 5 anos

âs 5lh - 8 hs,
Zê Trindade em:

MARIDO DE l\lU.R BOA
Censura atê 5 anos

Cine RAlÁ (S. José)
as 8 horas

áS 2 hs.
Os Anjos de Cara Suja em:

OS MACUMBEIROS

ás 7 e 9 hs,

Richard Egan
�Dorothy McGUIRE

Os Anjos de Cara Suja cm:

OS MACUl\lBElltOS
Censura atê 5 an.o�

âs I1h - 3% - 7 - 9 hs,
James Stewart
Kim Novuk
Jack Lemon em:

SOltTILE'GIO DE AMOU
CinéllmScope • TecniColor

Cine BIT2.
�Of\"'E' ·431;1:

ás 2 -4 -7-9-hs,
A única filmagem real da tragêllia

que abalou o mundo!

Kenneth Moore

David McCALLUM em:

SO'MENTE DEUS POR TESTEMllN,.,
RankVlslon

Censura atê 10 anos

Cr..e ROXY
ás 2 hs.

1) _ John Stratton - Dorothy Ally·em:
JUSTiÇA FINAL

21 - J.ohnny WelssmulJer em.

TARZAN, O TERROR DO DESEn-:-.J
- Censura: - até 10 anos.

ás 71f2 hs,
John Mills

,Alec Guiness

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



QUADRO DAS COTAÇõES

&-!- Excepcional. 5 - ótimo. 4 - Muito Bom. 3 - Bom

2 _ Regular. 1 - Fraco. O ---' Pésetmo

SOMBRA MALIGNA

robase a Croocked Shadow
,

O suspense é algo fascinante no cinema e o seu

criador máxime é ALFRED HITCHCOCK, o grande di

-retor cegnominado justamente o "Mestre do Suspense".
M<!s como há sempre aquêlaa que seguem os precuso

"res. o mesmo se deu com o diretor deste impressionante
melodrama de "suspense", MICHAEL ANDERSON, que
foi o realizador de "A VOLTA DO MUNDO EM 80 DIAS"
íAround bhe World ln 80 Days). O trabalho de ANDER

SON não não é perfeito, mas ele conseguiu imprimir à

película uma atmosfera de bem dosado suspense e de

uma ótima espectatlva com boas "tomadas" e também
boa movimentação de câmara. A fotografia 'não é das

melhores, mas assim mesmo, devido ao próprio ambien
te -em sua maioria homogêneo, sendo, portanto, teatral

mas com um clima psicológico de bom cinema. A ação
da película é do tipo que se desenvolve num crescendo
avassalador atê seu ínsperado desfecho, aliás muito
bem entabulado pelo diretor. O espectador durante roda
a parrabíva sente-se prêso à história e há três cenas do
melhor suspense de que HITCHCOCK ror o . precursor.

Trat,.:.se de um. flJ,me rorte .e não aconselhável a pes
atlas Impressionáveis e por motivo de seu inesperado
"clímax", pede-se o máximo sigilo sõbre o mesmo. A

grande surprêaa da fita é o nome de DOUGLAS FAlR

BANKS, JR. na produção em associação com THOMAS
CLYDE. O elenco é ótimo sejam sua maioria inglês:
RICHARD TODD (ótimo), ANNE BAXTER (dominando
completamente com Impressionante atuação), HER
BERT LOM (ótimo). ALEXANDER KNOX (lembram-se
dê seu inesquecível papel no "role" do presidente "WIL
SON",? e outros. "SOMBRA MALIGNA" (Cbase a orce
eked Shadow", portanto, constitui-se em um ímpressíc
cante melodrama policiai de suspense com uma muito
boa narrativa e ótimas Interpretações, podendo agradar
'mesmo aos não amantes do gênero. Um dos bons filmes
da WARNER BROS. hoje em decadência.

FILMES ESPECIALMENTE RECOMENDAVEIS

JORNADA TETRICA (Wlnd Across the Evergladesl
Direção: NICHOLAS RAY. Elenco: BURL IVES, CHRIS
TOPHER PLUMMER, Gypsy Rose �ee, TonyGalento e

outros. Impressionante drama sôbre a luta titânica de
dOis homens com ideais totalmente opostos. O desbra
vamento de uma regIão do mundo jamais filmada e

\'ista, agora, em todo o seu esplendor e encanto ser
Vagem!

TEMPESTADE (Tempest) Direção: ALBERTO LAT
TUADA. Um filme espetacular com um grandioso elenco:
SILVANA MANGANO, VAN HEFLIN, VIVECA LIND
PoRS, GEOFREY HORNE, OSCAR HOMOLKA, ROBERT
XEITH, AGNES MOOREAD e HELMUT DANTINE.
Grande filme de ação.

AMARGO TRIUNFO (Bitter Vlctory) Elenco: RI-

e.RARD BURTON e CURT JURGENS. Assombriso epi
Sódio baseado na Ultima Gerra Mundial. Filme de ação
vertiglosa com dois grandes da constelação de Holly-
"'ood! )

FINALMENTE SENSACIONAL ESTRÉIA
A 3 DE MAIO

ALAMO ('i"he Alamo) o grande fllme da United

trlente "gelo grande JOHN WAYNE, estará em nos

sas tel� a partir da data acima anunciada! Trata

Artlsts dirigido, produzido e interpretado magistral
se de mais um superespetáculo com um elenco de m:

lhares, sendo o mesmo encabeçado além de WAYNE,
pOr RICHARD WiDMARK, LAURENCE HARVEY, Fran

k1e Avalon, Patrick Wayne, Linda Cristal, John Dierkes.

RICHARD BOONE e multas outros. O fIlme narra com

todo o seu. espetacular reailsmo a famosa luta que se

desenrolou no forte denominado A L A M O defendido
Por 182 cidadãos soldados, Que por amor à liberdade,

enfrentaram 7.000 soldados chefiados pelo ditador Ge
neral Santa Ana. tendo conseguido antes de serem to-

��r�o�'n:i��%e;t�\!�d��:O� �o�l:= �a��s���n��
da resistência e finalmente queda do Alamo, porém, na

vida real o general Santa Ana após sua tirânica vitória
8Ôbre os bravos da Alamo, foi mais tarde· derrotado fra
gorosamente pelas fôrças do general Sam Houston, que
no tllme é vivido por RICHARD BOONE. JOHN WAYNE

:���:t�e1 ��NJ�MC:g;,��TLíl�::�HPi����
�, ,senpenha o papel de RICHARD TRJ).VIS, o comandante

do ALAMO
.

"':'��',

1
O ESTADO O mais antigo Diário de Santo Co+nrtno

SHOROSOl .JsI) CAFE ma

PROCURA-SE
Procura-se um aparta-

ciência. na conferência mento com 3 quartos ou ca

de Punta dei Este, mam- sa com a mesma condi-
restando nosso repúdio ao ções.
bando que escravizou um Tratar pelo telefone,
povo . .Mas, em lugar dessa 36-43 ou 39-47
-- - -Iiô-HõEPCKE -TEli_ ....

--E"cfi-'ai---'
JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE BIGAÇU
EDITAL DE CITAÇAO
COM OPRAZO DE TRIN

TA (30) DIAS

apos os trâmites legais, ser

a presence Jwgaela prece

uente, por V . .sxe., data

veIU� pocendo os supltcan
tes adquirirem a transcrt,
çào ela sentença que lhe ser

O CIDADAO JOAO CA- vw;:á ce trturo habLI para
ROLINO ZIMA.1ERl4ANN, o fegt:ttro no""OBt"IfM'tQ cOlft."
JUIZ DE PAZ NO EXER- petente. Protestam por to
CICIO DO CARGO DE dos os meios de provas em
JUIZ DE DIREITO DA direito permitidos e, desde

COMARCA DE BIGUAÇU, já, requerem o depoimento
ESTAOO DE SANTA CA pessoal de quem esta con
TARINA, NA FÕRMA DA testar, sob as cominações
LEI, ETC. legais. Dando o valor de ..

FAZ saber aos que o pre Cr$ 2.100,00. P. dererlmen,

sente edital virem ou dele to. �Biguaçú, 24 de outubro

conhecimento tiverem que, de 1961. (ass.) Acácio zer

por parte de PASSIMO nío da Silva. Selada legal
CO�A e JOSÉ DA SIL_ mente. Relação das teste

VA, por Intermédíu de seu munhas: Leoncio João de

advogado Dr. Acácia Zélnlo Souza, Sergio Esplndola e

da Silva, lhe foi dirigida a Artur Luiz Marques. - A

petição seguinte: _ Exmo. pericía constatou que as

Sr. Dr. Juiz' de Direito da dimensões e· confrontações'
Comarca de Biguaçú. Pás- ,da referido terreno, conré
stmo Corrêa e José da SIl- rem com as descritas na

va, tnesneíros. sotteíroe, Imcfal. Procedida a [ustí
malares, lavradores, rest- rtcação foi esta julgada
dentes e

.. domlcilíados em por sentença do teor se

Sorocaba, neste Município, guinte: - Vistos, etc. Ho

vêm, por seu procurador mologo, por sentença, a

infra assinado, promover [ustírtcaçao de fls. em que

uma ação de usucapião, pa são requerentes Pássimo

ra o que expõe e requerem Corrêa e acsé da Silva, pa
a V. ExB..: 1 _ Os pettcto, ra que produza os seus [u;
nários tem a posse com to ridlcos e legais efeitos. Cl

dos os requisitos para a te-se, pessoalmente, por

prescrição aquisitiva, de mandado os confrontantes

um terreno situado em So do imóvel e, por edital, os

.rccaba, medindo 180,4m. Interessados Incertos, para

de frente por 1.760m. de todos, querendo, contesta

fundos, área de trezentos e rem o pedido no prazo da

17 mil quinhentos e quatro LeI. Custas afinaL Bigua-
metros quadrados çú, 26 de fevereiro de .

