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tável - Grupos de precipitações (chuvas) nos agIo_!
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50 tvfiIhões para o Vale do Itajaí
Estado p. Uniao Estudam problemas

. de Engenharia· Sanitária
Encontra.se em Flm:ianó existentes em vános Esta cerrada no legislativo ca.

dos. tartnense já tendo !;Ido
A referida prcpnstcàc as aprovado a lei que crta o

tá com sua dlscug,;Uo en- D.A.E.S.
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polis o engcnetro Luiz I\ia

ria Camacho Leal do aer

viço Especial de Saúd�' PÚ

bllca (SESP), o executor

do acordo entre o Estado

de Santa cetenrc 3 a U

nião, no sentido de incre

ment.rr as at.ívldades de

eugenhalra sarutáon. I)
conceituado técrueo tem-

�: :��:��o c:::: :���a��� Reunidos em Assembléia uando do Amaral e Sllvn

to Petry diretor de Servi, �ée���O:x:;:�����;1"lada a�:= ����eare:r��;:l���r;O) ;��!�
co de AgUas e E_>ço�o, no

cinda de de Direito da Uni- 110 Lacerda (20 secretaestudos de projetos ôe am
versjdade de Santa Cata- 1"i"1); Norton Candemll Pc

plíacêo e abastecimento
nne. elegeram e empos. rctra (Tesoureiro).

d'água. saram a nova diretoria Eleitos por unánímjdade,
O dr. Luiz MarÕ;\ ca.nc.

que devera reger os destt- os referidos acadêmicos

3:1.-'cho Leal também prestou nos do Orômío de Oratória berão por certo cumprir
assessoriamente ao projeto Prof. Henrique Rupp Ju- tôdas as exigências, reall-

..iI.llÍiii••�"WiI.que se discute na Assem- mor, durante o biênio zando dentro do possível,
biela Legislativa do Esta- 1962/63. as metas a que se preces o

I
- -

do e que visa criar o Dr A novel diretoria ficou Grê�iO de Oratória Prof. O Primeiro I\linistroPTanéredo Ne"es altriu eeé.partament.o Aut01101ll0 de esstm constituida: He�rlqUe Ru�p Junior, tra- dito extraordinário de 50 milhões de cmaetrus para aten
Engenharia SaniLâria (,D. Henrique Espada Lírna dlçao na _maIS antiga Fa- 'der aos prejuizos causados pelas enchentés no "ale do

DiSlinçãa a' Santa Catarina: Brasil-A.E._8.',,,--no,m_Ol""_da'_'P'."_ld,nt'_';An_tonlo_Fec-_O"'dad_'d"_to
zstecc.

Itaja.

adotará plaoo de Trabalhn para 1962 C,F.N: V o I u n t a r i a d o
Declara o De�, Orlan�e Bértoli:

� "O Enconlro Region�1 de Rio do Suf'

do SENAC Catarinense
.

Confirmou a Disposição do Govêrno
em ver Solucionados Problemas que
,,�s. Atormentam há LO!lgos Anos",
_.�.n>;''''''-''''''��'''�'''l:I;!n.f�·Dt\de·iii;õtl),j(..,Mo _,.bóm _-11�_nação
�ad1r .Deko Rambs 'depl!ndell1 d&a medida",;.

que foi preSi'dir O E.lcC'l1tro que forem dl"Pl!n�as aoa
Regional realizado lia ctda primeiros, acima ettaaoe.
de -de RiC d'b Sul e que ré- o deputado Ortanüo Berto
uniu }- refeitos e vereado- li voltou entusiasmado cera
res de Ld . munlmp.us rlaque a compreensão c o senso
la região além de tnúme- de reeponeebn.ae.te do.i li

NA FACULDADE DE DIREITO:
Grêmio Oratório Elege Nova Diretoria

--_._--- -_.

A .PROCURA DA_ FIG�jl�INIIA DJFICIL - Seria uma mauifestação 'poliUc.\, l_U
uma demonstraçao

PUblica.
contra as experfênelas nucleares ou ainda r"U '

'/se J;eUni3': p�ra Oll\'ir a� úl .mas noticias da viagem espacial do ameri!n:o�!��Carpenter, Nao. nada diSSO, o flagrante fiil'a um aseeetc da procura inces3al)tc dafig"urinba dificiL .

