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Hão se realizou união
de Tancredo com lideres

Rádio�Patrulha: assinalados servi
ços a população florian6Politana

� -�
-,.._,��-

amanha. O deputado Alml

no Afonso, viajarâ para lá

amanhã, a fim de conve-.

sar com o presidente Joã/J

Goulart sobre a questêc
da reforma consutuctonet
e, segundo informações do

Itder do PTB, o presidente
da Republicá não vh-á a

Rio, 8 (V. A.) - Atê as mente �ara esse fin� CIJIU
10 horas o sr. Amaral PeL esse objetivo o sr. Amaral
xoto não havia p-ecemdc Peixoto embarcará
ainda o esboço dos projetos nhà para Brasilia.
de reforma, examinados

pelo Conselho de Mínlstrcs
em sua última sessão. OS' t��eA:s��� ��:O��ed:�:;�� rna ra vem
às mãos o referido esbcco

�:;ç:�r�o����:::;� :ma�;:_ em !lno"stoníâo ccnvoceda especial; uy,

não chegou a ser erucuto.
do. Tanto o sr. Almlno A_

tanso, como o sr. Aurelio
Viana somente tiveram co

nhecimento dele através
dos jornais, conforme dts

seram à. FOLHA DE S.

PAULO. Noticia procedeu,
te do Rio - não confirma
da nestã capital - aá con

ta de que o primeir.o mtnts
tro resolveu realizar a seu

nlão no Rio, depois de

BRASILIA, 8 (VA.) -

A anunciada reunião do
sr. Tancredo Neves com

os lideres e dirigentes par.

tídar+os, que estava previa
ta para hoje, não se reaü.

zou devido à ausencia dos

lideres e do proprto primei
Alem do sr. Almino Aton

.SoO, somente o Iírier sacia.

lista, sr. Aurelio Viana, en

centra.se em Brasília. A

le� do mais, o encontro

Brasilia
dias.

próxímns

Não Recebeu Esboços

Plano de A ç ã o Norte-ame
,ricaDo não é. prático

BERLiM, 8 (A.P.) _ O à Imprensa revelou tam- grupo internacional de üs- dade, frisou que, em vlr-

chanceler Konrad Ade- � bem que o embaixador calização do aceran a Ber- tude do plano norte-ame-

nauer disse que o plano alemão em Washington, lím, Adenauer disse que iícanc, a solução das con-

norte-americano para a wünetrn Orew, será rett- "em termos gerais, estimo troverstas entre os dois se-

fiscallzação do acesso a ,rado devtcc a Importan- que todo o plano não é tores estaria a cargo das

Berlim não é pratico. tes civergencres com O go- realizavel"'. Acrescentou três nações neutras do

Durante sua -entrevista vemo norte-americano em que a Alemanha Ocidental pi UpJ de fiscalização. Em

relação com O problema de preferira não ser parte relação com orewe, de
Berlim. COm respeito ao da organização proposta. O cuam se afirma que está

t-' I a n o norte-americano, chanceler, que reallza vrst- em má situação perante o

4ue prevê B. criação de um ta de dois d�fl.s a esta ci- Departamento de Estado

norte-americano, porque se

opôs ao plano de acesso a

�rl1m, A4eJ1iu'er %!i;:JWl.Il,;._
- "Quando 5W'.gem .oom

pncacões, os inocentes de

vem sofrer". Com respeito
ao embaixador alemão em

Moscou, Hans Krol\, Ade

nauer o elogiou vivamente

e disse que se afasta deSSe
cargo "por motivos de sau

de". O Minlsterlo do Ex

terior anunciou em 9 de

Março ultimo I que Kroll

serre transferido para

Bonn, onde atuaria como

conSelheiro.

�.taaurR Me.... -,
Governádor --:-_ Istalações do

Poder Judiciário
O faJ:l1oso ator-cantor

Frank Sii1atra, atualmgnte
em excursão artistica por

diversos países do mundo,
com o objetivo de anga

riar fundos para
.

a Cam

panha da Criança Desam

parada, estará em São

Paulo em agosto próximo,
passivelmente com a co

mitiva do presidente John

Kennedy.

ROMA, - O ministro de

Relações ExterioreS da Iu

goslávia, Koca Popovlc,
Chegou a esta capital. Via
eéree, em trânsito para a

América do Sul. Popovic
visitará, em caráter ofi
cial, o Brasil, Chile e Mé
xícc a convite dos reepee
Uvas governos. Esta noite
relnceta ête viagem com

destino ao Rio de Janeiro.

mttírá a substituição das

velhíssimas instalações das

sedes do Judiciário, nunca

renovadas desde há longos
anos. Nessa verba, sem

dúvida, se Incluem os re

cursos para o aparelha
mento e mooüíârtc das no-

Como é sabido, as insta

lações dos rôros das co

marcas do Interior são. de
ficientes e inadequadas,
na quase totaUdade. Em

geral, a Justiça funciona
em prédios de aluguel, sem
as condições desejáveis pa
ra uma condigna e boa

ap:·esenta�ão. Velho pro
blema que não teve dos

governantes até agora as

atenções merecidas, está
felizmente hoje Incluído
entre as metas do atual

Governo do Estado, que"
lhe destina, no corrente

exercicto. o recurso ünan

Ceiro de Cr$ 85.000.000,00.
'com efeito, está assen

tado ainda para este exer

cício o comêce da cons

trução de onze predjos pa-

ra o Poder Judiciário nas

comarcas do interior. se

rão distrlbuldos esses pri
meiros edificios entre as

comarcas de Itajai, Cam

pos NovOS, Chapecó. são

Miguel do Oeste, concór

dia, acecaca, São Bento do

Sul. Brusque, enciuma e

mais duas que serão opor
tunamente designadas. O

de Crlcluma ja teve Inicio,

R t E t I' I'
devendo os demais serem

Ivo Maes epresen a a S a IS Ica também míctados cm bre-

Barriga-Verde n a Guanabara' �

Na. aludídaa coma"a�
Seguiu, pela convalr da Comissão de Tomada de o Fôro vem funcionando

Cruzeiro do Sul, no dia 4 Contas. em casas alugas, sem o

do corrente, com destino Na sessão da Junta Exe- necessá.rlo contórto e aln-

ao Estado da Guanabara, cutiva Regional de Esta· da assjm extraordlnária-
Q senhor Ivo Maes. tistlca, realizada na véspa- mente onerosas para o Es-

Repercutiu com a maio� ra de sua partida foi-lhe. tado. DentrQ dum plano de

simpatia entre os estatistl- prestada significativa ho- construção rápidas e não

cos catarlnenses, a noticia menagem. muito dispendiosas, os pré-
de que o senhor Ivo Maes, Faiou na oportunidade o dias obdecerão a uma

EstatísticO"ASsistente, res- sec!ICtârio da JERE Dr. planta padrão, que inclui,
pondendo atualmente pela. João Paulo Rodrigues, que não sõmente tôdas as co

Direção Geral do DEE, fô- enalteceu o alto gabarito modldades para o funcio

ra convidado pelo Conselho técnico do homenageado. namenfo da Justiça nas

Nacional de Estatística, Na ocasião afirmou, que comarcas, mas também eS-

para com sua elevada ca- Ivo Maes representa uma paço para os serviços de

pacidade técnica, integt'ar das mais expressivas flgu- cartóriO, com as respectl-
a Comissão de Tomada de ras da estatis�ica regional. vas Instalações.
Contas do Conselho e par- Possuidor de invulgar Para o equipamento e

t.iclpar da XXI Assembleia capacidade de trabalho e mobiliário dos serviços fo-

Geral. I dono de apreciáveis. conhe- l"el1BeS na Caplt.al e no ln-

Pela pI'imelra vez na cimentos estatísticos, por terlor do Estado, existe no

hlswrla da Instituição foi certo, ·elevará bem alto o orçamento do exercício de

",,11;l. Cat:nlna e.scolh1da· nome de santa. Catarina .,962 uma verba Clc

llllra intq,ctr rt referida !l0 m;:\gno r.()nelav�.
.

GrS 1)).000.000,00, que per-

vas sedes a serem ccns

truldas êste ano, bem co

mo atender às necesstde-

famintos a�clQm as autori�a�es
RIO, 8 (V,A.) - Informações proceden

tes de Limoeiro dizem que pela terceira vez

a cidade foi invadida por 1.300 flagelados,
que encheram as principais ruas, implora'l
do as autoridades que não os deixassem mor

rer de fome. Distribuiram-se gêneros ali

mentícios e a situação melhora provisória-
mente. Mulheres e crianças continuam, no

entanto, dirigindo apê'os dramatlcos ás au

toridades e ao povo.

Nossos JIC!gruntes fixam aspectos do serviço de Radio-Patrulha. da Polieta Mili
tar de Santa Catarina. No primeiro vemos um grupo de viaturas estacionadas e

prontas' para entrar em ação. No segundo, um aspecto do íntertor de uma das
viaturas, venda-Se um patrulheiro quandO se comunicava com a. Central e em

seguid.a a mesa de contrôle da Central. LeiQ completa reportagem na última.
pagina focalizando o novo importante serviço da P.M.

des dos demais foros.

Bem se percebe, através

do que a segunda M-ensa
gem do oovcmador Celso

Ramos menciona acêrca do

problema, que não esca

pau ao atual Chefe do

Executivo do Estado tam

bém, êsse justo reclamo

dos Serviços da Justiça, no
interior. Na verdade, não

se cuida.-apenas de prover

de instalações próprtas em

sede condigna os servtcos

rcrensss, mas ainda de

salientar, no interesse da

administração estadual, a

"Sempre Alerta"

E U A: U R S S Põem ObstáculosMagnifico Reitor Agradece
o governador Celso ae. to diretores Osvaldo Lu:z

:i�r re::b�nl��r�::;�fI�� �:v;�::ra,;;���;a�iC:!�: na Questão de Provas Nucleares
:�o::orC:Ia��:��ime:i�g���; Gb.NEBRA,8 (AIP) - Os Estados Uni

dos acusaram' a União Sovietica de estar co

diretores di�ersas j'acutda. .. ando obstaculos as deliberações sobre a

des consessao passagens c .Jc. . _

.
-

d li
estada Saudações Ferreira proibição de provas nucleares v�san o re�
Lima Diretor.

zar uma nova serie de experiencias proprtas.
_- .------ - -

A acusasão foi deliberadamente ignorada pe

Agradece los representantes russos.

MUITO OBRIGADO PE_

LA GENEROSIDADE SUA

ACOLHIDA PT CORDIAIS

SAUDAÇÕES PASCHOAL

CARLOS MAGNO SECRE_

TARIO GERAL CO"i.iSELHO

NACIONAL CULTURA PT

Ressaca'
no litoral
santista

Santa Catarina. Professor

��I:�r�;:i�oF:;;�\��eL:enJ;;
Honra levar conheclmen.

to vossência, Conselho UnI.
vessítãnc consignou ata.

seus trabalhos, requertmen

relevância devida ao con

veniente aparelhamento
da Justiça, bastante deSCU
rede até agora. O Gover

nador Celso Ramos, que
faz questão de. não omitir,

no seu grande plano de
govêrno, nenhum dos pro
blemas fundamentais de

Santa oatartna. não deixa
ria de ir áo encontro désse

que, desde velhos tcmpos,
se faz sentir numa lamen

tável indiferença aos go

vernantes.

Apesar do cri tê ri::> com

qUe, nas comarcas do in

terior, são escolhidos os

prédiOS que '0 Estado aluga
para. os serviços forenses. seguem, devendo se exten

é incontestável que, em der atê a cabeceira da

muitas comarcas, as insta- ponte Hercíllo Luz, com

laçães são precarisshr,.,'ls, preendendo as ruas Felipe

apretentando asp::,ctos lN- Schmldt, Duarte Schutel e

timáveis quanto às condi-

ções que seriam exigidas
ao nível do prestígio e dig
nidade do Judiciário. Essas

e outras anomalias é que

o Governador CelSO Ramos
vem procurando corrlg'ir,
com O aplauw dos que de

sejam ver acrescidos os

:.��iC:S :: �;�:�':���i�����
geral dc Santa Cata.rina,

MELHORADA A ILUMINAÇÃO NO
PilSChoill CENTRO DE FLORIANO'POllSCom relação a sua últi

ma estada em nossa ca.p!.
tal, recebeu o Gov. Celso
Ramos do Secretário Geral
<lo Conselho Nacional de

Cultura, o seguinte teLegi"l_
ma:

Alameda Adolfo Konder.

Positiva-se, mais uma

VeZ, com a oportuna ínt

cia:iya, o interêsse do 00-

.€orno pelo progresso da

Capital. SeguÍl�do-se à far

ta luminosinade com que

fjearJ.m dotados o Jardim

cumprtndo determina

ção do Governador Celso

Ramos, a Elffa está proce

dendO à. reforma da ilu

minação das ruas da cida

de. No centro comercial,
já Se pode notar o melho

ramento proporcionado pe

la introdução de lâmpadas
mistas de vapor de mer

cúrio. Os trabalhos pras-

Oliveira Beja e parte da

Pi'aça 15 de Novembro, a

Emprêsa de Luz e Fôrça
de Florianópolls S A lava

o benefício a outr"lS vias

pÚblicas da metrójJJle bar

riga-verde.

vem assolando toda a orla
da praia, ('m São Vicente,
Santos e 'Guarujá, inun

dando alguns trechos da

avenida. Os bairros José

Menino e Ponta da Praia

são os mais a.tlngidos, on

de as aguas, em alguns
pontos, chegaram a preJu
dicar o transito.·ás canais
c,�tM' r.hcios,

SANTOS, 8 (V. A.) -

Forte vento sudoeste vem

Castigando o litoral desde
a manhã de hoje; em con

seqUencla, o mar encontra
se agitado. Por medida de

precaução, os navios fun
deados na barra estão com
suas maQuinas en movi-

����'C��1;:s�'C�;[I,���:Ci�i�;,

Energia Elétrica para a (apitai
Do Engenheiro José HUise definitivo linha transnm
Plesldente 1'.I.a SOTELCA, são Capivarí Flollanópoll.""
recebeu o Governador CeI prOj1Orcionando regular a

so Ramos, o seguinte de,,- bastecimento energia olê.
cho telegraflCo: trica capital Estado. Atetl
Nome Diretor' Sot�!ca, ciosas saudações engenheL

comunico vossa e-xcelênc\q. 1'0 Josê HulsC" Prestd>!nt

c:)tnr opcrando cm caratC'r Sotelca,
__ ��
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I' lucl h D'A 'IaRod2to,," aUXilia"" Mau,y Ba,g" Ru; T de Odonto ogla, a uem a VI,Lobo c g����;otl�a:!���'DfvEnsos
'

1 _ A movimentada ssrrec de d:) 7 _ Dependendo do contrato do L ru

ReprCI,;e1ttante3 � mmeo nos salões do Clobe Doze de Ag'!:I�''1 'I'ênis Clube c0'_.ll a cantora ELZA B?A-
Rio ����cse���ÇÕ�:n�ci��' ta��asL��a·so andar

�
fOI �m homenagem aos calouros da �\,_ RES sara então realizada dia v nro c

Tel: 22-59-24. culdade de Otlontolog a _ O sennor sers, a elega�,te soiree que escolher-r

.s�o Paulo - Rua Vitória 657 _ coní. lI2 Sandro Mascaranha fez saurlacâo, ao' M1SS Perfume
� • �POI·tn Alegrc._ FROPAL - Praça D. s'eücte-

I
calouros, dando-se em segmda a entrega

����tP; �o�J;T��JJ�ttJ:��e�4� todos os mu de dlp orna A bon ta Elí anu �endes ex renc�a -;a�a:�e���c):���r o;�ab:�s d�V�i��-��:l��i�sd�����leC����I��O de acorde com a :e!l-��:20�ap�;Esen���n:a;��::l0:1'���Se���\e�� Mayer (Odete), Mano Mayer (M"l

ai��i;��;U�XÔ�NUAL _ crs ZOOOOO
Lucml1a D'Avila, que p3S�:JU aI ser. Namc

Oliva)
'" � *VEiNDA AVUT"sA - crs 1000'

,

nada da Faculdade de Odonto agia - !J
9 _ De viagem marcada. pura !-11 !l'13tosD��i��o�ã�o�e ;����;If:;:sit�saadgselc8 co-ices-

f :;::;;,�e:s :�:�g;���tl�ues��:':!JaMof:;:� Gerais onde pai t cíperão de reuniões do
....... -----,- -'. -.......

------

i
Chez MO! - MUlta an.maeão gente bc- Licns Clube os casais dr netor s'ermn

nlta e elegante dancando até as quatro
e Senhora Senhor e scnnce Antomo I p ,

da manhã rersa Oliveira

;A '"

,�. ..

Passou o weeck-€nd na Cidade ,1e �ent��a-n���n�s�::: °naB\O��a O�l: �����s?

I
,_:urJtlba o casal dr. Dano

..

Calvalho. Ele, Eleg:mtes cn Brasil. \U9.'S uma das !Jr:1-D.retor Geral da

.

Assem.
ble:a Leglslntn'l

moções de Jose RodolpllJ Cãmarad.o Estado.
� � "

.

.:< � *

COI'>ITR.4TO DE CASAMENTO .'3 - O düeutid� p:anist,a Dimas, r:fN
ao ��3"�a�vodr·dOZ3.;�t�:n::�a ;l���\����bICO ir:augurn na Cidade de elumenan.;
I'_. .!

\ "D:mas Bar".
' e elçoes.

" ... *,' fCom o prendjda Senhorinha Mario Lucia do�:1
.

*, ... '" ..

12 _ A senhora Florinda 1\1on:\'" iSant0s estimado trtha do Sr. Múnoel Gonçolve'S d:)s 1 4 -- "C 1112r:on" o fi:me que sera it'· nHn70 na lí.tjma se:.ta fe:"a �"e')Ci'}�"I��Santcs, v.em de

G._just:."Jr núpcias o jo.v.em P.e.dro W'J1rio a vado em P:'Ol dor,; FOr�9.nd.J� CO Ca'.ég'o em seu luY.:uow apartamento: senh�aras úe tBohn, estImado filho do Sr. Otomar G�orges Bohr" � Es�adual D.as Velho, dla v.ntl' e o:: aco no�.:;a sociedade para um Chã _ Dlj,:\�/ccmpetente técnl�r:t de rádio do Pal.clo Militar do Es _ : prox mo. .