(317.504 m2), 2 - Confron 1962. (ass) João Carolina
ta o imóvel, na frente, com Zlmmermalin, Juiz de Paz,
terras de João Carlln, fun- no ex. do cârgo de Juiz de

dos com as de João Salomé Direito. E, para chega.r a,o

ou quem de direito, Sul conhecimento dos interes

com as de Crlsplm de tal; sados, é expedido o presen
a _ Tendo adquiridO o ter te edital de citação com o

rena de Valdemar Donato prazo de trinta dias, que

Silva mas não poSSUindo será publicado e afixado

titulo legal sõbre o mesmo, na fórma da Le1. Dado e

quer�m adquirir o dominio passaao nesta Cidade de

de acõrdo com os arts... :9iguaçu, aos vinte e séte
550 e 552 do Código Clv)l e c!ias do mês de fevereiro

art. l° da Lei 2.437 de 7 do ano de mil novecentos
de março de 1955 e na con e sessenta e dois. Eu, (Ass)
formidade dos arts. 454 e Pio Romão de Faria, Escre

seguintes do Código do vente Juramentado, no im

Processo CiviL Assim, pe- pedlmento ocàslonal do Es

dem e requerem a V. Exa.1 crivão, a datilografei, e

se digne ouvir as test.emu- subscreví.

nhas no final arroladas e Blguaçu, 27 de fev�rel-
que comparecerão em Jul- ro de 1962.

zo, independentemente de (Ass.) João Carolina

intimação, sendo feita a Zlmmermann, Juiz de Paz

justificação Inicial e, jul-' no ex. do cargo de Juiz de

gada esta.. se proceda de DireIto.

acôrdo com os artigos da Confere com o original
Lel processual, acima re- afixado no lugar de costu

feria os, cltaaos os conrron me.

tantes e
....
o Dl'. Promotor O Escrevente: PIO RO-

Púhlko rlfI rnmArf.A. pArA MAO DE FAR1A

Vista, nesta Comarca, por
seu procurador Infra as

slnado, vem propor a pre
sente ação de usucapião,
expondo. e requerendo: 1)

Que possue, ha mais de 20

anos, três (3) terrenos, si
tos no lugar Morro .da Bõa

Vista, distrito da séde des
te Munlclpio, nos quais
vem fazendo diver

sas plantações, usando
os sempre com anlmo de
dono. 2) - que aqueles
terrenos têm as ceractens,
trces e confrontações se

gulntes: 10 terreno-contém

124, 30 m. de frente para
o travessão Geral, dai e na

extrema Sul, segue para os

furdos na distancia de 110

m., em terras do requeren
te, onde o terreno alarga
se em mais 74,80, dai se

gulnqo até os fundos, na

distância de 880m e con

frontando com centícío .

Silva e com Domingos an

tomo Zimmermann; nos

fundos e terreno mede

���n'i-ã��1:;,��:
VISOno, em uma lagoa, em

terras de herdeiros dos

Andrade; a extrema Norte

mede 990m em terras de
João Antônio, ztmmer
mann; tem a area de
188 .. 881m2. 2° terreno -

mede 250,80m de frente
no Travessão Geral por
440m de fundos até terras
de Amandlo Manoel Coe

pho extr�mando ao No�te
com Benjamin Gabriel da

Silva e ao Sul com Romão

,,'Ianoel Coelhd, tendo a

área de 110,352m2: 3° ter

rena de forma h-regular;
com a area aproximada
de lt1.500m2; a Crente, que
é caminho, mede 40m; dai

segue em uma linha de
85m, quebrando para o

Norte em 20m, dai seguin
do ate a extrema Norte on

de chega em um ângulo de

45 graus, extremando nes

sas dimensões com Anas

t.áclo AraUjo; extrema

Norte mede 175m em ter
ras de Raul Terres; a ex

trema Sul mede 270m em

terras de herdeiros de João
Nunes; a largura nos run,

dos é, primeiramente, em

terras dos herdeiros dos
Cunha, em 40m; dai e pelo
lado Norte, segue em 40m

para frente do terreno, de
onde quebra para o extre-

��,N���fr��t:��!n��s�: �� = �:i::O(tarde) Farmácia Central
Praça 15 de Novembro

duas dimensões com Raul 18 _ Domingo Farmácia Central !:: �:�!�: ��i�!��
�:;�es�t!��n�:ed� ::�: 24 - Sábado (tarde) Farmacla Moderna Rua João Pinto

daqueles terrenos, não ha- �� =�Z=o (tarde) �::::�:: �:.e:�niO Rua Joã.o Pinto

;I���o d�on::;�f:o �Ug;:a� '- R_u_a_F_'_II_P'_s'_·h_m_id_'__
"Sobre dita Posse. 4) _ que

O plantão noturno será efetuada pelas farmácias Sto. Anto�lo, Noturna. Vitória
não ,possue titulo legal so

bre os imóveis já descritos,
f' por Isso quer legItimar a

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

situação dos mesmos_. 5) _

O plantão diurno compreendido entre 12 e 12,30 haras serã. efetuado pelas
Assim, requer a V. Excla.

fa.rmâcias Vitórias e Central.

a designação de dia e ho-
-------- ---------'--

ra para a justltlcação pré
via e, após, a citação dos
confrontantes 'e cônjuges,
se casados, todos por man

dado, ou por edital, os in_
teressados Incertos, todos
para contestarem, queren
do, no prazo legal, e que
não sendo esta ação contes
tada, seja declarado o

domínio do requerente so
l:ire os mesmos errenos.

por mandado a ser expedi
rio An Rpfl;IMro rlr .Tmcivel�.

JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE BIGAÇU
EDITAL DE CITAÇAO
COM OPRAZO DE TRIN

TA (30) DIAS

Dando a presente o valor

de Cr$ 2.100,00 e protestan
do por todos os meios de

provas em direito permi
tidas, Pede deferimento.
_ Blguaçú, 11 de agôsto
de 1961. (Ass.) Jayr de

Oiiveira Mattos. Selada

Legalmente. Testemunhas:
João Antõnlo Zimmer-.

mann. - CantldiO Silva.
_ Bemjamin qaortet da

Silva, lavradores, e que

não precisam ser intima

das. A perícia constatou o

seguinte: 1° Terreno - ao

Norte mede 916m; nos fun

dos mede 230 metros; ao

Sul mede 6�etros, ai

fazendo um replquete pa-

ra o Norte, em 74,80m, as
sim eontmendo até o tra

vessão geral, na distância

de 240 metros, na fren

te, onde confronta com O

Travessão Geral, mede ..

155m; as confrontações
conferem. 2° - terreno -

na frente méde 332 metros,
�o Norte mede 327 metros,
ao Sul 300 metros fazendo

um replquete de 121 me

tros para o Norte, assim

continuando na distancia
de 27 metros, até o Traves

são Geral, nos fundos; nos

fundos mede 208'metros no

lado Norte mede 327 me-

tros; as confrontações con

ferem" com excessão da

extrema Sul, que é a se

guinte: na dlstãncia de

300m confronta. com Ro

mão Manoel Coelho e na

de 27m com Daniel de tal.

30 terreno _ confere com

a metei, tanto as dímen

sões como as conrronta

ções. Sentença.: Vistos, etc.

Homologa por sentença a

justificação de fls., em que
é requerente João José de

Souza, para que produza
os seus juridicos e legais
efeitos .

...:.L Cite-se, pessoal
mente, por mandado os

confrontantes dos imóveis

e,' per _ed.it� Q� ln��ssll
dos Incertos, para todos,
querendo, contestarem o

pedido no prazo da leí. -

Custas afinal. _ Blguaçu,
19 de fevereiro de 1962. -

(AS$') João Carolino ztm,

memann, Juiz de Paz, no

Ex. do cargo de Juiz de Di

reito. E, para chegar ao

conhecimento dos ínteres

sedes, é expedido o presen
te edital de citação com o

prazo de trinta dias, que

será publicado e' afixado
na forma da Lei. Dado e

passado nesta Cidade de

Biguaçu,. aos vinte! e um

dias do mês de fevereiro

do 'ano de mil novecentos

e sessenta e dois. Eu, (ass.)
Pio Romão de Faria, Es

crevente Juramentada, no

impedimento ocasional do

Escrivão, o datilografei e

subscrevi.