.

.

A mania das r�gurinhaJ \"oll�u e com ela grupos l1eterogeneos surgira'll atr.nancânldo calçadas sujando ruas e Incomodando transeunte�.{

IA cada passo surge a pcrga..'\ta: - "Você tem a figurinha tal? Compro, ctnc�l mil'Quer?". E depois o PO\') se queixa do ano custo de v da, •

_._-
'--_.�---

ncscc Estado ne execução
de um plano di!' trabathc
agcra . ad-tado- em fac) o

O Dr. Mliton Leite da estranhas e, porventura,
Cd-�La, Procurador Ge.� i Inadmissíveis, de vez que a
do Estado, recebeu do Sr. nossa Magistratura ,soma
Tito Carvalho, Diretor da hoje Intelígênctaa émtnen
Biblioteca Pública, o se- tes, devotadas ao estudo,
guinte ofício: exercendo seu mister com

llustre patricia: brilhantismb e rigorosa
"Houve tempos em que, honestidade, ,na :interpre.

sob a lúcida direção de tacão, como' na exMa aptí-
Tiago da Fonseca, se edita- �:::�. n�OG fu��::e��:çt:va em nosso Estado uma .'

revista especializada que' das sentenças, numa' pala
ma"'rcou época, pelos conhe- vra - na equltat�v� dis

cimcntos e informações trlbulção d.a Just;iça, colo

nela divulgados t.�r'/li1do, cando-se, como. jã se aflr-

não raro, 'de orientação a :o�u hC�:ensjUs�Z:'bal:�i�:
!�::s àq���:o�ore�:e.d����: Deus.

ramos se teve continuado- Rele'4e-nos a digressão
res. De certo modo, p;:,rêm acima, que não decorre de
as letras juridicas em San- gOSto a trapos literários,
ta Catarina ficaram sem ma.s nos vem do sestro jor
t'm elemento de diCucião nalistlco, jnconfonnado
periódica próprio, capaz e com a falta. de melas adt�
eficiente, Não indagamos quados à merecida dlvUl
as causas dessa falha. Mas, gação do relevant!:: e douto
sem dúvida, é ela das mais trabalho dos nossos juris-

tas.

Conforta-no&, contudo,
em grande parte, o seu es

fórço na cobertura da
mencionada falha, através
do "Caderno de Parecere&",
de que temos presente o

n. 2, organizado a primor.
Há nele, evidentemente,

um comQ seguro roteiro,
através do cuidadoso sen
so selecionador, destinado
a dissipar dúvidas e escla
recer pontos as vêzes obs
curos nas questões corren

tes ou por se registI'arem
em nosso Fôro, de modo a

facilitar a ação' dos. repre
sentantes do Ministério
Público, do mes'mo' passo
que a dos actyogacios 'mili
tantes, bem como

_

a dos
julgadores e dos' juizes de
fato reunidos em. júrI.
E é oom sinceridade que

levamos a V.S. 'as nossas

melhores· felicitações,
.

com
a segura admirljção �Io
devotamento péltinaz cpm
que vem realizando uma

tarefa das ma� .proficuas,
pr.,tando inestimável .ser

viço ao setOlj judlciárIo---'(ie

partamentos Regíonais C('

pia do pr.ograma dE' traba,
lho para 1962, do Dcpart-i
mente Regional catarínen.

ee sugerindo que S�Jà b
mesmo examinado � toma
do como modelo, observan
do cada qual no ent!l.nto

08 aspectos que n.éJ sàô
próprios".

ros representantes 'ias elas
ses produtoras, cbretraa I::'

prcnsstona's o (�<:pIÜ!l1.;:,
Orlando Bértol! -malUeva
com a reportagem I :A"zlrC'
cantata . ocastãc era ("�(. sr

manifestou ace:cn :laquel('
�ol1claYe. ,

DisEe nos aquele brilhr.iL
te parlamentar qu� o eo

contra levado a efelt'.l em

Rio do Sul exerceu aJ ex

pectativas e confirMou h
disposição do govrrnadcr
Celso Ramos em ver saiu
ci·:lnados proble'll::!,s flue

nos atormcntam hã 'OH
fO:i anos. Ad!an�oll quO;!
inúmeras medida!; foram
df't.el"ll1infldas P(!�� ,Go"e�no
n fim de imprimi:' nGVO

l'itmo ao que está 081 n!Jele
cido noseu progrill'l ... ; tel1
do em vista que o V'ille 0.0

