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No· 14399

RespondendO Inicialmen

te a uma pergunta da

oueruíá, sobre se ao Japão
havia sido soUcltado a co

laborar com o desenvolvI

mento de Santa Catarina,

declarou S. Excla. o Sr.

Kellchl 'ratsuque: - "Nes

ta visita orielal não trago
nenhum plano objetivo,
entretanto, qualquer pla
no, que víse a colaboração
mutua para o desenvolvi
mento da região, estaremos
etepostos a aceitá-lo e dis

cuti-Ia".

ARMAMENTO

CONTROLADO

Interrogado pelo "O ES

TADO" sobre a posição do
'tENTO DO INTER-

:=��=�a;aJ, �:---�_g:..n�_ ..

cíerou-nce O Bmbalxador
'

Tauuque: - "come é do O intercâ.mblo comercial
conhecimento de todos, o entre o Japão e o Brasil
Japão pela Att. 9.° da' sua t�mrse desenvotrldo, mas,

Constituição estP. vedado em virtude do nosso pais
de possuir torças armadas ser pequeno

. consumidor,
e portanto de recorrer a ainda do produto brasí

rõrce para resolver as pen- letro de meter exportação,
dênclas internacionais. Nes o café, êste intercâmbio,
tas clrcunstlnclas é Iógtcc não tem tido naturalmen

que o Japão deseje que o te o desenvolvimento vut

mundo se desarme por toso que esperamos:
completo. 50 isto não for "disse o Embaixador Tat

possivel que haja ao menos suque, respondendo a uma

um armamento controla- pergunta de "O ESTAIX)"

do, é o desejo sincero do e prosseguiu: - UE' dese

Japão. íc do Japão procurar, fu

tueemente, produtos bra

sileiros, dentro dos preços

e qualidades Internacionais

que possam ser importados
Interrogado sobre a cor- pelo nosso pais, como se-

rente emlgratórla japonesa jam, açúcar, lã e outros.

EMIGRANTES PARA
SANTA CATARINA
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o MAIS ABTIGO DIABlO DE SABTA CATllUIfA_

Embaixador Keiichi Talsuke

Jnfef[âm�io mai� e�treito entre o Japão e �8nra [afarma
Japão lem inleresse em cooperar com nosso desenvolvimenlo econômico - Aamenlo da correale imigralória - Aamealo de inlercâmbio comercial

"Estando pela primeiro vez em visita oficial a Em contra-partida pode- [metertats, equipamentos, tais venham para c.ã." Japão e de seus acessares,
êste Estado, quero manifestar minha satisfaçõa' pe- remos Incrementar as ex- instalações e outros produ- JAPAO QUER COLABO- VOLVIMENTO Ao dar �r termmada �ncontravam·se presentes
la recepçô proporcionado pelo govern e povo co- portações japonesas em tos." RAR COM DESEN- sua entre tsta coletiva S. a entrevista coletiva, c

tarinenses.
o o

SI:17i�:��ga�: s::�eenatop�: :::��. ;ec���o��i�I"SI��� Prof. Nelson Nunes, Chefe.
Ao vislumbrar as paisagens. magníficas �e inversão de capitais japo- me sausreito em manter ��o c�:��o�:::r: °C�;fe��montes e o b�o mar a�ul, confundi-me com a por-

neses na Indusbrtallsaçâo êste contato com a ím- Gabinete de �lações PU-
sagem do Jopao, e senti-me desde logo, preso duma

do Brasil, declarou-nos S. prensa cetannense.," exte- bllcas do oovêmo.
grande saudade. Excia. o zmbntxedor Kell- nando as minhas opiniões. compareceram os se-Até hoje nõo temos tido grande' intercâmbio

chi Tatsuque: _ "O Ja- Quero através dessa mes- guintes Jornalistas: José
entre Santa Catarina e o Japão, mos, presenciando pão deseja sinceramente ma Imprensa, reiterar os a- Nazareno Coelho, represen-êste panorama muito parecido com o Japão, senti- colaborar com o desenvoí- gradeclmentos e os votos tante da Ouarujá, AntôniO
mos a necessidade de que os Japoneses deviam ter vlmento do Brasil, e nes- de prosperidade a todo o Fernando Amaral e SlIva
ur' intercâmbio mais estreito com êste Estado". -

se sentido havendo cam- povo de Santa Catarina e de" OESTAoO",' Nicolau
Com estas palavras S. Excic. O Sr. Keiichi Tatsuke, pos e� que o Japão possa esoe-íarmente de Florlanó- Apóstolo de "A Gazeta" e
Embaixador do Japão, iniciou �ua entrevisto cclett- colaborar ,teremos grande polis." Medeiros Prade de "O Ro-

,
va à imprenso falado e escrito do Capital Catari_- interesse em que os capl- Além do Embaixador do telro".

o Mundo vera século XXI·
na Feira de SEATTLE

Nosso flagrante lixa aspecto da. entrevista coletiva con cedida pelo Embaixador do

Impél'io japonês Sr. Kelichi Tatsuque.

Mais de 30 nações esta
rão apresentando suas úl
timas conquistas industri

ats e seus planos para o

futuro na Feira Mundial
de Seattle, nos Estados u

nidos, a ser Inaugurada no

prôximo dia 21 de anrn.
Os exposttcres estrangeí

ros da feira, exibirão as

mercadorias que desejam

rio suas soluções para
questões de Interesse uni
versal, como elevação dos
padrões de vida, melhoria
da educação, aljmentaçân
e construção de casas po
pulares.

,
Dois dos maiores parti

cipantes da feira serão a

França e o Canadâ. O go-

Em vlstã do desejo da

populaçân tcêrca de 4.5CO
habitantes) d que seja cria

do o Munlciplo, declarou
nos o sr. Albertlnn, prevê
se não surja cbatécuio.
ZOna rlquisshna', popula

ção laboriosa, a movei co

muna será mais um esteio
da economia batlga-verde,
daí acrcdl tarmos que a sua

emancípacêc é uma ne

cessidade premente.
"No meu entender,

prosseguiu o entrevistado

Reunião do Grupo de Trabalho:
Melhoria da Descarga de Trigo em

São Francisc6 do! Sul -

•

para Santa Catarina, de

clarou-nos o Embaixador

do Japão: - "Até agora

tem sido pequena a cor

rente emlgratôria para

êste Estado. Mas, deseja
mos que o braço especia
lizado agricola japonês,
venha também cooperar

com o progresso desta re

gião, assim como tem co

operado nos outros Estados

da Federação brasile:�i.
Nesse sentido o Sr. Masao

Fuglmoto, titular do Con

sulado Geral do Japão em

::�:A;:���:�:�7:'� S.-Bonliã(l() vai ser Municipio
��S:;d�otr:ntec�:i�e:!�:;�� Muito embora cpcreço a indústria' extrativo Município haverá posslbl-

(madeiro), é no agro-pecuário que reside Q principa.l lldade de dupllcar êsse

fonte de riqueza de São Bonifácio, prósoer-, distrito número, sempre de acôrdo

Jt�ndo nos declarou com a evolução de São

�:ria à nossa Redaçõo, batalho pe1�a�S�\I(I��"n��.��n�Hot'l�ar..,�ef!:l!-t�
côo. administração para resct-

A Câmara Municipal de Santo Amaro, em pri- :������ p�o:le=��!lé:
;.:i�� ��t�;��i�:r�u2a, ��i��r�Oan���ei:U2��:= Legislativa um proje�
são. Após, o Projeto irá poro o Assembléc, para hc- �:la;:om�:h:��:a��!��:moJogação.·

sldade imediata, sua cria'

cêc nào se deve demora

mais.

,

Na sêde da DepartamentO
de Portos, Rtos e Canais,
há vãrlos dIas encontra-se
em reuntão o dr. Colombo

Banes, diretor daquele oro
Jgão, economista Lauro Sal-

do Sul, dr. Glauco OUnger
e dr. Lineu Bonatto. inte

grantes do Grupo de Tra

balho designado pelo Go
vernador Celso Ramos pa
l'a estudar a Solução 'do
problema da carga e des=

carga de trigo por aquele
i>or.to êiharincn:)c.

Os técnicos t!m questão,
vêm examinando extenso
dosier sobre a matêrla,
utlmando relató��o que se·

rã apresentado ao Chele
do Govêrno. contendo su

gestõcs que IndlcTi§.o um1í
"solução objetiva para o

prO])lcm:t em questão.

exportar, ao mesmo tempo
que farão propaganda das
atrações turistlcas dos pai
ses que representam.
Embora muitos dêles ve

nham a oferecer entrete
nimento para o público, ou
iras dedicarão especial a

tencüo aos problemas eco

nômicos e scctníe. ao mes

mo tempo que apresenta-

AGRO-PECUA'RIO

como expositor da

Mundial de Seattle. As de
mais nações que se 1'ario

representar no grande a

contecimento são: Bêlglca.
Alemanha Ocidental, Bra

sil, Dinamarca, Grã Breta

nha, Indla, Itália, Japlo,
Coreia do Sul, México,
Moscou, Holanda, perú, FI
lipinas, China Nacionalis

ta, Suécia, Sirla,· Republica
A'rabe Unida, Iugosíávta e

Sião.
A retra terá a duração de

seis meses e entre suas

maiores atrações; estar!
uma viagem pelo "mundo

Ide amanhã", fantástica

concepção artistica do que
será a vida no futuro, a-

:;:�!�hJ�eu�cnl:t:���
naI, lC�struiclo no +Colí
seu Século XXI", uma es

trutura arquitetõnica com

1.5 hec�ares de vão co

berto, cujo custo ascen
deu a 4 milhões de dóla
res .

A exposição do mundo
do futur,), é patroclnada
pelo Estad de Washlnstn.
Seus detalhes de engenha
ria são tão complexos co

mo os de um computador
eletrônico.

"São acntrécic, - pros

seguiu o sr. Albertina �chO
ncener -' é essencialmente
agro-pecuáe;c e a mumcí

prulldade terá o maior in

terêsse em conseguir re

da economia bartga-verde,
produtores para Incentivo

aos criadores, tanto assim

que já obteve o apoia da

Secretaria de Agricultura
do E:;tado de Santa cetart

na, o que promete trens

formar aquela região numa
" ._, métodos racionais no das mais ricas em explora
setor da agricultura pos- ção pecuária do Estado. A

sib1litarão melhores colhel- séde do Edifício da Ass0-

tas e consequentemente clação Rural foi Iniciado, e_

maior rendimento. No f>e- projetos de amparo a la

. tor do ensino, está em coos voura e pecuãria serão le

trução um seminário para vades em consideração pe-
200 alunos e existem 11 es- las autorldad�s para maior

"las, das Cl,uais3 munlcl- fomento. No setor rodoviã

pais. O Grupo Escolar Bão rio - tlnaUzando - conta

Tarcislo abriga mais de 130 o municípIo com o apolo do

crianças, COm a criação do DER.
.

o trem monotrilho, ';egundo um projeto de ori

gem al�mõ, ligar' ° centro comercial de Se.attle até
a área onde foi .rillda a Feira Mundial. Poderá
transporto r 10.000 polsag.iros (por hora) a uma vc'

locidade de 96 km por hora. O percurso é feito em

via eleyoda e paiM" a ser. um.• das grandes atra-

ções turísticas de Seattle após o término de ,�eita

ROTA DA REITORIA
) O Gabinete da Reitoria maio do carente ano, nesta

da Universidade de Banta Capital.
Catarina distribuiu à im- Pelos termos do alto do-

prensa escrita e falada a cumento, prestaremos a

seguinte nota, datada de máxima \Cooperação, atra-

ontem: vés do nosso Instlttuo Téc-

Representadas pelos Mag
nificos Reitores Professo
res Eliseu Paglioli e Fer

reira Lima, as Universida·
des do Rio Grande do Sul

� de Santa Catarina. fir

maram, a 22 do corrente,
em PÔrto Alegre, um con

vênio de intercâmbio cien

.. 'ico-cultural, o primeiro
a ser firmado no Pais, na

ôrblta Universitária.
Como imediata conse-

quência do referido proto
colo fo_ram passiveiS as In

dicações, já aceitas, dos

,ptofessores catedrãtlcos,
que, contratados, leciona
rão na nossa Faculdade de

Engenharia Industrial, cur
so a ser- iniciado a 1.0 de

nico de Pesca, à UnIversi
dade do vislnho Estado.

Cumpre-nos, à oportunida
de, encarecer, de público,
a .Inestlmável cooperação
que estamos recebendo do

Exmo. Sr. Almirante Co

mandante do V Distrito
Naval, do Exmo. Sr. Capi
tão de Mar e Guerra Co

mandante da Capitania
dos Portos de Santa Cata

rina e do Exmo. Sr. Capl·
tão de Fragata Comandan
te da Escola de Aprendizes
Marinheiros, no patriótico
sentido de instalarmos, no
sul do pais, o Instituto
Técnico de Pesca, agrega
do à Unlv.ersldade, obra de

poderosa recuperação hu

mana, econômica e social,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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����;;::��.�'lI�%�:S� ep���; �:�::: :8 fJ;���j��ar:rot:,� t
=�,�:�t:,��:�/ ;3C����;�qll:SS �:.c�a:e ei1�;���Ode(t:���� 1
parlllmeintarl's que se ele- vettamento da pirita do cnr !
gem por capricho próprio, vâo catar:nense, a /im c/e I'ou às cltetas dos lJoderosos que se possa obter ferltli
grupos cconc'mticos, 11((eio aenées {super fosfato trí

nais e estrangeiros. E' ILm -plo. O faturamento (/1l1wl

mOl1imcnto de retlc1lcúo de.�ta unidade l1ullulrifll, .�('"� cootecrrenos -, Sociais

.�'\ l1{�L..-ol--

Dr. Jo6o Batista êoncssts \Com inusitado satisfaçõo, nonclorncs na doto

Cl.ue ho(e transcorre, mais um natalício de nosso par
hculot amigo e ilustre conterrônec, Dr. Joôo Bctísro
Bonassis, renomado advogado' em nossa capital e
Presidente do Ordem dos Advogados do Brusil, secção
Santa Catarina' pessoa grandemente relacionado em
0<; nossos meios sociais e, especinlmnte, r:ulturais,
""ri. se evidencio por suo Incomensucóvel folho de • Côres e Tecidos Revolucionam a Moda - Pr.to. Azul Em'
accrv�op�;:���ido:d;o�:o :�:a�o�SPiCjOSo aconteci-'

,_ P,�,donte do B".Vn.aSrAie"cl"ad.,es de Tons. �
mente, estamos certos, o aniversariante sere Glvo 'dos • "" c

_

" ,_ v
.

. aio. "

;:'�i���q�entes �s':,on�trfõ� de ?pr�;) e estimo' :-."enhorini\:t rna Vaz.
13 � Gente nnva no seta!" mtnorônt-

II menío. »is«, (lCimíl de tndo,

nó", c,,;eci�I��n\l'te, n�:rc�s�oc�a�n�;z�o��' ��t��a�; • 2 _ Voltam os Irrtquíetoa figurinis- co, movimentando a nova Rád!o "santa' a unÜ[o da,� fôrças pro"r,os-

crescentes e ininterruptos felicidodes extensivos aos' tas com tnncamentcs na moda femini- Catarina", • siMa.�, para que se consiga

seus familiares,
'

• j���n���n��)�l���;�CI�,:tl;:�n�:���: ::��;� 14 _ Voltnm ·0: ��tUth\ntcs de Me-' ��;;;;:;ê7I�i�tbr��r���:reeco�
�

Srtc. Dvlcecler Sterocdt. • lin'l As cores, de prererêncta preto e dlicntl. a rt'f�el�c� o ��ven; "Ml�le�y", ]l�16' :�Ó�Il,!C�o;:: e��ei�����n� i�. ?utrtrs conta,; cne f'nr!arão como di�rn os cronf�t(ls,
com prazer que registramos nc doto de hoje, • azul. ra o mov men a o a 01{0 ma s as • teçros. honestos, não com- 'mt eoece n htaerênda do M acontecimentos do.,; !J(I.�

o tronscurs-, do onsverséno notouc!o 00 o-en-foco ,
e 30 horas

• prometidOS C01n qrllpos e poder cconómtco ,antes tidores politicos.

;;1��('C;;�toSt�r����I:r d!t�r��:\e��:�O ��: dS�e�nooSOd,1 til sen;Or-G;.I��n(>Om���é I���� C����i���t:\� l!i _ Jant.andt) no QUCl'cn('in P':1!a-, cmliimicos, e capazes de das eleições de outubro, �
Jl

I
- et! O s n dOI Irln 'U Sol' h n

n'ali:rtr as reformas que lf .. � eleições de outubro, é r�:��soportunidGde "O ESTADO" er.\·i:J cumpfi-' mos com votos de. f.e �Ictaçoes, gt'UllO d� :n\i�S e �orrellg:�n��;�:" um. tanto a Nação n�cessita. claro I •• '_
.