F:or:nda fe�tejava seu an:versã.r'o _

"-I
toda e de suo dlglD espOSo Dnêl. Amália Mario

�. '. '."..
.

. '.:Jnt�c
men!-.o" s.Jc·a�s cum�)l':menta

�O.)�lBohnAos no:vos e seus progenitores os noss"c; parél_
� C:3.r�O-;:t:l�:�e���n:�O��J;:;�:e�O ��OP����� I'atos de felie·tar*iie�. *bens, g�am:l A� �oze Mai&, ás 15 horas, na na 13 _ Beatriz Battistótti. um dos D"7

FAZEM ANOS HOJE
dLO GuaniJa.

*. >I<
,. Brota; Elegantes da Cidade vai teste;,)

- Sra. Anoide Cardoso de Memszes f. 6 - E::ap.a Mendes. U.'1l:1 das lild;':
Idade nova.

*. >!<

H C h 'l·j1
Debutantes do baile "No te da 1\1-:n:n;>- PENSAI\1ENTO DO DIA: "Por toct'l

- major en'irfue, lopat Junior
Maca".

'.

1
- sr. Fulvio Paul,., do SilV\:J .

bem praticado na Vida, tem-se a recom
- sr. Celso Cooella i * • >!<

pcnsa na. eternidade". f- sr. Juvenol Faria _ .... v ..........�= n:;:::;:;;:;s:u� ."'--')j�.?SgÔ;" ,-sr. Jôrne Ll''lardelli
. __

= :,,�a <�:r� ,�",J'�in� d'e Ii;i'o
' ,. ,

.', ,.; Pmpa!1ilnda \ Ruua Entra no Uruguai
- sr. 'M;;!rio Abreu T('��s. na frrd. de Panfficaçao e

'
- o Serviço Secreto Mili- :��e:�afor��� ���:�ar-�:- srto. Aduior Cmdoso ��;nd����!ig:e �at:��a�: ( que continhar.1 armamen-

- sgt. Ivo Brites R-amos

C"n'el'jarl'a d Fp Il S J 'B' guerra e d� elementos de tos c pror"'!!;anda comu-". , e o r,S ose e !guaçu ;n'kuçãa pam gumUh,;· n;,ta.
ros, consignados à Embai

.. xada sovietica, segundo �e

informou nos m('ios mili
tares. Varias ca'xões reme
tidos pelo govern::> d:',! Mos
cou a. sua missão diploma
tica no Uruguai. que leva
vam o rotulo de "obras de

deJ3r.la Catarina - Início ás 21 horas,

Juizes com falta de intersticio

;.- co/7/ecirnenlos Sociais
-d.. . ( 10

'�', ,,�-l...-Je.-
\

.

Edlfal de Conyocacão n.o f
FCi'ç() sc.ber aos que o present� virem ou dê!e ti ..

verem conhecimento oue no dia 9 de iunho de '62, <;B

rã0, reoj:zf"nos nêst8 Sinc1icoto, os eleiçães p'Jra D're
tono, membros do Conselho Fiscal. e respectivos su
rlentes. fir:ondo cberto o prrz,,! d':! 10 dias, que correra lO partir rio primeiro pubP'-ocã-. dêste, poro ,o re_
gistro dos chapas, no Secretúria, eh acôrdo Com 'o dis
r'<"'st,., nf' ,...,t 1°,-l- ....-rtoria Ministerbl nO 146 de
18 de rlltubro de 7957.

'

As ch(,Da� deverão ser registrodas em separod",send" U1'Y''' !Y'lfO os candidatos à diretoria do entidade

��s:S;�;: :�s��:: ;o�'e��e�tti;�� �:��r��' na formo do

Os renuerimentos pal1:J o registro das chapas, de
verõo �g.r rnr"'''erotf')dos no Secretario em três (3) vias,
ssif"\ad08 oelt'! cabeça de ch,'}pa P. acompanhados (!,.

relaGÕO os�inada 00' todos os c'1ndidotos, D€s'soalmen
te nÕn serão permitidos poro tal fim o outorga de pro
cJjfacõo, devQnd,., da mesmn constat todos '-'S dod05
indicados no § )';".1, do art. 5° do Portaria nO 164 de
18/l0/1957.

Fhr:�nÓDoJi<;, 9 d� moi0 de 1962
Olinto de Oliveira Bastos - Presidente

00000000000 000000 ttt tttttttttttttt nnnn nu

PREFElfURA MUNICIPAL DE

flORIANÓPOLIS

De,arkmer.lo da Fazenda
COBRÀNÇA JUDICIAL DE TRIBUTOS MUNI_
CIPAIS -. ULTIMO PR'ZO pARA PAGAMEN

TO AMIGAVEL,
Os contr:buintes dos Imp6stos Predial, Territo

riel, Indústrial e Profissões e outros tributos, abaixo
relacionado�, fiCam notificados que serõo remêtidos
à Cobranc�o J.udiciel os débitos Cjue não forem pog',:)s
na Tesouraria desta Prefeitura dté o dia JS do cor
rente.

-

João Silva - Diretor

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

Assistência Social São Luiz -- AVISO
O' SERVIÇO' SOCIAL da Paróquia São Luiz, convi

da os mões a vaCinürem os seus filhos: de 4 meses 06
anos de idade contra a poliomielite (paraliSia infan_
til).

E mesmo 13S crianças que já tomaram o Vacina
SALK, devem tomar esta novo vacino, cujo yalor já
está compro'l\3do.

DA MINHA SEARA
� No BrasIl. ,o problema pôr côbro a esta situa<;5.o
das 'Vocações Eace�dotais anómala. Pai,;, a êste pas
será um dos angustlant<>s �o, para onde caminhare
e difíceis. Proque a popula mas?

ção brasileira cre�ce f<tb"_ Sofrerei calado, rêsig'1a
losamente, não havenrlo do e sorrindo.

comparativamente sa�t"'- - Quando se trata de Lca-
--- -

i-
.-.-----

dotes suf:cientes. Urge f'3r ... balhos, a gente é procur�-
. 'PI.,.. ..... - __ - - .- _,. __ • da. Mas. quando se trata

; • ��:.es;���a�d�;st�U�:��;e

: Terras Para Agricultura : �:�Dl���::;:;:;;:�;
• , nlas de popularidade.

• VENDE-SE •
_ Emb,'.,. sua dd,,"

· ._-�-
vENDE_SE 1.000 lalqs. em Sõo Miguel do Iguaçu, próximo à Foz do , - Quanto mais capada,• Iguaçu - RGS. - Solo rico poro lavouras, tais c?mo: café, ,cereais, fru_ III fOlhudp., frond.o�!t a arv!)-

• tas europeias, oliveiras,fumo etc. podem ser vendIdos, tombem, em lotes .. re, tanto mais faci! é d�r-
III b partir de la olqs., com grandes facilidades nc:> pagomQnto. A gleba e.s� J rubada pelo vento.' Grande.. tó ligado à êstrada Federal Ponto Grosso_Paraguai por boa esfrad� munlCI

I
lição! As altas

situaGõ.es ,.'S.• Doi '10 distancio de !:lpenOs 12 klTls. Os interesso doS! podem escrever à "CA tão expostas a grandes ",II-

I :?���;r-S�g��NJ��R(�Ç:e� fJ_:J1�S� 3u5_!;�g�,m��deC��:;���, f����
• ci��:�d�:nvh1{To Jlesfdani"\ _:<!:���s:�� 1IfL "____ O F. M

E, no "ASSI$TÊNÓA SOCIAL SÃO LUIZ" o ruo
Rui Barbosa 32 funcionará um pÔsto de vocinação a

partir do d'ia 1.5 laté O dia 21 do corrente

Florianópolis, 21 de mar

ço de 1962.

Prezado Senhor:

" Apraz�me, para con�e
cimento, de V. Excia.

transcrever, abaixo, o ex

pediente encaminhado oe,

lo Exmo. Sr. Governador

r:elso Ramos, ao Egreg;o
Tribunal de Justiça:

"Excelentíssimo Senhor

Presidente: - rtomo é dd
conhecimento ds Vossa

Excelência. e do Egr�ia
Tribunal de Justiça, exrs

tem. atualmente, varias

Comarcas de 2'" 3it e 40. �IL

t-ânótas, vagas, por faltar

aos respectivos Juizes in

terttc:o de dois enos, ext,

gdo no �arágrafo ún cu,

do erttso 35. dw Lei de ar

ganização Judícíár:a. 1.

esse reto vem aca rrctnndo

prejuiz.os à boa adrmrus

tracão da Jus-tiça, dando

lug�r mesmo a rectamacao
por parte dos junectcto
nados. ora dirigidas a !!&.1C"

Egrég:o 'I'rtbunal,
Govérno do Estado. 3. O
õ

ovêrno - at-avés da j�

cretar.a do Interior e J!B_

tiça, estudando ,Q assunto, dos não começarão a co0-

com o intúldo de colabo- gem de interstício na. nova

rar com o Egrégio Tribun'l.l' entrãncia, antes de cem,

de Justiça, verificou que pletarem o tempo que f'll

tato semelhante vem ocor, tava à conclusão do tntars,

rendo noutras Unidades da ucro sntenor. no momento
Federação, merecendo R- da promoção". 2°: - "N .lo.
tenção e cuidado do Poder podem 'concorrer a. p�omo
Público no sentido de ser cêc ou remoção, em Igual,
encontrado urna soluçao dane de condições, com

que, resguardando o prB_ os Juizes
ceita ccnstuuctcnat, aten- qua não satisfaçam essa

da aos legitimas tnterês, exigência, salvo se dentre

ses da Justiça. Assim é iue aqueles não houver prc

no Estado do Paraná a 'eí tendentes a vaga no Esta

n. 2.364, de 17 de Peverei- do da Rio Granele do Sul.

rc de Hl55, no artigo 13, o Egrégi.o Tribunal de Jus

deu ao artigo 66, da lei ue ucs adotou semelhante ."0

Organlsaen Judiciária J. !uÇãO. 4. A solução adotada

sem��ti�teapos�edd'Oç�so, .�s·'S.�: nos dois E�tadOs parece
,_ <. -"

consultar os mterêsses ,ln
erenso exercício na reeoe-

Justiça em Santa oatnrt,

��\:a =t��':���i:��a l.'?: na resguardando, como)

_ "Sempre que não nou, consta acima, o prece. to

ver Juizes com mtersueso, ��:&�:u���:�. PU�:;OVi;�:
(j:�e�:a;:� o

fi tiV::::'Jç:�,o !:'eltt o 'ntertrcto só come-.

rIl7-se-í� eeta com dispensa �I:�:o d:P:�:t:: n�:c:u��:::=
����:dO,eXig:e��la, cu�;��� rem vr tempo que faltava

joster.omente, ca-e eue �:�:ri�;n�l:i�:m�:t::sti�:�08 Juizes, assim prcmovt,
promtrcâo. 5. Em face do

expôst,'), -tomo a liberdade
de levar o assunto ii carL

��i��:�!� q:e�SS:e eE!t:���r
procedente, tomará as _1ra

vidênc;as cabíveis. as yuais
as"e�uro. cle<;de .iã. o int"i

r.!) apô�o do Poder Executi

vo. Cordlais, S"-udaç.ões.
f AS.) Cel&o Ramos - 00-
vernad:Jr do Estado".

EscJare<;o Que o E'!régiQ
Tribunal de Just.iça õesi�_
nau uma co!ni�são compo�

ta dos ermo�. srs. desem_

ba�gadores Miranda RIl

mos, Marcíllo Medeiros c

Eugênio Trompowsk:Y, pn_

CARACAS. 7 {APl _ A

POlic;a invadiu ontem a

Crise na Venezuela
noite as sedes ,dOS com·:'.l.

dos subversiv,C)s <10 Parti·lo

Comuniota e do Mcvlm"n

figiltam parte dos fm�is
'roubados a 19 de arll l'j

timo na Escola Náutica :le

Mamo, perto do aeroporto
de Ma'qileta. O deputnd,o
comun:sta Hectar Rodl1

cumen�as e propaganda

to de E�querda Revolunc,:> gues Bouza tu: surprecn:1I
nario, apoderando_se de .. r do com a "reunião consj)L
mas. rifles, dinamite, ,10 rativa" que se dp,sê"m",'Jla,a

Ije tipo insurrec:onl:u_
,'evela um comunicado ;'11

blicado hoje p�lo MinI3t!·0
do Interior.

Foram efetuada.:> virus
detenções. Entre aI> arm'lS

Funclonur}L's da Embai
xada s0vietica d';!clararam
parte do mater!31 contl
do� r1:JS dois caixões seria
utili�ado com csporte.'!
quaticos.

No S e t o'r
amadurista

(Cont. da B.a pág.)
ração Catarinense de Fu

tebol· de Salão, uma _'e�-

niã6 de Assembleia Geral

Extraordinária, levada a

efeito na noite de sexta

feira. A reunião que tran.�

correu tumultuada, chegou
ao seu final sem que os

principais problemas !o.,
sem solucionados.

Apesar d.os pesares e3c.á
marcada para a noite ie

terça feira a abertura do
returno do Campeonato
Reg�anal de Fut2bol le

FEMININO - Alva, Rose,

Ane, Ivete, Iris, Lisete,

Neusa, Raquel e Deda.

REMO - A dietria do Clu

be de Regatas a}do L'�Z

enviou a passagem para o

conhecido têcnico alemao

Rudolf Keller, a fim de

que o abalisado tre:nador

venha até a capital cata.

rinense, c,onversar detalh::l.'"

damente sôbre a sua passI

vei contratação pela equipe
aldista fiHUldo residenua

nesta �apital. Noticia p.sta

que podemos noticiar l,m

salão constante de dois iO
gos. Na prebllinar jogar'w cara ter .oficial já que tc;J
Caravana do Ar x 'Bom .:\.. confirmada por alto llWll

brigo enquant.'J que 'lO datário do Clube de Re�fl.
match de fundo duelar:1O tas Aldo Luz.

Barriga Verde x Postal '!'.,- FUTEBOL DE PRAIA -

legráfico":' .. Sera realizado n� próximo
VOLEIBOL _ mês de junho na GuanaiJa-
Embora extraoficialr.len:;e
pOdemos informar ao �J"l.

dof.\ selecionados de Flori

anópolis que concorrera
aos II Jogos Abertos di;,
Santa Catarina, devera
indicar a F. A. C. para
posterior convocação, :1.

lista nominal dos seguintes
atletas:

MASCULINO. Lucas, Hen
r'que. Nazareno, Belfir,
João Jose, João Carlos, El-
mo .. Tnu Arnatrlo. NplMn e

Ncri

ra, o Primeiro Campeonato
Brasileiro de Futbeol de
Praia.

Que os amantes do fu�e
bol de praia de Santa C;t

tarlna, .organizem uma de

legação e part'icipem 1.1-

quele certame nacional quI.:
promete um transcurso dc<,
mais sensacionais. O cer

tame será desenvolvido na

Praia de Copacaban.a, já
contando co.rp. a autorlz<\

ção rio sr. Prefeito da Gua
nabara

numa casa em CaraC>ts.
�nt�e os detidos figura .Q

prot.!ssor Francisco C1r-e

no, os senailo"e� Pe�:·.o

Marques, Fmnc!�r.o ROI"}

don, Ben'fi!"no Sanchez. �"

mos Antonio Mogo�la ê �.s

sras. Angela Crespo e AI18
de Marln_

relatar a matéria.

Cordiais Saudações.

PAULO M_I\UARtNl

Secretâ�lo do Interior e

Justiça

08'"ALDO ".w
VAMOS AJUDAR OS PEQUENOS JORNALEIROS?

É súbido porque muito conhecido e sempre pôs_
to ó provo, o bom formado coraçào dei gente cotori�
nense.

Aqui em Florianópolis es� generosidade é um
tato. Todos os tesfas de caridade encontram imedia_
tamente decidida cooperação dos flbrilanópó;litones,

Agora trota_se do festa de caridade promovida
em boa horb pelo Sociedade de Amparo ao Pequeno
'ornaleiro, esses modestos pregoeiros de nossos jor_
.Iois pelos ruas da Cidade e que começam muito cê_
do os suas atividades, le\13ndo aos leitores os noticias
do dia.

As senhoras, interes�ados em ampanar essa hu_
milde classe, constituioo de pequenos vendedores de
jornais estào promovendo uma festa que necessitlo
por suo voz de amparo de todos. Poro tonta, orgo_
ni;tJrom um "binqo', que se realizará dia 23 do Cor_
rente, no clube 1 2 afim de c onseguirem por esse
meio o compro de agasalho .poro esses pequenos, que
têm de sair às ruas pelo madrugado, porque o dia pa
ro eles principiú quando ainda ho estrelas brilhando
no céu emboro [no rigor do tempo. á chuva e ao ven_
to e o frio dêste, inverno, que promete ser rigorosa.

Vamos co'operar, vamos mais uma vez estar
presentes o essa festb de caridade, cooperando com
os (bmo'S- animados pelo espírito cristõo em benefício
do pequeno jornaleiro, porque eles já andam com os

roupas pedindo outras, desde que o que possuem dá
pena, ve Ias assim desago!blhados e tiritando 00 frio

Os prêmios poro o bingo estão sendo uma com_

pensação paro os tlbbú!hos e andanças dos nobres
senhor"as promotoras do festival

E um desses prêmios, todos valiosos pode ser
seu amigo ledor, desde que você tenha sorte e uma
colerQ" de cartões (�, sua simpatia.

TEATRO UN!VER51 ...ARI0 DE S, CATARINA
PROMET! SUCESSO

O Clube dos Diretores Logistos desta Copito!,
cujos programas sociais vêm, desde suo fundaçõ�,
gonhúndo as simp-atias dos florianópolitanos. acaba
de tomar mais uma de suas louvaveis iniciativas,
qual sejo (I de pr€sf1-:rr homenagem 00 dia consagrc_
do ós mõe'l, nr6porcionandn nn oportunidade. a 0;
presentação do peo� "O AUTO DA COMPADECIDA
pelo' já vitorioso Teútro Universitário de Santa Cata_
rina"

.

vorão ao Teatro Alvora de Corvolho os apreciadores
Serão noites de arte dramátiOO e cultura que Ie_

da que é bom e l:lgradável.
Temos os nossos louvores e de nOSso platéia se

lecionado essa iniciativa "em feliz hora projetadoótonto mais quando es9cJ. promoção diz respeito
tão justo homenagem 00 Dia das Mões.