Blguaçu, 21 de reverei,

ro de 1962.
(Ass.), João Carolino

Zlmmermann - Juiz em

exercício.
ccnrére com o ortgtnal

afixado no lugar de costu

me.

O Escrevente: PIO RO_

MAO DE FARIA

FESTIVAL
ESCOLAR
ÔomP�
PARA COLABÓRAR
COM O ANO
ESCOLAR 1962 ...

* Compre qualquer jôgo e.""pac./ot.....
- Caneta - lopiseira-

� Caneta Esferográfica-
e receba GRATUITAMENTE

* C�mpre uma caneta em,paclot,,_,
e recebo GRATUITAMENTE
uma linda RÉGUA!!

o ANO TODO
VOC� ESCREVERÁ

me/Jr.tyr; .I
,

,

GARANTIA E QUALIDADE PElO MENOR PReçO

Instituto de Educação e Colégio
,Estadual "Dias Velho"

Levamos ao conhecimento dos interessados �ue
funcionaró no Instituto de Educaçõo (Prédio Neve)
uma Escoro Primária de Aplicação com os 5 a.JCS

prtrnórtos.
-

A lnscrlçôc será feita dias 12 e 13 do corrente
dos 13,00 às T6,00 horas.

As demais informações serõo prestados no

próprio: Estabelecimento.
WaJmir Dias - Diretor

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

BICICLETA'
Vende-se uma completamente reformada, marca

APOLO. Ti atar nesta redação, com Ivan Silva.

DEPABTAMERTO DE SAODE PUBl.iCA
PLARTiJES DE FABMACIA

.

MES DE MARÇO
FarmácIa Vitória

Central.

11 - Domingo
18 - Domingo
25 - Domingo

ESTREITO
Fat1bácla Catarlnense
Farmácia do Canto
Farmácia IndIana

Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio

O plaptão noturno· sera
...

efe_'ua_"__Pe_I._._r_.nná_�'Ias__dO� Canto, Indiana e Clp.tarlnense
A presente tabela não pode rá ser alterada seio previa autorização dêste Departa�
menta. ,Il' .

D.S.P., em Florianopolls, fevereiro

.··, .. aih-lL"'""

Luiz OSl,'aldo D'Acâmllora
Jmt1rt,Cl'nr·Fn.rmnci:l,

"_ \{,�
�......-.;,.""'.... "�.lc

de Hl62 ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



N.o 239
Jmn('< Mw.tan, de Chrçocc, viúvo de 67 anos,

r-csou.ve nO\'Qm"'nte. Pouco depois apresentou pedido
d� divnrrj()_ FOi atendido por ter ficado provada ser
exalo (J "10 clcqocdo de que o espôsc levava para
')uo ('"O<;(J 11m homem, alegando ser filho do primeiro
fY)ot!im()nio, cntrerunto, nõo era nado mais nem
1T1C'nn dn 'lI)'" (1 <;('11 rrimeiro marido!

000
('OI" (I noto "destinatório morreu" o Correio de

IW Suécia; devolveu 00 juizado a con

vOroçnn certe testemunha. Por engano U jl;JiZ
mand"lI IJl\'O soqvndo convococõo. desttnodo á
mesmo testemunho. O carteiro nõo teve dúvidas'
Devolveu a oeucôo com seguinte noto: "O desttno,
1,.)1 if) ronlin"11l morto."

o o o

lJ.m jornal de Buenos Ayres' prometeu um prêmio
o quem escrevessa o história mais horripilante, Tirou
primeiro prê.mio quem escreveu o seautnte: "Depou
do guerra at,jmico o único homem sobreviven"e pS_
lavo <enfodo no "eu quarto .... quando de repente
botcrom no poria." f-

o o o

Durante um concêrto da orquestro filarmônico de
Novo York, um dos músicos desmaiou. Dentro do
seu inst rurnenso foi encontrado, um camondongo,
possetcaco de um lado paro outro.

o o p
Parece tncrtvef mas.

',' .cconrece, sim! No para.
choque de um F,N.M", caminhão de frete da S.A.
Imperatriz, no 31-31-66,lestó escrttc o seguinte
frese: "Solve Maria! Um ambiente -sem mulher é
um pcrcfso 51:'m flor."

�
O o o

Mi"tE>r Bill Duf+alf um inglês de 77 anos, pediu
divórcio 11(' -uo esoôso Flarence, de 71 anos de idade
cfírmcnd., oca elo o enganou com certo Harold
Corodon, no' dia 18 de Agosto de 1908! Qualquer
um fÓl'id (1 pC-Igunta que o juiz fêz: "Mos como é
que <;,' "lnl)r� .) <enhor �e sente ofendido por uma cor,
so que se 1'0 ,)U há 53 cnos?" Mister Bill assim se

�n<;tl(i(' 'I "Senhor juiz, só agora o soube. Entre
nH�' -mxo , vl'lho� encontrei umas cortas antigos.
L i n<:, p()r urtoctdcdo e fiquei sabendo daquela
t,i'tr )II 'rv I {/C> minha espôso em 1908. "O
j'I,} n, rl(, f' 1 ('iZ�I; concedeu o'divÓrcio. Um re,

I ,,)rlc'l r I( .;o,liu O julgamento, resolveu ocornoo
nho- t) ,( DofIr-H, c distancio, poro vigiá-lo. Viu,
cntoç. qt. ,II"' encontrou se com uma senhorita de
68 on,,!., hnmodn Nellie Stone, que o esperava
coe: 'o (rrnrnnl <;('!

o o o

1\ Rqinhll (,i<,lil1o da Suécia, depois de ter renun
cindo (ln tr-no, viajando pelo Europa, admirava
certo di I '-, 'totuo de bronze de Bernini, chamada
o 'Vudn< ')')1 cardeal, seu conbectdo. se cproxí
mo.r r 11)(',1;' ,f' "Mn)C'itade, folgo muito em vê-lo
'1(1, rn 'I Vr·',I"le, são poucos os pess"<ls que fotem
i I ( "n1 < -spoodeo "Tem razão, mos nõo se

1"" '1111" q ql) ,1 'I)) tr'ld(l.� us verdades sõo de mórmore"

000

Em Clld'Ji,(':,ie contam a segu�hte lendo: Uma Fo·
do opa, cceu no mundo e perguntou o Eisenhower.
Chrut sclv '" e Tit-:"! o que êles desejavam. Eisenhower:
"Desejo a dstnncôo do Rússia. "Crutscbow: "Des_
trúo os E�todos UniCos. "Tito ficou colado. A Fado:
"E tu nõo tens nen,lum 'desejo;:! "Tito: "Sirvo primei·
r,� (,O:; JOio:;; dr p<1i<; terei tempo poro apresentar o meu

desejo"
O o o

Ix cidodr- rortu(lrio de Aco]utta, na Repúblico de
fi Snlv<Jdnr, poo:;,>ui o único foral "natural" do mun

do (-. Im1 vulr:õo qUê de sete em sete minutos, expe
le urna lov(l, cujo lavo, cujo luz vermelho mOstra
000 n(jvin� o roto certa,

000

Em Cronford, New Jers�, faleceu uma velha
mulher que deixou setecentos Dólares a um conheci·
co e setenta mil Dólares 00 seu amigo Mozor. Esta

importóncio seró entregue o pessoa que cuidar de
MOzor Com o mesmo omar, carinho e veneração,
como elo o tratou_ A iustiça entregou o quantia. a

uma irmõ do falecido. Mozar é assim um riCO

representante de Suo roço, pois troto·se de um

cachorrinho de 3 anos! Quando êle 'morrer, o re5ta�.
te do fortuna pertencerá o um sobrinho desta tia

esq'-Jesita1
000

Palavras célebres: No -enterro de Robert Koch, o

insigne ratologisto e bqcteriólogo, que descobri,u o

bacilo do tuberculose, o então ministro do Sau�e,
Frederico Guderbach, foi encarregado de pronuncIar
o disrur·�o funebre, �\e apenas disse estas palavras:
"Chorem, senhores e senh?,ros, porque o Alemanha
é agor(1 um pouco menor

000

Um jornal americano publico o segt;inte anúncio
curioso: "Troco-se um galo q;te can,t,a as 4 horas do

manhã ror outro que conto os 5 ..

1uiies eAlIxiiiares Para os-Encontros
de Hoje Pelo Torneio de Juvenis
1.0 j'li!;O T:1mandat";' 3.° x Vencedor d.o 4.° -

Alldkn A!"hilro: Vali... Arbitro: Nilo Silva � Ali-

Vidra :lllxiliarl'!\' lI'!. xiJiares: Josê Bezerra! c

miJ!,on Pf"1'l'ir.l e José B� Valter Vieira.

VENDE.:sr-2.') i"l!o FigUf'jrensf' ,

Avaí !\rbilro: Virgi1lC
,Jm!!f' Auxiliare«:: Valte-l

Vif\irrr ,> Sjlv:�no Alvf's

:1." jo�() (:nanq1! x

Pauh Ral1H\ Al'hitr'):
BilvDJlo Alv"·. ni:l Auxi
lia)"",;' Nilo Silv:1 f' F:rnl,·

Uma casa sita à rua 0:<;·

valdo Cruz 75 (Ponta do

Leal), servida por duas

linha.� de onibus: Tratar II.
rua D. Jaime Câmara
n. 11.