, 4 - O comentado jantar Que hoje a, • ,,_ A Dn-'d,,','n do -'vi.
I) - 'Rell11irum-se no Palá- I••I"'.'.'I�I'.'lljI'••

s 16 Um grupo d pt! o d ti tU'
"", lHo da AgrOnÔmica, os as- • •• I

FAZEM ANOS HOJE • :�����r:':a�I�:r_��;el1� �����t�i�� lN);
no m�n'('" polltl'co ee S01:!��I,a�?:OISe�Oa���, menta, condena os 1mrla- .'It!ssôr6$ dos govê!,ws cata-

= ;���M;r��a�,!!Et:��� ��;iro , • • •
.

. rrt�tado jantar oferecidO ao Embaixadol"
-

--TnD.NEIO·�DE DaNIMO'
_ sr. MiltOl'l Batista do Cunho , 5 - Val1osos premlos serão sortel\- do J\.\l)Ilc, foram bem em U\\la esticada. • UC

- sra. AmônicIJ Gasfõa , dp��x71�0�1:��I��: �o�::,li�a�: \1:I..�\lsat:o l'r _ VlsltOll : �:Itorla da unlversl.'
sro EI'!!I'Y"n' LWh'

Amanhã à noite terá início o 1° Torneio de

= sr, 'Rui P�n�fic�: Souzo� , 'Clube Dbze de Agosto, o mo\ti"'-et\taull dnde dI! Santa. "Catarina, se-ndo l'eCept':io-, Dominó mie o Clube 12 de Aqôsto organizai I pera

_ sr. Ney Hamilton Prots • ����� (��iaR����I�t::r!, ���t�O! :�toA:_, �:ri���I,��' ��:�b��'r�r��'��:��rM���. os seus' associados. Considerondo�.interesse desoer-

s E Id M
' . l� ..

trr{(' ��� "i�to dn qronde número de inscrições o refe

= s;· Ga��in� Jo�Z'::��7 • tror.ínio da Exma Senhora Ruth Aioepcke nato Bar])o�a) S. ExC'ia o l!:mbaixad'JI' do" rido Torneio promete olcançar absoluto SUG>sso, iú
_ sr. dr, Loélio Luz �

da Sllva. Japão. sr. Ke, chi .T�t:Uke,. (lue dele participarõo renomad,os jogadores do djfi-

Forõo anos amanhã
'6 - Simca Chambord. vai promover 18 - No ba!' do Q\lerênc!a Palace o .. t!ie7��,or�rn��d�al��'z,d���reS:II:, o�:;��n��ir;;��,�:,

_ menino Vera Lúcio do Costa
f em nossa cidade mais uma reuniáo el-e- ColUnista partlripou de um jantar, que' Adalberta Andrade, Aloysio Oliveira e tontos cutros.

_ srta. Marlene Elias Louindo
..

,,:ante com gente do society. contGu com a presença dos ca"ais: HiI- "i�MMlFf1'I1Fl'TrAOO."L Port(JJlt6 é de se prever sensacionais partidos para a

_ sr. dr, Carlos AdoutoV,'.,',o' �br'a.nde s�uz6 Durval J. R�is, Mario' lrir �an'l'd'IO"O conquisto do cobiçoco título de campeão do Torneio.
7 - Ja em preparativos n jovem �o- "n"""O�a'M",n",OoS' o',.'o's,oseM'nob'at,'h',d;lra Filho e .. �.r I U A O' 'd CI b d

_ srta. Felisbina Tóboos • c!ety para a fe<tta de aniversario de Ma- "
"'_

IJ
A I S.l

lJ�tO,.o o u e. no pessôo o seu Presidente,

== ��\� ���E���t��z '� .�� n��:::i�:�;!'"i����:;,:��;:':�:�_ do, I;, �U�:�l!O�;OÚ�,�"D�;:;:,�,r;. : A;;��;riol
Vá ��:oi�::g��I�:e� J�:��;:�c;t��:;f�::���"óo�:e�nl;�

- sra.' Mario EV-ongelista • nho, ���' n�eúltt���Uq����:_1��:�u elevado cal'" MAa�;�,�:r�: ::s;,:;:�ol T'ahela de Pagamento das Funcionários

= :�;.A�7i��e�b��kL�no • B _ A Dra. Hendv Mi<!uel. dona de
• • •

" tsc. e Re� Rua !S1I,da"lhll Muftici�ais, Referente ao Mês de Março
_ sra. Odoir Martinelli • al""u!1s cllpl(}mas, foi c(}nvidada para re.

20 - Recebeu para um Chá, a se' Marinho. 2 -- apt.o 301
Dia 27 . Gabinete

_ �rta. Sílvio Noronha III
�idir f'm Brasília." e ser secretaria da De- n�ora Vera Fialho Lemos. O COlunista' (�srll1lna J.1i'!.o alnOO,)

. ,Administraçõo
_ srta. Zu/mo Guimarães IJ putada Ivete Vargas. n�o pOderia deixaI' de comentar a ele-. .__ __ .Jurídico

JOÕi1 Pedro Nunes • gan'Cla e. bom gôsto das senhoras; Lour-

(jRAçA
Educação (Interno)

Broúl'o L· ti 9 - O �e(,l'etário de EdtlCo.C�O, Dep\l-
des HuLe num conjunto de saia e blu , D' "8 F d

João 'Bat;�� d'Aloscio
.. t<lÕ0 Osnv d� Medeiro� Regls, fOi convi-

sa da boutJque "Lourdes", Mi"lam Bauer'
}� �',

, , , . , .. "E��:�h�ria '

• , t1"t1 � 1'\"":1 Par.1nlnfo das ahmas do cur.
seu colar rosa elt fino morano, deu real-

, . , . Assistérlcia
$O de l'te�nte de 'Educação Fisica, �e ao conju�to azul que usou, Maria' Dia 29 Patrimônio

•• t \
eonlda Vieira, estreanda na1lo pen_Il(fo .�' 1 P

1(1 - 1!: por rahl�mos em �nte do Be'rn,adete Viégas em tecido Bangú UI�, Dia 30 'P��f����re: ensionistas

socl�t',l'. fMi'Os inf(}rmados pelo senh"r m�delo exclusivo de José Ronaldo, Eliana Dia 2/4 Funcionários que deixaram de
Charl'l':� EdgaJV1 M"'rlt7., (lue da socieda- ciderem deu nota em beleza, usoq em te- • perceberem nos dias marcados.
' .. earloctl, dever! vir dar "shaw" de

c

h
o li�trado, u�a nova linha. O broti,'chá-chá-chá e nmosso. cidade. alguns ca- �h� Tania Fialho também partiCipou do. Florionópoli's, 23 de março de 1962

�I'S. O assunto, :rerá resolvido na próxi- O � a sen�ora Olga Garoffales Campos. IJ

:�e�::�7st:o t::r:mpa�:. jantar que taco��s:e�;����:t�o:ce;:��dea�;a�:sd���, Waldemar Vieira
nos Copenhague.' Prefeito Municipal

II - A ,,","ada ,,,ta ,ne d"ldl,á 21 _ Em v",ta a nossa' "da, o _

• REPRESEMTAÇÃO DE RA'DIOS
a escolha de "Miss Elegante Bangú San, �<;;

til CatlH1'rra", será em p�ol da A�sociaeão
nhor MaunclO XaVier JOlnahsta :esPQn �

no C�pr�t��r����:riO:e��:::n�����, p��am�s:���ad:de R<>abtlitação d� Santa Catarina.' savel pelos Dálias ASSOCiados em •
Estado nosso. ródios, eletrolas e amplificodore!; transi�torizodos

1:2 _ Altn1n!l mil cruzeiros custará o
• o ... Agradeço a.o Padre Rbs do mais alto qualidade Cartas poro CASA DO

'I"e�tI\fo de Luctnha D'Avlla Debutante do
22 - Viaja hOje para São Paulo • uma graça alcançada. A.O. TRANSISTOR, ruo dos Andrados, 1354 - 1" anJor

II bnlle 1I'1te'rn'Q'C':tonal do vestIdo blaneo
casal, Luiz Daux (Tereza). o. conjunto 14 - Pôrto Alegre -:- R,G. Sul.

":,:c�': :'!.'����á ..M�a:: :.: :��S1::;L�d:;��'��� Festividades do Senhor dos PassosCIIEMU carlazes da dia .

��·f�:g:!�: rf:��:�Ê:l
._- c r I T R o - John Justin _ GJynis Johns em

treito. beiro.

CUUI JIISt Tec��:�orDE ARANHA dOOE����it�o,P::r: o o����!� dO�i�:��:ode daobr�tC;::�:�
FONE; 3fl?fi 2.0 Filme; êste ano por um padre fran velmente, sera irradiado

., MATINADA" Stephen Boyd _ Kathleen _ Harrison
eiscano de Curitiba, o R. Pe. por estações locais, de mo-

FUGINDO 'A TEMPESTADE
Frei Gandolfo B\.Izzi, OFM, do, a que. tenha maior di-

Censura até 14 anos
jGvem professor universita· vulgação. Dar·se-a mais ou

rio e já notável orador sa- menos entre 17.30 e 18 ho·

era, especl�!mer'lte convida- ras dessa tarde,
do da Irmandade para êste
fim. Alias, devemos escla
recer que Frei BU7.zi e bar

riga verde, c peia l'l vez vi
rá à capital.

nPAt.IJif" "'.�
DEPÓSITO DE FAISCAS EUTRICAS A""M

���oo:���ó�o:����as�s�::r:�, eotC:��sC�iS::�=
nimodos tombêm se tornam alvo dos 'lZOf'@S

Exemplo potente e' á visto com tod.."s as ptOV'as
provados: o velho transformador servindo "0 rub"
estação do Estreito,

Não ha raio correndo a linho e (;dmtnfm'l"lt1b
cento e vinte quilometras da Usina de TuMl'óO afê
aqui, que não termine suo viagem sóbre o tral'1sMr
medor dessa Sub-Estação.

Bem contadas os vezes que o imprestnvel pifo
temo·l'as sem exagerar: nove wzes em pouco tempo
Ho: dias, O' último descarga elétrico, novomente c

;ogdu fáro. Veio correndo de Jomgua.
'Fe)izmenle que havia ou)"",) parç substitui-lo.
E de imediato entrou o funcionar.
O tal transformador deve ser colocol1c 'X>t 1'1'

em QUQlquer musêu com um quadro cortando SUll
história.

FIM DE SEMANA NA ILHA E NO CO!'lTl
NENTE. A natureza decretou: - Fico expresso�
mente proibida o descanso de fim de SE'MOna.

.

Nem passeios, nem ('onvescofes, rterr> :Jutros

diversôec:. quaisquer (lias sabados e domingos.
Nêste s(!ntido, fiz recolher o sol e vi mais chuva
Expedi ordens ó lua por(ll que deixosse de.

encher
Q�e desse o marcho á ré e COlTl1!Ça5se o lT'in-

guar.
\ Que o ordem mesmo é minguar
Protestar é pior.

Foz mal aos I'It!f'\rOS e azédo o fi9O(fo.
E também QUI!! nif'lQVem vó atroz dessas men�

sagens diórios de "O temPo nesto Copitol" e outros
o respeito

A4ndo mais �uelo'S qUe predIzem "ooro

De ordeM db c:.r Pres'<'1Pnte dest-o Juventud�.

ficam conv(ICados todos I"c:. s6t:ios poro comporece
Fem o reuniãO ce ASsel1'Ihleio Geral Extraordinária,
que ser6 r�lizoda nn p1"áximo domingo, dia 25,
I1UOndo serão trotados, entre outros assuntos refe
r'l'!ftfteS Q 1110. Concenftação de Mocidades e Juven
t' .� Esp;ritos de Sm\tQ Cot'<Uina.

F�, 18 de mOT,. de 196�

M_s"p..e.,-_

HOEPr:KE TEM às 2 - 5 -7-!) hs.

C;l.nti1\'f'l�Hi em

O C / R CO

àI; 10 horas,
Cantlnflas em

O CIRCO
Cen.')ura até 5 aFlOS

às 1 'h hs.
John Justln

Glynls Johns
-em_

TEIA Df: ARANHA
Tecnicolor

Censura até 5 anos
às 33� - 7 _ 9 hs.

Rex Ha\'1'l.�on - Doris Day ._ em
A TEIA. DE RENDA NEGRA

EéstmanC:llor
Censura até 18 anos

às2-4-7-9hs.
Ofllrge Hamilton

Obiores Hart - em -

BASTAM OOIS PARA AMAR

C_nemaScope_MetroCoLor
Censurn ate 14 anos

FONE: J:_
às 2 hs.

1.0 Filme:

Kaiwin Mathews
Julie Adams - em -

A MENSAGEM FA."',U
2,0 Filme:

Pat O' Brlen _ Ruth Terry en1:'
AS MULHERES SABEM MMAIS

�.t'i't:\�t� TO ano.

.ns 7Y2 hs.

1.0 FUme;

-IAiJROS
Cilll! GLóR!A

à,<; 2 hs.
John Justln - Glynis Johns em

TEIA DE ARANHA
Tecnicolor

Censura até 5 anos

às 4 -7 _ 91-t
Van Heflin

Sllvana Mangano em:

TEMPESTADE
Tecnlrama - TecniColor

Censura até .14 anos

Ciae IMPEBIO
as 2 hs.

Kaiwin' Mathews _ Julie Adams em:
A MENSAGEM FATAL

Censura ate 10 anos

,ás 8 hs.
1.0 Filme:

Alce Guinsess

John MilIs

Kny Walsh :em

(;',O'IOA SEM

\,ccnlco!ol'
2,0 FIlme'

Kai\vin Mathews - JuUe AClams em:
A. MENSAGtM FATAL

Mi\'CUI,A

Cenilura até 14 anos

&:iN RAJA IS, JaéJ

o - A entre1J!Ma que o Go

1;enwdol' Brizola CQ11cedelt

à rêde nacional do jornal
"Ulf.ima Hora", foi como

11ma espécie dff "trailler",
na defesa do grande movi·

menta de crtníLer tltm/)I!m.

nacional, em l(wol' da cfef'

{_'ão "em rmtnlJl'u pr�:ri1tUl",
de um C(j7lqre�so nitid<tmelt

te nacirl1Iali�ta. O Mmli

AS tradicionais festivida·

des do Senhor dos Passos,
data assinalada antigamen
te no calendârio do nosso

povo devoto, estão bem

prôximas de suas realiza

ções.

A Irmandade do Senhor

Jesus d')s Passos que, den

tro em 3 anos, comemorá·
rá seu bicentenário de e

xistência, prepara-se ativa

mente com entusiasmo.

de maneira que, os atos 11-

turgicGs tão gratos ao povo

fiel, se revertem do mesmo

brilhantismo e pompa, co�

nltl nus anos anteriores.
O tríduo preparativo pa-

11a,._a, cG1l\ nhão 1 liM

rompon'Cntcs ela Irmand':Jde.

Lcl'ó. inicio a 4. tcrmjn:mdo

a, C da :\lll'il cnLl'antc, na

bra.�ilcira, fora de partidos
polít1t:.o." e e7lCn7tl1m idCias

nm'as, 7JlIra (I. eleição de
um Congresso (fIte realme71
te tntemrête os uuerréesee

rá de 3 /)ilhiie.� de Cr1IZf'!

dessa sociedade de eCI)IIO-

mia nustrc onde (),Ç E,�/wl()s

do Pl1ra7ttt, Rio G. elo Sul e

nacionais. e 1)Ora que niia Santa Catari1W serão ().�

vinglle, 11011(/1/1MI,[e, (f !nt1t· maiores acionistas, .�Cl'(i dI'

d�'nf {lo dinheiro, tttl r-er- 2.,Ij hillttié.', Um (lam{/!>
rlfp{!do "a.�,�o nora tt l!O,�Mt 111(11í,�

Ú _ Conrentunnos, flue o iria, a1IT()1)eitandn-.çc -nuué-
1lns.'lO atllal Pwicol' T,"f}blati ria prima 11O.�MI flue anll'.ç

nt, é rc((c:OlI(Í.rio. 1/lIra('01I- era jogada fomo
.��n)ltdor e,<;1Jêll1o 1'/110 d{{.Ç o _ ttoíe, encrnüro rI.., Co

frll'('as orltlt(f,�, [àrcns do di· vemador Cel.�f) Ramos ('11m

nnetro. Para (''lllli111UlI' (I os problemas do impor/rm
ea711fjfln/!{L. rll'l'I'1'" ()� !Jra te município ele L(l1e.�. E.�·

si/oiro_,; r.Tiyil'em {i rctorma taremos 1Ia cidade serrana

eleitoral - f'édnlrt única e e contaremos... devoi.';.