Ilajaí ê a zona (!e ll�:Jior

(jesenvOlv:mento do Estad0
e atualmente luta CJn�!a
uma série de dlfh�l'ldad%
que por não ter?!"!l sido
equâcionada� anteriorr.len
te ao advellto do Goyem,o
Celso Ramos, io:1H'1U :.) I:ro

deres 40 Vale nos seus ccn

tatos com o Governador
do Estado, estado Je espí
rito esse bastante conheci
do ooresse partarnonta- que
há .longo tempo examina,
discute encaminha e ('flua
ciona com � gov(!Lnador
Celso Ramos os -entr<lves
que preocupam as proJu
çóes do Vale iridir"tamen_

O deputadõ OrJ..U\ctu Bér

toU f�z uma referen�lfI. elo

gi.osa _aos assessor�, do 00
vernador e que ::eJlre3�n
tam, no governo, a reglii�
do Vale do !tajal: O dr.
Nelson de Abreu chefe êa
Casa Civil, os drs. Julio 'la

d�ozny e 3ermelino Largu
ra, Diretore" da Celesc, O!)

En'gelll1e!r,os Paulo Melro
e Carl Rieschbiter. da (":o
miSRO rI� Energia Eletrica
o Qr. Luiz Navnrro) St:llz,
do rrasc, o prOfe.:i3,)r '\!ci
des Abrel, do Ban!:o de V>:!
senvolvimento do E;;tarto
o dr. Mário Maf!:l, PNCU':
curador da C:lmh:"a.o de
Energia Elétrica.
O deputado Orln\1rl\\ Bér

Essa comunicação, que
,ale como reconhe�llnellto
dos trabalhos que V,�;l, sen

do exe:cutados em Santa

Catarina pelo SENAC rp.

llete o acerto com que eõ'_

8e organismo, anonima
mente trabalhando ptl.ra o

a.perfeiçoamento tt'í'I.Ü:O
comercial dos com:>,ciàt'ios
e seus dependente3 mere

ce reglstr,o pela imprensa,
uma vez que diz be:n alto

da politica Senaql�ean3. em

CARICATURA INTERNACIONAL

gresso que seria '::I"esc:mte toli conclui aflnnancl,) qUId
e continuado n9-Cjueb IE! com auxii!ares de3.;e galJa
gião rito o gonrnador Ceiso
Dai os problcma; da rdu -R:UlloS tem. nào só honm_

cação em primeiro l::gar,
os da eilergia elêtr:('fl. c r::J

dovias logo em segulaa, llS

da assi:otencin socbl, scgu
rança saúde aslsst.ene,l, a

agricultura à indú,Hla no

comércio as atividaflcs 0_

bleiras e outros que, para

do os seus compT(I:nis�:JS
C.Or!l o Vale como, de cu

t�o lado contribuIria de
cisivamente para :) enqua
dramento definitivo d�s rli
ficuldades que empUlr:aIi1,
na atual conjuntU'."l, a co

munidadc catarineme.

meses; Ser solteiro; e não
ser reservista de ln. e 2n.
categoria. As Inscrições pa
ra o exame de admi�são
serão feitas nos posto� de
l'ecrutamento do Corpo de -===::;=::;==::::;;::-==::;:===::.
�::::���: �:v��m��d:n�:: máquinas de costura
'"' da Coep,,,,ão acomp, fJR:'ISLEY e· PHllllPSnhados dos seguintes do- U U
��,::���s:a�::tt!�!O d�e ;:�; As mais vendidos máQuinas de costura

antecedentes; autorização ��to��os�li·n�O�cob��a:���e.�zs dera 5 f2����r r�:p��s::��)�s�C:�:�f�l:� .

de 1,· qualidade,
do de al1Stqmento m!l!f::ll"" D1STRlfJUIÇAO P,ARA TODO O Bt<Ã�,1LI :;f�ou Certificado de re�er' Glo�"x Utilidades S/A _ (DI.'plo Af<J�'>f'a) ,.