1.'1'( V"llrN]fI!" (lo 2° _

)\l'lliLlo .1"." R"7f'I"l"rr -

AllXili'l!f''\. r.i1vnnn Alv,",� �

VOCÊ MESMO
DIRIGINDO UM
CHEVROLET 62

-ÚLTIMO TiPO
DE MIAMI
A NEi VORK!

VOCÊ MESMO EM
MIAMI, DAYTONA,
SAVAHAH, FAVETTEVIlU,
RICHMOHO, WILlIAMSBURG,
WASHINGTON E NEI VORK !
18 DIAS INESnUECiVEIS !

Custo sujeito às alterações do câmbio.

Inscrevo-se ;6 Quonto antes, moiores

serõo os facilidades! TUDO INCLUiOO!

nct!Rsi�
DE VIDa
R.83
Serdes todos os doming-:::s
de 4 de !Ap.R(O 026 d. jUNaO d.1962

JUJl;O DE DiREITO DA

CGMARCA DE BIGAGU
EDITAL DE CITAÇAQ
COM OPRAZO Dr'; TRJN

TA (30) DIAS

Udâo lhe sirva de titulo
habiJ para registro no cal'

tório competente, Proles
t.a por lodos os meios de

provas em Direito permiti
coe c, desde já, requer o

depoimento pessoal de

quem osta contestur, SÕ»
os comtnncõcs legais. Dan
do o valor de erS 2.100,00,
p, deferimento: Bigunçú.
10 de janeiro de 1{162. fAss)
Mú!'Ío Zéinio (Ia Silva. se-
I,H!,\ 11'g":1.hlH'!t�C Rdnç;w
cta.. � tostouumhns: Prnn
etsco Manoel Inácio c M:1.l"_,
Um Manoel Inicio. Prece
dida a jU'itifieução foi ostn

julgada por sentença de
teôr seguinte: � Vistos. -

etc, Homologo. por senten

ca, a justi!i�ção de fls. em

que é requerente Jorglna
Florentina Francisco. para
que produza os seus juridi_
coso e legaiS efeitos, Ci
tc!'s{', pessoalmente, por
mandado Os confrontantes
do Imóvl!l e. - paI" edital
'os Rltel'essad::t.'> in'certoi':, '"

para todos querendo, COl1- I

testarem o pedido no pra-
zo da lei. Custas afinal. Bi·

guaçu. 20 de 'fevereiro de
1962 _ (ass.) João Caro
lino Zimmermann, Juiz de

Paz. no ex. do cargo de Ju-

iz de Direito. E, para che·

gar ao conhecimento dos
interessados é expedido o

COMUNICACÃO
A SAUNA FINLANDEZA TEM A SATISFAÇÃO DR

COMUNICAR QUE JA SE ENC0NTRA A DISPOSrçAO
DAS DISTINTAS CLIENTF,s, MASSAGISTA ESPECIAL!
7.AO/\ rM SENHORAS. PARA TRATAMENTO CONTRA
OBESIDADE, DORES REUMATICAS, MA ClRCULAÇ)lO.
ENY/lOlTVCAS ele,

ATENDE NO LOCAI, COM HORA MARCAPA NA
R,nA TRAJANO rnnruro R,ANCHO DA n,HA)

MA'OUlNA DE IMPRESSÃO
Vendé·se urno máquina de imDn><:o:;ôo d ... +ob-rcccõo
clemô mnrcq, Froukenlol formof .., 56 x 73, oróorrc
paro imrressã(l de jornais, Re\'i<;los, Livros etc.

Vêr nn Ruo Tiradentes 53 entre Q e 11 horas

CURSOS DE INGLES
Instilulo Brasil-Eslildos Unidos

APRENDA INGLlS PDR PROrESSO••s AM·ERICA-.

NOS E INGLESES.
MATRICULAS ABERTAS DIARIAMENTE. DAS 9
ÀS 12 HORAS E DAS 14 AS 17 HOhS. puÇOSMóDICOS COM DESCONTOS ESPECIAIS PARA OS
MEMBROS DA UFE E UCE.

EDIFICIO ZAHIA, 6" ANDA� _ FONE 2390

,PA R T I C f/P A ç Ã O
Viúvo Adrion Sánchez Jayme Abraham e Sra
Participam o contrato de casamento de seus fi lhes

Adrian e Marilene
Confirmam

._Flo�anÓpoJis, 4 de março de 1962

Também Aparelhos de Porcelanas e

Faqueiros IncJuidos na Promoção
"Refôros dos Enxovais Domésticos"

Poro complatcr mais ainda os vantagens do'
vendo, e nõo menor oportunidade, poro os donos de
coso, A Modelar resolveu incluir aparelhos de por�
cetona e faqueiros no promoçõo, altamente simpÓii�
co, d8�â,���O��ir����rs�omd�S��n���iS e���:�!iCO���
verdadeiro olvorôço entre as diligentes donos de COSIJ
do nosso Copito', ante o valiosa cooperação de A
Modelar pqra o refôrço dos enxo�ais domésticos.

As condições suavíssimoS de pagamentos, o

dispenso de qualquer entrado inicial, Q inclusão dos
melhores e moi" úteis orligos, imprescindíveis para
o lor, tornaram o vendo "refõrco dos enxovais do·
mésticos" uma das mais credenciados, uma dos mais
úteis e simpátif'QS de A Modelar.

Porobens às -exmos. donos de cosa pelo moq·
nífico oportunidade e parobens a A Modelar pelo
valiosO acerto do. promoção.

FAZ saber aos que o pre
sente edital virem ou dete

eonhoctmento uvcrcm que
por parte de JORG1NA
FLORENTINA FRt'NCIS

CO, por Intermédio de seu

advogado DI', Zr;)nlO d!\ Si!

VU, Ibe ror dirlgicln :< pr-u
cão sczutntc: Rxm.1_ Sr.

rir. Jub. de Direito da Co

marca de Biguaçú. JOI'I�inu
Florentina Fn\lwisC'o, brn ,

síjcira, víuva. domcxtlca,
residente c domiciliada em

Três Rinchos, neste Muni

cípio, vem, por seu procu
Tactor e advogado Infra

assinado, promover uma

ação de usocapião, parfl. o

que expõe e requer f.L V.

Exa.: 1 _ A peticionária
é po,�suldora de um terre_

no situado n� lugar Trê,�

Riachos, com �Odos os re

quesitos para a prescrição
aquisitiva; 2 � O imóvel
66 m de frente por 880m de

fundos, área de 58,080m2,

'confrontando, na frente
com a est.rada de Tres Ria

chos, fundos com terras de
João Antônio Coelho, Les·
te com as de Manael João
Martins e Oeste com as de
Osvaldo Manoel Mendes; presente edital com o pra-
3 _ Não possuindo titulo zo de trinta dias. que será
legal da gleba, quer adqui- publicado e afixado na

rir dominio da mesma de fórma da lei. Dado e pas
acôrda com 05 art.s. 550 e sado nesta Cidade de Bi·
552 do Código Civil, art, P.:\laCll. aos vinte e três dias
10 da Lei nO 2.437, de 7 de do me� de fevereiro do ano

Março de 1955 e na conCor, de mil novl'lcentos e ses_

midade dos arts. 454 e se- sf'nta c dois. Eu, - x �

guintes do Código de Pro· (0.55.) Pio Romão de Faria
cesso Civil. As,�II1l, pede f' Esrrcvente Juramentado,
requer a V, Exa" se digne no impcdf-nento or:asionnl
permitir a justificação ini_ do E.�cl'ivii(), o datilografei
elal, sendo Olividas as tos- c subscrevi. _-

temunhas no ftnnl arrola· Biguaçu. 23 de fevereiro
das e que comparecerão em de 1962. _

Juizo, idependentemente IAss.) João Carolino Zi·
de intlmacão para opós mmermann._
Sel'cm citados os confron Juiz de Paz, no exercido
tantes e respectivos eônju do CIl.!'go de JII)7. de Direi·

ges e o Dr. Promotor PÚ_ 1.0. �

blico da Comarca. podf'n ConfNe com o original
do a requerente obter de afixado no logar de costu
V, Exa., sentença favori· me. - O Escrevente:

vel, data vênia, cuja ccr- PIO ROMAO DE FARIA
-(}-

CURSO PARTICULAR SÃO JOSÉ
Direlora - Prof.a Maria Madalena

de Moura ferro
CURSO correspondente aos Grupos Esco,Iores e

aceito alunos poro os seQuintes classes:
Pré-primório, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anos prelimino-

PARTICfPAÇÃO
EvaldO $chaefer -c sra. Sady Nejor e sra.

Participam aos parentes e pessoas de suas relações o

nl)ivodo de seus filhos
res.

Prepara alunos para o �xame de admissão ao ZULMIRA
ginásio mantendo dUrante O ano umo classe especial
poro êsse fim.

A matrícula acho-se oberh1 ,j rua Saldanha Mil·

rinho, 34) todos os dias ureis.