A procissão de sábado,
saíra de seu templo no Me

nino Deus, as 20 horas, per
correndo as l'uas Rukão

Re"re, nt�T'ão a� ftg,IraS:
VERÔNICA - srt" Ely Faus

tino cl:l Silva; SAO JOAO
- sr�" Rerondill;!' Mal'�ins;

Viana, Tiradentes. Pmça
15 de Novenmbro, lado dn

Prefeitura e Catedral Metro

politana, onde a imagem
ainda no biombo permane
cerá expo�ta à visitação dos
fiéis. Domingo, às 16,30 ho?

ras, realizar·se-a a pmels
são solene, percorrendo as

ruas Ten. Silveira, Alvaro
de Carvalho, Felipe Sche'

midt, Praea 15 de Noven

bro, lado do Palácio. paran
do defronte à Catedral,.�
rificando-se ai o comovan

te Encontro. De-pnls. t('rmi
nado o Sermão, demandari\
a mesma praca. lado da

Prefeitura, ruas Til'adCl'lte.<õ,
Bulcão Viana, Menino ]):>11>1
e igreja da colina sob és te

padroeiro.
Mais detalhes, com esca

lação dos Irmãos e Irmãs

para guarda-de-honra do..a

imagens, e outras solenida

des, terão publicidade a!;1'.'l
vés das colunas dc.�t.e jornal
na data preci.�[L dtls festlvi- .

.w�_',,_,.� \',i9P1]If,
' .�'Qi.J.' .

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO O Mais Alltlgu U',Ui" Jt: Santa catanun TEn.Cr.m.-\ P"(dIP:Á.�,\'
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Plorlnnópolts, 25;3;62

Venha visitar sem compromisso

o E"�� 599,��";,
lfJ

Rua Troiano, 33
Flóricnópo'.s

[PRA
ACABA
.am o
desconfôrto!

� .�. r
v. VAI RCAR SURPRÊSA COM \ FACILIDADES DE

MÓVEIS
ESTOFADOS

TAMBÉM REVESTiDOSCOMVELUDO
Modêlos de extraordinária beleza LUXOBEl
- BELMATIC e DIVINOBEL revestidos com

4 tonalidadés de veludo à sua escolha -

VERMELHO, VERDE, AZUL e OURO VELHO
- ou em tecidos de grande beleza e dura
bilidode

: ,��� 1.970,��";,
SEM ENTRADA

F
.�

É P'RA ACABAR ...
••. com.o desconfôrtol

que oferecemos com as maiores facilida
des tôdo a linha de colchões de molas

DIVINO
da Pro bel. Sôo 4 modêlos de dasse para
Solteiro ou Cosol- LUXO - SUPER - MOLA
MÁGICA e ULTRAFLEX.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO o"mais antigo Di<irio de Sente Cotcrtnc
-----

rolissi0001-»
DR. OSMARD ANDRADE Dr. NILTON

PEREIRA

DB.
ndicador

LAoao DAOBA
CHnica Geral
__ J4:1nlCO _-

1Ilspec1alk!;a em llJoléstla de Senhor81 e v1aa un
Dé....-tas. Cura radical das tntecceõee agUdas e cr6-
nl�, do eparêlbc. l3enlto-ur1nárto em ambos os

sexos. 00M.!:a& do aparêlho D1&est.lvo e do siate
ma nenoeo.

Horário: da.s10 àlU,sO horas e das 14.,30 t.a 17,00
horas. _ Consultório: Rua Saldanha Marinho, 2
1.0 andp,r. (esq. dG. Rua �oão Plnto) _ Fone: 324&
Residência: Rua Lacerda Coutinho, n.o 13. CCh",
cara do Espanha) _ Fone: 3248.

ea SAMUEL FONSECA
t:IRURGIÁO.DENTISTA

Preparo de coyidades. pela alto yelocidade.
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Radiologia Dentária
CIRURGIA E PRÓTESE SUCO·FACIAL
Consultório: RUQ Jerônimo Coelho 16 -

10 andor _ Fone 222.5
Exclusiyomente com horas morca"-.

DR. MARIO GENTIL COSTA
MÉDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
JOSIt KÓS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

HORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 às 18 horas
Pela manhã, hora marcada, inclusive aos sábados

Telefone: 2989.

CONSULTORIO: .- Rua Ten. Silveira 15 - ccnj. 203.
- EDIFíCIO PARTHENON.

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende só com hora me-cede dos 8 às 12 e dos 14
às 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO 13 à partir de
1° de março - telefone 2891.

DR. CLO'VIS DIAS DE liMA
.. CLlMICA ME'DlCA " ".

Estomago, intestinos, fígado e vias bUlares.
Consultôrlo:
Rua Jeronlmo Coêlho, nO 1B salas 21 e 22.
Residência:
Rua São Jorge 32 fone 2721.
Dlàrlamente das 15 às '18 horas.
"'tende das 8 às 10,30 horas no Hospital de Caridade.

NO HOEPCKE TEM
------- -------_._

(UNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angll�t.la _ Complexos - Ataques _ Manias -

Problemático Afetiva e sexual.
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesil\

Insulinaterapia _ Cardiozolorapla - Sonot.er ..pla e

Ps\coterapia.
Direção dos Pslqulátrall -

DR. PERCY J01\O DE BOrtBA
DR. JOSIt TAVARES 'IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONfiULTAS: DaOi 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288

(Prao;a Etelvina Luz) - Fone 37-53
------

OLHOS - OUV100S -, N,'ÀIÚZ'
;. > e GAR$A�TA<"

Op�raçÕe5 das ArytiGDALAS' ·pbr··prQ�es.so'
MODERNO

.•

EQUIPO de OTORRINO(único .. ndGQpital)
para exame de OUVIDOS; NAR·IZ .•

GARGANTA .,

Refratar BAUSCH·8: LOMB P��Q···'.receifp
de ÓCULOS..

'

•
,

Tra lomento das SlNUSITE2 por ULTRASOM

Dr.· GUERREiRo da FONSÊCA
CONSULTAS PéLA MANHÃ E' A TARDE

- Rua Joõo'Plnto, :55 - f:one 356'0
_ Ruo Fel'Pt Schmld1, 99 - Fone 3560

VENDE-SE
Uma caf;a de maGelra. pintada a óleu, com a�U!l. luz

e aparelhos sanitários, medindo 10 m dI:' Crente por 47 m

de fundOõ. sito a Rua Porte!!a. 51. em Barreiros.
Tratar -com o Sr. Sílvio José Martins à Rua General

Nestor Passos, defronte ao n5' 48.
-------

VENDE·SE

�e"de-,e aP;;s�de�;i�H3t�o�:E�T:Uo Juco Lovde
105 e Ver e trator COM o' Engenheiro
Rui endereço.

:;
• .1;, ,. '.�-'."

!���s !:::cs�da��en�:le::��
_ Vânia Moritz, renunciou o titulo sen, receberá muitos cumprlment:o:> pelo'

�:I�cr;' B��;��,�:���a:n �'�l� �:a:!ISpe���ltsaeu�a�:�����eVi����'e a�;�s:� :�:ên���V�:I�ár���j�� :::nt���:�r�;� ;:�.:.��mo_:_voga:._
_ 1 icece. O Diretor de Concursos em Santa cepçâc.

• • • 1..

R A [S roxno (I ca.arme, Jornalista aMurlc10 Xavier, a-
d filme quepela ADalO G�ARUJ de Florianópolis :'�M" A.::,1 .�.I':.''''- _. ;I:,'._. 'I

c0,Plpanhaao do Colunista,. recebeu a co- ass;:;ã ,·:�!.:::��oodi�r�:I: de maio, no"
•

� ":: .

r

"

mumcaçuu onctet que rei remenda on- �jne -aao José" em beneficIo' da ASSO-'. de 2. a Sabado . " .. I.v,)_�.:·-� _ :..:J ���'c���,�L����l�I':�I� ;o[)�I:ça;e�e::�i�:' cíeção d� Reabil�;os:�h��a�' ::;ã:�:�'8,00 - Correspondente Columbus xa ooasíúo u [omarísta �audclo Xavier, �l�on:���n�sttn;cação será felt'a. pela EX"l�:;; =1�;�r%�raA���10 Guorujá -n-R-.-;tÜ-I.-U-·EMAR Ô. ���v��� ���I� ;'e��:�;��a�a;l�o:��lt�:::d� ma. ara Edlth =r: r= .•11,55 -Reporter Alfred
Oi:. MENEZES no certame de �, vànra e seus pais con-

_ Os srs Drs: João Batista Bonas-'12,25 - Correspondente Columbus ,,"" coroaram e ace�taram o cO�1Vlte para o
sis e Evaldo Mosimann, hoje, estão tro.,12,40 -Político de Desenvolvimento Formado pela gscuta de pfóxrmc ano. Mmha oplnlao: At�tude cando de Idade. Comes e bebes, na resí- III15,00 - Correspondente Colurnbus Medicina e C.irurgia do Rio correta e srmpauce tomada pelos pais da

_ .

d ndo ...16,55 -Reporter Alfred de Janeiro. Ex-Interno fio bela moça, evitando �ossivels -rorécas''. dêncra o segu ;.. •18,10 -Resenho Titônus Hospital da Cambõa .- Da escore a Idade o Sr. sIdney. Moritz e a
_ O casal João .roaníões, Consul da ii-18,55 - Correspondente Columbus :a:=n�ad�a �:;:r!!li::�� Sra. ZeUa Morltz, pais d.e Vania, vI�am Greda, em Curitiba, recepcionará, na-'�: :�g = ���::;�n��f��:.cOJurnbulo. Mie-.Pubfe. ��:V��:�r��r����:. ��:�!a�e��8ea:.con�eceu q;ela Cidade - Data Nacional da Gré-

_22,05 - Grande Informativo Guoruiá Especialidade: DOENÇAS c a.

•Rá��G���i�t�:"��tíc::�i!e� i:�� Kct.8� 5 �Ec�:����:S - PARTO mun�a��rc��I:=:s'd�ec:�:us;;:em� aM��� Ilde;a�oo �:u so�:��r����l -;o�: c��� �Kilowatts - onda Curto - 5975 Kcls - 49 metrOl Consu1ta: l\Illternid'l.de Sama Catarina d: 11152. Sua coroação a-
Reis e Mario corrêa, palestrando no Bar �

�:��eJa Jlutra, pela ma- contece�á .

na SO�led�de Gual'anl, quando do Querêncla. •
Residência: Esteves Jp-

' �e:Le:r:�: l��xa ����o���me:: M��r::I��
_ Radar na

•

s�c:edade, na RâdIO'
" nior, 62 - Tel. ,2235 _ Márcia Reis, foi eleita Rainha do Atlân-

Guarujá próxima quintafelra ás 18,35 hs.•
________

�. ��o p��t�·����ts�ad�ol�:jn!:��� ��o���� (lá minutos com a socied�de). patroci-.
boriÚ. Sebastião Reis, já está. em ativi-

nado pelo Express� :1�rlanoPolls. •dades.
. _ O Col�nista lança um apêlo ao.

- Vânia Morltz, foi convidada para �o::�I�I�a:IO�:r��::!�çõ�:r:�mab:�e:���'assistir o)Concurso de Miss BIasi! pelo da Associação. de Reabutação de Santa j��r�to�ô�oO:;t��i�:d�o�:r:a���j: ��� Catarina. '

,
nhecer..

_COMENTAM QUE.. O Sr. Ge-'
_ Mala próximo, virá a esta Capl-

raldo Wetzei, palestrou em alemão com III
tal, o Chefe da Missão Naval Americana �e�I�C���o:��I�'�d�I�:���ned� �:::::� •Almirante Hazellt wcath{:rwaz,' acompa- lançou a moda masculina em cnciuma'
�i��sdO__d�n�:aVI:�:ad: ���: �u:;�� �f�� apôs o Carnaval.- "Floriacap" será o.
pit�1 e ao Vale do Itajai. O programa �o;�i�::�!a��i:�pnç�!����c��l��IS�Iãc;'
ser.a .elaborado pelO. Comandante do 5.° de terno marron corte "British Look" _ •.��st��tocaN:;��: Almirante Jurandlr Mul-

�a::�!oB�a:7:e�r:��a:o:n�� �â�:;b:�� •
xador japonês teve magnífica recePção'

Sllv;'- I�;a �:�:C�I:s���:hSte�:C����t2d: �� !;v�l�t�!�I::va�i; � L�:ri�'�' ;:� •
Odete Meyer, estão organizando o Bingo conhecidos mil nomes para candidatos a'do prôxlmo dia quatro no Clube 12 de A- deputado estadual para vereador dois mil •gosto. Os brindes estão expostos' na Vi- "B b 'd 50 to t-S,� fi O R OS _ trine do Magazln: �o:PCke. _ �PIO��"

as e mega ns es ao para.
S O C � F E Z • � Hoje, ás 16 horas, Chá da Medicl- S b

.

I
.

li
-

d
•

.....----- • na, com a presença da jovem e guarda fio expe-;;ên:la�re °a ���e:I���1:0� o

e

res���ad� •
_ rlanopolltana. da vida. •

--------

� - Hoje, o se�a�o·r Irlneu BOl'nhau- Um bom 'dOml�g: :mra vocês _ tchau
•

._-----_._----------------�
DOENÇAS DE SENHORA:'

"""""'11.111"."'''''PARTOS. ONDAS CURTAL I

-Clínica e Cirurgia de Ouvidos, Nariz e Gargonto
Ex-chefe dos serviços de orl do csslstenclc médieo
social da armado (Rio), do hospital do arsenal de
Marinho do Rio de Janeiro e do hospital do univer
sidade rural, - Ex-assistente dos serviços de orl do
policlínico de botofogo, Rio (prof, David Scnscn)
Ex-estagiário do clínica de or! do escola de mediei.
no e cirurgia do Rio de Janeiro (Prof, José Kos).

Consultório: R. Jerônimo Coelho, 325 sI. 108
(Edifício Julieta)

Dtértcmente dos 16 às 18 hs.
Tet. -- 2222'

ATENDIMENTO GRATUITO PARA OS REALMEN·
TE POBRES

"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA

PRE·GINASIAL ADMISSÁO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSO�

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFiA
- Baseado nos mail morde"o, processai pedo'

gógicol.
- Eauipado com máquina. noyos.

Dirigido "elo:
PROr. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORARIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Faça .ua i"scriçõo ° Ruo Dr. FulVIO Aduce'

antigl'Ii 24 de Maio, 748 _ la andor.
ESTREITO Florionopoli.

CURSO CONTINENTE
Preparam-se alunos paro as concursos de:

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURARIO E
D_ATILOGRAFO Faça suo inscrição no "CURSO
CONTINENTE" à ruo Dr. Fúlvio Aducci, 748 _ 1°
andar - Estreito.
Turma a iniciar no dia 20 - 3 - 62 ainda há 01-

COMUNICAÇÃO
A SAUNA FJNLANDEZA TEM A SATISFAÇAO DE

COMUNICAR QUE JA SE ,ENC0NTRA A DISPOSIÇAO
DAS DISTINTAS CLIENTES, MASSAGISTA ESPECIALI
ZADA rM SENHORA!'), PARA TRATA..\1ENTO CONTRA
OBESIDADE, DOl.I�S REUMATICAS, MA CIRCULAÇAO,
ENXAQUECAS etc.

ATENDE NO LOCAL COM HORA MARCADA NA
RUA TRAJANO (antigo RANCHO DA ILHA).

ALUüA-SE
Duas salas o rua Mal. GUilherme n.o 1 esquino <h

de Arcipreste Paiva.

'Poro Consultório mêdico ou e;,critório. Trator com
o proprietário no mesmc local

INGLÊS FRANCÊS
Y ÁZIGI

Devido ao preenchimento completo das vagas exis
tentes, o Inst.ltuto de Idiomas Yázlgl decldIu abrir novas

classes ,de Ingiês e Francês, para satisfazer aos Interessa
dos. As matriculas estão abertas na Secretaria do Instituto,
à Rua Trajano, 14, 1.0 andar (esquina com a Rua FeUpe
Srhmidtl.
------ ------------

Hospilal de Caridade

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e

EDITAí. - Remoção de Despojos
EDITAL - Remoção de despojos

Levamos 00 conhecimento dos DO. Irmõo:; e

demo i" pessôas interessados que, de conformidade
cem resolução >;lo Mêso Administrotivo desta 1 r
mondode e Hospital de Caridade, com o prazo de 30
dias e durante o mês de abril p'. vindouro, seja pro
videnciado o remoção dos restos mortais, cujo
prazo de inumação de 5 anos, ou arrendament_o, já
de há muito expirora-m.

Findo o prazo acima, os despojos serão reco

lhidos ao Ossário comum independente de mais
aviso.

Diariomente, no porte da rnonh=, no S�cretoria
do Hospital de Caridade, prestondo�se, outrossim,
quaõ;1uer informações respeito o arrendamento de

carneiros, remoções e transferências de despojos,
etc.

Consistório em Florianópolis, 25 de março de
1962.. '. I

CeI. Orion -A, Plott Mord@mo da Cult_o.