:_..-:' -::j�1vista de :�a. categona·. , E d V 'C Ih /-0 C , I 1"6stra a Icente ae erva 0, j •

"_ .t'o.
a ti.;.

1_,<
5 fotografia!j Jx1.

._
����_ �_���_"'_ 1 - ���:.. � �:

Nossos flagrantes fixam

aspéctos de recen�c5 exer

ciclos realizados pelo Cor

po de Fuzileiros Navais. No

primeiro, vemos um de�

sembarque de tropas numa

das nossas praias e em se

guida, um pelotão de Fu

zileiros da la Companhia
de Reconhecimento Anfiblo

quando em exercício de pa
raquedlsmo,
A bordo dos navios da

esquadra, em terra nos

mais distantes rincões da

pátria.. ou mesmo no ar, os

Fuzlleii"OS Navais ha map
(Ic cellto e cmquenta anos

velam j}f'la scgurnn�J ..10

BrasiL
O Corpo de Fuzileiros

Navais abriu o votu'tl.tari!l.
do para admissão de civís
e esta pUblicando edital
com as condições que são
as seguíntes: ser brasileiro
nato; ser maior de 17 e

menor de 25 anos; se'r
brasileiro nato; ser malar
de 17 e menor de 25 anos;
ser aprovado em exame"
de admissão; ter aptidão
tisica comprovada em exa
me de saúde; ter aUura
não inferior a 1.62m; pos-

bons antecedentes;
�er vacinado contra II ii:

doia 111\ m(!no� de sci.:i

Santa Catarina.
,�'

DES.'\RMAME:NTO
�

•
Se êl�,d�r lon .3i1llJJ1C� C71!!mrráo, o dCI.iMII'r; é iIlCj!ilci�'cl!."

��.�'>'��"�+;A; **'

(ass.) Tito Carvalho

D.ir�to.('

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Rubens de MolIuda Ramos
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1Illomlngos lPemsm:tles õe Aquino

iBulJatores
Flávio Alberto de Amenm • Osvr111l.o \Melo.
Antonio Fernando do Amal'al e Silva

Colaboradores
Prof. Barreiros Filho - Dr. Osvaldo RodliiguesCabral - Cid Gonzaga _ Dr. Alcides IAbl'eu
- 'l"�of. Obhon d'Eça - Major Ildefonso JJ.u
),lona] - IDr .•Mliton Leite da Costa _ 'D[. �u
,bens Costa - Walter Lange _ Zury Macha
do - Lázaro Bartolomeu"":"" nmar Carvalho
- Pr,of. Paulo Fernando de Araujo Lago
'Bnmllton Sohmtdt - lA. /iileh.:a-s lNa�llo.

nriE1PMU!'47'f11E1HfII(Ô JE..W{IN1l'1I1IW(i)
Iftrldutor: 1lI1J'dllO !Paulo iM�rihatkl
m!!(l�tl)ulls .tI�IJiUl'C&: W1aucy llBm!(Je!l. mui U'
'IJVno e <mllb6l'hl l)Ilih(rs.

tOdluhlJ1laarmos-;: IlilWfF1KHfJXE
flfep7tefle'1itU,.t�e8

ilílQJlIICfl6Jltrlqôe6 A. 's. lLaxn IUtaa.
IRio 'rrGm I !Rua Senador IIDm1�5 no 50 .erruer
ID61: 22�8�
Siíu !1!ulllo - !Rua �utonia 1651/' � InOJ1li. :lm
lFilflbl 1J\t6l:7J'C � 1ftR0ID1IL _ IFIrncn IID. !PlO!iejll·
nfl ali - Ilnnj. nn _ 'me!.: '17II-!Il)
-TtIMmttl$ II' IfrllmotlilJlfJllttmnm; rem IttlflllS IOf; mJU

Ihlnipitltl Ide .Sm1L(J (Cpta�bl.ll
AnimnhlS ,mflflhntte 'om1trr1lkJ rtle llomrtlo renm .n

tllllljlll'rtm �itfj'r.
��1I.1JTmt.y.. A1Iml\lL - 'OtS '2(OnnrOfl
�f<ffl.lM\ Ilr.I'{"UUSA _ rors Irf)(On
J1 f1)h<R(f1i., ""ifi lU! "'em!f1n!l"lhl'iR'll mmoe <oml'rm
'til:, 'ootlt:ill06 "106 IcnftJjgO$ rasei1uflI06.