.

Confirmam
LUIS CARLOS

Seja Professor de Educação Fis
25 Vagas para Civis, no Correnle A

na E. E. t. da Polícia Mililar
O Comando Geral do Polícia Militar está CO

muntccndo�hom abertos, até o próximod
17 do corrente. as inscricôes Dom 0 ex-ime de fi
missão ao CLlrSO de Instrutor de Educação Físico
Escola do Corporação.

'

.

Há 25 vagos destinados o candidatos civis,
satisfaçam os seguin1"es condtcões: o) _ apr�"
robustez fisiro e condtcões de scúdc comccuv
com os (unções de instrutor ou professor: .h) _

sido julgado opto poro O regime de trabalho do
lo, em exames que serão realizados; (') _ i
superior o 18 e inferiOr o 30 anos; dl _ comer
te de concfusõo de Curso Normal, NormClI Regi
Ginasial ou outro, equívctente 00 1.0 ciclo securwf6.
rio; e) - boa conduto social. comprovodlT mediontt.
atestado passado por autoridade policial; f) _ a

cho,r-se em dia com suas obrigacões militor2S.•
O Curso será il1iciod,., o 30 de março, COlll

término previsto poro o 2.0 quinzena de dezembrO
havendo 15 dias de férias em julho.

Vantagens
Aos alunos que concluirem o Curso, serão c0n

feridos Diplomas dp Professor de Educação Física
oue lhes dará direito, conforme acôrdo entre a p"
lício Militar e a Secretario de Educoçõo e Cultura, o
inaresso no cargo inicial da carreiro cfe professor d.
Educação Físico do Estado, após registro naquela
Secretario.

Regime do Curso

de 50S:r��te��:�t��d�� ��nu���,d�::�:,o��OO �u��.�
horas, nos diaS úteis. O período do tarde, em pri
Cipio, será livre, destinado à execução de trobalhos
escolo.res, orientação de competições e descanso dOS
alunos. A frequênCia às aulas e demais atividades
escolares será obrigatório.

Inscrições
Os reouerimentos de inscrição deverão ser di·

riqidos 00 DiretOr do Escola -e entregues, juntamente
cOm os documentos exigidos, à Secretario do mesmn,
no Quortel do Polícia Militar, até o próximo dia 11,
Quaisquer outros informações po�erõO ser obtidoS
no mesmo locol, do<: 08,00 às 11,00 e das 14,00 às

16,00 horas, nos dias úteis, -exceto aos sábados.
Floriol16polis, 3 de março de 1962

Edmundo José de Bostos'Júnior
Cap. Encorrego�

Exnedicionários ao Dep, Allfl' Melo
Por motivo do passagem de mais um oniverSÓ.

rio do tomado de Monte Costela, o deputado Altir
Weber de Melo pronunciou, na Assembléia Legislo·
tivo, importante discurso relembrando oquele feito
e destacando o heroismo' com que se po�torom nos·
sos pracinhas.

Agora, do Presidente dos expedicionórios, vel'l'l
de receber aquele COmobivo parlamentar, o despo
cho que abaixo transcrevemOS na ínte(lro:

Deputado Altir Weber de Melo
Assembléia Legislativa

Representando quinhentos expedicionários co""

gregados vg esta associação agradece sensibilizocID
vg vosso demonstraçãO potriotico ocosiõo oniverSÓ'
rio tomado Monte Castelo pt

SE -
d P·d t

____-:.,....A-=rmondo Q�� re���
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PELO PROGIlESSO OI

SANTA CATA..'"A

MO SITO.

fiPQI'TtVC

o

-_.--

--decidiu: ACESC
de

- �

promovera

Prof is5 I"o'na."s ����;t�:�l���!;�l!;,;,:'�I(�l�:,��=
•

TAÇA EM DISPUTA

II" "t"
II

iru ium
Foram coroodos de êxito as esfôrço" da atual

diretoria da Associação dos Cronistas Esportivos de

Santa Catarina que pleiteou e obteve junto 00 preai
dente elo F.CF, sr. Osni Melo, o promoçôo do torr-e

io "mi+ium" de profissionais, isto o começar de

próximo que estó morcodo poro a noite da próximo

COM O PRESIDENTE

--- _._-��---

-.
GERMaNO STElt4 ofe&r�a;e

GRANDES VANTl\GENS
_ estoque GOODYEAR completo
- condiçõe; bvo:áveis
_ serviço rápido e ef,cietltp

Só a GOODYEAR

MAIOR RFSIST[NCIA
Provado em lerrí'leis lesles

d� labor(Jlôrio

3 VEZES MAIS RECAPAGENS
Provadas pela Frota de Pro\lO$

da Goodyeor

''C"��>12í,: MAIOR 'OUILOMHRAGE'�

��'"1k.�:J'�•. ··-\,;g-!i·il':_��� Pwvodo em m;lhwes de tesl.muohos

�� de consumidores brasileiros

IUGAN�E��-GOODfiE:41!
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

GERMlltlO STE���
Rua C')I\(;(llheiro M3frrl, 47 Cai1;;' Postlll, 80

Fones: 3662 ,. 3451 - Florianópolis - Sal\tá Catarina

os marcilistas. Que terá no

M"tropol urn adversé no di

ficil de stlr transposto t.an-

to ma's o cotcj� será
corno o campo rhs

metropontenos. Os murei

listas 'não contam com D1"O

bromas c deverão alinhnr
com todos os seus prlnr-i
pais valores.

- ----------

A dclegat";ão do

Jorre Luíãrá Com-Caldwell Em Abril
e Com Marquez Em Ma10

o Promolor e "man'L- cada em principio para o

rer" de Eder Jofrc-, Abr't- dia 10 de abri!.
ham Katzenelson, inCorm'" PROPOSTA
ontem que cumprirá n rlp_

tcrminação da FederaC';ir
PnUllsta de Pugili.�mo r�

I \ficnda pelo Conselho' :-Ja

cional de Desportos. que.
visa a respeitar o c::mtrdto

assinado com a FPP � r

empresario britânico J9..'k
Solomons para a revanf'hc

I'ntrc o brasileiro e John

Caldwell, pelo título mun�

dlal dos pesos-galo,
abri I. �m Londres.

Katzen�son' acrescentou
que o promotor california
no Geo�ge Parnassus ab�·lu

mão dos seus direitos de

organização da luta entre
Eder e Herman MarqU[!2

::�e mês,. em S5.o Franci�-

Ontem, o empresario de'
Jarrinha telegrafou a Par

na�sus, sugerindo .o )l\l·S

de mala para o encontro
com o mexicano caso o

brn...Ueiro manterilia ",'u

titulo frente a Caklw,.:l1.
Esta semana Katzen�J

san viajara para Londr"s,
n fim de ass.lnar o· contra
to· para a peleja-rev:lll�llc
f'lltre Eder c Caldwell, ma!
---------

Novas Ligas
de Futebol

S.II.

A Federação Catatkl.f>Il'
se de Futebol vem de rece.

b('f documentos refatlvo.'1 à

criação dll.S Ligu de Gurl

Ubllnos que se desmenb:-:\
da liga de L�es e de Ih!.

rn.ma que abandono. II. ri!'

Rio dn Sul.

portc-ret no Estado que uvo de recupe-ccã« tota l Há tempos, o jornal "A
disse Ler apreciado o ofír,. a nm de melhor cumnrtr o Gazeta Esportiva", de -sao
da entidade de classe e .Ir seu objetivo. E nào foi Hi Paulo, considerado o mil

;���n:�ll��:l�d;n��a ��l���::_ �·�;��r� :\�:��.o�('���r�;,:'�' tutno cscoruvo mais rom.

�ult:� �'�JS -Iubcs de vez Cp? do cruas bolas para a sun f��t�O�;ãoA�l���SC': �u�
n n ndn do torne.o em I";' d!spuLa. além de seis t a- precioso trotou paro. :'\('1"
rercueía reverte para os cas e-u miniatura do ter- disputnrín num esnctscuic

o ncssn cnmpnnheirn p._
{. ,fl"l"i dn entidade que pre., nc:o. O acsto do P ('�id"!)If' rutccct'suco {'t" �)etW�'lo

dro Paulo M�ha('n, :111
.'!I'. I _J':·OU S.S. (.;(1,1"')- da FCF. r-orno n'i" ]locl:1 I U I I

ptlIf':'Itr'ttU i>:lng:nnf'n"tC '.':r
-

'1';, :L!c8' c»J..c....A.• .Jj_;,[i_ deb:Q.C' ��Oth'" - ��'k�7r�� ';��
o prj'lH'lro mnnnntóno �!;l

rultlur I·., da AC�SC '!"'" :111.0 entre os' que mzcm tregue ao enlHJ)eão do tOI"

rnUI!:H!1' sUlll'rlol";1. do ;'."_ 111""'1"1 11\' :tP(Ji� ruanec.eo [ornnf c rádío nostn lena ne'o "tutuum" mnrcnrto

_�.I'��.I�.�van (' seu obj,'- bem como entre o pübll('o pal":! a noite da !)l'Oxim:t.
nflcr!onal1o do esporte das quinta-feira, confo' Zlll' 01('
m'lltidõcs que, quinta-fei- liberou a diretoria ,ta

�a, estará no estádin da ACESC.