,::'::,.c.,;· >, :':".>,;;.'� "",i'_�_ )

ADVOGADO

�ILVA_ JA�DIM l�
•

Dr. Ayrlon Ramalho'
CLINICA DE CRIANÇA� _
noC;:s�\tt�: d:�:rid::�.hã ,
A tarde, no eonsultort, ,

das 15,30 bs. às 17,3° 1.5. f
�::=!�Ô;I� l�"aand:�n: J
telefone 2786. •
Resld('ncla� Rua Padre •

Rnma, 63 - Telt"tol\� 27��

--_._-_.- -- .
Dr. Walm;;r Zomel ,

Garcia ,
Diplomado peta Facuhhulc •
NaclOuaJ Je .:1edicil1� da. •
Universidade tio lira.sd

zx-uuerno po, concurse da

Matenudad�-l!:::;coJa. «ser •

���;u�: �I���). U:�_�:�"C�l�� •
do Serviço de CIrurgia co •
Hospital LA.P.E:.T.C. do Rio •
��L:t�:I��r�:�l:Oe �Oa r:;=� •
ternidadc Dr. Cados Corrêa. ,
��:��:s ;E u::.����,�� •
- �ARTOS SEM VOlt pelo'
C:�::�t�rl��i��:r;��:I�l�- •
to n. 10 - das 16,OU ás •

Agradeço uma graça al
cançada M. L. M.

WALI· PUBLICIDADE

l.
UI femamlo Machado, 6

TEL, 24-13

Flarianópo lis

Florianópolis, 25/3/62

Vânia Moril� Renunciou'o Título - Márcia Reis Será Co.•
roada - "Radar na Sociedade" na Rádio Guarujá •

Ilustra nossa Coluna, a.'
bela Vânia Moritz, que re-.
nunciou o titulo de Miss'
Santa Catarina, ficando.
com o de M tss Radar de'
Santa Catarina, título ori I

ginal idealizado pelo COlU,'
,

russa Vânia, aceitou o.
convite para retire entar o'

•
•

noso Estado no proxtmo,
ano concurso de Miss Bra ,
silo Sua coroação acontece-:
rd em 1aneiro próximo, na.
II Festa da Confraterniza •

•
ção da Sociedade catan-.
nense, promovida pelo Co •

• •
lunista em combinaçao.
com os Diârios Associados.,

_ E ..ETROCOAGULAÇ.\O
Cllnsultórlo - Victor

Meirelf:'<>, 24

6 horas.

\ Residência

das « à

EdíficJo
FLORIANO'POLIS - SANTA CATARINA

Florianôpolis - 5(> a.....ar
- fo'uue: 27-17.

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

@.,

VENDE-SE OU ALUGA-SE
Uma ótima residência de material, recém-construída,

no Bairro Bom Abrl�o. Tratar à Rua Jerônimo Coêlho _

Ed. Sanw Antônio - 1.0 andar. Ou pelo tone 3351. ótlmat
condições de pagamento.

BICICLETA
vendc-s� uma completamente. i';eformada; .. rqar!..IlAPOLO. Tratar nesta redação, com Ivan Silva:("A BOU MlJS !PERFEITA DO I"",r�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tliiago Apresento' Departamento Ceotra de ompras confortovel,!.!��;c��struçôodemadei,a)

Ed" I d C
A"

P
,

bl" 09 03 29 Tendo 1 vcrcndôc, 1 sola de visita, 1 sola de jantar,

111_";1Iii deOc���<��n��c:�tr:�����f!:l�u��!t. c�n�l�d�r�P;]·,erãO m�;n:� l;!!i: Patr�' t;j;t��I?��i:���l��r�Z���:�
conformidade com o artO XX _ Banco reguada com abertas, às quinze horas, _n_ov_a_'_-_PRE_B_ID_ENTE T_e_le_fo_n_e_'_36_1_5 _

11, ítem II, do Regulamen- encôsto reforçado com fer- do mesmo dia vinte e seis

E D I T A L
'to aprovado pelo Decreto ro, de 3,OOm de comprlmen por funcionários deslgna-
SF-25-08-61/332, toma pu to, em madeira de lei, pln- dos pelo Presidente do D.

blico que fará realizar, no tado de azul, para galpão, C. C. e na presença dos

dia 26 de abril de 1962, na Unidade _ um, Quantlda- proponentes ou seus repre-
sua sede, à Praça Lauro de _ 6. sentantes legais.
Muller, nO 2, {fone 3410), OBS.- 8 - Abertos os envelopes,
'CONCORR:tNCIA POBLICA, 1 _ Com exseção dos cada um dos Interessados
nas condições seguintes. itens em que haja especl- tem o direito de apôr o sua

1 _ OBJETO DA CON- ücacão eeüntde, a madeí- rubrica nas folhas de pro-

CORRfJNCia ra deve ser de imbuia, en- postas dos demais conccr-

AQUlSIÇAO vemlzada na cõr natural, rentes.
I _ Carteira dupla dian e os móveis montados no 9 - As propostas rmodê-

"terra, com tinteiro croma- local de destino. lo 001. à venda na ImpreJ".-

do, Unidade _ Um, Quan- 2 _ As carteiras devem sa Oficial do Estado), de-

tidade _ 129. ter a largura mínima de verão obedecer às condições
IA _ Carteira dupla cen- 0,95m. eatabelecldas neste Edital.

tra\ com tinteiro cromado, II _ ESTIPULAÇÕES nas instruções constantes

Unidade _ Um, Quantida- Os interessados deverão do verso das mesmas, bem

de 774. apresentar os documentos como às exigências do De-

IB .:_ Carteira dupia tra- mencionados a seguir. ereto nO SF-25-08·61/38)
seíra, com tinteiro croma- 1. _ Proposta, setedee de 1961, e demais dlspoif'
do, Unidade _ Um, Quan- ambas as vias com Cr$ . ções Estaduais e Federal.!!

tldade 129. 12,00 de sêto Estadual e sôbre ConcorrêncIas.
_ OU _ mais a Taxa de Educação e II - JULGAMENTO

IC _ Carteiras mistas con Saude de Cr$ 10,00, por to- 1 - Pela comtssão Julga- marca de São José. Manoe·
jucadas, para dois alunos, lha. em envelope fechado doura, posteriormente, se

em madeira de Imbuia en e lacrado, contendo: rá declarado vencedor o pro

vereneede na côe natural a) Ijesígnaçãc do nome e ponente que oferecer:
e metálica, em tubos de e- enderêço da firma propo- a) Menor preço, conslde-

.etruduto, rigldo, protegl- nente; rando-se desêontos, banin-

do contra a' corrosão, pln- b) especificação, a mais cecões. Impôstos, despesas
cace em côr semelhante à detalhada possível, tnciust- e outras vantagens;
da madeira, Unidade _ ve marca, do material que b) melhores condições de

Um, Quantidade 903. se propõem fornecer; entrega;
II _ Escrivaninha, com 5 c) preço unitário e glo- c) melhores condições de

gavetas, para professôr, bal, com a expHcação de pagamento.
fechadura tipo Vale, nas que estão ou não Inoluldaa 2 - Em Igualdade de con

dimensões de 1,25 x 0,79 ou as despesas de Impôstos, dições será dada prererên
mais, com pranchetas late- taxas, fretes, cerretcs. segu cla a firma estabe.ectda no

rate. Unidade _ Um, Quan . ros etc.: Estado. no lugar Barreiros, neste
tldade _ 43. d) condições e prazo de 3 - Em caso de absolu- Munlcipio, com a área de

entrega do material, no Ic- ta Igualdade de propostas, seis mU duzentos e noventa
III _ Escrivaninha, com 7 cal Indicado: pI. REorAO será sorteado o vencedor. metros quadrados (6.290
gavetas, fechadura tipo ESCOLAR _ EM FLORIA- 4 -- A Cocorrêncla poderá
Vale, frente e lados fecha- NOPOLIS, onde será pro- ser anulada, uma vez que mts2), fazendo frente, a

dos, pranchetas laterais, cedido o exame de recebl- tenha sido preterida for· leste, com a estrada velha
nas dimensões de 1,25, x menta; malldade expressamente exl de Biguaçu; fundos com

0,70 ou mais, Unidade -_ e) declaração de conhech gida pelas referidas Leis e

Um, Quantidade 88. menta e submissão às nor- a omissão Importe etn pre·
IV _ Cadeira simples, re- mas deste Edital e da Le- Juizo aos concorrentes, ao

forçada, Unidade - Um glSlação referente a Con- Estado ou à moralidade da

Quantidade -86. corrênclas. Concorrência.
V _ Poltrona giratória, es NOTA: Serão recusados 5 - A Comissão JJ.dgado-
tofada em plástico, com os materiais cpm dlmen- ra reserva-se a direIto de

braço, Unidade - Um Quan sões e outras caraeterlstl- anular a Concorrência, ca� anexa, sendo que, atual
t1dade 5. cas aquém das especlflca- so as propostas apresenta· mente, a estrlj.da federal
'til L' �tIoltrtma-:trD, 'e8'Il&- - ções, o que ocaslon18't· �Ul das não correspondaar' aot "SR-59, divHllu o terreno em
fada em plást1co, com bra gêncla de substituIção, reti- interêsses do Estado. duas (2) partes. A posse
ço, Unidade _ Um, Quan- rada urgente, chamamento Florianópolis, em 9 de dêsse terreno tem sido por
tldade -,10. do segundo colocado, exlgên ---------.

;;tst�o,SOf�n�:;��a�;:, �I�od�al���e;,ê���çã�ef:t��: Departamento Central de Compras
��n�a�:a�;o negro. no. ::���i�'a..�au;:�I:t��u:."� EDITAL DE CONCORRENCIA
�t;:::���e� ���'�uaXnt�:�� fo��ed;�, ��C;te externa PU'BLlCA M.o 17 02 18
de _ 88. do envelope contenedor da
VIllA _ ou quadro negro proposta deverão constar
nas dimensões de 1,50 x os seguintes dizeres:: CON-
1,00, Unidade - Um, Quan COlUU:NCIA PUBLICA ND

tidade 17a.. 09-03-29, (DEPARTAMEN
IX Cestas para papéis usa TO CENTRAL DE COM·
dos Unidade - Um, Quan PRAS _ PRAÇA LAURO

tid�de 48. MULLER - NO 2. FLORIA
X _ Coletor de lixo, em NOPOLIS.
madeira de lei, pintado de 3 _ Em envelope separa

azul, para galpão nas dl- do contendo os dizeres do
mensões de 0,45 x 0,80 x inciso ant�rlor, além do

0,30, com tampa, Unidade têrmo DOCUMENTOS, em

_ Um, Quantidade - 8. caracteres bem destacados,
XI _ Apagadores de fel- encerrar-se-ão os documen

tro, Unidade - Um, Quan tos comprObatórios de iden

tldade - 86. tldade e idoneidade:
XII _ Armário com porta a) certidão de Registro
corrediça, vidros claros, na Junta Comercial ou

trilho e rolamento de aço, Diário Oficial que tenha
fechadura tipo Yale, nas publicado o documento de

dimensões de 1,10 x 1,50 ou constituiÇão;
mais, Unidade - Um, b) atestado de idonelda-

Quantidade - 43. de, pass8.do por Banco ou

XIII _ Cavaletes para ma duas firmas de comprova
pas, em madeira de lei, en da Idoneidade comerciai;
vernizada, Unidade - um, c) prova de quitação com

Quantidade 86. as Fazendas E$tadual, Fe·

XIV _ Armário com porta deral e Municipal;
corrediça, vidro claro, tri- d) procuração, se fôr o

L.:�==='-_J--". �a� :i���aS�:Sntodede l��ã� ��:��=:ed�oa :r�::e�:�
1,50 ou mais, Unidade, Um à abertura das propostas.

�� __• _..:_ .. __...... ,_. __ ._._. � Quantidade 5. 4 - Os documentos aci-

Departamento .. Central de .Compras xv - Me.. de centro, re- ma (ou parte dêle,' pcde-
da, Unidade - Um, rão ser substituldos pelO

;t E COUCORRENCIA Quantidade - 5. Registro da firma no IM-.

DI.TAL D n XVI _ .'rmOrlo tmngul.,. par�mento Central de

porta bandeira, com porta Compras do Estado de San-
, PU'BUCA N.o 14 02 15 de v(dro claro e de 2.50m ta Catarina.

de altura, Unidade - um, 5 - As propostas deverão
E,PI'tAL DE CONCORRI!:NCIA PUBLICA N.o 14 02 15

Quantidade _ 5. ser apresentadas em d,Jas
O Departamento Central de Compras (0_ C. C.). de

XVII..!.. Mesa para mãqui- vias, com a rubrica dos PT?-conformidade com o art.O 11, ítem III do Regulamento
na de escrever, com 2 ou �nentes em tôdas aS pa

aprovado pelo Decreto SF-25-08-61/382, torna público que
mais gavetas, nas dimen- glnas, seladas na forma do

fará realizar, no dia 27 de março de 1!l62, na sua sede, à
sões de 0,90 x 0,45 x 0,75, item I, dêste Titulo.

Praça Lauro Müller n.o 2, (fone 3410), CONCORRtNCIA
ou mais, com prancheta ao 6 _ Os envelopes, conten

Pt):BLICA, nas condições seguintes: lado, Unidade _ Um do propostas ou documen-

r Quantidade - 5. tos, deverão ser entregues
1- OBJETO DA CONCqRRtNctA XVIII _ Caixa porta pa- no Departamento Central

pel de expediente, Unidade de Compras, à Praça Lau·

_ Um, Quantidade - 5. ro Muller, nO 2 (fone 3410).

XIX _ Mesa, pintada de até às 14 horas do dia 26

azul, nas dimensões de 3,00 de abrU de 1962, mediante
, x 1.00, em madeira de le., recibo. em Que se menc1o

DIGO, nas dImensões de nará data e hora do recebi

3,00 x 1.00 x 0,78, em ma- menta, assinado por fun-

CRíTlC A E NOTICIÁRIO
QUADRO DAS COTAQOES

6- Excepcional. 5 - ótimo. 4 - Multo Bom. 3 - Bom
2 - Reeutar. 1 _ Fraco. O - Péssimo

ESPETACULAR PRODUÇÃO DA ORGAN(ZAÇÃO
RANK - 1961 - 1962

O PRISIONEIRO VAGABUNDO (Two - Way Stret
hs) Dtreçõo: ROBERT DAY Elenco: Peter Sellers,
Wilfrid Hyde White, Mourice Denhom. Em tôda
o história dos córceres do mundo jamais se encon

troró uma igual a esta, em que. os presas entram e
soem e se utilizam de suo próprio cela como "quar
tel" para engendrar farmidoveis cssoltos!
O PESCADOR DA GALlLÊIA (The Big Fisherman)
Direção: FRANK BORZAGE. Elenco: Howard Keel,
Susan Kohner, John Soxon. Um espetáculo sem

precedentes! GIGANTESCO _ .. A história de um

Gigante entre os giganres! Simão - chamado Pe·
dro. UM HOMEM entre os homens!

para a justIficação prévia.
Nov. 20/61. (as) Thereza

Orlsólla Tang, Juiz de DI

reito. DESPACHO: Vistos,

etc. Julgo por sentença a

justificação processual nes
tes autos de ação de usuca·

pião, procedida a recuen
mente de Manoela Maria

Mendes, para que produza
seus efeitos legais. Façam
-se as devidas citações: a)

_ Por mandado: a) -

aquele em cujo nome este

ja transcrito o Imóvel (Có·

digo de Processo, art. 455, I
2.°). Na falta dessa trens

êrlção junte-se, lmpreterl·
velmente, certidão compre
batórla' de ausência de

transcrição. (Arquivo Jud.

voo 80, pág, 48; vol. 78, pá.g.
99);' b) - à Fazenda 'Mu·
Ricipal na pessoa do ar.

Prefeito; c) - aos con·

frontantes certos e suas

mulheres, se casados torem;
d) _ ao Representante do

M. P. 2 - Por edital, com

prazo de 30 dias, afixado na

sede do Juizo e publlcado
uma vez no Diário da aus

tlça e três vêzes no jornal
"O Estado" de FlorIanópo
Iis; a) _ Aos Interessados
Incertos. Essas publicaç6es
deverão ser teitas no prazo
de 15 dias, contados de sua

fixaÇão na sede do Juizo
sob pena de nulidade (art.

178, n.o I1l do c. P. ClvU),
conforme já dizia, aliás o

autor do ante-projeto do

citado Código (Pedro Bat1S-

Edital de dtação para
conhecimento de tercei-

ela mantida, mansa, pacífi
ca e inlnterruptamente,
sem oposição ou contesta

ção de terceiros, ali perma
necendo com ânimo de do-

ros, pelo prazo de trin
ta .dias.
A Dra. Thereza Orlsólla

Tang, JuiZ de Direito da
Comarca de São José, Es·
tado de Santa Catarina,
na forma da Lei, etc.
FAZ saber aos que o pre

sente edital virem, ou dêle

·k. que se manifesta por
benfeitorias consistentes na

casa de moradia já aludida,
cêrcea e árvores frutUeras.
A posse exercida pela pos
tulante conflgura perfeita
mente o ueocapíâc extreor
dinárlo, definido na art.

550, do Cód. Civil, que ed
mlte o domi!lin pleno inde

pendentemente de justo ti·
tulo e boa fé. DIante do ex

posto, a postulante, não

possuíndc titulo de pro

priedade sõbre o referido

terreno, quer adquirir O do
minlo pleno do mesmo,
conforme dispõe o art. 550,
do ci�do Código, e de acôr
do com os arts. 454 e egta.
do õôd. de Proc. CivU, pelo
que requer se. digne V.