-.....-----.

Da. Indiana .l'.1I\nd('j Emanuel Geva.e:-:!
Mário Freysiebcn

- sr. Ranuffo Souza
- sr. Cesa G. Lope�
- sra. Elvirla. da SJva

Lacerda
Transcorre, ne�ta ciata

o anlversárln na!alic o ôe
da. IndlanlL Mun{'�l LRau�
da.. esposa d.o Des�:nba:'ll"a
dor Manoel 8a.rb:mt de La "Farã.o 'anos' Amanhã.
oerda e 'pessoa de rm'H1Ue Sl'ta. Silvia IH/}ept:�e Ru.
grandt: destaque 'em !'lo�sos mos da S;lva

�meios sociais e 'f.i:Juntr(jpl Com incontida �ati,.fação
COSo consignamos, o ;trallscurs.'
Da. 7ndiana tem�se fledl amanhã. de um aco\lle�i

cad.o: às obras de �ssi,.;teõl-
_ m"ntA� dos Jn.ais pusda em nO!.�a-C-;_J1[ti'ilI, �e-� pJ,cJ.osos, i5!:o. ijorq'Ue CilInl

do de se de<>Lac;\-:r a 'lua pl-eta:rá dezessete prli\\<,ve
participação em l�v!)r do ras a encantadora :-rta.
HO.�pjtal de R�ailiiitaçãn Silvia Hoepeke Rames da
Santa Catarina em t'.w(Jr Silva, lideta filha. ,i!! !)Oli
das crlancas qll·� tiveram soo ilustre contel'rimeo Dr.
paralizia infantil. . Aderbal Ramos da SJva e
Nesta data a Ptist-'! nft de sua e"ma espoÕ''l d. Ru

talJciante 'será cUlr.prim:m the Hoepecke da Silva, cer
tada não só pehl�' lnUTT:'e- cada do carinho de �eus
ras pessoas de sua .lt:'l í': 1- pais e de seu imenso c:rcu
de mas certamente lo de am'zades fe�l!pdQnu
bera as orações d� todos a fá convldaMs ·op8r�ul1idJ.-
queles a quem aS.�lstiu de em que aquilatar:i o
com se'.l bondoso ';oraç�tO. quanto e estimad'l.

Os de O ESTADO. r:.��o

dando se .às .manifesta.çõo:s
regozijo que .forem tril:uta

das, bem corno ao� ;,eu;:

dignos genitores ext)J'ei>llm
.os seus ardorosos votu� de

felicidades.
- menina Ve.&a .L11'!ia ,Ma

cedo
- Irmão Calixb, jo Ab�i.

DesembargadOr Msno,)j
B&rbosa de I,acl'r!u
Fez anos ,ontem o J.:xmo.

sr. Desembargador Manoel
Bar!-)osa de Laced'l. qu,'
por lengo!> anos o:x<:":'��u a

judicatura no Estado cle
Santa Cata-·.... 'I.. �e in';lOll
do â admiração " :·e.�ce'to
rle todos os que rin't;m a

oportunidade de �O!1\'I\jcr
com .o llustre natuliciante.
Ao fazer este regi5�ro

embOta tardiamen:,� f']t:l're_
mos levar ao lJullt�(! DC'
sembargador os nosses v,o

tos cordiais de r"lldt:>.c:ô�s
aos quais certami!�te fe

associarão seus 'numeJ'::Js
amig,�s dE! todo o Estado.

go de Menares
- srta. Nilza Adnano
- sr. Arnoldo R�g:i.�
- sr. Decio Carvt:'.!ho COII
to
- sr. Paulo Ehlke
- s· ta. 8eatz:iz Ferru ,Fle-
relra

FAZEM .ANOS HOJE
- sl·la. Lígia Ba:;i n.: Dias.
- srta. Marize Sc!�m;dt
- srta, Jandla Pach�'-:8
- sta. Orábia Vle;l'tl.
- srta. Dulce Ligecke
- Jovem Protógoncs Gui

Festeja amaEhã seu 2,0
aniversário a wbu.';ta � ;�n
da menina Gláucia Monitz
Luz encanto do 1ar do .'11'.