Unive��t;:i�b�ed�n��r�����i�,g��!ds e ��ej:oot��
grl!lnde êxito e merecidos oplOU80S que cerftlmeme
hÕiJdp lograr no meio cult@ de. nOSSO teno.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PREVIDÊNCIA SOCIAL 1=---- a.��<T
ADVOGADOS "AZEM ACORDO COM O I. A. P C.

SalãrlO-BaSe de Contribuição Cr$ 40.320.00
.

Têrmo de aMrdo que entre si fazem, como partes, a
Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Comerciários do Estado da Guanabara e o Sindicato dos
Advogados no Estado da Guanabara. para efeito de CaD
tribuição dos advogados associados dêsse órgão de clas
se, para o IAPe, cOl11o Se segue:

Aos vinte e dois dias do mcs de fevereiro do ano de
mil novecentos e sessenta e dois, presentes à sede da
Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
oomercrarios no Estado da Guánabar.a, \ sita à Avenida
Ria Branco ns. 118/120, 4° andar, compareceram corno
partes, o Sr. ANTENOR GOMES DE CARVALHO, Dele
gado do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comer
ciârios neste Estado, e, de outro lado, o Dr. MILTON
MENEZES DA COSTA, Presidente do Sindicato dos Advo
e:ados no Estado da Guanabara, devidamente autoriza
do por ato da Assembléia Geral Extraordinária, realiza
da em onze de esôsto de mil novecentos e sessenta e um.
e ainda no uso das suas atribuições previstas no art. 30,
itens 1° a 9° dos estatutos dêsse órgão de classe, os quais,
em face da Resolução nv 23.458, de 19 de fevereiro de
1!l62. proreríra pela MM Junta de Julgamento e Revi
são da IAFC neste zstaco. constante de fls. 25 do preces
so administrativo nO 10.505/62, firmaram o seguinte têr
mo acôrdo, tendente à contrlbul�ão para o Instituto de
Apos-ntedone e Pensões dos Comerciários dos advogados
associados dacuêle Sindicato de classe. como se segue:
l° 03 advogados associados do Sindicato dos Advogados
no Estado da Guanabara, como segurados autônomos
que são do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Co
merciários, recolherão somente ;t quota única de 8%
(oito por cento) sôbre o salârto-base de erg 40.320.00
(Quarenta mil, trezentos e vinte cruzeiros), proposto no
Conselho Atuarial do Ministério do Trabalho e Prevl
dêncja Social e expressamente aceito pelas partes, como
se vê de fls. 8 (alto), 14 (quatorze) e 16 (dezesseis) do
citado processo administrativo nv 10.505/62. recolhimen
to êsse a ser feito pelos advogados associados diretamen
te ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciá
rios, por sua Delegacia no Estado da Guanabara, até o
último dia subsequente ao a que se referir a citada re

muneração rArts. 226 e 243 do itens VII do Decreto .

48.!J5!l·A. de 19 de Setembro de H162).
2° O salário-base referido no item anterior preva

Iee-e-á por 2 (dois) anos, a contar da data em que foi ho
mologado pela MM. Junta de Julgamento e Revisão o

pr-sent- a-õrdo. isto é, a contar de 19 de fevereiro de
1!l62. nos pr-cises têrmos do Regulamento Geral da Pre-

Vidê�,;ldS;I��:C;:tOA��i:Oa�!�g!::s no Estado da Gua-
nabara compromete-se a prestar a sua cooperação à De
Ieeacía do IAPC neste Estado. visando ao fie] cumpri
mento do pr ...Sf'ntp acõrôo. por parte dos advogados sín

dirah;o:ados, Inclusive, fornecendo- lhes o formulário pró
prio de Inscrição exigido pelo Instituto, atestando-lhes
o efetivo exercício da profissão e o tempo de serviço
prestados, nunca inferior 11 2 (dois anos, bem como as

sim. tudo I1U8nto mn.iS ne€essário fôr ao integral cum
primento dêste acÔrdo.

4° O pre ... · ntc :J,côrdo entrará em vigor a partir da
data de SlU homologação, ou seja, a começar de 19 de
fevereiro de 1962, ('onforme mesmo determinado na ali
nea· "c" do despacho proferido pelo Sr. Direto!; do De

partamento de Fiscalização e Arrecadação ·do IAPC no

processo administrativo 10.505/62.
E p':lr estarem assim justos e avançados, firmam o

prl'�-nte em 4 "qn:ltro" vias, de Igual teor, firmados pe-
10'\ lel!"ítimos representantes das partes e acima já qua
lifirados. - Antenor Gomes de Carvalho - Delegado do

IAPC.
Milton Menezes da Costa - Presi. Dos Advogados

do Estado da Guannbam.

I geladeira americana
1 rádio Phillips
domingo das 9 às 12 Ed. Zahias, 8° _ fundas
dias uteis - fanfO 2390

Terreno na Praia do Meio - Coqueiros
Vende_se um pequeno terreno poro construção de

coso de veraneio no Paio do Meio. Trotar nesta Re_
dação com o sr. Divino te!. 3022.

PreÇo Cr$ ] 00.000,00.

Juizo de Direilo da ta Vara Cíyel
da Comarca de Florianópolis

EDITAL DE LEILÃO
� Doutor DALMO BASTOS SILVA, 2° Juiz Subs
t1tuto do ]0 Circunscrição Judiciário do Estado,

�o exercício pleno do cargo de Juiz de Direito do ]0

S
ara Cível da Como r,,:! de F.rorian�alis, Estado de
anta Catarina, na formo da lei, '

"
FAZ SABER lOas que o presente edital virem ou

d�le conhecimento tiverem que, dia 16 de moia pró
X1mo vindouro às 15 horas no sede dêste Juizo, à
�rQçQ Pereira Oliveira, nO 10, o Porteiro dos auditó

n�1 levoró a leilão os bens penhorados na ocãQ exe

CutIvo movido por A MODELAR contra NrVIA MAR
QUES NUNES Que se oroccssa neste Juiz:

Um doze. a�os (t / 12) de uma coso sob n032, di')
Rl'tl Alves de Brito construido de tijolos, coberto de

telhas. forrado as;oolhodo envidraçado com diver_
SOS comPf.lrtimentos e seu respectivo terreno, medin
d" 6 de frente à dito ruo, extremando 00 Norte com

r::r���d�itC: �:t���!� �:í�:d B�r��n��o���
Fuem d,. dirpito. Renistrad" às fls. 122, do Livr? 3_

. SOb nO 6622 no Cartório do 10 Ofício de Registro
de Imóveis, desta Capital.

E DOro Que chegue 00 conhecimento de todl"ls
mondou exocdir o presente edital que seró iofixod"

��rp��s���u:�to eC;n�udb:id�d�;fiS��r;ant�O ���
torino, aos ouotro di(lC; 00 mêc; de abril de mil nove

��.,tos P' sec;sentn p dnis. Eu (I,ss.) MorioJuror:i <1"

D},vo, F<;['rcventC' )urnmentCld,." � subscrevo, (Ass.)·
11"1"\0 lI..,stn<; Silvo )11;7 de Direito
C('nf"r.� Cnm o (1rini,....,1
MOrf:l luroci da Silva

Eo:;rrcvf'ntc Juromf'ntoda

>

Virá ao Brasil, no decor
rer do mês de mala, para
realizar uma série de apre
sentacões no pais, o ccn

junto de jazz ncrt amert
cano 'Paul Winter Sextat"
O sexteto apresentar 3� :'I
em várias cidades braaltcí
ras, Iob O patrocínio C.l

programa de promocoos
culturais do Departamento
de Estado.
O conjunto compõe-se dos

seguintes músicos. Pau'

Winter, saxofone· aI t 'l;
Warren Bernhardt, piano:
Richard Evans, contra
baixo; Harolã Jones, bate
ria; Les Rout, saxofone ll'J.

ritono; e Dick Whltsell,
trumpete.
Paul Winter, o responaá

ver pelo sexteto, foi sem

pre desde menino, um a

paixonado pela mãsree.
Quando cursava a escola
primaria em sua cidade
natal, Altoona na Penstl

vânia, organiz�u a sua 'lrl

metea banda. Mais tarde,
cursando a untverstdade
de Northwestern, IUin!')I�·

passou a Interessar se pe!o
jazz. O atual sexteto roí

criado há cerca de' dois n.

vaI Inter Universitário de

Jazz, promovrdo pela ünt

versidade Georgetown, de

Washington. O conjunto
foi selecionado entre o!'

cinco melhores, de mais íe

cem inscritos no festival,
e voltou a apresentar se
nos Festivais de Jazz ":te

Indiana e Saugatuck, fi

gurando entre os renoma

dos expoentes de jazz, r-c

mo Ducke Ellington, nave

Brubeck, Mel Torme, Jack

Tegarden e outros.

nos, quando Winter reuniu
um grqpo de colegas e : '!S

creveu o conju:::n:.:_to:_::no:_:_F".;'>.>_CI _

"Sempre Alerta"

informação
sa!lrn mlq:,JII�1

literária

Florianópolis - Santa Catarina)

Sindicalo dos Operários e Carpinteiros
Nayais de Sanla Catarina
Edllal de Convocação

o Sindicato dos Operórios e Carpinteiros Novais
de Santo Catarina, pôr suo diretoria, Convoco o seus

associados poro uma assembléia geral extroordino_
ria o realizar_se no dia 9 de 5 de 1962 às 16,30 ho
ros e ]7,30 horas em l° e 2° convocação fom qual
quer númf>ro presente para tratarem da seguin-te
ordem elo dia:

10 _ Assuntos conscqj.!entes 00 (:Í:Jgamento
otr070

2" - AssLmlos GrrClis.

....�..

TERCEIRA p:,G!NA

. .

-
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O DOUTOR MANOEL LO
BAO MUNIZ DE QUEIROZ,
Juiz de Direito Substituto
em exercício na Comarca
de São José, Estado de
Santa Catarina, na forma
da lei etc.

('r.uzeirosl, para os efelt:ls

fiscais. Etpera defe�'lmen
to. São José, 21/3/62. (as.)
Ledo BráuHo Leite. Con-
frontantes: João Nicolau
Canora to, José P�dro Ju

ckes, José Kuhn, todos re

sidentes em California _

São Pedro de Alcântara.
Testemunhas: Pedro Ja
cob Nais.' Thomaz Felipe
Pereira. Domingos Jacob

Silveira, todos resld:õn.,es
em Califomia - São Pe
dro de A]càntara. DESPA
CHO: R. H. R. 'A concluo
são. S. JO�, 21/3/62. (as)
Felipe Doming'os Pctry,
Juiz de Direito em exercí·
CiO. F-eita a justificação
foi proferida a sentença
do teôr seguinte: Vistos,
etc. . Julgo, por sentença
valiosa. a justificação pré
via de fls. 20;21, constan
te destes autos de usuca

pião por Freclolino Aug·.Js
to Koerlch, par-a que pro
duza seus devidos e legais
efeitos. Decorrido o prazo
de recurso, citem-se por
mandado o dr. Promotor

Publico da Comarca e os

interessados certos e suas

respectivas mulheres, se

casados, e, por edital, com

o prazo de trinta (30) dias
os Interessados incertos, e
ditais que deverão ser pu-

------_ .. __-_:._------

G. Da CosIa Pereira & CIA S. A.
REPRESENTAÇOES. IAGENCIAS E COMERCIO

EM GERAL
EDITAL

2° convocação
Assembléia geral ordinaria

.

Ficam convkbdos os srs. acionistas poro se re

unIrem em assembléia geral ordinario no dia 17 de
moia proximo, no sede social, à ruo Felipe Schmitd
nO 36, às 15 horas, com 10 seguinte:

, Ordem do dia
o) Leitura e oprovoçõo do relataria, balanço e

conto de lucros e perdas, referente 00 exercício de
1961;

b) eleição dos membros do conselho fiscbl e res

pectivos suplentes;
c) outros assuntos de interesse SOCial.

A V I S O

Acham.sc á rlispos:ição dos srS. acionistas, no

sede social acima indicado, os documentos o que se

refere o úrt. 99, do decreto_lei nO 26,9.940.
Florianópolis, 5 de maio de 1962

I-)<Oi!l)r fliltcncourt � diretor presidente.

blicados, pelo menos, três
vezes na Imprensa .tocar ou
à falta, na de s'lonenõpó
íts e uma vez no Diário 'da

.

Lobão Muniz de Queiroz,
Juiz de Direito Substituto

EDITAL DE CITACAO go de. ProCttsso Civil, na

qual deverão ser inquiridas
as testemunhas abaixo ar

roladas, que comparecerão
independentemente de In
timação. Requer, outros
sim. depois de feita a jus
tificação, a -cttaçâo peSsoal
dos atuais confrontantes,
bem como do representan-

FAZ saber a todos quan- te do Ministério Público e

cONCURSO DE CONTOS "MENOTTI PICCRIA" - S5 tos êste edital vtrem, ou por editais dos Interessa-

as seguintes as bases do concurso de contos "Menot· dêle conhecimento tive- dos ausentes e desconheci-

dei Ptcchtu''. Instituido pelo Grupo da P�dra, de Itap rem, que por parte de Fre- dos, todos para ccmpanha-

ra, em colaboração com o Centro Itapjrense de cuttui doUno Augusto Koerlch, rem os termos da presente

e Arte: por Intermédio de seu pro- ação de u-ucapíãu, d:,op:)ls
1 _ Os contos, sem tema determinado, deverão S{ curador, Dr, Lee Brâuüo do prazo dos editais do ar-

inéditos em livro, ainda quz publicados em jornais Leite, me foi dirigida a pe- tígo 455 do Código de Pro-

revistas: 2 _ Nâo há necessidade de um titulo geral pa tição do teôr seguinte: PE· cesso Civil, parégraro 1-' f

ra o conjunte, que deverá constar no mínimo õe cincc TIÇAO: zxmo. Sr. Dr. 3°, pOI meio da "qual deve,
,5) contos e no máximo de quinze (I5); 3 - Os concor- Juiz de Direito da Coroar-

,
rá ser reconhecida e dccta-

'entes deVerão enviar três vias de seus trabalhes; en cu de São José. Fredolino rado o domínjo do suplicnn

papel alicio e espaço dois, com um minimo de duas 1 Augusto xcertcn, brasllei- te sobre o terreno em apre

um máximo de 10 páginas pata cada conto; 4 - A Co' ri r�, casado, a8".ricultor, re- co, ficando citados. ainda

.níssâc Julgadora ser-á compos.ta por Menotti cet Pie' Slde.nte e dont_:clllado em para no p!'azo legal apre-

chia, patrocinador do Concurso, e três integrantes de a, CahfO[nla, Sa� Pedro de sentarem contestação e pa

Grupo da Pedra: Jácomo MandnHo, José �rmando Pe-

t
Alc5.n�ara - Sao José - ra seguirem a causa até fI

teJ.ra da _Silva e ,José Eduardo Rocha Pereira: 5 - O ,;
por seu advogado abaixo nal sentença. Dando à pre-

premiado receberá' 40,000 !nll cruzeiros, além das' Qbnl.s assinado, vem, mui respel- -_�,e.lnoto'ooo V(�OI',.,' md',.1 e,s, cc·,·n·"'::ompletns de Mcnotti dei Picchia. oferta da LT�aria ( tosamente, expor e reQue- . '-'

Martins Editora, num valol" total de CrS 50.000.00, 6 __ .A 'rer a V. Excla .... 9 seguin4:
rone�sa deverá ser felt"à atê o dia 31 de agôsto pa�a Que, o requerente p�r si

Jácomo Mandatto, Rua José Bonlfacio, 20(1, ITAPIRA --'- e seus antecessores hã

SP, sendo os resultados proclamados até 31 de setembro. mais de 39 anos. sem inter-

ELEMENTOS DE POETICA _ Obras sem conta, rupção ou opo.'::lção d",

com detlniçoes gerais ou part.iculares com estudos de quem Quer que seja, está

:��:��:.':Eiil��::·:.�::�����;��!���u:i:!:i��;��:: �: E�:;�:::;�lf�:��i.r1:;
surgem eontinuadamente, provocando debates e modi- trito de São Pedro de Al-

ficando conceitos. Mas a poeSia fica permanece, é. Isto cantara. O terr:::!no tem as

nio quer dizcr que tais t.rabalhos não tenham valor. �:������:s:m:��dt��c:nt��n�
��:';ni�el�o c:et;;��UI��� ��:Si�:·�::�: ����acon��ên���.(o oitenta e quatl"O mil me-

,'eCt:bemos um livro de bastante jnterê�se. TU:-.':l'·" tro quadr:ldos (484.000m2).