Excla. designar dia e hora

para a audiência de justI·
ncação onde comprova.:rá o

alegado com as teetemu
nhas constantes do rol
abaIxO, citando-se, após es

sa formalidade, os atuais
confrontantes e seus côn

juges, bem como o órgão do
Mb1lstérlo Público e, ainda,
por editais, os interessados
Incertos e desconhecidos,
dispensada a citação do

DominIo da União à vista.
da Jurisprudência dominan
te, sendo que (IS citandos
poderio apresentar a defe
sa que tiverem, no prazo
legal, e, se não o fizerem,
se,la esta julrzada. de Ime

dIato, procedente, conce

dendo-se-lhe o competente
titulo de dominlo para
transcrição no,�" ••
Imóveis depta Comarca.
Protesta-se pelas provas em

. direito permitidas, inclusI
ve testemunhas, vistorias,
e depoimen� pessoais se

houver contestação. Dá·se
o valor de cinco mil cru·

zetros (Cr$ 5.000,00) para
efeitos fIscais. Termos em supra (as) Thereza Orlsó

que Pede deferimento. São
.

'Ua Tang, Juiz de Direito. E
O Departamento Central de Compras (D. C. C.), de José, 18 de novembro de: ((iliara: que chegue ao conhe·

conformidade com o art.o "11, item III, .do Regulamento 1961. (as) Zany Gonzaga, elmento de todos, mándei

aprovada pelo Decreto SF-25-0��61!382. t�rna ·publiCO.que. advogado.. R.�l: J""é Jorge,. passar � p.��,�e�� edital e

fará realizar, no dIa vinte e alto 'd; março. de, .1�62j na�/ :de' 'Melo, ��nte à' rua mais dei�:� r para ser

sua. sede, à Praça Lauro Müller, n,o 2, (fone 3410), CON'-' Hilário vtefrá, ·D.o 42; He) 'publicado ria prensa e
. CORR:tNCIA POBLICA nas condições seguintes: tácUto Carpes, residente em afixado no lugar do cost1!-

I _ OBJETO DA CONCORRENCIA Florianópolis, os quaIS com- me. Aos treze dias do mes

AQUISIÇAO parecerão à audiência -inde- de dezembro de mil nove�

1) Tecido de algodão, em peças, com largura de 1,50 p�ndenteJl1.ente de inttma- centos e sessenta e um. Eu,
mts., marca "SATURNO" ou similar. Unidade - metro, ção� no dla e hora. que lhes Arnaldo M. de Souza, escrl·
Quantidade _ 1.200. fôidesignadó; DE&PACHO: vão a datilografei e subl-

2) Tecido de algodão, em peças, com largura de 1,40 R. H'. A. R. Designo o dia. cre'!O. (ass) Therua GIiBó
mts., marca "AGUIA AZUL" ou simUar. Unidade - metro, 28 do corrente, às 10 horas, lia Tang, Juiz de DIreito.

Quantidade - 500. -------- -----

3) Tecido de mescla, côr azul, marca "ARMADA" ou

similar. Unidade - metro, Quantidade - 1.000.
4) Tecido de mescla, côr beije, 'com largura de 1,60

mts., para confecção de vestidos e camisas. Unidade •

metro, Quantidade - 1.000.
.

5) Tecido resistente, para confecção de colchão, tipo
riscado, com largura de 1,40 mts. Unidade . metro Quan
tidade - 500.

6) Tecido para confecção de pljamas. Unidade - me-·

tro, Quantidade - 500.
7) Tecido de côr branco, para confecção de colchas.

Unidade· metro, Quantidade - 500.
8) Tecido de fixollne, listrado de vermelho em fundo

, branco, para confecção de camisas, Unidade • metro,
Quantidade - 100.

9) Tecido de f1xollne, lisbrado de verde em fundo
branco, para' confecção de camisas. Unidade - metro,
Quantidade - 100..

.

101 Tecido de flxoUne. listrado de azul em fundo

branco, para confecção de camisas. Unidade - metro.
Quantidade - 100.

11) Tecido de brim, liso, tipo linho, côr beije, para
confecção de ternos. Unidade - metro, Quantidade - 75.

12) Tecido de brim, liso, tipo- linho, côr azul marinho,
para confecção de ternos. Ullldade - metro, Quantida�e
-75. .

13) TecIdo de brim, liso, tipo Unho, cOr cinza, para
confecção de ternos. Unidade - metro, Quantidade - 75.

14> Tecido de brim, liso, tipo linho, côr marron, para
confecção de temos. Unidade· metro, Quantidade - 75.

15) Tecido tipo Lulslne, côr preto. Unidade· metro,
Quantidade _ 100.

18) Teclqo, tipo Lulslne, cõr azul claro. Unidade· me
tro, Quantidade - 100.

17) Tecido comum, para confecção de aventais de ser·

viço. Unidade - Ipetro, Quantidade - 200,
18) Tecido de chita, para confecção de capas de aeol·

choados. Unidade - metro, Quantidade - 200,
OBSERVAÇ6ES: OS proponentes deverão especificar,

pormenorizadamente, os tecidos que se propõem fornecer,
além de remeterem amostras.

Entrega das propostas, até às 14 horas do dia 28/3/62-
Abertura. às 15 horas do mesmo dia 28/3/62, conforme
edital publlcado no Diário OfIelaI; do E8tado n.o 7002, de
dois (2) de março de 1962.

Hermes Tustino palrianova
PRESIDENTE,

conhec1mento tiverem que,
por parte de Manoela Ma
ria Mendes se processa uma

ação de usucapião, em que
é objeto o Imóvel sIto no

lugar Barreiros, nesta Co

marca, cuja petição Inicial
é a seguinte: "Exmo. Sr.
Dr. Juiz de Direito da. Co-

A ILHA DO PECADO (Virgin Island) Direção: PA"!
JACKSON" Elenco: John Cossovetes, Virginia Mas
ke:l, �idne� Poitier. Uma aventura deliciosa, vivido
em uma paradisíaca ilha do Ccnbe, por dois namo

rados que se amam com todo o ardor! As cõres, a

história, o desempenho, fazem dêste filme o mais

agradável visão cinematográfica!
la Maria Mendes, brasileira,
solteira, de prendas domés
ticas, residente em Barrei
ros, neste Municlplo, vem

perante V. Excla., por seu

advogado, intra-assinado,
promover a presente ação
de usucapião, que tem o

fundamento seguinte: E. S.
N. P. Q. Há mais de v1nt.e
anos, por si e seus enteces
sares, a postulante tem pos
se de um terreno e respecti
va casa de moradia, situada

ATJ:: O úLTIMO OBSTÁCULO (The Moves To Free
dom) Direção: GERO OSWALDo Elenco: Curd Jur

ges, Claire Bloom, Jarg Flemy. O Terror com a An

gústia, a Intriga, com a Traição, a Violência com

a Mêdo, oucrorn-se contra a vida de um Homem
que amava a liberdade! Um dos maiores sucessos

lírerértos de STEFAN ZWIG transformado no mais

empolgante filme!

� A FOR IA DE UM BRUTOI (Never Let Go)--:'li�çã;
JOHN GILLERMIN Elenco: Richard Todô. Peter

Sellers, Eltzobeth Sellars. Suo lJeT era o Violência!

No ódio de uma Revolta esta a Vingança que ex

pjadia em geU coração! Presente o perigo num filme

d� impocto vigoroso! Um drama qUe revelo o intenso

fibra de um homem contra o crime!

O PROSCRITO DE HONG KONG (Fmy To Hong
Kong) Direçõo: LEWIS GILBERT. Elenco: Curd

Jurgens, Orsan Welles, Sylvia Syms.. Sóm�nte .0
Cinesmacope e o Eastmon Calor podiam refletir
fielmente esta dramático aventura, num filme emo

cionante, de ação vibrante e �spetaculor! A história
de um homem que sabia o preço de õ·udo .. e o '/olor
de nado; que tinha três inimigos: o destina, a lei e

o sociedade .. e apenas u.ma esperança: o ,1mor de

il,umo mulher!

Vicente Feuelra, extreman
do ,ainda, de um lado, com
Faraco de Tal, e de outro
com herdeiros de João San
tiago, Ollrla de Souza e Vi·
cente Ferreira, tudo na

conformidade da planta

ta Martins, (Comentários
,ed. de 1941, vaI. II, pág. 202,
n.o 127) e ensinou Carv.

santos a pâg. 442, vai. n,
ed. 1'940, no Cód. de Proc.

ClvU lnt. Nêsse sentido,

lfi"l>tft.Wdlu ° Eg. Trlb.
do Dlst. Federal. J!: india·

pensável, sob pena de nuli

dade, decretada até ex-ofi

elo, a publicação da. cita·
çãp por edital no prazo
máxima de 15 dias. (of.
-fteV. dos Tribl 142-268 P.

R. I. custas afina1. Data

"Grupos Geradores 6M--100 KVA"
Temos poro pronto entrego 2 unidades. Motor

GM _ 6 -71, olternodo, 100KVA - 1.800 RPM.

Completos cam cabine de comando. Preço unltarao

Cr$ 1.980,000,00. Estuda-se facilidades. Ver e

trotar à Avenida da Liberdade, 870 - Telefones:
37 _ 2492 e 36 - 434314. - São Paulo,

DeI@Ít_nto (entrai d e Compras
. Edftal dé Concorrência

. Pública n.o 21- 02 - 21
EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N.o270221

� 0EtPOrtamento Cent:-al � COr:"pras (D.e.C,),
de conformidade c6m o art. l' 1, ítem III, do Regul2a.mento aproVado pelo Deç:reto SF_250861/38 J

1 ___: Pel� I �;;;;;i:�����:;:'! será declàroda

vencedor o proponente que oferecer:
o) melhor (mciior) preço;
b) cci�ão de 10% em 48 horas;

.

c) pagamento até 10 dias;
dl retirado do veículo imediata 00 pagamento.
2 - Em coSO de igualdade de propostas, ser6

sorteado o vencedor.
3 _ A concorrencio, poder6 ser anulado, uma

vez: que t-enho sido preterida formalidade expr�
mente exigida pelos leis, e que a omissão impOrfi�
em prejuizo aos concorrentes, 00 Estado Ou à mora

lidade da Concorrência,
4 _ A Comissão Julgadora reserva-se o direito

de anular a concorrência, caso (t'i propostos cp..
sentadas não correspondam 00 Inferisse do

Florianópolis, em 27 de Fevef'l€iro de 1
Hermes Justino Pqtri,g1

�j�,*•.. �. .,. u..·Hb �,-- �:.:X����: .-:
.... .....;;..;:;""" =;....;'�."'.. ;:.,"-''".-:;..;"''-_-'''-.__�_�_ _'_ __''__ __'_� �__ ����...'"'�'....�.·.�;._.�.:.�<..,;;..��\!;.t.,<àil•...,&li:iiltíílí�iiiIi.i.I.ioi.o:;��i.iIiii.�_.1:ft..!;i;.;::.:._.:t.ll�:!!!!!:.__J

<VENDA)
1 _ Caminhão, marca "Internacional", modêlo KB-5,

chassis longo, ano de fabricação 1948 valor base, minlmo

Cr$ 190.000,00, Unidade - Um, Quantidade - 1.

Entrega das propostas, até às 14 horas do dia 27/3/62.
Abertura às 15 horas do mesmo dta 27/3/62, conforme

edital pubUeado rIo Diário Oficial do Estadô 0.0 7001, de

1.0 de março de 1962.

D. O. C., em 8 dc março de 1962.
�

tHermes Justino patrianova
.

PRESIDENTE

NO HOEPCKE· TEM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fig eirense x A�vai' e Tamandaré x Atlético
ina guram o campeonato profissional de 62

Martinelli g'randes
projetos visando
se. J soerguimento

Evidençiundo indiscutívelmente superioridade
sôbre SBUS antagonistas, o Clube Nautico Francisco
Martinelli sagrou-se vencedor do regata eliminatória
prcgramada pelo FASe e com vistos ao C:Jmpe.onato
Brasileiro, Y;2ncendo cinco dos sete póreos disputa
dos no raia olímpico da baia 'sul de Fpolis.

Na verdade foi um prêmio bastante justo ao

clube rubrone'gro, q!.fe, sob Q dinâmico presi,clência
do jcvem Felinto SchuII2r, vem conseguindo pouco
o pouco um lugar 00 sol dentro das grandes socie
dades de Sto. Catarina. Seguindo o mesmo rumo

tom'ado pelos seus antecessores, a atual diretoria,
tôda elo cemposta por jovens obneQod0s, vem de
senvolvendo um trabalho fecundo, pr,xurondo cem

maior dedicação passivei dar ao clube da. rua João
Pinto o lugar que êle bem merece der'ltro do -esporte
'e da sociedade barriga-verde. Dentro de todo
êsse esquema de trabalho, nada mais justo que
'e"clto' o nome de Manoel SHve;co, que, no d;,eção

'''[scala �a. fCf pafa �'om,I'.n�o-técnico do clube, vem mostrando tódo a sua �apad_
dade no comando dos atletas martiAelinos procu·
rondo aprimorar o seu padrão técnico, além de
agir como "dQublée" de técnico 'e atleta .. Desto_ : Dia 25 de março de 1962.

que-se tombém o trabalho brilhante e incansável I CAMPO do F.CF. - Tomandaré x Clube Atletico
de Owaldo Luiz_ Vieira e Salvoto Vieira respectiva- Catorinense
menJ-e membro do Conselho e Tesoureiro que com o JUVENIS - Preliminar -

coração aberto não encontram barreiras que os im- 14 horas: - Árbitro: Nilo Silvo

pecam de dor 00 Martinelli aquilo que êle realmente Auxiliares José Carlos Bezerro e Antonio Silveira
merece. _ PRINCIPAL: Árbitro: Hamilton Pereira

Batalhando s€mpre em meio a dificuidades Auxiliares José Carlos Bezerro 'e Antonio Siveira
qpe nunca deixam de surgir, os membros do atual 16 horas

Diretoria, comondadcs pelo S'eu dedicado Presidente
vêm agora de tcoçar um progroma de realizações
que, futuramente farão dó pavilhão mortinelino um

símbolo pl2sente Q todos os principais aconteci
mentos esportivo" e sociais do Estado. É pensom�nto
de suo aluai diretoria ampliar seu departamento
esportivo,

. criando os secções de basquete; valei,
tênis e natoçoo_ Os pensamentos do Diretoria
voL(JIl1-�e também atLloln,eni'e poro a construção
de suo séde social ("e brevemente os admiradores do·
trodicir.nal clube rubronegro já poderão visltlmbror
no sua ll1<1quete o que será o séde social do Marti
nclli Com i<;t.l 0_ Clube' Náutico Froncisco.Mortínelli
estoro conl"ribuindo ainda mais p(h.o o formução
inteleclual c físico da mocidade catarinense, motivo
pelo qual merece todo o nosso opôio e aplauso pelo

,ei"_",,,,__.-dinômiGo e objetiva de· seus

1==-==='--===
1 .

.., A�OS DE LABUTA CONSTAI<.�'

PELO PROGRESSO 1)(

.1 !ANTA CATA�INA

NO SETOR

ESPORTIVO

A temporada futebolistica �fjcial que teve
início quinto-feira último com a re�lizCl9ão do.
"initium", t2rá prosseguimento na tarde de hoje,
quando será inicjad�, o Campeonato da Cidade,
categorias de. profission(lis e juvenis.

São deis os encontres da rodada, sendo que no.
estádio da rua Bocaiuva defrontar se-ãa AtléticQ
e Tamondaré, com favoritismo para o tricolor que
no torneio lavou o melhor pela contagem mínima.

Deverêc formar assim as duas esquadras:
ATLÉTICO - Rogerio I (ou Jo.ãozinhQ); MtJf

réco, Manoel e Mcneio; Cláudio e Val'mir; Telê,
Rogerio II, Oscar, Helinho e Betinho,

TAMÁNDARÉ - Jaime; Nilton Alfred� e

luiz; VCllmir e Zachi; \Agu;ar, Wal.f�ido. Elizeu,
Jairo e Batista.

Preliminar entre os co,njuntos do;;_ mesmos

No Estreito o primeiro Crássi�
No r:�tcidio do Figueirense, no Est_-reito, se�6

disputado o primeiro clássico do cerfome, jogpndo
os tr(!dicionai� rivois Avai e Figueirense, que deverêe
proporcionar ao público, umo pelele repleta de
ceiceêes. Nésse mesmo local, p.elo Torneio Walter
longe, o Avoí derrotou seu antagonista, vindo
po§teriormentc ° sagrar-se campeão_ Entretanto,
na "initium" levou o etvt-prête (I melhor, abrindo
cominho paro a conquista do "bi". Q.uadros prováveis
AVAI - Mareio; 80ngo, Neri e Mirinho; Gercino
e Herme (Binha); Euridcs, Luiz, Cabeca, Vadinho
c R.oberto.

.