NO HOEPCKE

Segunda declarações dJ
seu "managel"". Edcl' lu
torá pelo titulo mai.� aua�

vezes e'TI 1962, se con�er

vã-lo. Depois da revul:r.:'e
com o irlandês Jofrin:lO
enfrentaria Marquez CM

maio, e o belga Pier�e Co,�,
semyns. em Bruxelas, nr

mês de junho, sempre C':ln,

bolsas de 30 a 40 mil co
lares.
Um novo encontro· CO!;]

o japones Sadao Ya'J;t�
também estã sendo :lj)l"('

cindo por Katzenelson. I.:s

se combate somente será

concertado se.o lut:lr\t'r

niponico SObrepujar ó m�·

xlcano Jae Medel, em p"10-
ia preVista para as pt"oxi.
mas semanas.

NOS E.U.A.
Através de. contatos que

manwve com OI, promolo
res TeddY Brenncr c Harry
M60n, de Nova rorQue, f

George Parnassus e LOll

Thomas. rle Los Angeles f

São Francisco, Katzenelsoll
a,�sentou temp.orada do,�

pugilistas Fernando Barre

to, Scbn.<;tlão Na,sClmerfto e

do argentino Hugo Medina

nos EUA.

Um dos 'aÓVersários de
Nascimento sera. o cubano

Urtimlnio "Sugar" Ramo�.

CAFEZI�HO, NÃOI
CHE :i�'OI

Dias viajou onten�" para a

cidade do carváo, em ônt

bus especial, devendo -se

aprccentor com fi mesma

e{juip;:: que iniciou o logo

com o Grêmio.

Ja o xcctroriot. que nao

foi feliz diante do In11')"

nncn.nat, nuandc perdeu

por g'Jl(>ada, deverá s"It'.,r

ane-ecõcs em sua estruru

ra. pois ainda não euccn

u-ou ,) seu melhor jogo.
Em' Porto Alf'gre, o In

tornnuionrü cnrrcntara o

or. rrun atuar líder Invicto

e cnmucão por ll.t1t,(!eipflçfto
d" lorneio sul hmslll'il'o

de rutobot. Jogo qut' vr-rn

dt�pcrta.ndo grande ínre

resse na capital gnucriu.
servindo como match ele

(��:-.cmpn.te uma vez '�u·'

no cotejo do turno rcgta
u-ou-se o empate (te Ix\.

çcmptetsndc a rodada

--------------�

REDATOR:

,__ 'AtaO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES••

MAURY BORroU, RUI LOBO •

GILB.OTO MAHAS

COLABORADOROS: DIVERSOS

Grossa as equipes do Ope
ra-to e da Colrtlba. em

ioga deepído de qualsquer

Interesse, já qyc ambos os

conjuntos estilo completa
mente alijados r�,O tom-to

senta a seguinte COIOCa.Ç�;;
L? lugar: O�mlo, ca.u

peão. com 3 p.p.
2.° tuga-: MarciliO Dias

e Internacional com 7

estamo joga rujo em Ponta

Novas Elimina!.ó
rias. Hoje
Pela Manhã
Terão prosseguimento, na

manhã de hOje, às f� h()

rus, as elimlnatórlll'; de re

mo marcadas pela Fedem'

çã') AquDticn de Santa Ca

tarina e que foram Inicl:1-

da::; ontcm a tarde. A com

petição, que tem por ,tron_

1I1jade ap!llltar as guarni
cões qu" representa:·;i,o
Santa CRtarina no Br��i

lei]"o da canoagem (,'l'ml

VI' os clube� M�!'r·"j�\
Rlacliuelo, Ald" Lu;.;, Ca:
clweira e América

Joga Hoje Em
Lajes o Atlético
o Cluhe Atlético Catari

nense estal'á se exibindo

hoje na êidnde de Lajes,
t>nfrentando ao Guarnny,
em partida amistosa.

O e.otl'litc havia sido er;

d!'rec[I(\o inicialmt'nte ao

Avai, que n:ló p0!lde .lcd

ta r, voltando o Gttarany .1.

convidar o Atlético, Que

aceitou .o honroso convite

c estará jog�ndo hoje na

"Princesa da Serra".

'Pereréca Para
o Avaí
O Avai continua demOl:�

trando interésse na c" '!o!

tratação d.os jogad"!"'s
Wllson e Pereréca, atual

mente vlnculad.os ao FI·

guelrense. Podemos infor

mar que dCllcUmente � \

alviceleste conseguirá o

ponteIro WIlson, já que o

'motorzinho" mantém co:)

trato em vigor com o :tl;·i·

negro,
Por outro lado não �eri

t1irlcil a conquista do !lt:�

cante Pereréca, uma v�

que o jogador está I'ln· tltl'
glo com o clube, nâo t.emlo

comparecido nos Itrlein·'.

mentos, forçando a dir"l,�
ria do Figueirense a !lUS-

J1M"fl'!"{'1'''n m'trI'01'1trntrr

e cumpr roo upeuas o rJe-

3.0 lugar: opcràno tom 9

4.0 lugar. Corit\ba com ;:!.

5.° Iugnr : Metl'opol com

14 p.p.

terminado pela tabela
O Sul Br:lSilc;ro acre-

�. ;- PEDRO PAULO MACHAD.)-

Começa, hoje, a temporcdo futebolístico ofíc'ol
de 62, com a recltzocõo, à tarde, do torneio-inicio
de juvenis, ao qual participarão todos os clubes nue.

na cidade constituem o Divisão Principal do F.C.F.

Cama se sobe. o F.CF., agindo cam ocêrto. exttn

guiu o Campeonato doê Aspirantes que representava
tremendo ônus poro os clubes. ao mesmo tempo que

decidia pelo realização dos preliminares entre juve
nis nos 'encontros de IXofi<;<;ionois Vomo .. , esta tarde

ao estádio do ruo Bocoiuvo que os cncoorro, do

,. lllQCidadc, agnra mais prestiqiodos do que nunca,

prometem empolgar rem-por. cento oos ofícctonodos.
x-c-o-e-x

Na baia sul estõo se verificando as dtsoutos
eliminatoriac; Qu(' irõo indicar os representantes de

Santa Catarina 00 Campeonato Brasileiro de Remo

a realizar-se dentrO de pouco mais dE! um mês no

Laqoa Rodrigo de Freito·s que é con'iiderodo o loc')l

mais aprooriado para disputas G2 tão grande parte,
muita embora se possa admitir haver em nosSa

r:-r;ncipal baia o eSDaço necessório poro' servir df'

palco o um certame remístico. Ha animação e �m

tusiosmo incomuns entre os nossos "rowers" que

estào seQuiosos poro elevar ,e enaltecer o remo

h"rrigo-vcrdé, em mais esta tentativa poro trazer do

Ria O cetro máximo nue vem 5"�ndO') c('lnquistodo por

cariocas e gaúChos. Ontem à tarde, foi efetuada a

prímeiro eliminatório e, ho'je, pelo manhã, teremOS

a segunda prova. Amanhã, havendo necessidad2,

será realizado a última eliminatória.
x-o-x

Em P<irto AI�are joaam, hnje os clá.ssicos riv.,is

aaúchas Grêmio e Internacional, valendo o enccntrn

peln Tornein da Leaalidade OL'� iá tem o Seu I:om

peõo: () club"! aremisto. Pelo camoeão estarão torcen_

do tonn" (IS b"n" cat'1rinf'nSes uma Vf>Z oue estamos

f"lensondo no titulo de V!(""'. assim ficoró com o

Morcífio Di,.,,,, ,. se o club de hojai passar hoje

pelo Metropol, é cloro.
x-o-x

Uma notÍ('io ,.,Iv;c;sareiro nas chf'l)n do Rio: fro�

cassados os entendilY'entcs paro a vindn de <!ouipes

estron�p;�(>c; noro t ....<;tar o ooderio da ��Iecãl) brr'J5i

I .... ;ra, o C.8.D. ne"'''''' em oromover ioaos-tr?inos nos

Est,.,dos antec; do Cnmoenn'ltn do Mundo. Que tal

ocrflteço, desdf> n"� o nosso Estnrl,.., ,>pia incluído na

rE>olnc:õo do� cidades o 5erem cr1ntprnoladas com as

f>�jhin::;n<; rios Que, no Chile, tentarão reeditar o es

tUI="�ndo f('ito de 1958 no Suécia.
x-o---x

Dnrovont� os torneios de abertura das tempo

rodos futebolícticas do categoria dl:! profissioMis
"<'Irão Dromovinnc; oel'1 Associação dos Cronistas

EC:;("IortiV("lc; (II" <:;,'mto Cotoirna, foi O qu� decidiu o

r-re"in<>",t ... dn Fcc.nrnl"'õ"" Cotarinense dz Futêbol. sr.