"F.lementos de Poética". de Ar.di'es Hidalgo, Edlclon.-.<I fazendo frente com as ter-

Tarja, onde o A. procura coloear em termos objetivos o ���d� ::r�r�rvde�s�oer����
���:���n�ed�o�::SI:, c:t'����,d��d�a�����:��t� c:U:�ei� divide com terras dos mo-

to e uma linha de conduta colhida em Lautréamont: ��:�::�d�e p�:�u�eçs�� ���
�!z!o::lap:::ed�se:or�!�a d��r c�O:��s�ãsO !orA.�:.'�e��à: terras de JacInto Bemardi

que temos de reconhecer·lhe a honestidade e conheci- �:.� �eP�J:ã�e;�:�n;u�::.e;
:u�n�en�mt;:::t���!�ad��en�:b�ems��7;rea c:�t������ parte com ditas de João

cia. Capitulas como "Breve defesa de la inovación, bús· �:�s·!ilc�m;eUso an��:��cs��;:
�ue;:e:ia:�p��m;:l:���,n:�e��n:t��;mr:��t�;!�nic:� possUe o aludido terreno,

fondo y forma", entre outros, trazem novidade ao mes- � :�:c��c:!e����' �:�-
mo tempo em que esclarecem alguns aspectos importan

opOSição ou embargos de
teso

MUTIRAO CAFEEIRO _ 2a. edição - de Araguaia ;:P�;!�tI�!��:� ::e,a��;
��!:�:d��:::sJ;t�a A������tr���:��E�:S�lt;to ��:� termos do art. 550 do CÓ-

leiro do Cafê: laureada com medalha de prat,a pelo Fun :;Oc�����;e:,e;�!�:S·aNde:�
��e�: ::�:t;O e�o:;���a;od�a�� êc��ro�raa;�:ls�:�I�;�� signação de dia, hora e lu-

nova dimensão, por um homem que há vinte anos se :��a �'l�� �:t�t�f��a��oc��:�
dedica ao estudo do problema, pesqUisando demorada

mente todos os seus aSPectos. Num rápido introito his

tórico sôbre a fase pioneira da Rn·oCgimentação dos ca

feicultores em cooperativa, o A, apesenta. as dificulda

des, passando logo a seguir a expor e discutir
A

a neces

sidade da união, com a finalidade de libertar este setor

de produção da dependência em que sempre viveu, con

tribuindo Isto para ajudar no caminho da emancipação
econômica e social do pais. As diretrizes báslca·s firma

das nêste trabalho foram adotadas pelo Govêrno da Re

públIca, com apõlo dos cafeicultores.
(Para remessa de pÚblicações: SM - C. P. 384

em exercício. Dado e pus
';gado nesta cidade de São

Justira, anexo. ,ao Dláçio
Of-iclal do Estado, para: 'que
contestem a ação, quaren-,
do, no prazo de Lei. Clteh).
Ase, (Iutros!õim, para ames
mo fim o Domlnio .da Uni
ão, por carta precatórla,.jI.
comarca da Capital, P.R.
Intime-se. São José. 18 de
eorn de 1962. (as) Manoel

José, aos dezoito dl::ts do

mês de abril de mil nove

Centos e sessenta e dois.

Eu, Arnaldo M. de SO\I7.")

E�crivão, a dntllografei c

subscrevo.
< Manoel Lobão Muniz de

Queiroz, - Juiz de Direito

Substituto, em exercício.

Hornenêuem ao DesP.m�aroa�or
[u�êaifl Irom�owst1 I. fil�o

{Conto da últ. pág, cnor da justiça, pois qUe
dades se ampliam no mui: tão gre-nde falta seria não
do moderno. em que o cho razê : .....,' que só poderia su-

que de complexos mterês- prt-Ia, então, a própria re-

ses e o próprio conflito de peraçêo divina,
duas épocas em trunstção Fazer íusnca, pois, é ta-
Fc('Jal"!111m a constante e rera que encontra a sua

índoruuda vigilãncla dos expressão perfeita € mais

órgãos dn justiça> aGentu- alta entr.e os atributos da
ando· lhe as dimensões e a Entidade em que a nossa

crecendo a sua l·elevâncla fé Identfflca o Supremo
,·ocla!. Não fôra a. justtça, Julz_'N'ada mais me)hQr do
ela mesmo, no seu sentido que essa élrcun,qtânt:ia po-
e P.:l .�l1a essência,· a mais de en�r3.ndec�r' a fUlíc;ão
poderosa e mais legitica do magistrado, a quem se

aSPiração humana. Não há reserva ri papel de ãrbüro
mais bela função, por cer- e eventual espectador da
to, do que a daquele que esperanaas, das angústias
distribui justiça. Foi bem e dás paixões humanas. Fe
pnr I�so - já o dissemos lizes dos que podem, como

t'erta vez - que o Cristo Vossa Excelência, trazer a

chamou ao reino dos céus consciência, em paz com a

ao enumerar as bema.ven- g-ravp Imposição do dever
turanr.3.s. no admiráVel Ser de distribuir jU3tiça, sem

mão da Montanha. os se- converter-se em prisjonel-
dent..."1s de justiça. � assim ro da rigIdez dos textos,
destacando-os entre os so- sem delxar·se contagiar
fredores dos tantos males pela frieza e pela Impes
do mundo, não os desenco· soalldade das normas, mas

l'ajou, porver.tura, de re- decidindo com energia,
clamarem ,dos tribunais da com segurant<a e sobretudo

terra, nem lhes prescreveu com compreensão humana,
a Inditerênça e a pacslvl- Senhor Desembargador
dade pela sedutora promes Eugénia Trompowsky Tau
sa do céu, mas, ao contrá- lois F1lho:
rio, erisinou aos homens o Esta homenagem, contu-

QDE FA-el·tI·DI·DE 1..."

EIITIMOIE.CONSORCIO

TAC
CRU"lf:/RQ 00 SUL.

·AGt:NCIA
lu Ftlijlt SãliII,1t
fl1!S2111e 3111

filtlllirlus -$.t

�·;�L:c:;o�la ° seu

PROBLEMA@slâjno CRUZEIRO A PRAZO, do CONSORCIO �

TAC-CRUZflRO 00 SUL i
1'e"'�h... cocq��l.d.sucC'ldad.. l

i

CURSO DE (ONVERSAÇÃO ALEMÃ
INGLES FRANUS
O Instituto de IdiGlmas Yózigi, à Rua Trajano,

14, tem o prazer de comunicar que já estão abertas
os matriculas poro o seu Curso de Conversação do
Linguo Alemã.

Outrossim (ii Yózigi informo que abriu novas

classes nos Cursos de Conyersoc;ão Inglesa e Fl"anc:ê
50, dispondo de horários nos três turnuS,

.,

.;',,.:;::

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR PROFISSIONAL
D!"Nelsolllvtoritl La Porta,

,
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-EOlFiCIO LA PORTA -, PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
CAIXA POSTAL 50�.-t FONES 3321/22

, ...
FLORIANOPOLtS SANTA CATARINA

Dr. MARCOS E. FLACti
CIRURGIÃO DENTISTA'

Atende só com hora morcada das 8 às 12 e dos 14
às 18 horas. Rua Arcipreste Paiva nO 13..
Telefone 2891.

Ór.�'f'âvio' 41�erfo de nmorim
� ADVOGADO

DR. CLO'VIS DIAS DE LIMA
CLlNlfA ME'DICA

Estomago, Intestinos, ligado e vias b1l1ares.

Consultório:
Rua Jeronlmo coémo. nO 1B salas 21 e 22.

Residência:

R�la Sao Jorge 32 fone 2721.

Diariamente das 15 às 18 noras.

... tende das 8 às 10.30 horas no Hospital d'l Caridade.

DB, L A U 8 e DA U B A

G e r a IC I: n i c a
__ MS:01CO __

I I1:spec1atl!ta em moíéeue de sennoraa e vias un

n�··lat!. oura radi-al das .nrecccõee agudas e cró

n!t:..• s, do "parêih<. a,enlto·urinário em ambos os

a"exos. DUl'no.;ar do aparelho DlgEstlvO e �o siste·
mallcrv�

RorárlO: das 10 )B lU\) noras e das 14,30 t.6 i7,OO
boras. _ Consultório: Rua Saldanha Marinho, l

1.0 andn. (esq. do. Rua lORO Pinto,> - Fone: 3?46

Rp.slclCncia: Rua Lacerda Qoutl:nbo, D.o 13. ICbâ

c!a :0 ��Fa�-="7:_�o.�� 3�8. _; _ _ _

Ruo, Dr. Fúlvio Aducci, 748 Antiga 24 de Maio.

ESTRiTO - FLORII)NÓPOLlS,

NO E!lEPCKF. TEM
............ i

Prepare-se para o Ft.lhxo
CKlfluirindo btes d€ terras, pequenos t;hócoras e

áreas para indústrias em
I

BARREIROS
na "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Grupo
Escolar local.

Os intercsscdos poderõo dirigir se diretamente ao

ESCRITORIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

Otlo Julio Malin�
Ruo F�lipe Schmidt, 14 - Sobrado - Fore

2347 - FI,.,rionópoli�
.

SERViÇOS TtCNICOS ADMINISTRATIVOS
, ORGArlrzAçÃO E REORGANIZAÇÃO DE SER

ViÇOS
RUA CONSRHEmO MAFRA - lfiO

FLORIANOPOt.!S ---yt SANTA C,,\TARINA

sa SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO-DENTISTA
Preparo de cavidades pela alta t'elocidad••

BORDEN AIROTOR S, S, WHITE

Radiologia Dentária
CIRURGIA E PRÓTESE BUCD-FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coel�o 16 -

10 andar - Fone 2225
bclu.ivamente com hora. marca6....

DR, MARIO GENTIL COSTA
MEDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CL1NICA PROF.

JOSli: KOS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

H0RARlO DE CONSULTAS: - Das 14 ês 18 hora.

Pelu manhã, bora marcada, inclusive aos sábados
Telefone: 2989.

CONSULTORia: ._ Rua 'ren. Silveira 15 - Conj. 203
- EDIFiCIO PARTHENON

(LINIC! �AN'fA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia _ Oomplexus - Ataquf'�

Probremàuco Afetiva e sexual

"Curso' Prenaratório Continente"

CURSOS GRATUITOS DE TAQUIGRAFIA
POR CORRESPONDÊNCIA

O Instituto Nacional de Taquigrafia, emp�nhado
no componho de difusõo do taquigrafia brasileiro, a
briu inscrirões 00 seu curso por correspondência, o·
través de 12 lições. Escreva·nas ainda. hoje dando
nome e enderêço para o Caixa Pastai, 7.500, Sqo
Paulo - SP

.

-----------� ---:'-': -';

CURSO CONTINENTE

pela RADIO GUARUJÁ de FlOrianópolis
de 2,a a Sábado, , ,

8,00 - Correspondente Columbu!o
8,55 - Reporter Alfred
10,55 -Informa o Rádio Guarujó
11,55 -Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus I

12,40 -Pai ítico de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporte r Alfred
18,10 -Resenha Titânus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Reporter Alfred
21,;10 - çnrrespondente Columbus
22,05 - Grande Informativo Guarujá

Deportarr,ento de Notícias: Teis. 3816 - 3822
Rádio Guarujá - ando média - 1420 Kcli _ S
Kilo.. atts - onda Curta - 5975 Kcll - 49 in•.,..

AGR�DE(IMENTO
Viuva filhos, irmõos, netos, genros e nóras, oi

I1d() conste'rnodos corn o falecimento de seu ínesque
civel esposo, 1<I)i, irmão, avó e sogra EUCLIDES AL_

��,\�r�;llv���·t���· ê�t�e��ir��z,�.a�e��" O:i���o:,.���
rentps que o acomPan�oram atê ·suo últimd morodc.

�

DB.IlOLDEMAB O.
DUlEltEl&S'

M'
� ,

R
' b- f' d M' f_' C t' dFonnado p,1a E"ola de arcla eis rece eu a aixa e ISS JCln a a arma e

!'"!:':::,,:, c�:;�:�::o R�� 1962 na Sociedade Guaraní Tênis Clube
Hospital da Cambôa .- Da

MaternJdade Clara nas

baum -; Da MaiernJdade
Mãe-Pobre.

Especialidade: DOENÇAS
DE SENHORAS - PAl(.'i'O

_ CIRURGIA.
CousI.IUa: Mat.ernJdade

Carmela Hulra, pela ma

nhã.
H.esJdêne)a: Esteves Ju

nior, 62 - 'l'el. 2235

horas, marcadas. Telefone
.... ào�� - Residência: Rua

oenere' Bittp}"'I('ourt n 'II .

Dr. Acácio Garibaldi
S"Thiar:ro

ADVOGADO
Adm!nlstl"�çãO da
Imóveis.' Defesas
1.0· t"n�flr _ FIm"'· 2�1! •

gscntórto especieuaedc em,

eueetêes trabalhistas.
.

"tua Felipe Schmldt. 14 -

� .. - ......_--

1Í;. AyrloD Ramalho
.. CLlNicA DE CRIANÇAS

Co�ultas: Pela manbã

no lIo!>pltal dI" Caridade.
A 'arde, no eonsultôr1!

das 15,30 bs. às t7 .3{t Ls.

Consultorio: Rua Nunel

�ebad()r '2 _ 1<.1 andaI" -

tf'lf'ifone Z?8fl.

ReS.dillela: Rua Padre

R"'ma, 63 _ Telerone Z1gli

"_Sem'Prê-Álerta ..
--- -_. ...._._ .. - .

WAtt,PUSL/CIDAf)f
TEL, 24-13

Rua fCfnand! Machauü, 6

- -,

ROTARY CLUBE DO
ESTREITO

���')-s1�1,5�
Local de reuniões
Clube O de JanelrQ

6as. feitas, 20,00 horas

VENDE-:-H
Uma cnsa de madeira

5 x 7 localizada na nova

Avenida. ao lado do Via'
duto no ESTREITO.

Tra_tar nes:,a reda(lào.

_ O Baile de ecroacão de Mlss Santa o Colunista.
Catarina de 1962 - Márcia Reis, na So- -*-:l:-
cíedade Guarani Tênis Clube, aconteceu - Um iantar no hotel Balneário

elegante e movimentadu, com um -snow'' Cabeçudas, também oferecido ás Misses:

da orquestra melódica de Tobias 'rro.sr. Neusa e wênre e seus acompanhantes,
_ Miss Santa Catarina de 1961, Neusa pelo Sr. Aldo Cunha Gonzaga, Diretor de

Form1ghieri fez a entrega simbólica da Produção do Marambáia Cassino Hotel.

bonita falx� verde e amarela à Márcia Observamos a gentileza do gerente Sr.

Reis, Miss
......

Santa Catarina de' 1962. António Galdino Pinto.

_:::_:::_ receberem a Benção Nupcial. Os convida
- Marlene Labs, muito slmpá·t!::a. dos serão recepcionados na residência do

destacou-se nos salões do Guaflii'lí. Gostou casal dr: Geraldo Gama Sanes.

de' dançar tango: ao som do' '. vtclínc de -*-*-
Tobias Trolsl. ... ...;, ., .. .

. _ Esta Coluna, vai apresentar uma

- Anoteí a eJegártda: ,.dr Senhora lista de dez senhoras mais elegantes do

Eduardo santos Lins, com um belisJlmo Estado de Santa Catarina de 1962. De

vestido de veludo preto.
-, .

pois solicitarei de cada, uma promoçac

_;::_;;:_ filantrôpica para o Hospital de ReablUta·

- O casal Prefeito Bduardn canstant, çã.o:
sempre prestigiando às festas naquela -*-*-
simpática e !lna socledade. '

\

- No Clube da colina, próximo de
-;i:""':':!:- mingo acontecerá a Sotrée dos calouros

- Um almoço (eH 'oter:écldo pela 80- das Faculdades da Universidade de San

cieda.de Guaran.i, as' sr�a$: .W�lúa' Mor!tz ta· Catarina, com inicio marcado para qs
e Neusa F(lrmlgh�êri, amRas çonvlda'rjlls �1 horas. ,�
pelo Clube. p�ra participarem da !�sta qUt!•. __ _. __ -!�-.};�- .'

,aconteceu """'":"" Participaram: Sra. _f!;e1la - Viajará hoje, para o Rio· de Já,n�
Moritz, Sr. Franclsl;O .. Formlghierl, . Jt<)- ro, O dr, Teodoro Lelis de Oliveira Lel.t�.
bcrto Morltz Aldo CUnEs, Gonzaga ..NU�"'n Aconteceu na., Floriacap, com visitas. à
Russi, MauriCio Xavier, ,Seba.stlio Reis c· Inúmeros amigos .

'

'" ',:_�"""""""",,,,,,===

Finançâs' da
A receita trtbutâr:a 'lr, 'nlco.1 e equipamentos e.1? 'taulurgica (6,6 bilhões) e:as

recadada pela Vnião trlcos ·(5,2 bilhõeS), tax.as bebidas (5,8 bilhões) tant

1960 e:evou.se a 19ti,9 bl de despacho aduaneiro 15 bém contribuiu signiflcaH
lhões de cruzeiros, revel:m biihócs c metals comuns vamente. Quanto ao trnPQs
do substancial· acrcselmo emprégadQs na metalurgia to de reni:la e proventQs
sobre os tôtals semelhan ,e suas obras (3,5 bilhoes).

tes, corrcsppndcntcs 'lOS

dois anos anteriores, q\lan
do os dados fornecldos�l:o.e
la Contadoria Geral da 'ue
publica asslnaÚll:a� �Be .i\o.
mas de 140,2 -e 102,0 6lihõei
de cruzeiros respectivatn.o!ll
te. O orçamento ·para o io..

no de 1961 estimava pira _

o mesmo item ° vr.or de

220,0 r'lhôes.

bens

'RTIGO 111 (GIM,1. (10 [M U'M ANO}
P,epo,om'Se alunos pmo OS concu"os de:

A '1 l'ieU � OFICIAL ADMINISTRATIVO. ESCRI rURARIO E

Faça sua inscriçõo na ;'CURSO PREPARATÓ_ gb�������<?' rOr�oo ��oFúi�i�cr�:�cc�� 7��C�Sl�
RIO CONTINENTE" o único com professõrec: espe_ an�:rd�Est�!�;��t�indo há olgumos vogas.

ciolizodos.

-:::-:1:- -:!:-�::-
_ Wãnla MOrltz, Mjss Radar de 62 e - No dom.ngo, aproveitamos a (1-

Mlss Santa Catarina 1963 desfilou e foi portuntdade remes à. Blumenau, a con-

Dr. Walmar Zomer apresentada aos assoctadcs do Guarani vlte do anfitrião Aldo Gonzaga a tim de

I
Idem Beatnz MIranda um almoço no "Gruta Azul" - -Neusa

Garci!l -:::-:::- Formigh cri, acompanhada de seu pai

Dlplumauo pe.� I"al.'uhlade
- O Banqueiro Geneslo L ns, entre Francisco Formlghieri; wême Morjf,�,

Nac, ...nal ee i'1edH�ma da gou um valIOSO brinde a Mlss Santa Cl:I �eOl_npanhada

.de
su� mãe d. ZéUa e seu

UDlversidade du BraSIl tarina, Márcta Reis ' umac Roberto Montz. MaIOnese de 1.1

gx-mternc por concurso dn -:::-:':- gosta foi o prato preferido por todos.