FIGUEIRENSE - Djalma; 20riberto, Joceli e

Fousto r'''Fltoni Julinho e Bibe; Wilson, Sérgio, Ro·
nclde Lccecl (F�rnQndo) e Pereréee.

'1' +. linfJlI'Cntre os equipes juvenis dos mesmos�

NO HIlEPCKE TEM

T�IIII"'IS"-··---�···---------lrDepàriaiíiento' Espõr�·-····-_---_-------··_·-- ,
tiv'Ü da Gllanl� e o
futebol da tapital

o El�partamen� .gsporfi- com ._0 arqueiro. menos va

vo da ,.RácUo Guàrujâ, vi� zado:- e ao artilheiro do

sando colaborar e dar certame.

Com. a
.

centeacão

.dQ�.
AIl insçt:içõe� estarão a-

i::�e�::�t!:",�éi;�tid�' �:��;:d�t;';:t�:��O o�e :.":�'
de. especializada do eapor- cíüo. Dias representarem
ta dos fortes a. ímportân- � Santa Catarina nestas dís

cia. do quatro milhões e ,J puta.s
de cruzeiros. Acreditam os� x x x

mentores. da entidade do, Foi criada finalmente a

ramo que . esta soma su�· Federação catarmenae de

hlrâ. a sois milhões de cru,j cace Submarina. tendo si-

zotros. � ao apontado para Presiden

x x x ;i te o nome do desportistas
eonquistando o título do .j sôscn de MOUNl. Ferro.

'romeíc Início do Campeo f Como Vice Presidente

nato de !i'rollissionais, b'� Liatar PoHi e Secretário

Figueirense Futebol Clube, t.ouoares CapeJla, nos prtn
conquístou a Cópa A GA· cipnis postos da nova enü-

ZETA ESPORTIVA DE jade amadorista que surge
SÀ.G) PAULO, ofertada gen em nosso Estado.
tnmente pela Associação x x x

dos cronistas Esportivos
•

Abraham Fríedmann, aus
de Santa Catarina. triaco de nascimento mas

x x x

A equipe do Guurany,
que disputou o 'rornetc

rnícte de eroüsstontas, a

tuou bast-ante desfalcada,
atuando em sua maioria

elomentoe do aspirante o

que facilitou ai tnrera rio Fi

nuoircnse Putebol Clube,
. que dllsta forllla S�r;1'0\1-f;C

Bi,CamjlCão.
x x x

Cr$ 15.1 00,00 foi a renda

apurada na noite de quin
ta feira, quando foi reali
zado O Torneio Início do

CamQeonato. çie Profissio

nais, patrocinado pela ..

ACESC.

naturalizado peruano en

contra-se no Brasil tentan
do revolucionar o futebol

campeão do mundo com

uma Inovação. Seu plano
consiste em rcduatr o nú
mero de jogadores de 11 pa
ra, fl. O impedimento deixa
ria de existir o os bandet

rinhas podcrlam ser dispon
sados. Estes os principais
nswntos num tl·a.balho pro
porclonado pelo peruano
que durou 14 anos e Jlue a

gora pretende colocar em

prática no Brasil.
x x x

A Feder.ação Universitá�
ria de Santa Catarina de
verá enviar com urgéncia
ao Conselho Nacional de

Desportos, uma rolação- do
material esportivo necessá
rio, uma vez- que aquele or

gão do Govérno, fará a dis

tribuição do material ao

lnvês de numerário.
E'sta ê uma. colaboração

de Instabâneos Esportivos
atravês de uma nota ofi
ciai da C. B. D. U.

x x x

Em vistas das aguas do
Rio Itajai Assú se encon

trarem toldacas, impratlcá
veis para a pesca, devidos
as constantes chuvas, o

Campeonato de Pesca ao

Robalo, programado pa
hoje domingo, foi transferi
do para outra oportunidade.

Carlos Renaux o Paisan

d(J preliaram na noite de

quinta feira, no estádio Au

gusto Bauer, em prossogui
mento ao, Torneio Qun.dran
guiar Sebastião Cruz. Ven

ceu o Carlos Renaux pela
contagem de 3 x 0, depois
de estabelecer 1 x O, na pri
meira etapa. Teixeirinha 2
e Schatz 1, foram os golea
dores. A renda atingiu a so

ma de Cr$ 35.000,00, aproxi
mada.m(mte.

x x x

Estão abe�tas as inscri

ções para a IV 'Ilaça Bra

sil, isto foi o que decidiu o

Conselho de· Futebol da
Confederação Brasileira de

Desportos.

CAMPO DO FIGUEIRENSE F.C.
JUVENIS: PRELIMINAR
14 horas Árbitro: Gilberto Nohas
Auxiliares: E�nani Silvo e Walter Vieira
PRINCIPAL: Árbitro: Gelson Derrioria
Al;Ixilior'es: Ernani Silvo e Walter Vieira

Salvador L. Santos - Diretor do D. T.
----_-----------

A TENÇÃO
SE VOCtl:: FOI FOTOGRAFADO NO CARNAVAL

NAO DEIXE DE ENCOMENDAR SUA FOTOGRAFIA A
Rua João Pinl(l, 9 - F(lnc: 2,149

RFrPGRr'PAGEM

Remero

AO técnico campeão, o

departamento esportivo da.
"Maior e Melhor". dará
também urna mcdnlhn e ne

'uma etcecêc especial ao

campeonato da. cidade, Ins

tituiu vários troféus para

as disputas.
Assim é que ao finnl do

certame serão conhecidos

os Melhores do Eu LeboJ da

C!:apital, depois de se co

nhecer a media das notas

que cada jogador receber

nas partidas em que par

tínípar, recebendo cada a

üéta uma medalha de

ouro. alusiva ao campeo

nato.

Também ·0 (me.lhor api
tedoe será homenageado
com uma medalha de ou

ro, o mesmo acon_tc_,,_n_do__pa_,·_tiei_pa_n'_es�__

CarDet dos �gus: Hoje
Passando do noticiário Bauroso x Atlético x Para

nacional para o estadual,

vamos apresentar um Car

net de jogos aos clubes ca�

tarinenses, pa�·a hoj!.':
Em FpoJls - no estádio

do Flgu�irense - Avaí x

Figueirense
no estádio da rua Do

caiuva _ Atlêtico x Ta

mandal'é
Em Brusque - Torneio

Inicio da Liga Brusquense
com a partiCipação dos

clubes Carlos Renaux, Pai

sandú, Usá ti, Tiradentes,
Guarany e Humaitá.

_E_m_It_",_'a_'_-_A_'_m_'_,·._nt_e , ..... "._., __30_-'_

clube campeào, um

troféu.
Esta a ooracorncão da

Guarujá com o futebol da

capital, além das cobertu

ras que estará realizando
em colaboração com O ES

TADO.

Estlá sendo elaborado um

regulamento, com .tooos os

dispositivos que regula
mentam RS disputas, que
será. posteriormente dado
conhecimento aJS clubes

Em Paranagu{J.. - Caxias
x Seleto, local
Em JOinville - América

x Glória, pelo certame lo
cai
Em Curitiba - Mm'cílio

Dias x Forroviário, local
Em São Fco. do Sul-

Guarani de Blumenau x

Atlético local.

--EM-piraI. DA
D,O.MESTICA

Preeisa-so à rua Felicb
no Nunes Pires, 17. Paga
se bem.

O Campeonato de Pesca
ao Robalo, anualmente
pela firma Prosdócimo, foi
transferido para L0 de a

bril já que as águas do rio

!tajai Açú, não apresen
tam condiçõ;s normais pa,

x x x' .

O médio Adduci que teve'
passe llvre do Olímpico
para clubes de otras cida
des, assinou contrato com

o Carlos Renaux para ser
vir de trampolim para o
seu ingresso no Vasto Ver
de clube com o qual já as

sinou contrato.
x x

Dom a criação da II Di
visão de Profissionais de
nossa cidade, pela Federa
ção Catarinense de Fute
boi, tende o nível de nos

so futebol a melhorar uin
da mais que haverá a lei
do Accsso e Descesso, de-

•
vendo o Campeão da II

Divisão, subir para a di
visão de honra após os a

contecimentos de prazo
x x x

O certame da Liga Join
vilense foi iniciado ontem

com o prêlio São Luiz e

Fluminense e terá anda
mento hoje com o cotejo
que reunirá o Amêriea,
campeão do Torneio Iní
c.io e o Glória

O Torneio Início de Pro
fissionais da Liga Brus·

quense será efetuado hoje,
o sorteio dos jogos sómên
te da-seá momentos nntes
do InicIo -do ficonteclmcn-

ra pesca.
x x x

A diretoria. do Mall!úUO
Dias espera a Chegada do
emLssário do Gremio para o

POSSivel acerto de bases pa
ra a venda de seu avante
Idêsio para o futebol gau
cho. A primeira consulta
do clube gremlsta o Mar
cilio fixou o preço do ates
tado liberatório do jogador
em 11m milhão de cruzei-

A diretoria do Barroso,
.
está vivamente empenhada
na contratação do avante

Osvaldq, at�hnente inte

grando o Internacional de

Lajes, mas que pertence ao

Aimoré de São LeopoldO.
Os entendimentos foram
iniciados.

x x

P�'ovavelmente IlD cotejo
de amanhã., marcado para
a cidade de ltajai, os jo- •

,Jadores Zilton e Nélinho,
pcr.tencentes ao elenco do

Comercifido de Criciuma
.:starão jogando pelo Bar

roso frente no Atlético Pa-
POTOlHr.AFlCA ranacnse, .:l. título de re- to esportivo, a fim de evi-

Tf A !11 T [. 'r O N forço. Nesta oport.lJnidade tal' (lualquer confusão. As
os dois jogadores poderão sim' �Ptoll � Liga lacaIo

ill ';_ ;';;'.".".,::" <,�+t, I' >i./ ....

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES:

MÁURY eORr.es. RUI �OBO •

GILB.�TO NAHAS

COLABORADOR"S: DIVERSOS

- PEDRO PALJLQ MACHAO.J-

rico

As leis, mesmo o" do esporte, per mais severos

que sejam, por absurdos que poreçom, s60· l ais e

como tais exigem o seu cumprimento. Os poderosos,
todovio, pisoteiam-nos, como se os consinercssem
semente poro serem respettcdos pelos que não têm
o fórcc neoessária pera fazerem o que hem enten
dem. Há em v�gor no país, desde o ano pcsscdo,
uma determinação do Conselho Nccionof de Des
portos que impede que um clube reoltae jogos com

men?s de 72 horas de intervalo entre um e outro.
Lei justo, pois viso combater o exploração dos
joqodores pelos clubes a que estão vinculados. Tal
determinação infringiu-o um dos poderosos do
esporte Noctonol: o S.Il. Palmeiras, de São Paulo,
que enfrentou o Sentes em homenagem a Suo Alteza
Real, o Príncipe Philip, duque de Edimburgo e es

pôso do Rninho da Inglaterra
Quer o Pofmeiros exceção poro o coso, alegando

ter sido o pugno em homenagem a tão ilustre. visi
tante. Mos, o CN.D. v.ai cqir contra o club€:" esrne
.aldino da Pou)ieéia qUe já amanhã

-

devere ser

suspenso por 60 dtos Foz muito bem 0_ órgão que
controlo as atividades esportivos no pois e que esta
subordinado ao govêrno Federal. Que o lei seja I

cumprido. e penotracdo o clube paulista, é o que
todos desejam, principalmente Os esportistas· de
bom senso, de vez que o descumprimento das deter
minações superiors podrá gerar no país um clima
de consequênô'as imprevisiveis, especialmente
agora qlJe- o Brasil se prepara reeditar no Chile o
feito exce@cionol da Suécia.

P. P. M
Finalmente foi criado o' Segundo Divisão de

Profissionais, medido que deve merecer os maiores:
louvores, pai" virá imprimir rumos diferentes ao

pllOfi-ssíonalismo futebolístico do Capital, um tonto
vesgo nestes últimos anos. Criado o referidt)" divisão
extinguir. se-á o Divisão de Amadore" e implantar_
se. á o sistema de acesso e descsso que tão bons
resultados tem alcançado em outros centros. Avoí,
Figueirense e Paulo Ramos votaram favorclltelmente
.à uma novo transformação no nosso esporte·rei:
contrariamente votaram Atlético, Guarani e Ta
mond"oré. O voto de Minerva do presidente Osni
Mello resolveu tudo. E nem se esperavo outra atitude
do maioro! efecefeano que desejo ver as coisas nos

seus devidos lugares.
P. P. M.

O torneio "initium" de profissionais, que,
quinto-feira, prendeu a atençõo dos aficcionâdos· por
mais de três horas, contituiu-se, como se esperava
num êxito absoluto, tonto técnico como financeiro,
pelo que de parobens estão os componentes do
Associação dos Cronistas Esportivos de Sta. Catarina
que pelo primeiro _vez patrOCinaram a suo realiza

cão, numa deferência tôdo especial da F.CF. O
Figueirense foi o campeão, aliás bicampeão, Dois
coube-lhe reeditar a proeso do ano passado.
Parabens ao alvinegro bem como aos demais con

corr.entes que soubera� elevar bem alto o conceito
de bem competir.

P. P. M.
Apenas um senão se verificou, porém sem

c.onsequêncios maiore!: a invasão do gramado pelo
presidente do Guarani que se dirigiu 00 árbitro
Gilberto Nahos com o intento de agredi-lo. A pronto
intervenção de terceiros evitou a consumação I do
ato. Lamentável, principalmente em se, trotando de
um alto dirigente, ex-cronista esportiva com ,.
atribuições de zelar petas normas do esportivismo
sagjo.

P P. M .

Hoje, com esperanças renovados, Avaí,- Figuei·
rense, Atlético e Tomondoré ihiciam a jornada do
Campeonato. O J.ôgo entre os dois prir'leiros terá
por lacaio concho do bic\lmpeão do "inítiurn", no

outro lado do 'Ponte. No estádio do riJO Bocaiuvo
defrontar. se-ão os dois rivais do Continente. Dois
encontr.os que, por certo, agradarão o quantos os

presenciarem.

(aminbiies Especiais Para Mudança
Urbanas - intermunicipais e interes.taduais. Não

é neceSsório o engradomento dos móveis. Informa
ções Beco Tupy n.o 1:::: - fone 3457 - Florian6polis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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camnc Ca�'('lio Branco, viajando certa vez dn LIs
boa. para o Porto, encontrou-se no vagão r-em uma €'8-

pécte de fidalgo. com pretensões a homem de espirita
que. não sabendo quem era o seu companheiro, se lem
brou dc O debicar. cam.uo. com a melhor de sua pa
ehorra. deixou que o pateta se risse a sua custa. até

d J O d OI
oue corno-ou a teimar com Camilo sôbre qualquer as-

. oaqu,'m oml.ngos e iveira na
sento. o mestre então. tarte do esprrttuoso. russo com

ar d" stmntõrto: "O senhor tem multa semelhança com

seu I.Illi! "O que? O senhor conheceu meu pai?" "per-

missa pele r"nstalaçao--da Unt"vers! _J_...Ie de Santa Catarma" 'OI'mn",fOl Em um do, homens ",oi, tetmosos quo te-

lUCIa nho connectcot Era tão' teimoso que dlssc umn vez que
nunca haveria de casar. e na verdade nunca se ea-

(Com. ela úunna páo.J senão que oeese a mrormur .econbeee. quando escre- temáticas, a fl"lca. a qui nal, consiste propriamente lhor argumento do que o sou".
essa cxtruurumúrta »ussêo. todo o homem e que se ma- ve que 'vn catcnctsmo 001 o mica, as cil!ncins - notu- numa reuruâc material de de ter ête tantos ouvintes
que os credenciava Iegltl- ntreeta por atos de amor promotor mais eficaz do de ris, a nleditllna, o direito, Faculdades cada uma com quantos a Universidade de A comarca de Ziano e uma pequena comunidade do
mos c exclusivos embaixa- de cecs e do próximo e aenvotvimento popular do as l'etras foram os campos a sua especíaudace e espe- Paris, no século XIII. Ei� Vale de Flemme, na Itália. Ela ostenta um singular re-

�o��'����n!�sa���l��:���: ��I::�":r:11 �i��:����� �Ye��ijt1l�u;a.�=:�S::'i4t..3h�ZI�� :��=o. n:"u�\��àe un�� �10;�: '��I1!�:��Z�� a;d,::���ol:�.:��:.;:u� '�. h:!�:n���z�ád!4 9�c�O���i�:
povos da terra: "Ide pelo uma das prlnoipáia mtssoes t. v. p. 25H). Pura fantasia, Ouiraud. Hist. Part, c Hist. uma unidade na unsvcrst- Media! trabalha aihda Ruma kld\\stria de madeira. Dos 25 an-
mundo todo. Ensinai-os a reservadas à escola. por sem dinrlda a mísérta vratc. t. "1:", n. :181 Am� dndo. "Um toou outcom- E a tradição não se in- crãos. 14 são homens. Todos gozam de ótima saúde e

cumprir tudo quanto cu vos Alhl,s, o momco divtno- rnetcnet.e a mtsérta intelec unnam pur nonua a flna- preenstvo" ('hamn-Ihe Karl terompeu. A do Sagrado afirmam qur. s(' nito fôs�(' a guerrn. S('\l nillllf'ro seria
mandei". Ensino e prática. ensinai, docete, na versão Lu;\l daquele RJ:Undf' l>crio- lidadt: dos $Cus l-aborcs J[ll;pers profe.�.qor da Uni CClnl.ção, por exemplo em bf'm m:lior.
N5.o S!; pode amar sem co· grega slgnj[j�a precis�men- do da história humana. ciemil"ic.os fi (rase Que fi- "Cl·slda.�e cle. Heidl'�bcr�. Milão, na Itália. em 1952,
nheecr. E' uma grande lIu- �e "faZer díscipulos". E' ela· Do valor moral e intelec- cou celebre: "Fides quae- Desse Ideal, pOIS, antigo e 150 professores c 7.1R4 a.