()<;ni Melo. Que dec;tQ forma resolveu atender ó so

Ikitac{in da diretoria da entidade de classe que,

n�ro pcn"r r·urnnrir o· sua finalidade precio�a que

é dor o Snntn rfltarino urna imprensa esportIva ro

busto, organizado c unida, trova uma ba.talha
tremenda para Doder c;� Manter. Revela-se aS_5lm, ,0
ilustre maioral da entidade efecefeono o que lamols

deixou de ser: o omiQo compreens.ivo e le�1 das �ue
nesta terra, através do ródio e do 10rnol,. dl.o e nOlt:,
levam o cabo o nobre e altissonante obletlvo de di

fundir a prótico da cultura física por intermédia dos

esoortes. A atitude do sr. Osni Melo estó a merecer

os louvlY�s mais fronceo-'I e entysiósticos razõo por

nue daqui desta coluna, o comprimentamo<;, levan

do-lhe o noSSo caloroso amplexo, Obrigado Osnil
x-o---x

Falec-eLl ontem Artur Boas, que foi menino

prodígio do �os!;o futebol, como defensor do Colegial
Avaí e Paulo Ramos. Sucumbe ainda muitO jovem,

surpreendendo o todos quantos com êle privaram.

À <; a +m-nflm nrp!i-dPlXt'tmm os expressões.f!a nO�$O

piOfundo peza r.
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Conforme havíamos

tlclado, teve nãcto. no dia
8 último, a Campanha de
Asststencía l\i1ealca. ao in
terior da Ilha de Santa Ca
tarina.
Iniciativa inspirada pelo

dinamismo da Exma Sra.
Presidente da Legião B�'a
sUeira de Assistencia em

Santa catarina, Dona. E-

díth Gama Ramos, contou

de pronto com a efetiva.

colaboraçãQ do Governo do

Estada, que, mediante con

vento firmado entre o De

partamento {ie Saúde PU
blica e o Gabinete de Pla

nejamento do Plano de :v.e

tas do governo, instituiu o

'Plano Piloto da. Ilha 'de
Santa. Catarina", objetivan
do a erradicação da vermí
ncse, a par da educacão
sanitária e da prestação
de assistencia. médíco-rer
maceuãca.
Esse notável empreendL

menta conta com a. ccíabo
ração, além do governo do

Problemas concretos ror- Mundial de Saúde.

Está sendo organizado
pela Comissão Econõmica

das Nações Unidas para a

Europa e pela Escritório de

Assuntos soctara das Na

ções Unidas, em Genebra.

Seis especialistas em urba;

nismo, da França, Grã-

mulados pelo rápido cres

cimentos das cidades cõns,
tituirão a base dos traba

lhos do ciclo de estudos que
terá lugar em Varsóvia, de
18 a 28 de setembro dêste

Ru
Estado,' do :Departamento
N�clonal de Endemias Ru

raís e da Prefehurw Muni

cípal de FlorIanópolis.

Os orgãos Integrantes da

Campanha vem de firmar
convento de mútua cola

boração vtsenco ao melhor
alcance dos resultados ob

jetivados em beneficio dis

populações rurais de F:o_
rianópolls.

contratados _ pa� a essts

tencia, que é a primeira
etapa do 'Pio,[lu PÚ')�o dê
Ilha de Santa ceterma'',
neles aparecendo, com a

Exma Sra. presidente da
LBA Dona Edith Gama Poa

mos o sr. Prefeito em Exer

dela, vereador waldemar

Vieira, Dr. Fernando de

Oliveira, Diretor do Depar
tamento de Saúde Públi-

ca, Dr. MárIo Ferreira, Di-
Os flagrlllntes que nus- reter do Departamento ne

tram 'estas notas, foram gíonal de santa Ca.nrma
tomados na ocasião da prí das Endemlals Rural Cor
meíra vJa('em dos médicos Agrlppa de Castro F�i:'ia,.

o ESTAD-O,
a MAR AIITICO DIAIJO DE SANTA CATARIMA

FLORIANÓPOLIS (DOMINGO), 11 DE MARÇO DE 1962

O internamento do pre
feito no Hospital das C!í
nicas foi determinado pe
lo governador Oarvethc
Pinto.

ano, no decurso do qual
sessenta especialistas euro

peus discutirão o desen-

��t.::�!Ji;��i;;��� ���i���(OUR�l Cole�io (sta�ual Celso Ramos: In�i_o �O�ra5
garilzação Internacional do ICAIS �""�A.CI 101'11 ll�, 1 O Secr.etano de Vlaçao e Foi .j vencecore a ncma mísão encarregada dos ea

Trabalho e a Organização ��::� �br;::O�b��l�s�, �:g'd:ll; �r:���i1'�I!�aQe�o���:LC� !U��:a�aeSa!,�·�!j�S�e.: ��;�
aprovou o parecer da co- deva-ido os t-abalhos te- cio do Grupo E�.� nar -ía

, voes OBTEM MAIS PELO .SEU
DINHEIRO

DOBRA SEU CAPITAL EM 3 ANOS
... _ fundo de lnveatlmenlos de contas em Participaçãe
I "COflNANCE ACCEPTANCE"

Renda anual media li �'-.: a�ó ��:: Isobre o i 3'
� f

, 32.6%

Capital inicial
."'_ :::::

\ -..;;. ��:�:
Pela técnca da reinv81são dos lucros. um caaüal inicial de Cr$ 100.000.00
aumenta após um ano. pala Cr$ 125.600. - após 5 anos para

Cr$ 313.800. _ após 10 anos para Cr$ 996.150, e aplis 20 anos para

C/�10.119.890,_ Solicite Informações á (�; '6:,''F"LaL''«L'a-±_%xJámN,t"Yf-l�",,;" 'tr...,{fo �'_;;:,IQ./'irl(II"r;II;"r �
Capital integralizado: I ' Cart,a de Autorização

Cr$ 50.000.000,00 n,
o �s da Sumoc

SAo PAULO - Rua Cans, Crispiniano'S3 (6.' Cj.63) Tel. 36·0666
ou a s-eu·Represantanle

CONSDRCIOD[D[s[NVDIYIM[HTD[CDNDMlcos/n,�
FLORIANOPOLlS. Rua C�ns M�tra. 72 (1.. andar) "1.'-l�tíf_jZ
�ONDRINA (PR). Rua Maranhao,35 (3.' andar) �

ii ""Cofinance" - ao "Consorcio"
Desejo inlormações sobre o Fundo "Colinance Acceptance"

NOME ....

ENDEREÇO
CIDADE... .. TEL ... .Esr.

Os comentários que 'aqui foram feitos, anteontem, a

-respeito de o sr. Jânio Quadro:;;, numa ap'alhaçada inver
.são· de posiççes,_ ameaçar .os que quiserem saber das ra

zões pelas qu�is renunciou _ fOl;am também feitos, no

mesfllo dia,' pelos matutinos do Rio e de São Paulo.
Qu\:m os leu. f�carla surpreendido pela semelhança

que hã nos copceitos 'nossos e dos nossos confrades ban
deirantes e cariocas .. Frases Há, nuns e noutros, que se

dUer�nciam apenas por uma ou duas palavras.
Observarnos essa coincidência, qu1ase carbônica, 'Pelo

. sign�f1cado que representa: a unidade de pensamento
nacional em não aceitar que o fujão de' 25 de agósto �

':'olte a'ludibriar o povo.
As suas farsas, aJiãs, estão já muito repetidas, co

mo' a demagogia de usar bonés proletários em frente ao

povó. Não pegam mais, como não peg:lU a apóstrofe de
referência.

.

Tanto não pegam, que quando o vassoureiro, com

poses de fantasma shakspeareano ameaçou. Ai DOS QUE
QUISEREM QUE EU DIGA PORQUE RENUNCIEI, o povo
�u!mlnou com o pedido: DIGA! DIGA! DIGA!

E êle' nã.o só -diss� como �o v&.i p.izer. claramente,
...:oino o povo quer e tem o direito de saber.

muãc encanegaãa do J"H
gamento das propostas pa
ra r a Srni[C'S de estequaa
rnen-o oee curas do Coic
gio Estadual Celso Ramos,
de .rntnv.ne.

rem 1_I!idc -ter-tro de bre
ves dias. o=ousto da .-h�>t
esré orcas- (ln 1J4 milhões.
No mesmo dIa, o titular da
Pasta da vreceo aprovou,
tambêm, o pfl'rE'('er da. <;0.,.

Prnínha,
FoI vencedora a flrrra

Estaquéam�tH,? Cata-meu
se Ltda., ôevond., os tra

balhos terem mtcío tmedís
temente.

I Ainda a operação_'__'sofá" I
--n;;�;;�-:;:--Tt;��� tivesse nem que ttvesae. lhâes mostrou-se Iredu
no Lima e Silva, Mas ° que teve tinha ta.n- tivel e inconvencível, usan

ret��i�\::������d�?P��; �. !�ín�:r��.�:o��:�t1! do de uma dialética enca-�

de São Jose. �: I" f ',.1 comunista. ���!�Vaa�ece:or:�: �e�:��;
oposi�ão visava apenas a

prejudicar o PRP!