MaternIdade Escola 'Ser - A apresentação das Misses, fOI -:;:-;::-

viço do Pror Octavlo Roo orgamzada e apresentada pelo cronista - Domingo, d.a 13 de ma'o será co

drigues LIma! Ex-lOterne Sebastião Reis memorado o Dia das Mães. Não se es

do eervtco de ClnH)!."I -:::-:::- I
queçam de sua maior e mais pura amiga'

HospItal I A P E TC do R\(1 - 'aôe a grava cão e retransmtssâc na. vida em que vivemos ...

de Janeiro. Médico do

HOS·I
da festa, feita p.or Odor:'{ Ramos, ��IJ, -*-:::-

pltaJ de oerutaoe e da Ma· Rádio Difusora de ItaJai.
'

- O City, Ciub, de Crlciuma, será-

terutôade Dr. carros r'orrêa -:::......::;:- Inaugurado no próximo mês de Junho.

PARTOS _ {II'ERAÇOES - A família dos Diários êssoctacos O dr. Elo! Marttgnago, presidente, está

DOENÇAS HE SF.NHORi\5\ de Santa Catarina, reunída no comentado em
_

at.vídaces para o Baile de Inaugu

_ fARTPS S"�M nOI( pelo Ba le - aras: Lourdes Kruger, Mp.rla J� raçao.

método pSlr.o·pr"fiIatleo Lourdes Silva e Srta. Nadlr Cella V�i- -*-:::-
'rratamento pelo Eletrocbuque curu anestesia ccnsuttono: Rua .toãc Pin- nhorst ; Jornalistas: Maur.co Xavier. - Dulce Gama sanes e Luiz Ernes:u

rnsuüneterapíe _ canncsoiorapre - Sonot.er",pla, to n. 10 _ das 16,00 às Nagel de Mello, Arão Tito de Souza, J. J. to Schlefler, no próximo sábado sUblrãon
Psicoterapia.

. ..

18,00 'horas. Atende com Raul Fernandes e Nllson Russl.. no euar da Igreja Santo Antonio, para

Direção dos Psiquiatras -

DR. PERCY J()AO DE BO�BA'

DR: JOSli: TA \.ARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDJ3,ADE..

CON5ULTAS: D&.� 15 às 18 horas

Endereço: AV(:111da Mauro Ramos, 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37-53

DATILOGR6.FIA
T t..rH "r-" A.FII!o

PRE GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS P"RA. CONCURSO�

CURSOS ESPECIAIS
PARA P'O·.�S".ES O'r" HILTON

DE DATILOGRAF�A h
•

. .

- Baseado nO$ moi'.-r"ar�OI .p�, 'ildo· PEREIRA
goglc� EQuipodo com m�uinas'" �Gva ••À-' -�'iI ' .

ADVOGADO

Oirio:do �do:
'

.

'RUA SILVA JARDIM 1Th

PRnF. VICTOR HRP�IRA DA SILVA
HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNO�
Foca suo in!icricõa o Ruo Dr. Fulvio Aduce'

onti",v 240(' Moio, 748 _ 1° onda,.
ESTREITO

necets.

Analizando pela naturl).�a

dos tributos,'o totai de

196,9 bilhões subdlvidia._;c
em impOstos de consumo

(83,5 bilhôes), de renda e

proventos de qualquer 'la.

tureza (62,2 bllhões)� do sé

Lo e afins (25,5 buli"

importação e afins (22,1

bilhões), único sôbre en;r

gia elétrica (1,7 bl{hao);
as taxas elevam se a 1,9 bl

lbão, enquanto que os 1m

postos nos Terrltôr!.os ati!"'

giram apenas H,1 mllho�s
De modo geral, para !tUdos
estes subtotais a contribui

çã..o dos Estados de Blto
Paulo e Guanabata ê subs

tãncial, não sendo nunca

inferior a 50%. Fazem �.�

ceção apenas a parC<.'.a !f

latlva ao imposto do sê!o
e afins, onde aos 7,4 bl
lhões do Esta'tl.o São Paulo
no e aos 4,5 bilhões d
Guanabara contrapõem :;'

os 7,9 bilhões do Distnt,()
Federal; e a relativa lU

taxas, quando os valores
arr-ecadados em São Pawo
e Guanabara são, respectl.
vamente, 95,1 e 34,7 :nl�
hões, ao passo que os ,'efe

re�tes a Brasi'.tla e Mihas
Gerais alcançam 726,5

.

e

54,7 milhões de cruzeir,)s.
As principais rubriCil,�

que concorrem para o 1.0.

tai do imposto de Imporl;!.

União

parp.. o. imposto de COI1SU"

mo, as 'espécies tributadas

�%� I:;f.�.r��:�:s/�: '.�
cidos I e. outros artefatos
tixoois

'

(10,6 bilhões); t'S
.

produtos da indústria m·�

de quaiquer natureza, àe,,>.
tacaram.<;e como rubri�as
mais -expressivas a par'ciria

l'

que incidiu sobre as peSsb
as jurídicas (30,6 bllh�')
e º imposto arrecadado .i{a
fonte (20,4 bilhões).

.

ATENÇÃO
MUNtg�rsoE D�N�����i��A�RBANAS INTER

Nõo é necessóro o engradomento dos m6veis.

farie I����mor;ões à rua FranCisco Tolentino, nh34,
----� -------,

��FLORIANdPOLlS

VASP

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nU.BE DOZE - IA 26
-

- SA'BADO -- SOl �E COM fSCOLHA DE MISS PERFUME - PATROCINIO DE ELlZABETH ARDEN E JORNAL "0 ESTADO" - f�
PROL DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO

EDITAL DE
Departamento Central de Compras

@
�ONCORRtNCIA PUBLICA ÇAO DE 10 MAQUINAS PARA SELAGEM MECA_

O Oepartam.ennt O�� O� - 4S NICA, PARA O TESOURO DE SANTA CATARINA)
,

de conformidade co;: en

t�a 11e ,Compras (O. C. C.7, 3 - Em envelope separado, contendo os dizeres
menta aprovad pel � ar

, Item III, do Regula- do inciso cntertcr, além do têrmo DOCUMENTOS,
_ (;1)_ �

no público qU� fa? ereto SF-2� 08.61/382, tor em caracteres bem destacados, encerrar-se ão os do �
1962, no suo sédera. r�a IzarL no dto 6 de junho de cumentos comprobatórios de identidade e idoneidade'
ne 341 O), CONCOR�i:NCf� P

ouro Muller, nO 2,. (!o- ".

o) c�r�idõo de Registro n.a Junto Comercial ou

Dseguintes. UBLJCA, nos condlçoes DIana Oficio! que tenho publlccdc o documento de
I - OBJETO' DA CONCORR� constituição;

I _ MáqUin� �a�al ;el�;e; Omec:�:: ou d�;s a:����o d�e c�:�������' i�������d�or c����� AlOU MIIS PERfErTA 00 .��

seçufntes ca�actenstlcas
_

1) funcronament� �f::;rr�os clcl:
e_ manual, 2) ullmentaçao por rntermedl d

c) provo de quttoçõo Com os Fazendas Estadual,
'Estuda'ntes Contratoes de carga de c-s 100000,.00 o c-s IOOO� �g�_ Federal e MunIcipal,

0,9, 3) dISpOSItIvO que nõo perrnita o retirada do co; d) procuraçõo, se fôr o coso, passada a pessoa

M d
.

too de carga antes de esgotado a respect
representante do proponente o abertura dos propos- Polícia em a fi

4) 'f�culdode de gravar, em alto relêvo, not:�r�ar��� tos
MADRI, 8 (UPI) _ Oscarhl s de cargo, os segumtes dados o) nú

o

d
4 - Os documentos ccrmc (ou porte dêles) pc-

estudantes e a Policia ar-ordem do cartão b) numero do máqu )
mero e derão ser substttutdos pelo Reqistrc do firmo no de'

mada entraram em chotal dos estompo�ens realizados ate :a��m:���r J� portamenta Central de Compras do Estado de Santo
que, hoje, nesta capital,retirada do cartao; 5) diSPOSItiVO poro garantI0 do

Catarina
enquanto o governo anun-

IVlolobrltdade do mcqumc 6) Contador auto t clava das provlnoias seten-
e inviclóvel, com VIsar, de' cartão de ca�go qU���I�� 5 - As propostas deverão ser apresentadas em duas

trionals que quase a terça
cutomóttccmenta o zero cpos esgotada o suo VIaS, com o rubrico dos proponentes em todas as pa parte dos 60.000 mineiros
CIdade, 7) numerador, automatlCo e inviolável �o:�; \gmos, selados na forma do Item 1, dêste TItulo. de carvão em greve se na-
tampagens, que numere, consecutivamente, os do;u 6 - Os envelopes, contendo propostos ou do- via reintegrado em suas
mentos estampados e volte, outomáticomente cumentos, oeverôo ser entregues no Departomentc tarefas,
ro, uma vêz esgotado o suo capacidade' 8) a' ua ze Central de Compras, à Praça Louro Muller, nO 2 (to A Poltcía colocou sob
I�do� automático e inviolável, com ViSO;, das cimm�; ne 34 I O), até às 14 horas do dia 6 de. junh? de 19_ custodia 25 estudantes, in-
tõncios estampados. com capacidade de Cr$9.999. 62, rneotcnte r�cibo, em q�e se menctono.r� _d?to 7 ctustve 10 moças, quando
_99�.999,9, voltando automatiCamente, a zero, de horas do recebimento, csstncdc por funcrónórtc do chegou a seu termino a
pOIS de esgotada o suo capacidade; 9) motor cal

_

D.C.C. segunda manifestação que
cada fóra .do corpo do

.

máquina, permitindd qual: se produz em dois dias

q.uer reparo, sem necesstdcde d:_ abrUa; 1 Q) dispos! 7 - As propostos serão abertos, às quinze ho- consscuuvos como apeio
ttvo de segurança no impressco de importâncias ros, do mesmo dia 6 de junho, por .tunctcnórtos de; aos mineiros e operarias
igualou superior Q Cr$ 10.000,00; 11) dispositivo srgnaaos pelo -restdenre do O. C. C. e no presença, Induatrtats' que se declara-
de imprimir. em etrquetos gomados, o valor do im dos proponentes ou seus representantes legais. vam em greve nas provtn-
pôsto recolhido, poro facilitar o 'Selagem de livros: 8 - Abertos OS envelopes, cada um dos inte- elas de Asturias, Biscaia e

12) dispositivo que permito estcmpcr, diretamente' resscdos tem o direito de coôr o suo rubrico nos fô outpuecoe.
em livros encadernados; 13� dispositivo que permi., lhos de propostos dos demais concorrentes,. As 10 jovens foram pos
to uma único estampagem cttcpcsscr o saldo do co; 9 - As orooostos .Imodêto 00 I, à venda no tas em liberdade depois de
tõo de cargo, d2sconta�d?, automaticamente, -o vo., Imprenso Oficial do Estado), deverõo obedecer ós submetidas a interrogato·
lar ultrapassado, no próximo cc-tôo: 14) diSpositivo condições Estabelecidos neste Edital, nas Instruções rio. Declarou-se que uma

que des�igue, automaticamente. o sistema de Inpres censtcntes do verso' das mesmos, bem como às exigên delas estava ferida e que
são, uma vêz atingindo ou oultrapassando o valor cios 'do Decreto nO SF 25 08 6'1/382, de 1961, e de- ��i��:I{�:��s ��;���:�e�i:do. cargo, só voltando o funcionar Com o colocação mais. dlspostções Estaduais e Federais sõbre Ccnccr-

��d:o� �aÓ.tpo de carga, I)�idade - Um, Qucntt; rênclcs.
.

II - ESTI PULAÇOES
OS interessados deverão cpresentor os documen

tos mencionados o seguir.
1 - Proposto, seladas ambas os vias com . _

Cr$12,OO de sê lo Estadual e mais a Taxa de Educa
ção e Saúde de Cr$ 10,00, por folha, em envelope
fechado e lacrado, Contendo:

o) Designação do nome e endereço du firmo
propon-ente:
li) especificação, o mais detalhada oosstvet, Inclu

sivel marco, do motertcl que se propõem fornecer;
� c) preço unitário e global, com o explicação de

qu," estõo ou nõo Inctutdcs as despescs de impôstos,
taxas. fretes, corretos, seguros, etc.;

d) condições e prazo de entréga do material,
no local indicado: TESOURO DO ESTADO DE SAN
TA CATARINA, em Florianópolis, onde seró prece
dido o exame de recebimento;

NOTA: Serão recusados os materiais com di
mensões, e outras caracteristicos aquém das especi
fica!;ões, o que ocasionará exigência de substituição.
retirado urgente, chamamento do segundo colocadQ
exigênCia do diferênça de preço pelo faltoso, caução TE
futuro, suspensõo do registro de fornecedor, etc.

2 _ Na porte exrerno do envelope conteneGar
do proposto deverõo constar os seguintes dizeres:
CONCORRtNCIA PúBLICA N' 03 05 45, (AQUISI

III - JULGAMENTO
I - Pelo Ccmtssóo Julgadora, posteriormente,

será declarado vencedor o proponente qUe oferecer:
a) Menor preço, consrdercndo-se descontos, bani

fíccçôes, Impostos, despesas e outros vantagens;
,

b) melhores condições de entrego;
c) melhores condições de pagamento.
2 -r- Em ígualdade de condições, será dado pra

ferência o firma estabelecido no Estado.
3 - Em coso de 'cbsolutc igualdade de propos-

tos, �ró sorteado Õ ven6edor: Â
... � :,; : 1

4 - A Concorrência poderó ser 'cnülcdc,
-

uma

vez qUE: tenho sido preterido formalidade expressa
mente exigida pelos referidos Leis e a cmtssõo im
porte .em prejuízo aos concorrentes, 00 Estado Ou à
morcltdcde do Concorrendo.

5 - À C;omissão Julgadora reserva-se o direita
de anutar a Concorrência, coso os propostos apre"
sentados nõo corrlespondom aos interêsses do Estado.

Florianópolis, em 03 de moia de 1962.
{Hermes 'Justino Potrionovo - PRESIDEN

Salão Royal --BARBEIRO
Agradecem. o Prefer.ência

Rua Jeromino �oelho, 2 rresta
Seus profissiónQis atendem o domicio

Telefone: 3411. ELOY VARGASpublicidade
a 1.· em St•• Cat.rina '

Contecçao e conservaçio d. painel.
em todo o Est.do

"VULGARIDADES (e coisas sérias) �OBl\.E os EE.UU."
De: Silveira Junior

O livro que responde às perguntas que voce faz sô
bre os Estados pnldos.

A venda �as bancas: FIGUEIRA - PJ;tOGRESSO -

FELIPE SCHMIDT - PALACIO - RODOVIARIA e

CASA DAS REVISTAS.

R ferna"Clo. Machado.6 1! and.,r· fane 2� 13

- FLORIANÓPOLIS

cartazes �o �ia
-BAIlIOS

Cine GLOa!A

-CEHTBO
eme SAí) JOSE

Centr.o Fone: 3636'
às 3 e 8 hs.

ULTIMO DIA
John Wayne

Richard Wldmark {
Linda Oristal - em -

ALAMO
_ Tecnicolor -

__ Cens.: oté 14 anos -

Estreito
ás 7% - 9% hs.
Sessões Populares

steven MarIo
Luana PATTEN

em;

MOCIDADE PERVERSA
Censura até 18 anos

CiDa llTa'
CiDe IMPEllii

:'"�s� 8 hs.

Fone 3435

GeraId Milton
Greta Thyssen em:

A FERA DE BUDAPESTE

Centro

Estreito
às 8 horas

Sessão Popular
Steven Mario

superScope
Censura atê 14 anos

Luana PATI'EN
em:

l\-IOCIDADE PERVERSA
Censura até 18 anosChoe IOX!

CENTRO FONE 3435

) Cine RAJA (S. José)às 8 horas
Stewart Granger
Deorah l{m'r

,às 8 hora�

em profunda aaor .. çd..J, co·

mo que absorta em DeU8. dia. Perseverou no seu exer gério, ArcebiSpo de Sl�eyO cardeal
_

conta como, em" ClCIO ouase 30 anos, a pe_ na Autralla, e João, bispo
crIança, nao s.e cansava

dei
dlr a Deus que conservas- de SebastópoUs

Aluga-se uma casa <:I contemplar a mae quando

:�:�:�,p�;d;;:;:;:n::;, 'OOLA""PE.�",DOM"'L
:' �::::at::::d:O:'::O ::. nuxilmr oe, fscrilório

-

I que os filhos se conservas

r-.sem para o seu santo sen'l AdmItImo" um com pr6tlca, dotrl6gr�fo, com
ço E quando o fllllOS Cles redação proprJa, nlvel de Instruçõo secundaria, Ho_

• c�:;���d���I!���s o.�����.:�;��:J. ��d�, ����r���l��larto compatível com o capacl ..

. "* e:����.:-;:'jj#='�-�-:- -=--.,-'::�

Fane 625'

Vende-se de 4 portas corn

rádio,
Motor, pneus, pintura t

estofamento tudo em es

tado de novo. ótimo carra,

Tratar com Danlél
Rua Deodoro, 35A Nesta

ALUGA-SE

SOB O COl\lAl"JDO DE
OFICIAIS RUSSOS
A Associaçao de ex-Pri

sioneiros Po�iticos é com

posta de vários circulas e

grupos de refugiados da
Zona, que jápassaram por
prIsões e campos de con

centração oomunl.stas,
Multós dos seus mem

bros servIram em funções
de responsabilidade do re

gime de Pankow.

Informa. ela no seu re

latórl.o que tôdas unidades
de fronteira dos comunl3-
tas alemães estão sob o

comando de oficiais sovié
ticos. Dos 20 mil homer.s
que cercam Berlim, 4 me
tade faz parte de uma di
visão especial "Berlim" do
chamado Exêrclto Popql!\:.:..
Outros 6000 homens per'" _ .:.'"- :__----'''--�'_'_����
tencem a Primeira e Segun

M
-

F 1· 1
- .