são escreve o antigo Rei- :ú que dl�ciplllos fi�is e c!is- tual d('sses !(l'andes vultos rens intellectum". Em vez verdadeiro, se afastaria a ,unos. E as nO...sas vão,
tor do Instituto Cntólico de cipulos 'cristãos Luz à inte· que!'e chanlararn Orlgenes de refugiar, a fê ê que vai Universldnde l'ie, por excm- mais ou menos, mercê de
Paris crer que se possa con- lib"ência para arrastar o co e Clementr de A1�xandrla, iluminar a tra�r no\70S e pio, defttr! as P'af'ultlades, Dcus nesse caminho.
servar a direção das almas, racão e a vontade. que ilustraraM o século 20 seguros rumos à Intellgên- aqui se pl'ofessa!lSe o Cris- Cristo, ao despedir-se dos
isto é, a dos corações e das Em verdade, 'nem foi ou- e começ')s do sré-eulo 3 .. da ela, pela certeza que tem de t,anlsmo, ali o Indlferen seus apôstolos mandou,
vontades, quando se perdeu (.t'Q o modo como foram sem uma Idéia o prORrama que que a conclusão cientifica, tismo, noutra o Positivismo po;s, que enslnnss('m em

n: dos espiritos" IMgr Alfred pre entendidas aquelas pa- se propul'cram na orienta- por isso mesmo que certa, ou por ventura COi·.il mui todo o mundo: !TE, 00-
Baudrillart., L'Enseigne- lavras. desde os mai<; remô- ç�o do.� seus estudOS e efl- mais se ajusta e confll'nJ.8.- to 1)101'. Porque ties.�as li- CETE
mf'nt Cal,!10liqlle das ln tos séculos da Igreja. Elas cienda do seu apóHtolado. a verdade reveLada. r,&es cont]'adlt6rlas o re· E a HisLóriã demonstra
,,"'rance Contempomlne, p. a" qu'e fizeram sl1rgir já IDS Nada m('no.� do que

• i!lRO: Eis porque Inslstla nesse sutto.do, lonq(' d(' fnvo!'(!C'C'r como a Igreja, atruvé-I; dos
IJ. aibares do Crist-ianismo, as "Impnrta que a fé !te torne pl'lncilllo que ainda hoje a ciênr,la, qlle se brtspio. ('ln �-:i(:Ulos, e a despeito dos
E' claro que. antes de tu- conhecidas escolas cate- si.bla e que o saber se to!'- cnusalá admiração aGS clell priclpios certos e incocus· in"'vitávf'is per,ulços, ja-

do c acima de tudo, deve· tirais. paroquias, monastl- ne crente.... lt que nii.o ha, tlRtas mais exlrentes: "NI- I
sos, "'Ó poderia I'('.�u!tur a mais deixou de cumprir,

�"iam ocupar-se do que dlre� cas e a seguir universitá- de fato, qualquer espécie de l'lil sine experientia potest duvida ou Incerteza uni- ou procurado cumprir o

ta ou indiretamente se rela rias, que logo se derrama· oposição, - desde Que a fé sufflclenter selrl, nada sem versaI. mandament.o divino. E a
clonasse com a fé. Mas de "am em frutos e tanto lus- seja autentica, esclarecida a experiência pode suficlen- E embora cx!r:cntr.s _ hi�t,ó"ia pl)l' vezes tal'dia
uma fé que, como ensina o tre deram aos tempos tão e Iluminada, e o saber se- temente ser dado COMO cer ou talvez por isso mes�no nâo tem sido parca em lhe
Apôstolo S. Paulo "opera Injustamente chamados obs gur.J. honesto c C'll!ntlfica- to. Parece claro qu� se refe· não eram frequentados e rF!eonhcrer e proclamar as

pela caridftdc" IE!. 5. 6 e curantistas da Idade Media. mente comprovado. Se as- ria principalmente às dên- por vezes com grand2 nú- benemerências.
que portante, não &_ limita O propriO fundador do Po- �Im não !'ora. não se com- cias elt�rimentais. mero de alunos que, há Os mesmo.<; louvores au-
as esfêras da inteligência. sitlvlsmo' expressamente o pl'{!cnderla r.omo o ftrande Não admira, pois, que alguns anos, o R�itor da gmammi. nésCle instante Mas creio que o oficial preferiu. ficar parado!

- -- - ---- ---� Pasteur, por exemplo, a rosse justamente essa. a ê;- Borbone, para exaltar jus- 1!!"I'morli.vrl nos fat.os da cul
quem a cicncia e a huma- poca l':m que mais floresce- tamente o seu glori'lso tllr�: à novel Unlversfilade
nidade tanto devem, pudes r:lm as Universidades. Bur- Instituto, não achou me- de Santa Catarln.a'
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:Ide, ensinai
-

Primorosó discursO de

QDE FA·CI·g·DA·DE 1..:' �e con�e-var sC'npre a sua

bela alma (I" en'..,te numa

época de cicncla rnatt'rialls
tlca e posltlvisU"n. E 'lne

pleiade de outras s:ib;"Js .se

lhe não poderia ac�escen

tar!

Em plena Idadc Méd1a

bUe:�c,�� :�I�rap�r�'l���
'l nome do[> Sllve..'itre 2.0, e

'11(> além dos seu.s CO!\IWe1-
.nentos ('n1 vários d\fpat18�
mentos do s�""r hu-.
ronst rutu mO'l,tmt"t\tD a

diau k'o movlm"ntMlo o

, l'')Or. prM't'dmdn df" R �.
,'ulos as tft'et'llbt'rta� tttJe
,riam <,.lI\!d".tttllr a!dót1a
Jos ll'ulton e dos J'nufrre,?
E alada dnlR trrándes V\d
tos, pelo menos. men!'e8m

lembrados: AlbeJ'tX) lI'qae
e �r1o!laron -- • prt..
melM hl8tRm@ftte eha...�

do "MA,",O" M\.�,
�l"lo seu mraordtná't'lu !!fi.

b('r, sohl'ptudo p,'lrn aQue

If's lf'mpos d"('�annado!; dos
rC('11l <;MI ('Ientlfi�s ron·

tCnlj)orâneQ!;, e nlnt'la cmn

o seu nome l!rm:io ni'!) $6-
mente à filo!1oMa e !\ teo

logia, mas à fiAl('a, à qtli·
ml('a., à. bOtllnl�a, à medi

dila; o I!C1fI)ftdo, esSl! ex·

�rtrrT'�a1'!O'
. "<1IlC" por sua vel, também

foi um gc'nlQ lm!v('r�al,

porque a teologia, as ma-
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A RAINHA DAS BrCICLETAS, fica na Rua:
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giram da Igreja coma do
seu sl"io natn:-al. Como a

larva do easulo. Cabe-lhe
mesMo a primeira. idéia des
�es Institutos. de Investlga
qôes e especial1AÇão.

-

An�
Lés dela nada havia de se

meih"8� no mundo. Os

matG1'el8 titósofos, como Pia
tão ou Aristoteles, não deI
xaram a es..'ié res'peito se

não algumas id�t� espar
"'s."AUlII�-es
�'Vl"': o já dtado a.utor
era de tal modo considera
da uma Instlt"Ottlio cele
sléstica que seus estudan

tes, mesmo leigl)s, eram

CODSkierados, durante o

1IIMIQIID dOI; el\C\tclos. como

'-do parte" do eleto.
... cftamados clerigos,

....� tlOnsara fi nio de
peacIIam aeaão doi trlbu
....... Iet'eja". (Op. cito
,.. ..).�lIIl'I'ffteglos
� 'I'ft'·16 Ih\ ori·

gem em tantos séculos de
eorrklosl
O PI'Oprio ftOm'l! - Fa

cutdade - procede da ou

tiOrlzaç.ão ou llceac:a (dlJ
I"am taeultas)· de livre
mente e sem distln� dt>

lugares podl"f minUitrar o

ensino ublqQe doceaci.l.
E eram Unlftrsl4ades no

sentido estrito. uml!-- Unl

vp.rsldadr>, na essenrla). no
sentido própriO e tra;(llcio-

POR WALTER LANGE
N" 24'

um blólORO Italiano �OIM1u Qtle o !'lOCO di! toma
te prodU. 11m ef�lto reju�ne<cedot 8Õbn a pele humana,
O jornal: "1:.1. Sera é qUt'! traa ena novida.de e aerescen

ta: "PR"" e fUturo não adtantAn\ matR jn,t1tr tomate
em poll� ad'fersarIM. Com IRtn o homt'm 8Ó ficará
,"lUA joVt'm I' Mnlro!

Voo@ RAtlla q�... todas as SIlIJt'I'fíl'll's do mar medem
381 mtlh6es· de qultÓluetl'01l qn:tdl'luto.,,? li malor é do

OtoeaJ\O P9.t!iflr.o q� tem 170 mi11'1ij.(·s cI!e qulklmetros
qundl'adnR. ('; mat' que apn!'�nta. a maior pt'oftlndida
dI' é o do 8UI du. �na. o Mal' Runda. A'!) oestlI!> dI::! Mln·
OOOl<S jll s� m�h, uma pt';)ful'ldldade de ltU90 metros!
Outra.'! ('!JI·lo."ldndes: A Ml.a al)reM'nUl a mato" porção
Ih! terra <'rll\timmtal ('om +4.2 mnnões de quU6metros
rtURdl·ad�. Lá.. resteem 1.4- mUhares de mllhõ@s de ho
mens.

A m,Uor ratedral é a '·S. Pt!-dro" de Roma; nela cabem
� mil pt'�s;
O mnÚ'l }lf"SIldo dente de eternnto. até a�r::t eneontrado

pesou 118 ·quUo!ol.
A maior .Iagoa do mundo é a de Kaspl, com 439 mil qui
lõmetrQ.s' quadrados. A lagoa mais "alta" do mundo é a

de Tlticaca, r.a Irontefra do Perú com a Bolivla; fica
a 3.854 metros acíme do nível do mar.
O rio mais cumprido do mundo é o Mlsslsslpi-Mlssourl;
tem um cumprimento 'de 6.730 quilômetros. Mas o Rio
Amazonas e o. rio que mais "agua" apresenta. - A
maior montanha do mundo e o Monte Everest com

8.882 metros. Ate agora já se conseguiu subir até 8.605
metros.

Nr) teatro: "Sr . .1i:l5.0'. Dão acha Que a minha senbo
ra r-anta maravilhosamente?" "Como? Não escutet!'
"Pergun t-o se Rio eena "que minha senhora tem uma

voz encantadora?"
João: "Não consigo entender o que o senhor diz,

pois aquela mulher no palco grita como uma possessa.".

Nos melas diplomáticos de Washington conta·se 1\ •

seglilnt.� historieta: Quando o prc�idente Kennedy e

o primeiro mlnlstroKruschew se encontraram da últi
ma vez, combinaram fazer uma corrida de 200 metros
com obstáculos. Gracas ir. sua idade. naturalmente, !ten·
nedv g9nhou. O jor�al "Pravda" de Moscou, depois de
muito pensar como havia de dar a notícia e ('ontar que
Krnsc-hew perdera de K-enned.y, salu·�e com o se�ulitte
artigo ni» primcira página d;) jornal: O camarada Krus

ch('w e o presidrnte do.� Estados Unidos. John Kennt'dy
disputaram nmlgir.ve!mente 11m!"! ('onieia. Krusrhew xxx

f'lnssiflcou-se brilhantemente em segundo lugar e o

pl'esidente Kennedy chegou em penúH.imo,"

Um oficiai passa perto da guo.rda numa noite es

cura. O soldado: "Alto! quem é o senhor?" O oficial:
de dln."O guard�: "Bem, passe." Quando o oficial ti
nha dado mais uns passos, o soldado grita novamente:

"AJW!" O oficiai: "Porque me chama novamente?" O

guarda: "A ordem e de mandar "alto" por três vezes

e depois .. atirarl". - Não conheço o fim da hl,st6ria_

Em Sydney um homem pagou ao seu dentista com

dinheiro falso. A sua alegação Que o dente também era

"ralHO", não foi aceita como justificativa pl"lo juiz.

Reglnald Kalla de Luton é o fabricante de um no

vo rouge especial para ser usado pelas m.:)Ças. está cla·
ro. I' "nb0r080'! Psbrteado com diversas espée1es de
fnltas oon'tem o paladar, o gosto das mesmas. Diz o
fabricante: E' muito mais agradli.VCI pe.ra quem o usa,
como também oferece certa vantagem para o homem
que, eventualmente, beija lábios assim plntado,�!

No Bairra da "'-gronõmica, um sobrad') cl1' construção

:�:!\:!tam:t�o�aq���:.��:�e �ar;r�:o�:�:t�td� �e:�z
lêCalteado em terrllno de 10 x 21. Pos,<;ue na parbe térrea

varandlo-sala de vi�1tas _ sala etc Jantar - copa e cozi
nha. NO segundo pavimento três quartos - hllll de escaela
- banheiro completo e terraço. Nos fundOs quartos de

empregada - banheiro de empl'l!!1rllda e tanque, além dt'
um pequeno quintal. O prédiO em� tem,'t'eCuo �nfl- lOJ.l CIUZ Il.MftR()clpnilE' para ser construíd!'. uma garagem. PO.'mle também \IOVfV
aquecimento central. Convidom�se aos membros do ordem ROSA

Tratar ii. Avenida Trompwsky, 88, com o proprletli.rlo. CRUZ (AMORO poro Comparecerem à reuniõo,
- ------- marcodo poro o dia 31 do corrente (sobado) à ruo

5AMDtJ - OellllCia Regloaal de ��d��n V::i:e;�jd���i;5'n:�ti�� d�eo:;���
SaaIi (alariDa - Saceãe de Material�O��RUZ" (AMORe>

-

Concorrência Publico noO. :/62 - Reform,a dL Terreno Em São PIIIo OI Rio, (..pro
1 _ ComunicamOS ao:����::SSOdOS que se acho

.

Também ?re.�, sitios;'direitos heredjt�rios .. En�
aberto o Concorrêncío PúbliCO acima mencionada, v�e-.me locahzoçao eJtGt e pr�s. NegociO .seno_ e
cuias "condí�ões e -especificações constam no Editol rop�. CortOS; poro MQlJ("O MalO_ Ruo Vit6na, 6:J7

publicado no Diório Oficial do Estado de Santo Ca- _CO_",;_•._3_2_-_S_oo_P_oo_l_o.__,,-:...,.. ,-_tCW"ina de 16-3-62, pagino 3.

1 a IR ........ I2 - A concorrência em questõo encerrar. se�a _os PitllllllIIo III • sJ"il'Ur a
14 horos do dia 30 de mor�o de 1962.
3-- '.}Jalq_u�r inform"ção pOderã ser obtido no RegIoIII de Educação
:a��f�,tô �aféri�!r:�deA��r� ��o��:-;�.",o n.O 70,

O pogcfrlf!nto dos professores em exercrcio 8

Fl'Orion6polis, 16 de· março de 1962. I"01'iVOs que ret:ebem por 1.0 Inspetoria Regional, o

Airton Firminio CardoSO bed�ceró ct seguinte tabelo:
Chefe da Secção> de Material "dias 29 e 30 - Inativos

.

31 Professores em ex�rcício.
2 e 3 - Poro os que nõo receberam noS

dias acima fíxados. . ..•.,-.• ',.,

Cândido Abj,on Gollart - Inspetor R.agf�.'�,r
,jo ,",�,�,�'

,--_- �_._-----

I
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ClubêTeii�ei;;;i Lojísl&;" e Gerenles
Recepciona Dr. Alcides Abreu

A convite do Presidente Tênis Clube, o CDL com o

do Clube de Diretores Lo- Dr. Alcides Abreu, Presto
Jlstas de Plnrfanópolls, den� do Banco de nesen

Sr" JMoacyr Pereira Oli- votvtmento do Estado, jun
veirà, reuniram-se, no Lira. tamente cem gerentes de

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

,0 ESTAD�O
o MAIS unco DlUIO Dr un.. C.uA.uI.�
Florianópolis, 15 de março de '1962

DEPUTÃDOivii SILVEIRA
'" com grande prazer que noticiamos o tran.

curso hoje do aniversário natalício do nosso ilult.re
conterrâneo Deputado Ivo Silveira líder do Govêrno
no Assembléia Legislativo.' .