No caso fié São Pedro

ninguem frOi profeta com

o que iria. aco.ntecer, !lor

que o que iria acontecer

estava na cara. E aconte
ceu muito antes do que l'e

esperava: o sr. Kramtr,

sendo .o mais cOllspícuo E�

der udenlsta daquele dis

trito, na primeira conV'3n

ção da UDN foi e:5Colhido

para os lugares a que fize

ra merecimento Inoontes

táv·el _ Presidente do Par

tido e seu candidato à. Câ

mara de Vereadores.

A respeito das objeções
que vimos fazendo, ,pelo
jornal, ao ilustre Secre

tário da Segurança, dese

jamos, com mais vagar li>

em sequencia, dar outros

esclarecimentos aos aliados

de 1960.

Adiantamos, to d a vi a,
que não aceitamos toda e

qualquer rest.rição à. leal
dade e à. hóa fé do nosso

oomportamento. O ocorri
do com OS!. Kramer pro
va com Quem estava o er

ro. E não é exemplo único

a ser citado. Para Uelego.
do de São Lourenço do
Oeste o sr. Secretári.o ,:,bs
tiuou-se em nome ar quem
não devia ser nomeado.
Teimou em não acolher a

visos e in1\ormações que
contraindIcavam a nomea

ção. Mas te-la. E aconte
ceu que o povo, reunido,
nOO permitiu que o Dele
gado tomasse posse!
Meu cargo Presidente:

se ° fato de alguem pas
sar de partido não é unlcQ
na história política do

Brasil, creio q\le �sse o se-

ja. <'. ". \ •

Con�inual'ei
RllncllS tle 1\;.�I"Ja, naJ�o�

Jornal SOCial, democrãtl
co, de representação po
pular, O ESTADO, de on

tem, por ordem minha
deu ·destaque ã. respost�
que v. s . .ofereceu a criticas
que 'teci ao sr. Secretário

,

da Segurança Pública, no
t.ocante a nomeações 1e
várias autoridades polici
ais.

Os fabriquelros extra
continentais da resposta
que V. S. subscrev-eu de
pois de vários dias de' ras
cunhoS, acabaram escreVen
do sem a consclencla. E
os que fazem isso - ensi�
nou Ruy no célebre revide
a Zama _ expõem-se sem�
pre a grosseirissimas con

tradições em matéria de'
fato.
Foi o que aconteceu com

as explicações arranjadas
para a nomeação do sr.

Pedro Kramer.
O non sense delas evi

dencia-se nas contradições
que estão na resposta. de
V. S.

Afirma V. S. que .o pre
sIdente perrepis.ta de Sao

Pedro "buscou no ,PRP ,'1m
elemento honesto e digno
para as funções de Dele

gado, não encontrando

ninguem em São Pedro

que aceitasse tal cargo.
Essa afirmação se cho

ca agressivamente com a

que faz logo a seguir a. ex
.

pllcação da escolha do sr.

Pedro Kramer, nestes ter
mos:

4.0 _ o sr. Pedro Kra.
mer estava filiado ao Pil"
e fazia mesmo parte do
Diretório l\funicipal, como

vogaj,"
Como se vê. (J PRP não

nias tinha!

O sr. Pedro Kramer, co

ra-m populo, se se meteu

no dIretório do PRP !'ui

para abiscoitar a nomea

ção e resguardar o cargo
para a UDN, partido de
cujo diretório distrital era

.o secretário.

Se se fez vogal perrepis
ta, fez-se agora, porque do

Diretório desse Partido re

glstrado no egrégio 'Ilr�
nal Regional Jl:j,ettpral _

acórdãos n.O 3.867 e n.o

4.068, de 29.8.58 _. o seu

nome não consta das- uo
mlnatas.

rllzer-se que o sr. Secr<!

tári.o de Segurança . nao

tem culpa na nomeaçno

errada, não colhe. O sr. dr.

Jade Magalhães foi alerta
do das consequencias ne

gativas dela, quando trans

pirou que desejava fazê
la. Pessoalmente, à entra
da do prédio das Secreta

rias, fiz-lhe ver que �ss!!

nomeação, recaindo num

dos inais lrredentos adver

sários da Aliança, do PSD

e do PRP, criaria nova á
rea de atrito entre alia
dos. Teimou o ,sr. Secretá
rio em acreditar que o n,)

meado era perrepista de

quatro costados, o que elas
si fiquei de anedota, por
não ignorar o fanatismo
udenista. do sr. Kr.amer. O

meu alerta não foi. singu
lar. Também.o deputado
Ivo Montenegro, estreita

mente vInculado à politica
josefense, levou ao SecrÇ

tárIo -da. Segurança, tes

temunhado peLo dr. Pau

lo Bauer Filho, motivaçao
intensiva e extensiva con

tra a escolha. Nesses, GO�

mo em muitos .outros ca-

Homenageado o ,C h e f e dm'
Distrito Rodoviário Federal

AspectO' da solenid ade no Queréncia

mo catarinense, procuran�
------

do tambem inclusive a co

laborar com o �Jrop1'10 go·

vemo Estadual.

Cercado de uI"! g:upo
de técnicos competentf's
que logo reconheceram 3ua

\nvulgar personalidade 'ie

administrador, graças tam
bem suas qualidades que

efornam o seu carater e a

maneira. cavalhei\'es�n qL�e

lhe' é peculiar, o engenhei
ro Luiz Carlos 'de Oliveira

Borges, tem conquistad'ro
de todos o apoio para a

�ais rapida e acelerada
éxecução 'do plano que tra

çou dlas rodovias federais

em nosso Esta�o, o que vi
nha se constituindo um

grave .problema trazendo t
numeros prejulzos, prln�i
palmente no setor ecano-

Tendo pai' local os sa

Iões do Querencia Palace

!��� p.r���::?gr:dÍl�:�
banquete de quase duas

centenas de talheres ofe

recido ao engenheiro Luiz

Carlos de Oliveira Borges,
chefe de 16.0 Distrito �1ü-
doviário Federal.
O engenheiro Luiz oer

los de Oliveira Borges, 'JOS

suídor de profundo conhe

cimento das c-estões rcüo

o homenaqª-.ado ,;uando
vlarias veto para o cargo
que atualmente ocupa tra

zendo consigo um.. expe
nencra muito apreciável
das realidades que vinham

desde há 101lgo tempo ari

gindo a _popúJat�o d.o '_I!1-
teriór catarinehsc, isU.l �\,I
no tocante ao setor 1I1ie
lhe é destinado tendo mes

mo já com pouco tempo ele

exercício prestado rljleyal�_
tes serviços ao rodovt..uis-

o Govêrnador e o Estado de Saúde do
Prefeito Raulino J. Rosar Avião do
Gov. Ney Braga Transporia-o

para São Paulo

Desenvolvimento UíDHno será (stu�a�o �:���::O�O��;:it::a:�� ��3: ::t;���àn�::,���
Bretanha, Holanda, P�

.

Uno João Rosar, do Rio do que' o transportou' de Rio
ma, Suécia J3 'rcbecosrovã- Sul, o governador Celso:Eta do Su,l, na manhã- de 10

quta estiveram reunídcs em
'

mos determinou à. Casa Cl do corrente, para a cept
principias de l,!verefro, �m' vn-foõas -as 'providencias tal pauljsta.
Genebra, pfanejando' o ct- no sentido da remoção do
elo de estudos, sob a pre- Ilustre politico 'para o Hcs
sidência de Juliusz Go- pltal das Clínicas, em São
rynski, Sub-Secretário de Paulo.
Estado do Ministério Po- Por derereneía do gover-
Ionês da Habitação. nadar Ney Braga, do Para-

menagem que colegas :tj.

mirudores do engenheiro
Luiz Carlos de onve.ra

Borges, lhe prestaram fir-a

comprovado, que apesar
dos dias conturbados cm

que vivemos aos homens
de boa vontade e sem pre
conceitos doutrínaríos, mU3

somente voltados a causa

de bem servir a humamda

de, ainda existe o esttmu:o

que não é outra coisa se

não � reconb eemento, da

Bornhausen e Joaé VI
Rodosojos representada
dr. Geraldo Beloti e a
ma concn _ OlcoI �
cer, representada por
Martins e ainda .o

sentado 9.0 Distrito

proferia brevs tj,;ação

queles que nos rodeiam.

Compareceram ao Citado

banquete alem Q:::lS enge
nheiros e funcionarios do

�6.o Di3trito e repl'esentan
tes de firmas effi;J:rc!teil'éls:
Dr. Edmir Gomés e C.\

moes Gonies, cuntrutora
Triangulõ S. A.; Pavimen
tado,a Mantiqueira, repre
sentada por Dr. Wo1fgang
Hablistcek: Contek, repre
sentada por Dr. Chafic Sa

Como bem assinalou nossa confreira A GAZ�
��:I,aC�::�::� �� :�a�d��efaOt:: �Ol����:\ad:e;:�

Está aberta a temporada.
'

�
Quem souber dar nó em gõta de água e esc,

assobio, terá o reino dos céus, para o quai J1I

são os chamados e poucos os escolhidos. stí-Vamos esperar para ver como fica o que e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