.:...._....,oIo.- _

da Brigada de Fronteira Q e e 1 Z
se e firmasse os fllMS na

da. Policia Popular, as

-

• sua santa Y...CII.�ll.o. Qual
quais estão integradas ao A mãe .do cardeal Vau- qu_er.o ser padre!" - "Ma- !�� °o"a"'a�otaadrd°,:l,:,al ,::R,_Exército. Iguaimente sob ghn, de westminster, can-

_ mae, quero entrar para o
&J - p ...

o comando do Exército io-
'

verteu-se ao catolicismo convento", u.m sentimento verant,'. 5 filhas ,nt,a"aroram colocacLos 2.000 ho- . •

mens da Policia de Trans :Õ�i�. a��:iadepe�Us;a�:i� I ����:�ve�ad:l�l:g�� p��::; pa!:� o convenw, e dos 8

portes.
.

- ---- -_ �;:::�qU�m: l�::��i;:. senhora. �t:.\ rp':!\lbrado '!ilhOS, 6 foram saceraotes,

pre â. ca:!;lela do seu cast.e
lo. Ficava então ajoelhada
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Dê�me
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mao ...
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Eu lhe garanto - ê muito duro eprender a emdor no minha

idade ... Os músculos não obedecem. Só com muito esfôrço
c�nsegúimos. m0'y�.r as pernas. Damos alguns p�ssos cem otl

mismo e, de repente, as fôrças nos faltam e nos col�os. Mos

nos levantamos depressa poro andor e tornar a cair. As vêzes

o gente chora ... Assim difíceis são quase todos os nossos exer

crcics e estudos. Masasocriffdo compenso: ep, por exempto,�ó
melhorei muito e estou certa de melhorar ainda mais. No f.uturo

espero ser como Você. Para prosseguir' minha recuperação e de

tantos crianças como eu ..,. para atender a milhares de outros

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seU" auxUio. Ajude
�nos 1 O quo é pouco para Você será quaso ludo para nós I

..

Presidente da Campanha; -1

Dr. Jqs' úmido d. Mora.. Filho

ENVIE SEU DONATIVO À TESOURARIA DA CAMPANHA _À RUA S.ENAD�� •

fEUÓ 205 _ 8° ANDAR - SÃO PAULO, OU DEPO$ITE-O EM QUAL
QUER' BANCO EM NOME DA "CAMPANHA PRÓ CRIANÇA DEfEITUOSA"

fervor e co:d1anca., a sua e dêstes 3 bispos, .a sa.ber:
adoração dlt.::d fol um aos Herberw, cardea.l e arce

pontos doo pr.ograma do bispo de Westnlinster; Ro�
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Ingo a regata para novissimos, principi
entes e estreantes I

I
----

Goyernador Paulista Felicita E'DER

Vt'm com suas aguerridas equipes de

Io'ebol (�, fr()llt�r-c:c com os times da RADIO

ARAGUPT' c ,lo jornal O MUNICIPIO,
numa �t't('ntica festa ele congraçamento 80-

cia' e desnorfivo. Por gentileza da ilustre di

reteria r11. Sociedade Esportiva Bandeirante,
a festa terá lugar na mais bela e completa
praca de Esporte de Santa �atarina, constan
do de:

1'ela mar-hã - iogas de futebol - ao .. 0 MONUMENTAL ESTADIO DA SOCIEDADE ES uma do; mofs completo' preços de espertas de San
meio dia - erande churrascada - à tarde pas- P�RTIVA BA�D.EIRANTE _- Vemos n'o clichê que to Catarina, pois é constituído de quadros de tênis•

social. Está a mesmo situada eôbre uma colina do"

1 cl rl
Ilustr� esta pagina uma visão do estádio da Sacie com�o de futebol pistade atletismo de dimensões o'

de se d�scortr1o, um belo panorama de Brusque. Ne:
seios 11e a r-i a e dade Esportiva Bandeirantes, UlTla dos cçrernioções lirnpioos e que possue o nome do governador Celso

Ia, domingo próximo, o equipe de "O ESTADO" e"

A nonulacão dr Brusaue fir:a convidada orgulho de Brusque e Santa Catarina. E, sem dúvida, Ramos, piscinas. conchas de bechos e bolão e sede
fre�torá o conjunto do "O MUN1CIPI0", em jôg�

d 1 b d C
a�,stoso QU� .desde já desperto interesse invulgar na

::l comnarr-cer ao p'n,marlo O C u e a 0- '��===="""'=======""77"'=�"",,,,,,==_=_=====,,.,======oid;;;m..nit0id.,o..c:;;,,;;:"�d:;,e�b�"�ço�d�o.,;f�;o�Ç�ão�b�o,�n�go��ve:;,:c�de�.,,,
lina nara tn}"rpl" neles nossos atlétas. n�ra Maury Borges _.. .

d' O E
A representcçõo .do.Morcílio Dias, jogando na tor�

�,. J
d?,� toços. Na preliminar jo.garão Cruzeiro x Uorver,

"n('pntiv:l-l"c,: � l"t� nn;" �o:: pnuine� s- d
-

-

• I!
st C

e de dommgo em Rio do Sul, frente o uma seleçõo .

I orla �nguanto que. oleçtol e Vera Cruz, farão o

1�,.lo p rl::t'"R AnTO C!T1A"RUJA' psHin ('prh�s local, conseguiu expressivo triunfo ao vencer o seu Jogo ortnctocl.
• poderoso cdversór., por 2 x O. Soul e Aquiles mar_

I!t XX xx XX

(h! vifr;ri� ('l f, jlnc.:sn flE'vel' evita-la ::l torl" ('11�_ coram poro os itcjcienses. A rendo somou Cr$ .... ' � 21l ���. t'�� Fla�ianÓ.POliS provcvelmente não participará

tO.
. .-.--.-------.

140.000,00 em numeras redondos.
. C1".:fj)� U\ '1\"�. JiJ

..

í\
dos III Jogos Abertos de Sento Catarina, c-se reolt.,

(nA un l\l1'l1n;,.;nin'· rlp 'Rf.11�r111PY XX xx xx
,o., - \ ='

.

...
zar em Blurrrenou, em julho próximo. Em Assembléia

Continuo o diretoria do Figueirense Futebol
• .

Geral Extmordtndrto do F. C. F. S., esta deliberação
Clube o trabalhar rrtivornente visando o colocação O avante Olédto que esteve. cfosãodc longos me; constou do Ato. Assim sendo, o Federcj-õo Sctonts-

do indispensável alambrado no estádio "Orlando ses de gramado em vista de uma operação o que se to não dará ouolouer apóio a àquela tnícêottvc. Po,

Scarpelli". O presidente Heitor Ferrari dotcdo de submetu no H�pital São Sebastiõo, r€�:Jpareceu no rêm há Dossiblidade de um clube T'f'presentor o capi_
um dinamismo incomum, vai arregimentando esforços to;de de d.omingo n� equipe do Figueirense. Foi substi tal do Estado desde Que ocorro Com os despesas de

e conseguindo paulatij1amente o seu objetivo. tUI?O 00 fInal do primeiro etapa por Wilson que deu transporte, I

XX xx XX malar ogressivi(bde 00 ataque. Mesmo assim Oló_ XX xx XX '

O Guarani lapresentotl no tarde de domingo dia não comprometeu apesar de estar um tonto fóm Ao que tudo indico o Federação Catarinense de

em suo esquadro um jovem médio de nome Améri_ de formo. Ter? que fazer rigorosos exercícios poro Futebol de Salõo vai passar por sério crise poiS ape-

éo que apresentou uma excelente exibiçõo, na pri_ voltar 00 seu peso normal. nos dois membras; Hamilton Berreta e Zilton Saibro

meira fase, poro cair gradativamente, com o trbns_ XX xx XX cnntimt':Jm o trabalhar. Em visto dos dois membro;

curso do peleja, de produção. Nesta fase em que :J_ Em noto Oficial do Federação Atlética Cotari_ não poderem supervisinar· os. Campenotos R.egionoi'i
tuou bem o Guarani equilibrau .. se com o seu onto_ nense, o desportista Rubens Longe foi demitido dos e o E�.taduaL fêz com que a F. C. F. S. tomasse aque_

gonista téndo inclusive apresentado uma produção le- funções de Membro do Conselho Técnico de Volei- Ia deliberacãa de nõo enviar pos III jogos Abertos o

vemente superior. boi do Enti(bde. A noto Oficial é de número 10/62. representante do capital, que nesta oportunidade
XX xx XX XX xx XX defenderia o Bi Campeonato.

Em futebol tudo é possivel� MIO primeira eta_ O veterano médio Gaucho Adão, participou do XX xx XX

po quando o Guarani chegou a atuar melhor contro motch intermunicipal amistoso, travado pelo Atl�_ A Fedelbcão Atlética Catarinense num gesto
o Figueirense sofreu dois tentos. No fase complemen_ tico frente ao Comerciório em Criciúma. Adão ao )->f\stonte simpótico vem de felicitar a Ligo Concor_

tor quando o Figueirense "deu Ias cortas na grama_ firbl da partida foi procurado por diretores da clube diense de Desoortos pejos vitóros obtidas frente o

do", foi o vez dn Guarani marcar ° seu gol. Coisas de Criciúma, !nteressados que estavam na suo oqui_ ""1uire do Coritiba ·P,.,uli<;t'"l d� SÕ oRaulo, através de

do pitoresco futebol!. siçõo. Adãl) f.�z ver aos! mentores do clubf' azul e seu representante o S ·E. R. <; ....dia.

XX xx XX bronco o impossibilidade de SllJ':J transferência do XX xx XX

Atlético e Pou�o Ramos será () cartaz de domin_ capital· do Estado. A Federacã" Atléti(l':J Cotorinf'nse vem de aler-

go poro O publico do capital. O tricolor o Continen.. XX xx XX tl')r-!ao:: �uos·filiados·sôbre -"1"] prnximn rnnlizocóo..

te rstaró defendendo �ua pcsi-;::ão de lider invict'1 No próximo sábad,., tf'rá sequência o Campeo' oue s�ró o Cpmneonat" de Estn�antf'<; de Atlétismo,

Um bom cotejo que promete agradar 100 público." nota de Voleibol da Ciqode rom Ia efe�uacão de mnis m<ll"cado �·�9 (1 segur;c;]o, quinzf'nó.
'.'!I:IilnSS:""CiSbiOJOSS�m ...;os :h%\%h lô ...===_....=.,..�a.=....:m:,===�==

C7 ANOS DE LABUTA CONSTAY.(,

PELO �ROGRESSO Df

SAN'A CATARINA

NO SETOll

ESPORTIVO

Do
De conformidade com o calendário da

Federação Aquática de Santa Catarina, eíe
tua-se, no próximo domingo a regata para
as classes estreantes, principiantes e novis

simos, devendo deixar de efetuar-se o páreo·
de juniors. "isto ter chegado á entidade sõ
mente uma inscrição: a do Martinelli, o qual
novamente se far.á representar em todos os

páreos, em mais uma demonstração de or

ganização e eficiência.
Vamos aguardar o próximo domingo,

certos de que a regata não deixara' de ser um

novo sucesso.

ATLETISMO "Corrida da Fogueira", sob

aera rcuuacda a supervisão gera! dos (�irt3_

xtmo mês, ern noc ra r-apl- tores da Federação At[,��i

tal tenrtc por cenár:o ca Catarinense.

principais n.. \, {la ctttnde, FU'n:ROI, DE SALAO

o ucscnroíar -cc rua s u!"l. r'oí realizada pela Fede-

prova llN;!c.";'re dtn::,:n 11.'1:, (Cont. na 2.11 pág.)

"O EHtnO" f:;�lelilrá seu aniversário
c!'1 ��f.!sque

o mais antigo diário de Santa Catarina
- O ESTADO, de Florianópolis - comple
tará dia 1 J de maio, mais um ano de exis

tência.
l�i;.1 d�lt1 sobremodo 'festiva para

toda imprensa bnrriga-verde, cujas tradi

ções de lutas c .dca'ismo são por demais cc

nhecidns.
O mais imoortante é que atendendo o

nosso convite. O ESTADO e sua coirmã, a

RADIO GU' 1')""". vêm festejar a gran

ele data em nossa cidade.

Na noite de qunrta reil'a, Torneio: Dobes, PIcolé,

alingiu ao seu fina aTor Iacrí, Pato, André, Vado,
nela Aberta de Rasqu�t('l;ol, Baraeuy e Macl'l.ado.

com a reaIiZfl.l:.:lo ue d'!,!> Com a vitória do Doze de

rodadas. Arrosto frente ao Doze C'l

Na preliminar o Do!'e (Jete por 48 a 35. o Do�e

Juvenil venceu ao Clubc ,.!o ficou de p.osse do título lle

Cupido por 38x3ij, Campeão do Torneio WA1-

Jogaram e marcaram J);"- dl'mar SaBes.

lo Doze: Ciro 14, Bcrk J2. Assim sendo ficou sendo

Adil�� 12, Capita.o I!, a seguinte a colocação finn.!

Gnbi 9. Murilo S. Romeu ','. dos clubes:

Romualdo 5. Ralo 4 c RI!� Campeão - Doze de A-

bf'lls 3. go:oto. O p.p,

Na colcjo dr rund..o, Cl(;
be Doze e nO�f' C·ldf't"1

dccldiram o Torneio. (·om

a vilória �tllTindo no�

�,..

�.l��t.�;�,)'.�.::�;(l.�&�',,; ..
.'

ar:Ull-se (;;).mpco('s �l?
"

,
-- -�

Vice Campeão - O.).:e

Cr�tps, 2

3.11. !ugtr - Doze Juvenil

4

4.° h1gnr.....:...- Clube na

C"oirlO. G

5.0 lUffnr
Juvenil, e p.p,

., !�;)T,'\' ,.' " '\1.:1,. I\t!ll[.;\' tuano de uanra t.;a�a.rlll. j·'iur;;IHupuli.'. H/S/a:!
=-_ .. ..;,_----

PIORO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES:

MAÚRY eORr.ES. RUI LOBO •

GILB<RTO NAHAS

COLABORADOR'S: DIVERSOS

BALNEÁRIO FUTEBOL CLUBE
CONVITE

A Diretoria do BALNEA'RIO F. C. têm o grata
satisfação de convidar V. S. e Exmo. família pena-c

Soírée que fará realizar no dia 12 de Moia às 22 ho

ras, no s�de do Clube Atlético CQt'<lrine�s�iretOriaVasco Goleou Em Belo Horizonte São Paulo. 8 (v. A,3) "-'

"Meu abraço ao grande
campeão!"

-c-Eis o texto do telegra
ma enviado 'pero governa

dor Carvalho PiJ;ltO: J:;.J

campeão dós "galos" E'j��
Jorre, cumprimentandO_0
pela expressiva vitória' al
cançada na madrugada do
último dia 4 em São Fr:U1_
cisco da Califórnia, frente

ao .mexícano- Herman Mar

quez.

Após esta. 1.uta em que
E'der trouxe mais uma v!

torta para as cores nacro-

nais, é o seguinte o cartel

do, boxeador brasileir.o:
Lutas efetuadas: 46

vttóstas conseguidas: 43
.

Empates alcançados: 3

locais.

Expressiva e monurnen

tal vitória alcançou o vcs

Após esta monumental

vitória os crusmarnnos em

barcarâo com destino ao

JUVENTUS F. (. 4 X OLARIA 2
Jogando domingo no A

brigo de Menores, em dis

puta de deis beltsstmos

t-créus, o Juventus F.C. a-

Quico e Vilson, enquanto
que Celso marcou os 2 pon
tos para o Olarl,a.
O Juventus formou COl'1

Canguru; Hudson e vtísoo:

co da Gama na tarde �e

domíngo em Belo Horizonte
Estado do Paraná, oncte

deverão se exibir duas

bateu
Yf ao esmagar o Uberlândm

local por 5.�tentos a O.

categoricamente o
vezes, frente a agremiações

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lfeülhard e C ar in na socie
dade brasileire de Filosofia
comemorou a 24 do cor severa ertüca ás idéias uo Sociedade Brasileira de FI

rente, a SOCiedade Bra&i- jesuita, entendendo que ête lo�ofia. os pontes de YI�:D
leira de Filosofia o seu :n se portou de moca íneon- dos que aU defendem 0.<;
nniversnrio de 'unda�a'). vemente, pois expend'Õ'u principias ba.secoe da "NO-
realizando sessão s::llene, idéias contraditórias sobre VA REVELAÇ,lO", "1\10-
sob a presidência do jr prlncíp!.as aos quais a igl'� demo ESl>!ritualismo", a:
Herbert Canabarro H�,- ja tem dado c'a!"8ct�rG7; CC3 ESPIKITI8MO, lo'" 11:,",'1.,
shadt, na qual foram Dres indísfareáveia, DaO sencro conforme o qualificou !-ti
redes homenagens ao gl!'- licito a um homem sub- "aill, esc�arecldo coállk.l_
nera! Moreira OUlmarãe;i. metido às regras da mesma dor de táo bela Doutrln�.
fundador da sociedade e igreja, manHestar-se tão A respeito de obarru»
ao major Manoel Carl'):; rneoeeentemente ao respeito antes de aprosontne !lU::';'
seu secretário geral d .... - de tais pri.nciPios, ateu- ideias, oferC"ce-nos Ocnt-s
rante muitos anos e �"':' tando mesmo contra o que lay já acima cttaeo. ,I;'
verdade o maior pr.ollugn� a igreja tem claramente seguintes dados bLognHi_
dor do seu cesenvotvrmeen determinado. -

cos: ';Nasceu a 1.0 de ma.r
Prestadas essas homann., Propôs, pnr último. o de 1881 no castelo dr Snr
ns e apresentado suei-tu ilustre dr. Brayner, que f) cenat, perto rle orcín-s.
elatór!.o da vida soctsr presidência da S.B.F. ccn pequena aldeia entre C;.� .. -

referente a 1961, passou" vocasse uma reunião a rim mont-Furand c lo puv til'
dr. Canabarro Reichardt � de ser o assunto conv-,u. Dôme. F.oi o quarto dI" uma

prcsldência ao' seu subst;t� entemente debatido, com fi familia de onze nuics. V,'
to iegal, Almirante W\�· amplitude que I) avanc.iao sua mãe. rervcro-a cl'lst,t
rington Perry de Almeida rta hora não mais compor cujas quaiidades eram 1'�'l1
e 'obtida a concessão d.'. tava, na presente reúutao. paráveis às da ml.é (jp L::.p'alavra ocupou o menc:o_ Outros titulares ennnno.i martine. dtsse ele, ao 3ah�1
nado dr. Canabarro a �ri vetroees opiniões em tomo de sua morte em 1936: "E
euna social para proreor do empolgante assunt-o. en .