Parlamentar culto e inteligente o Deputalfo Ivo
Silveira através da sua destacado atuação no A.
sembléia Legislativa, muito tem feito em benefício
de Sonto Catarina.

Ao registrarmos o natílicio dia nosso eminente
conterrâneo, levamos a S. Excio. as vatos de felici·
dodes e o preito da nossa homenagem pelo efemé·
rid.e que hoje transcorre.

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

J
·1 •

voes OBT�M MAIS PEU� SEU
, DINHEIRO

DOIR' mi CAPITAL EM 3 ANOS
;-_ funclo de Investimento! de C�ntl. em Partlcipaçâo
, "COFINANCE ACCEPTANCE"

Pela ti!�rica dil r,inversáo dos lucros. um capilal Iniciai de Cr$IOO.000,00
aumenta .pcs um ano. para CrS 125.600. - após 5 anos para
CrS 313.800. - após 10 anos para CrS 996.150,1 após 20 allQS par.

Cr� 10.t19.690, -

Solicite lnlorm.çõet. (�: �ia�,ltduu'J:vdi",r:,/m?t/umm·/' og<'&rkIo-'...:I�roIIlUl"/&
Cap,11a1 Integralizado: I Carl..a de Autorlzaçllo
Cr$ 50.000.000,00 n.· 45 da Sumoc

SAO PAULO - Rua Cons. 'Crlsplnlano 53 (6'"·Cj. 63) Tal. 36.0666
eu a teu Re e r e e e nta n re

.

COISIJRCIOO[O[s[HVOlVIU[Nro[COMOMICOS!n�
FLORIANOPOlIS - Rua Cons Millra.72 (I." andar) m (bZ
LONDRINA (PR) - Rua Maranhão. 35 (3.· amlar) �

á "Cotinance" - ao "Consorcio"
.�5eJo Intormações sobre o Fundo "Coflnançe Acceptance"

NOME _ _. _ .. _ .. _.

TEL ......._ ......EST.

estabelecimentos bancários
da Capital.
Na ocasião, o Presidente

do BDE explanou sõbre es

ta Instituição do Govêrno
Estadual; a tramitação dos
papéis para funcionamen
to do Banco, seus objeti
vos, seus recursos. Em sua

alocução, o Dr. Alcides A

breu, salientou que é obíe
tlvo prhnordbl do Banco

!ÓEl.-' Desenvolvimento, a

abertura de crédito rural
de fácil acesso aos peque
nos agricultores e indus-"
trlals. Dispõe o BDE, 'de
capital no valor de 300 mi
lhões de cruzeiros, ampliá
vel anualmente em 3 a

5% sôbre a renda tributa
ria, ou seja, cêrca de 2,5
milhões de çcueerroe. Em

época oportuna, o Banco
de Desenvolvímento . solici
tará ao Banco do Brasll
S. A., crédito suplementar.
Com referência ao Banco
lnteramerlcano de Desen
vcívímeneo, apelará no

sentido de fornecimento de
adicionais ao sseus recur

sos. E', também, objetivo
do BDE a concessão de
crédito às industrias tex

t�, mecânica e alimentar.
Os juros serão os estrtta-

l:;:t�ã:ez:s������ss�, ���
solutamente, em remune

rar seu capital empregado
no Banco. Para, garantir
crédito a todos, indistinta
mente, o BDE possui re

presentantes em tôdas as

Coletorias Estaduais.

Entre outros., destacamos
as figuras q,q); senhores
José de Brito Nogueira,
Osmar Nasctmento, Olâu
dlÕ' Prado, Ivo Gasparino
da SlIva, Nelson Becker e

Richard Ludwig, repre
sentando os principais es

tabelecimentos bancários
da Capital do Estado.

Dia 20, proferindo uma

palestra, no Curso de Pro

gramaçâo e projetos, que
está sendo realizado no

auditório do Edifício das

Diretorias, o Eng. Annito

Petry, afirmou ser a pessoa
humana a maior riqueza
de um Pais.
O referido curso, organi

zado pelos ara. Wilmar

Dellagncl, Fernando Sasse,
Fernando Marcondes de

Mattos e Marcos Gustavo

Grossembacher, técnicos em

problemas de desenvolvi
mento económico, está
sendo ministrado a um

grupo de 21 participantes.
Convidado a dar uma

palestra sóbre Saneamento

Básico, o Diretor dos Ser

viços de Agua e Esgoto se

houve com invulgar bn

lhantismo, explanando de

forma objetiva e clara a

Situação dos municípios do

Estado, no que tange ao

Importante setor de Agua
e Esgoto, Isto depois de
colocar com precisão o

problema e todas as suas

Implicações.
Esclareceu que a Enge

nharla Sanitária pretende
remover todos os fatores

que, no melo rtsícc, pos
sam prejudicar o desen
volvimento físico do ho
mem, sua saúde e sobrevi
vência. Simplificando, a

Engendaria Sanitariá é a

técnica o serviço da saúde
publica. E sua tarefa' es

pecífica . é o saneamento
do meio ambiente em que
vivemos e atuamos.

tracemo - e elemento a

tHO ao processo de desen

vorvímeneo, cevem esr ore

recicas condiçôes de hi-,

gtene que lhe perrrmam a

utilízação total de suas

enargras-c- acentuou o Dr.

Petry. E prossegue:
A extensão da vida mé

dia no Brasil é de cêrce de

40 anos, ao passo que em

palses mais adiarwtados e

que cuidam melhor da

saúde de seus habitantes,
essa vida média este, a

tingindo a casa de 70 anos.

Ora, se o potencial huma
no de uma nação é o seu

maior capital e se, em ge-
1':1.1, ate aos :.W anos , a pee
soa e um ônus, SÓ vai pas
sando a produzir, temos

em que no Brasil, o perto
do de contribuição de um

ser humano é relativamen

te curto.
Uma cidade sem água e

sem um sistemll de esgo
tos - continuou - é uma

porta aberta às doenças,
que ameaçando a saúde da

população, reduzem sua

vida média.
O Governo do Estado de

Santa catarina, compre
endendo a .ímportâncla e

magnitude ,dO problema,
pela primeira vez se carac
terizam a ação.
Para tal, entendimentos

tem sido mantidos com

órg�os financiadores, vi
sando obter recursos que

possibilitem a : Implanta
ção dÇ)S serviços de água e

I
esgoto no maior numero

U problema de Floria

nopons, por exemplo, está
seuco tratado com a se

riedade que o assunto exí

ge.
Dominando

mente o tema, o Dr. r'etry
rereriu ainda a exigência
dos urganismos financia

dores no Que se relere à.

auto-determinação dos ser

ViÇO" dCp01S ce msteraríos.

Para ISCO, trata-se ua wene

formação do atual serviço
de Agua e Bsgoca em De

partamento autónomo oe

Engenharia Sanitária.
7 esclarece:
"Precisamos nos conven

cer de que o capital apli
cado em obras da Engenha
ria Sanitária é Investimen
to que dá lucro, porquanto
as Importâncias necessá
rias para amortização e

)uros serão verbas economi

zadas na construção e ma

·nutenção de hospitais, já
que o custo dos abasteci
mentos de água potável
deve ser considerado como

uma Inversão de capital e

não como despesa."
Concluiu, o Dr. Petry,

expondo detalhadamente o

yasto programa do Govêrno

oeísq Ramos nêste setor

específico da solução do
problema de agua e esgo
to, o qual vem se entrosar
com o amplo planejamento
que víse a recuperação e

progresso' de Santa Cata
tina em todos os seus se

tores.

o eng. Annito Petry quando proferia o sua palestra na Curso de Progra
mação e Projetos_ Além do conferencista vemos ainda, à mesa, os Drs.

Wilmor Oellagnol e Marcos Gustavo Grossembocher. dois dos
organizadores do Curso.

o Curso de Programação e Projetos, está sendo ministrado pQro um grupo
de 21 participantes, que aparecem assistindo à.polestra do Eng. Annito
Petry sóbre Seneamento Bósico. Outros CoOnferêncio� estõo sendo proferi·
das por técnicos do govêrno, continuando o Grupo .em regime de tempo
integral, com a frequencia' de economistas, engenheiros e outros profis-

sionais ligodllS à odministraçõo pública
.-

----'--,----------

I
Nolícias da Secrela�ia da Agricullura Curso de Engenharia Rural

A Secretaria da Agr!- t1'e Secretario da' AgricuJ- seja aos nossos técnicos,
cultura, com o fito de dar tura, cumprir o sea progra· para que se especializarem
'melhor .aperfeiçoamento ma administrativo' à fren- em diversos setores agro-

aos eus técnicos, aCQ,ba de te desta importante Pasta pecuários.
Ipatrocinar a viagem do Governamental, dando en-

Engenheiro 'Agrônomo, AI- _- --- -----�----

mlr Carceréri, para que o fUGIU DE CUBA COM MULHER E DEZ fiLHOS
mesmo faça um estágio na

Fazenda Ipanema. em So

rocaba, Estado de São
Paulo, aperfeiçoando·se

em Engenharia Rural. O
referido Agrônomo, foi in
dicado pelo Dr. Paulo Hen- ,

rlque da Rocha Faria, Di.
retor de Serviços Espe
cAals.· E assim, vai, o Depu
·tado Attillo Fontana, Uus-

Um LEITOR ASSfDUO, em carta entregue nes

ta redação, estranhou que houvessemos defendido o

PERONISMO ÁRGENTlNO E SUA VOLTA AO PO
DER

Deve de estar en�onodo. Se a sua conclusão
nasce do que aqui foi escrito, ,ontem, elo não é
fruto do ler, mos do tresler. '

Nõo defendemos o peronismo: duvido':"os' do
DEMOCRÁCIA argentina, porque tomou decisão
contrório à vontad� do povo, expressa nôs urnas,
cuja liberdade foi assegurada pelos forçQs milita
res. DeDais de apurado o pleito, com a derrota do
govêrno - quê se) mantem no base de dispositivos
militares - anularam-no!

Então. por aue a eleiçõo? .Então, por que me

ter o Dava NISSO? Então, por que o rótulo de DE-
MOCRACIA? Foi a nossa critico. Tâdas as quintos-feiras, às 18,30 h•. seró apre

Longe de nós a defeso de Peron _ uma espé· sentado pelo nosso Cronista Social Lázaro Bortolo·

cie de Jônio portenho, que sonhava até em dilatar meu, um programa social denomi�odo "Rodar na Famílias inteiras de cubanos continuam fugindo do

os fronteiros argentinos pelas do Brasil a dentro. Sociedade", pelas ondas curtos e médias da Rádio regime de fidel Castro e procurando asilo nos Esta·

Por sôbre isso. lJm ditador que EhlTROU POBRE Guarujá, a Pioneiro do Rádio Catorinense. dos Unidos e em outros pO,íses americanos. lEste é o

PARA O G{)V�RNO DE UMA NAÇÃO RICA E SAIU A primeiro entrevisto do progromo, será feito cosa do operário especializado Alberto Comacho,

RICO DO GOV�RNÓ DE UMA NAÇÃO P�BRE_ com o srto Vânia Moritz- Mi.. Rodar de Santo Cota· que aparece no fato, já instalado em Miami, com

Mos o que hou�e por' lá representava um par- rino, que renunciou o título de Miss Santo Coto· suo mulher e dez filhos. Comacho. como outros mi-

tida definiSo como PERONISTA porque OPOSIC!O- rina. Ihores de seus compatriotas, obondonou Cuba por·

NISTA, EMBeR,A NUNCA DEFENDESSE A VOLTA Este pr�roma será um dos mais ouvidos nos que, conforme suas próprias pol,CIv-:,05, "não podia

'00 CAUDILHO. E qonhou o eleiçõo, mos não levou. re:eptores da sociedade catarinense, Seu prefixo permitir que seus filhos se criossen em limo atmos-

Será isso D=MJ�RÁTJCO? Respondo nosso assíduo �s:á",r;.��;':�,::'A"s folhas Ver�es de Verão", do fil-
.

feIa comunista �;;:�:��á�e�li:iar� _:_:��.��:ltiJiqr; ,::;,,-;" --··_-·-�-/",,,,-_'__'4,�: ..:,;'1:�',.�ft�';lt.:.-,i.��·,-'7��-�·-�--"''''''' ���-�-'�. -

j

,:,·Ai }d�. .,,di.'.� � ._.. �_.

GAOA'RIM CANDIDATO

Yuri Gagárim foi aponta
do pelo Primeiro Mtntstro

sovtético Kruschev como

candidato.ao Soviet pu-
premo da URSS.

'
.

.-.:...__..- --.-.�::' -�' :. "-,-

Programa SoéiallléfRádio GG!I&rbjá Todas
OIS Ouinlas·Feirjls: "Radar na Sociedade"

A presença da Igreja nas solenidades da Instala
ção da Universidade de Santâ Catarina traduzIu-se em
solene missa na Catedrai MetropOlitana, comrnetamen.
te

. toma�a. pelas mais altas autoridades e pelo mundo
uníversttãrto. E traduziu-se ainda, para memôrla do
grande acontechnento, guardada no registro das pala
tra� que o anunciaram e louvaram, no primoroso ser
mao de S. Exa. .Revma. o sr, Arcebispo Metropolitano
D. Jo��uim Domingues de Oliveira, que hoje Ilustra no;
ses paginas: \

"Ite, docente: Ide, ensí
nai (Mat. 28, 19),
Sr. Arcebispo COadjutor,
aepresentente do Exmo.
:':ardeal Arcebispo do Rio
-ae Janeiro; Exmas e mere
.issímas Autoridades; Se
nnores: Exmo. e muito co

enco Sr. Reitor Magnifico
.Ia Universidade de Santa
Catarina. - Foi talvez para
Indicar a subllmidade da
sua doutrina e' ao mesmo

tempo o alto grau moral
em que deviam estar cons
�ituidos os que a deviam a

nunciar e o a que cabia e

levar-se os que a deviam ou
Y1r; eue Deus parece ter
sempre preterindo as altu
cea, distantes da terra e
mais visinhas do céu, para
comunicar aos homens to
da a beleza e sublimidaoo
<ias seus incompAráveis enst
namentos. Foi assim que do
alto do monte, das -escar
pas do Sinal, nas famosas
Taboas de Pedra de Moisés,
gravou o Senhor, com mão
místérícsa, mas perfeItamen
te peI;ceptível, o seu Deca
logo, o qual com as suas

cento e sessenta palavras
hebraicas, em que estão
conSIgnados os deveres run
damentais do homem e os
<iireltos imprescritíveis de
Deus, coneuna o codigo mo
.rar, o segredo da felicidade
temporal e espiritual, de
todos quantos sinceramente
o professem, Um monte, ou
mais exatamenLe o monte
- tõ oras -, como se l� na
versão grega, como a indi
car o lugar frequentemente
visitado por Cristo e tam
bém conhecido dos ouvin
tes, foi o outro que o Sal
vador escolheu para anun_
ctar à multidão faminta de
luz e de verdade, as suas me

�orâveis Bemaveturanças.
Justamente conhecidas sob
a designação de "Sermão da
Montanha". E ainda um

monte, o das silenciosas O
liveiras, testemunhas das
suas inenarravels agonias
e já agóra das suas Inso
pitaveis saudades, que, ao
despedir-se dos seus Apos
tolas, e antes de volver a
seu eterno Pai, lhes confiou

(Cont. na 7& pág)

Ao "VELHO" Armando Ramos
Lages.

Recebi sCsa ordem de estar hoje aí pa�a
os festas do NOSSO €Jube.

' .

. . �as o gente dispÕe de um jeito e o gripe
mdlspoe de outro.

Como criança em vésperas de Natal a

guardei o chegado do dia, poro rever OS dmi-
90S e o bêrço pátrio único e exclusiva do COro�
ção". \

E justamente quando Iknsava esfriar-me
por aí, jó aos primeiros onú�cios do inverno
serrano resfriei-me P9r aqui, \ainda o calor
do ver� maritimo.

o

_ .

Renunciei a ir, irreversivefm,ente, como o

Janlo, com o vontogelT} de poder explicdr-nle
dentro dos razães ° que o razõo

r�nhece.
No

mei.o do alegria de tod?s, eu, conv lescente, O
espIrrar co"_'o burro em madrugado, arrepiado
como cateto acuado, proibido de ser nos e se

restas, com 8-12 e pilulos obrigatórios a

substituirem as VJTAMINAS do gôsto _ sen

tir-me-ia que nem um dlsses melancólicos;
isolados e filosóficos: socós dos nossos logôas!

Adivinho daqUi(_.dos distôncias que não
me f('i possível anular, o satisfação suo e do
barulhento Dante, pelo desenvolvimentismo so

cial do NOSSO Clube.
Sem querer pagar o convite, atento ape

nas ao dever logeano de' colaboração: meta

me nêle, o prestaçães libonêsas.!
Com o minha amargura de ausente, rece·

ba e espolhe abraços of�tuosos e porobéns e

agrodecimentos à Diretoria. Ati por Ió., o
'
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