a ela que devo o metnoi
substanciosa conferênC'll tre os ouata os drs. T�ü:'; de minha atma''. De seu
sôpre Pierre Teilhard ·11' Chaves, mi rüstm s'onsoao tio, um erudit:::l. adquiriu o
onerdtn. mediante no-as Hermes, Deollndo Amor.m gosto das cousas ela na-u-
extraidas do livro de R travando-se entre os dou reza. ainda muito crtanea
Toldy Naim: "s'aut-n nou úlnmos e o autor ur,:::i reunjn uma cotecõ.o m n-.
ler 'peilhard de charrnn»' notiCia, mui comedida tC\l:·j ra:ógica. Em 18D!! entrou
Inicialmente disse o .or de explicações relativas fi para o novrcraco dos .rl'-

ferencista que provaw-r- qualificaçâo de "vaidoSfI" suitas, em "Alx. rteccbra
mente naquela assembie'a que -o dr. Fonseca Hermts ordens cm l!llL Mas, i!Í
ucos conheceriam o 11]. deu à crença na ímorr.u!., então, sua paíxão petas
r em questão Pierre Obnr rtade, sustentada pelos €3 ciências naturars vai d"!-

din apontando para os ar.' plrltualistas de toca G�'- I terminar sua exbtcnCla dr,nUlo Chaves e Bryn-r dem, achando S.S. que ,nui oeecuísacc- c de ecbo uu

juiz de uma das varas Oe5t1 to mais mocasto sao ci� tént co: foi pô-to a d\�,}Q
capital, como os provavat- mateii81i.�tas., a cuja eecv- .srcão de �u'{u ce IIi··t"1 1-

que ia expor. la !>erten::e. por issO 1i1:' Nataura! de Paris. Denm-
Lembrámo-nos, entü.o vivem, trabalhem e mor- lhe wn:l. cacleirn ele ge:J!.j.

que na vespera havig�10! rem, contentes por hav._)- gia no Instituto Cató!;c0.
rdo intere�santc art.go rem prestado seus servi(''1� Sobrev'm a guerra d�
im:erto em lA. Rl!:V,}'a à humlmidarl�, sem pre- 1914-18: seis Irmã03 Tei
SPIRITE, de Par:s. nümC'.-( tenderem continuar se'!s lhard sã,o mobliizado,; 1Uli
(le !l1n"'�')-f:>ve"f"ro e�forços alem do túml'- tombam no campo de !1'J')
corrente ano, em que o ;�1.t lo.. ra e quatro sobrevivem.
autor, f:. H. Geneslay, P�- Por nossa ve<l, co-pa,:· d P:erre ê padioleiro (brD.!1-
tuda a .prf::inal p",rsonsli panda dos debates, f zemC's cadier) Em um reg:me,1tO
dade dêsse "'llti��lmo ,lr- ver que hâ duas ms.n-''''� rl:e cacad-ores m::nollu nr.'�
su�ta Que � Pierre Te! de apHcar a nossa ill';�P- Consorne�se em fadir,:ls 1:'1.';

lhard de Chardin (1831· gência ao exame de ques batalhas de Atais, de '-18�'-
1955), "um dos grandes tôes da natureza des�as dun, do Somme, sem prc
nomes do pensamento con suscitadas por Tcilha!"d d� tender .entra grarlU!l�':1O
temporfine.tf·, conforme � Chardln: ou l;i·Jbmetend,i. além de c'\bo. A me-!lalha
pressâo do citado Genü,· no:; as_c?nvençõcs hum!ln.�,s mi1it�r e

..��('��q__ <;l.r. Ilou::_a_
e lembran'�o_o-:---�"__êij)(!çle'(j_e i�.,o -foram recomp!!n�a� de �Cll�

ficám;s ass;m o quant'.' e exercida sob nossa meUl.e maguiflcos SErviços".
Importante para uma dOIl- pela! conv-en:énc'as SOC!P.'S E:s ó homem. QuantQ às
trlna que pretenda serv l' ii: ou dc outr:l flUS.'quer:·· suas idêias, ver{'mos a se._

eultura Intelectual a mor21 pée�e. ou Iivrem:!n�� usan guir.
do dos atr:bubs de ra".') R:o oe .iolHúo, 23 f!:;
cín'o quenbs foram con,'r abril d" 1962.
d' dos _por Deus. Com �st.-

da contemporaneidade, a

tender à advertência d('

apOstolo dos gentios: Ler
última dis��:!:,.ao, tamh?''!'

co-participarianns d:::!.� 1)h--:
ximas tertúJja�. destim:
das ao esc!arecimento dr
tão importantes temas fi

10sóficoS, sene,o-nos me�lOr

assegurada. no prO.�:21r
mi}s de setemhro, CJm') II

Deolir.c',o AmO!·:m. OU,,·)

da· tr buna, para e�pormc:,
aos nossos confrades (:"

VENDE-SE ACEITANDO
FINAl'�CIA.MENTO PELOS
INSTITUTOS.

TRATAR: RUA FELTPE

SCHMIDT, 21 - ALTOS
FONE' �14!i

e conhecer tudo para. tS

colher o melhor ..

Terminada a leitura de�-
sas Interessantes notas QUI:
ToIdy Nalm escreveu SOb!'í
Teilhard de Chardin e qlJ!'
Canabarro iteichardt soub'
comentar com n verve ou�
o caracteriza, foram atfél'"
tos debates pelo rir. Bray
ner que, inicialmente, rc�

Arllaldo S. Thi:ur'l

Lom

'ORQO�Ê�FL�O�I�A�N�Ó�PO�L�I�S_�É_U=M�M�U=N=I�C=íp�I=O�PO�B�-R�.E
IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNíCIPES

A
AO

UNIÃO 49,9·.,4'

ESTADO 43.6-/.

'{ C A O A C. Ã O
____ o

�------------------------------------------------------------

\
!i ..._____

,

Prazo para troca-ª das notas: 31 de mail.·

>.Junl;o de 61 a 31 de l,,�io de 1%:;;

MUNiCíPIO 6.5·/•.

I'

AO

-

o irnpôsto arrer..adado pelo Muni
cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços á População: em Es
colas, Ruas e Estrados, Limpeza
Público, Assistênclo Social, et,.

MUNICIPÊ
PARA QUE TUA CIDADE NAo
FIQUE MAIS POBRE, PAGA TEU
IMPÓSTO COM PONTUAL'OAO�

Irmandade do Ci!fi�o Esoirilo Sanlo c

1Isllo de Oriã! "fão Vir.enle de
Paulo" -- (ONVOCA(ÁO

De ordem do Irmõo Provedor, e no formo do de
terminado no COMPromisso desta Irmandade can_
co os Irmãos Ele�ores cem direito lO voto poro com_
parecerem o Assembléia o ser realizada n'1 próxi
mo dia lOdo corrente mês, às 19 horas no Solão d,)
C.onsistório, PC":J deliberarem sôbre a seguinte ar_
dem do dia:

fLErrÁO DA, MESA ADMINISTRATIVA PAR�
O BI!::NrO 1962/19õ4; Ir.dicoção cio Festeiro poro 63

Florionópcl's, 3 de maio de 1962

Woshinton L. V, Pereira
Secretário

p j R , I ( I P -/I ( Ã O
Alexandre Amim Sclum e S 11. Participam aos

r'lrente<' " .....e�<:'��� d� 5' InS relações o nascimento
de 5U'-) filh" IS<\P'!L"- ocorrico dia 5 de Maio na Mo_
ternidade Carmelo DutllO.

r'lorionópotis, 5 de maio é� 1962.

Um Super vrII, !1,(IVo,

cl abafadol'p.s, verme1ho.
marra T"""�rh'nl e exc\'.l

lsivamente fi. dinheirJ.

Vend�-e--s�e'

Tratar com Ferrãz, no Pr

\:'tc'o do Govêrno, to.,e
36-96 - Préço da tábr; �:l.

1 n<,,�;�I_"'lcia C'lni quintal
1 D"'<:'dúncia bem nn centro com todo confÔrto.
J Te�reno no Bom Abrigo.
1 AI 'tom6vel novíssimo,
V.""vl"s oor J'Y',,·HvO � vioC1em
Trotar o r."n Felipe Schmidt. 34'__ sala 6 - ho ..

rária comérCio!.

H1me�m�P,11I ao--OesembargadoC.
ccont. f;"� �:'.a P"'7.i vos. não se fez com atro� rias comarcas e a ncnnu-

do, não se diri_toc an ':-:a� fi f p-iís nun-a premedt- ma coloco em destaque
magist:-ado qll� todos· nól;i � tei a nGm�açüo a de�em- especial. Conlh:ci as agru�
admir:tmos peja iflcp_-e-; bJ.I" .... ,_."r. b:,! J,', ci me . em ras do desconforto habita-
cncivel correção das alitu- p . .! e soment(', i>tl sjm. cicmaI, da falta d'� comunl-
d!O's. Dirig-e-se t:llnbém a-'j ('�ll Y'r um jui�. e di:.:-me ca"õe�, da remuneração 11'-
cidld�(l pre-�a...-:.t:, :->" "'(. � ii. COlbÇ!.;ência q!�e t-tl obje- risó,in, da., inC!Jmpreen-
crlente amigo de tod�s nÓs

l-
üvo t€;nho pt'ocu�'ad:l al- sões. Ficaram-me, no entaa

"'Por tudo isso fOÍ que V 1;;:;:"1 [ caucar. to, as amizades adquiridas
Excelência n'15 ry-rn-r-erell' 1\0 juiz se ex !!e �uper- pelo procedimento do d-
esta homenagem, ou., t"l' � humanidade e a e'e nada dadão e do jniz. Estas va

namos .pxtenslva. r('''' '-"'1 se perdoa. Procl:l:�lam-se-. 18m comI' O maior nrêmio
to prazer, à sua exm8.. se he ,)� C:·�:.JS e aS'hl:lu a q� p�rt,,\,ifl l'l.�pirar. p.

nhara f: em que vai r8�i' I ü í:l!e n:i.o se 1111 de vós também agora as re-

trado o n:JSSQ jubilo pelo � nl1ar, por isso que, con� p�esentals.
sua recente promoção e I) lúl'm.e disse em meu dLcur
voto. mu;to sin1"E'ro " !TIni' , �n de pO$�e" à, vel.es, "dr

amigo, p210 :>1:1) rnwt'1:11 � ds[,es ril�{')rOS:ll1H'ntc jus-

�.��ai.'pcla sU_"�.2l��u..::_(1 �, �a�n�;�;u:����(t;l:, éÍfi��
O DCSC"-.h"":lrl ,. f para o povo, :.l conceitua-

powsky Taulois agradeceu P ção dc jUl;iUra .não se ate:n
com o di .cur:;:l que tran;;-;'; ao Dl!·clto. Arma com a ri'" T"JI'U" é a última e�n"-

crevemos abaiÃo: �� �1(�'��:aF ��mVoel�aD�!����:l� �:�:�pct;;:rl���ue;'::rceen��s�ee��o�a;igOS 1:; l'aç5.o de I3cntham. são d I', os SP'I<c l)---.r1l·r"s sem alarde
Há vinte e.dois anos ini-i� circulas conctntr!cos dos E' sem mar de n"nres�os

c:ava-me na. magistr:ltura �l f!llajS ? de m€nor ci:clln- rlprrt�O'AD'icns. o J'ldiciário

�C!�::� �n����i�id�?�:'O!�;��.:1 ��I����'ah! :�n I�;��it��;�: :::,,�;d:l,,::��r<;;m ��:
t!'e Chefe do Pocer Execu � ço no 'qi.ml o povo riLua. a r!� ""llPjI-d,-, �I)rial, pedin-
tivo, veio. nesta homena-: Justiça e os Tribunais não r', nrev:1lpr.'l"'1 ,,� aue mais

gem, vinda de hameno f)\I!' n'a l'eronhf'f'em.". Tenho a t;.",. �6l)re os que nada
rcprr�entam a sociedade (' �el'tf''lrl.. r':lntudo, de jamais pf}'-"suem.
a r;:te {:a�:l"jnen�::,s, ratiJi-'" h • .-'('l' fC1!t:l.do às p�'ome'-
('�ja a mir,.h·\ e1evaçàd ao S,lS a mi:ll m�,�mo feitas. O
TI'�b'l-al dC' Justira. jurament'l p�p.sta_do, pro-
A chegada ar) cimo d'!. curei honra-lo.

carreira, _:_ p'lSSO afirmai' EXCI'(:j jlldil:atura em vil.

Formam-�e, reafirmo, no

eXf'i'rÍcio da função .iudi

('a_nLe. a�p?=i'�('{'.......stí!:tj�01-
p"a� e imperedvol�. a n1r

dr) rl'sp�ito olle fie conqújs
h. F,' ('me a Just;ca. abaixo

I

N?iQ lYl::;.<f" p ,,?io nevo,
",,,�tn ",.,..,...tllnifi�rlp. d."ix�.r

de re��altar. a vós otlf' sois

a P1itp a. Imno"t."",,,ij:l_ da

M(I.n"�"'r.>";;" n'1 rpn-;J"l� d('

J'i""" ...ât;,.". n...,l�,.,.VH'nt(' rm

clima d", libf'rdade pode
haver verda.dp.1ra P. ertlllta

tlva distrlbuicRrl de Just1-
ca. O Podf'T' J'l dl"IJÍ�Io sô

f'xerre ('",.., nr'1vpito as

suas funeiies, f'UlAnel." ab

Isnlntamente indi-nf'ndente

p harmônico em relação
an.� rl"mals. Livl'''-nIlS npll�

e trabAlhemos todos. m-Ll'1\

oue ni'ia retorne a. «>n'1ca

dos tribunais de "",,,<,pcão "!

da legislação por decreto.

oNDEREÇO
A RAil'lOIlA DAS -8ICItJLETAS. fica
Con�lbt:irll Mafra n." 154, de am lado a SA

'H'çâo de rt:ç.4S E AVESsóRlOS. e do outro a

JeCl;M.O de .PlN1.'VBAS .I (;ONCUTOS. _
1'.1-'''_' IlI1.

, NFORMACÕES
TURíSTICAS
_f/)tEede�d{)'
,.fiJu«diitt'ltL

(SFGUROS VJO� EM GRUPO E
ACIDENTES PESSOAIS)

E5CRITORIO. ruo 7d'SETEMBRO 16
FLORIANÓPOLl� S CATARINA

'.

Meus amigos.

Esta homenagem, que a.

vossa fraternal amizade

inspirou e vosso brilhante

interprete expressou em

generosas palavras, multo

me conforta. Desaparece o

magistrado e fica o h081em

que se comove ao ver que
o não esqueceram os seus

amigos, ao sentir que o

humilde juiz consegue reu

nir, a festejar o coroamen

to de sua carreira, o me

lhor da sociedade e da. eU
te de Santa. Catarina.

Mas, permiti-me um pe
dido: o de transferir esta
homenagem expontánea e

tão comovedora, à .Justiça
da nossa terra. A ela, em
verdade festejais, porque
os atos por mim pratIca
dos ;l seu serviço, outro es

copo não tiveram que o de

honra -la, na certeza de

que, com êsse prOCedimen
to, tornar-me-ia credor do

vosso respeito e da vossa

amizade, hoje tão sobeja
mente demonstrados Mnf�

to obrigado,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RADIO PATRULHA:
' '�";, '�''''',�,

'-'S�'��:�l
Assinalaüos Serviços a População FlorianoDolllaDa

(AMARAL E SILVA) resultado de aprofundados Rádio-Patrulha é um tos- viaturas estão equipadas no local da. ocorrência uma progresso para. a capital nos da PSMSC as mais
Alta ';1�drugada uma se�horo desesperada tele estudos reallzaods pelo Co- trumen_to eficáz na 'ma- com, transceptores .PhUl1ps viatura que poderá sccor- catarinense. efuSivas felicitações pelo

fono� 10 Ródto.Pctrulhc: sua, filha havia ingerido 50. mando Geral da Fôrça PÚ- nutençao �a ordem e se- de 10 wete de salda e a rê-lo, 'pràticamente, em "O ESTADO" ao regts- empreendimento que se
do cóustrco e estava o b�lra da morte. Em poucos hlíca a frente do qual se gurança publicas. Central é constltuldllo de qualqUer situação. trar o acontecimento leva constitui num motivo de
minutos u,ma viat�ro t!\Cnsportava o moça 00 Hcspt- encontra o CeI. Antônio Os patrulhe� são ar- uma estação fixa de 50 "Alô RP 4 Central Cha- ao oet. Antjnlo de Lara grande orgulho para os
tal onde ero medicado e salvo. de Lara Ribas, entusiasta mados com revolveres Tau- Wats de saída. Este apa- mando, alô RP 4'Cenlral Ribas e a todos os mUicJa- catarlnenses.

Noutro ponto do cidade um indivíduo embriaga de tudo que diga resPeito rua 38 e cacetetes. no en- relhamento é capaz de Chamando.. Alô Central

do oousava distúrbios ameaçando vários pessôcs, AI a progresso e desenvolvl- tanto, só se utilizarão des- operar num eaíc de 50 RP 4 atendendo, Central • .

guém lembrou-se do tel. 3911 e em menos de 10 mi; mento. sas armas em casos extre- Kms.. RP 4 atendendo ..... - a

íJ'" ESTADO���o�eop������;r�;s���:�r:�(\60 E���fod:�sce�� uSa R�����;.a!�uI::n�: ��= :n;p;e t:� O:dl��:I!ea a�� la:�ev�:en��at��::o �:::� ��:��.ala:;a�a��ue�e��.
.Florianópolis onde está em funcionamento'um �oder tarlna é' um serviço bem lIdez e educação. grafos, eperêlnos que nos momento uma das viaturas ,

no s'erviço de Rádio-F\otrulha, organizado e obedece à Faz parte, ainda, do posstbüttarão um melhor jã estará se dIrigindo, a __ � 0. IWS UllliD DL\IID IE lUTA CAl"RUfA ..

Inaugurado há três dias o serviço de Rédlo.Pc; uma planificação anterior- equipamento das moder- contróle da utilização das toda a pressa, para aten- FLORJ.ANOPOLIS, (Quarta-felral, 9 de MaIo de 1962

trulha da Polícia Militar já prestou numerosos servi- mente estabelecida; seus nas RPS, apetrêchos de viaturas. • der ao seu chamado que

f
.---'

���d�::�����:t:��\��:��:�����'��::�����f ���':h�:�� ;::'m:: �:O:��i�:'O�;�:'" 1I:�:���:1:;El��:��.; q��!;:��:���"::; A fr9B�� ez el�lo-to, buíções. RUPTO o novo servIço. terá chegada ao local da U U
SERVIR SEMPRE Paulo curso de especlaliza- GUARNIÇAO: 4 O Serviço de Rãdlo-Pa- Fato Inédito, talvez no ocorrência, Ali os patru-

"Nosso lema é servir ção em serviços de Rádio HOMENS trulha é inínterrupto, isto Brasil, constata a nossa Ih troe sempre em contato

;':i:�:�:,�;::�:�:�hO�i� pa"u����%:z�M ��!: !�,�:::c�:';�\� ��!i::��:E:::�� ���� �:':��;:�='d:��:; ::��:�pE�;�:'i.:!��� dl"r �cmha - Amandante da R. p" que O serviço de râdío-patru- dois soldados patrulheiros quer chamado. povo satisfeito com o tra- dias, isolando o local, ou U U
concluiu hã pouco em São lha em Florianópolis é o e um soldado motorista a RAIO: 50 KMS balho dos patrulhelros Ie- .separando contendores, ou

___________-= -_, -=-______ 'Antes da inauguração vá-lhes dlàrlamente san- socarrendo um ferido, ou

Homenagem ao Desembargador' Engp,-
do servtco de râdto-patru- duíches café cam I,U,. ainda, transportando pera

'

_. ,

lha foram realizadas nu- 3 ZONAS '0 Hospital se o caso ror
rnerosas experiências com O Serviço de radlo-pa- urgêntfssimo, Essas e cen-

01·0 Trompowsky Taulo·ls F·llho �I=i�a�::�a�:�a�o�:; �eu��: e��á ca����àld�atae�' :!pe��:ut�asRá�������'
íor certos wencesjau Pa- três zonas a saber: Zona 1 trulha para a eeguranca e

Ao ensêjo de seu aníver- recei-am concorrido jantar, e de!icH função judicante. ���oa�q�I��ia�u:U�rg���� �e���Ç;o�� �'o� �� �� í:ai�lllldade u:an:OPula-
sãrto natalício, ocorrido a realizado nos salões do Ho Função cujas responsablll- zou o serviço da,RP. O Limões, Em eada zona ope- çaÓR;��o�R�RESSO do algum a respeito, porem, o porta-voz as-

30 de abril, amigos e admí- tel Querência, em homena- (Cont. na 3.a pág.) major prossegue: - l'As
ra uma rádíc-patrúlha. ;:A inaugíuração do servi-

radares do Desembargador gem a sua recente Invés- SOCORRO EM QUALQUER ço de rádio-patrulha da, sinalou que a explosão ocqrreu na. nova zona

Trompowsky Taulols ore- tldura no Tribunal de Jus- Indu'strl'a da r!lfe' l'o'lu'vei SITUAÇAO 'Polícla M1l1tar equiparou de ensaios situada nas montànhas do Saara'

tl�, homenageado e sua U U... IJU' d le��:n:o d��:' pe;9�1�: ,:;�:::�I�U�l'a��elr:�����:' �'oi a quinta ou, provavelmente, a sexta �x�
�::::a�q':::::r,'::- cr��:: ca�/n;,:ll�uto :e';,���; �� ��s�:::in:, A,� c:':o;;�� complexo aparêlho policial apenas 10 cidades no país plosão nuclear realizada pela França nos últi

do número de casar-. pre- 220, de 13 de {l-brll p.p., au, ção do seu capital, obtido :�tr��:sa�:Ú�:r:8t:r:,· =ue:v:�: 'u:.rviir�nd:'_ mos dois anos,

sentes ao ágape, o aprêço tortzou firmas era; rndus em tempo renorde,'no va.
,:' , --�-'�-'------

:ê:ê���=�::O��:d:�� �:� tríal Café do Brasil S, A" ror de duzentos e ctnccen.,
Companhia campínetra d� ta milhões de cruzeiros, fo.

ri�:=��t�:a� homenagea-
Café Solúvel S. A, e COlR. ram confiados ao Cansar.

do, assim se expressou o �:���� s,C:�ic::':el��r��� cio de Desenvolvlmennto

��::':�:�:eoo�::::o:: !:���:::'�,:2�;:!��!!z g�Il�:2�t��:�� Aprovada a, reestruturação de agrôno·
res desta homenagem que no Pais, d' t

. ,

I S I��;C:lê�����c�:� s� �o�s:e Foram descl:asslficados �:as:�aa:O:'d�lf,:,o;e��:d�o�c�o�n::� mos, vet·erl.oários, etc� vo i veira: t·crre·
p .... .s�a a�ribuir a honra eLes outros proponentes, que • ." _;V�-
se mandato; cumpro-o, en

não satisfizeram as ex!.gên cio do Desenv.olvim,ento

no p (i.na'SI·O em Palhoratretant.o, ainda que o re-
clas de edital de concon;en ,conômco, ós srs. Oswaldo ,'. ar,a I ". .:��e�:v�m:::�:�:�ã��m a
cia. ��c�i��Z' e d;'lâ:l�er�!te�� Na sessão de õnte�, fo� "

..
� carrc'lras de químlco- cos em agricultura pudes- Assembleia Legislativa um

Çã�sd:sci��sc:c�u�rgdaeni�: Branco, aPJovada meMaprr1 dO Jbdu.strlaI ou engenhelro- tem ter o amparo do Es- parlamentar do porte .dD
Govérno recstrutUf�do � qulmlco e de técnico agri- tado para que pudessem- -pa1hoceMe Uder do �over.

c6la com a estrutura de- desenvolver, plenamente, o no, deputadO Ivo SilVeira.

finlda nas tabelas- pró- trabalho da criação da ri- MENSAGEM DO GOV�R
,

ias queza agro-Pecuária, Da NO: OlARIAS DA MAGIS

prA lei ainda concede aos mesma rorma se manifes- TRATURA E CORREGE-

tou o deputada Waldemar DORIA

Salles, observando Que an- Foram aprovadas, na

terl?rmente manifestou o sessão de ôntem, as men

deputada Waldemar S�lles, sagens governamentais fI

observando que anterlor- xando as diárias do Cor

mcnte estivera, por soUci- regedor e do Secr�tárlo

tação do deputado Atiljo dêste, e da magistratura.

���lal�;�r�Ir..� .t'QTh'J/lOJjÇALVES CON'

dch::rr�e\Aitf*)nom� 1°Oll., í;lIRMAII�EU DEPOIMEN-

vidando estuqantes _de ,1'0
agronomia para que vies

sem estagiar -e se fixar em

Santa CataTina, A mensa

gem do Oovemàdor' Celso

Ramos, COlDO se pode
observar no plenáriO da

Assembléia, vem ao encon

tro dos interesses da labo

riosa classe dos agrônomos
que dão o mel�or de seus

esforços para o desenvolvi
mento de nossa agrlcultu·
ra e pecuária.

PARIS, (UPI) - A França realizou
um ensaio nuclear subterraneo no déserto do

Saara no dia 10 deste mês, segundo disse ho

je um porta-voz do Ministerio da Defesa, Pie
rre Messmer. Não foi dístribuido comunica-

f'
L'

Na última semana, o

"Díàrto Oficial" publicou
num s6 dia os decretos de

criação de mais 20 escohs

isoladas, pelo Govêrno 10

Estado.

A eicolarlzação é um fa

to de Santa Catalina. Sú.

pram novos ventos, apó3
a incúria dos governich-.J5
da "eterna vigilância sôbre

emprêgos".

NA; ASSEMBlÉIA LEGISLATIVA

E vem o SETE DIAS,
popularmente conhecido

como SETE DEDOS dJZH

que o GOVERNO PAROU, ..

porque falta giz. Não e ":ll

arromba? Depois elo ataq'le
bUioso do primeiro núme,

ro, a rapazladn do SE'l'E

vIrou humorista,

O Govérno Celso RalHOS

trata de solucinar o jlf.O
blema do fornecimento de

luz aos municípios vizlniFls

li Capital, esquecidos pelos
"lan�rnelros suburbanos",
�talmente dedicados à IlU

'

l1tIqulce. I
'. 0

!FO! cm\tillatli<l�i :�\ �l·r'truçao de duas novas" L

nhas de tr�nsmissão de
22 kw, nos trechos Tljucns
São João Batista e Itajai,
"Camboriu, Por utro lado,
-ó Govêrno enviou a São

Paulo, para refomar e oe

fôrço na própria fábrica
de origem, um transforma,
dor de 2,000 kwa,

Com esta festa vimes dar

a Vossa Excelência o tes�

temunho da nossa admi

ração e da nossa amIza

de, associando o transcur-

ira: s:c�::�;:��íc1aq��
retlresentou a sua recente

asêenção aos quadros do
nosso Tribuna'} de Justi

ça.,

�4�ta�S�d��'_j p��e�lIi,.
ger.\ pd�e vbs�a. i 'EXoelên
cia recolher, numa grande
hora da sua vida de cida

dão e de magistrado, o e

loquente aplauso e a calo
rosa mensagem de sImpa
tia dos qUe, aqui presentes,
bem representam (l grupo
social que todos Integra-

--------------<---

carreIras de engenheiro
agrônomo, médlco-veteri
nlÍr10 e criando as 'carrel
ras de quimico-industrlal
ou engenheiro-químico e

de têenleo agríCOla. Entrê
outros artigos, prevê a no

va lei uma remuneração
aditiva, correspondente I).-
40% dos vencimentos "cjo
00"9.' ,ao pessoal ác;i.pla

tite Il�����!�rdea�/:�
por semana, com dedlêa� ,lljsegUrada uma IJraUficll
ção plena e exel�lvá. Ft- çã� de 30% calculada só,-

�e�l �r����Sde�,ri�::t��:,' :bre seus venclmento,s, A

percentagem' 'S9 ,será atrl-

Maestro'· fel'l'p'e'
i'

:;;'::iCi:�':;:pa�tI���tI��
Estado, em função ou car-

go correspondente e com

pativel com o título "post
.

Rosa ""duação".

JOTA GONÇALVES: PRO·

JETO SE IDENTIFICA
COM A REALIDADE
Enquanto o deputada F,

VJegas tachava o projeto
de panama, o representan
te do PSD jOlnv!l1ense, Jo

ta Qonçalves, frisou que o

mesmo vem criar as con·

dições necessárias para

que a marcha para a la

voura -seja uma realidade,

especIalmente em época
onde se verifica corrida al�

tlsta em todo o pais com

relação a generos aItmen

tíclos. Era necessário crlar

se em Santa Catarina

condições para qUe técni-

àgrônornos, veterináriOS e

qUlmicas Industriais, por
tadGTeS de diplomas de

correntes de curso "pos
graduação", realizado em

l!:aculdacle, ou Instituto es

con-

o dePuta,du Aldo Andra'

de, na tribuna, ocupou-se.
exclusivamente sôbre (I

que o sr. Jota Gonçalves
dissera do Congresso Sln�

dlcal, em lugar de, cotnCI
lIder sindicalista, esten

se longamente sôbre as te

ses apresentadas, moções'
rendimento do conc.lave
Assim, quiz contestar •

acabou confirmando o qPl
o parlamentar joinvllleJllll
afirmara, de que "houvera
sururú e houveram empur
rões", muito embora o sr.

Jota Gonçalves se con�'
tulasse com Q sr, Aldo A1J'

drade por sua atuaçiD
pronta e decisiva em liqui
dar com as turbulências di

elementos já conhecido&.
uzelros nessa prática eP!
conclaves de trabalhadO
res, Dai o porquê dedusIr'
se que o sr. Aldo Andrad'
não desejava mesmo ê delf.
xar o representante dlt

PSD joinvlllense fó� O

único a teéer comenf.érlOl!
sobre o congresso .. ,

Chega Vossa Excelência
ao Tribunal .de Justiça,
que a sua presença ilus

tra e engrandece, cercado,
assim, do respeito e da a

miZade dos seus concida

dãos! o que equivale à pú·
bllca e expressiva rat.luca

ção do ato qUe promoveu
Vossa Excelência,
Todos somos testemun

nhas da sua exemplar con
duta no exercício da. alta

Faleceu ontem, na elda.

de da Laguna, onde residia.
em companhIá. ele seu ruM
Inaiá Rosa., O velho musi.
cista Felipe R.06a, multo
conhecido nos meios art�s
ticos do nosso Estado.�'3:r�€no.5

•

(OIf(COOlt·IWt\QI81t1
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AREA DE TERRA PARA

GINASIO EM PALHoçA
Na sessão de 7 do corren-

te, foi aprovado pfOjt:to
do deputado Ivo Silveira,

que autoriza a Prefeitura

Municipal de Palhoça doar

um terr-eno ao Estado, pa
ra a construção de um gi
násIo naquele município.
Projeto da mais alta sig
nificação, o Poder Legisla
tivo, pela unanimidade de

seus componentes, deu seu

voto favoráVel a proposi
ção de conteúdo tão rele

vante, qual seja a de se

criar as condições para

que o Govêmo constrúa
em Palhoça um ginásio. O

lider governista não pode
ria ter Sido mais feliz, em

operar gestões no sentido
de que sua terra natal, a

qual vem defendendo com

tanto entusiasmo e Inteli

gência, consiga também o

seu estabelecimento de en

sino secundário. reivindi

cação das mais justas da

quela laboriosa comunlda
d,.

O Governador Celso Ra
.

mos, por certo, como vem

fazendp em todos os re

cantos de Santa Catarina,
ntenderá ao justo reclamo

de lJ-m m'micipio que, SÔo

Felipe Rosa velo pára
Santa Catarina em 1891,
como músico de um d03

batalhões que aqui fizeram
frente 'à, Revolução Federa

lista ,tendo.se posterior_
mente mudado para. a cL
dade de Laguna, onde eons_

titulu família, casandO se

com d, Carolina Rodrigt!es
da Rosa de cujo matrlmô

r�;��J��;���������:�i �:,:::dl:::'I::':::::: Mais convênios
latou suas atividades na. cidade sulina, em TijuCM, Foram aprovados mais

Guanabara e Estado ::lo JOinvUle, Sãb Francisco e os seguintes convênios en-

��:,'��;;:��:;,::'�;� F�!� c!;����,:o=�:l �:;�;::�:�:�:��;
UCES que vinha exercida

/
mem que viveu qqase que ��:UI�:acesso ao ensino

pelo estudante P.olíbio Bl'a.. ex.cluslvamente dedicado à
Com o Ginásio "Madre

ga, que o havia substituído música, sendo autor de
Regina", de Araranguâ,

interinamente na dlreçao numerosas peças que flgu_
pa.ra ministração de ensl-

da entidade, ram ainda hOie no repertó no ginasial;
Na reunião de segundn rio de nossa bandas. com a Escola Normal

felta, a diretoria da UCES Faleceu em elevada ida� Chapecó, da cidade do
resolveu Iniciar as comemo com cerca de 90 anos con- 'mesmo nome, para ensl·

rações <lo 100 anlvesãrio -1.1. servando sempre o esplrl., no normal, também gra
entidade, no próximo dia to jovem e bondoso quP. o tuito;
10. data (h �1l'Q. funda_f':'''I, ri\\'foteriZOIl, com '0, Grupo Escolar

com importantes pronll!l 1\ Família cnlulada '�São Judas Tadeu", de Lu·

�� :��Si��n������:rjo:., ��;e, �,����alre�����i':f;n�;
"-. ..

�f-_'

A.S.C.R..-:'Convocação
A Associaç50 Santa Catarina de Reabi

.litação convoca as suas legionarias para uma

Returnou 0- PreSI'�ente �-a UCESreunião, as 15 horas, hoje, em sua séde, on-
de tratarão de assuntos relacionados com a

vacinação Sabin,
Em avlã da Cruzeiro UI)

Sul, retornou da cidade do

Rio de anelro o Preslden'..e

da UCES estl.\dante Orestes

Carneiro.

Na Guanabara,.o Iider
estudantH entrou em con.

tacto com os altos dirigen..
tes da UBES e outrãs en.

tldades estudantis.

Utilidade
PúbHca

Já foram sanclq�
pelo Chefe do ExecutlfO'
catarinense as leis que;
claram de utllldade pú

ca':contadorla Geral ru;
���c�����;�s co�:ost�.O"
com sede em Florlanó

"

,sociedade Esportiva
ta Guaribaldi", de Jotn:

Final do BUSCa_pés de 4 do corrente, mondado
republi�:Jr a pedido de alguns udenistas onti setede.
distas:

"Dos governos passados herdou o atual o recebi
menta de empreiteiros de oJ:>ras de um desconto poro
aplicações em obra"s de assistencio social, no geral de
10 % sôbre prestações recebidos,

Verificado isso, determinou o éntão Secretário
da Viação e Obras Públicas que tais colobo!l'lções fos
sem dirctar"o'\cnh"' reeebid0s escrituradas pelo Tesou_

�" ro constassem UC$ ',;:LIS :��lan;:2�es e foss�m aplicadas

�,;;.. na constru,,50 cld Hcspilol do." <;ervidoff's

�it ;\,dOS :�:�,�n��,u�::���':< 0,.10. ,:0 "0'"

o:_�o_"o

Durante vários dias cs

taglou na Campanha N�

cional çie Educand€u'los

Gratuitos, a f1m de entro
sar.se com o movImento

que vem criando glnas!os
de graça para os menos ta

vorec1dos. Nêsse e!ltágio, vi,
'Sltou Niterói e diversas ri

dades do Rõo de an'!!l';).
tendo voltado a Guanaba:':1,

" poslf'rl,ormcn!,e se ,jiri

I,.l..!. .. , _,i.l ,:.·!r:.l�O_'L!iSl
v. � \..

ciamentos, atb,v,'!'(
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