EmO Luz. funcionárj.) d ...

C0ntador;la Geral �10 i':�t.a
do e de sua Exma ,;sp'J"a
sra. Zu'ma' Moritz Luz
Palo t ansourso tla .h:l;zmarães

- jovem Nilton Nune� clal-a, Clâucia oferCCt'tá a
- Jovem Robertil .li'lihQ seus am'guinh8s umr. leu
__ o sr. IsaJas LI"""m('tl�o ta mesa de doces � �tla:!l.
- sr. Amânolo F:>rrelr.\.Fi nas.
lho.

- �--------_

MISSA DE 1,0 mA
A familia Fiorenzono, c0nvid:::r Dar6)1'jt� e pes,

�"os de suos relações par-o assistirem ó Missa de 7 dia
que mondo rezar n(") Capelo -do Asilo da Orfãs, dia 29
(terço feiro), às :7,45 horas em intenção a bondoslJ
olmo, de HORTENCIA FIOREZANO.

Desde já agradece a todos que compárecerem a
-este eto de fé cristõ.

VENDEDOR
ApJ'e.�entável com pr,'ltil'a, manhã. Rua Con.�el!lE'iro

'pagnmento semana! (,J'S Matftn. 132.- NEf3'í''\
20.000,00. Tratar dia 26 pela

v conteainentos Srxiais

.

a Assembléia. I fd �. IItcont. da últ. pâg. \ ,
'

o
'

batalhas no legj<;jatlvo pa c..�
ra conseguir tosse cnueedt

., Ida a Jolnville a t.uotz do FWRIAIJr#OLlS •

arbígu •• 0.0 tinha d!

I

!Um aptoTtll.mon�o no cen 1':1'. l\:tln:Hlal'tu Cnmpol!i
itw�. ffil0tdl Ln IPl)l'la, (IUar-

'll1t'IlILwl' ,1.Inmin:;o, 1l0m o Lv 2>IÕ. 'Nc�tn.

o GRANDE DF..PURATIVO DO SANGUE

que ENGORDA e FO'RTAtICE

A venda em todas OS Farmocias e Oregarias

do Brasil

1Jr6Ç1li1' .a 'totlo.; 'os ,)"l.:>ftf!-ttt!)f;

'd d 'h T e 'nha ex J-ndiIl1lrr1tlJJJleJ1fl'e us ll'l'POI'

SilVIA festeja I a e !lova aman _- er II -
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:<::.: IInhâ, Snv:a Hocpcke da Silva, re<.:epdonarli. li que o govennu 'C2:�n IRa V-m sua luxuosa residência, -aaru 'UlP 15 - O n-ormotanc da cnse 'TIÚS, mos ceeusave .purn ml.lol'
jantar - Acontecimentos scc.ats deseja ,c:.�:oot.os'" agora .ctroutunôo num

IUXI!OSO�': gl:a;nolY..sa -de San'.u ICI\tu;r!
ao aroto Elegante os melhores votc s de ... " ria
felicitações.

16 _ POdemos· ,:":mar quI' :ts' nenu-
�ão JF:�Cl'am a:m 1))C7 ,e.�� COIIIIl "ASP
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2 - O cantor IvcllJO; patrínnova que lant!',; tio -nene da Mcnillu ;\1111':,".

,rct,ej-' &nos IAe IGfJvên�,1 Ivem se destacando com (rnnde êxrto \111 beu "II' "('f""l:ÜI1C l\It"ntoW' l'0l'(III1IC<; .ln
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'".Ie !lião lIeell!-zauwm em ilC'1l

Ibutootes pnt'a o '�alle 'da Jl,1en;n,\ l\-Io;a" 11\ - Halo 1lnnn�o oanrlHl:l.th li TC'e
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oi< • " �',�i'.,nia lIa f'Jl''t'�r: - r-'f'�bl'lrtf) :-<';I·"c'ra
O sr. Laertc Rat1J-0� Vei

li - !Cúmo;!ntou um �lo� Dir<}tul'es ,{lo h <:n'I\':l. yl'l"_'P'e�·,!,..tt�" fia H(�E -I � ra, em a._pa:·te, db:l('rvou
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_

'jllU\iS
dc ,três ,mUhões tle' Ol1uzcrrus para ,ct}rá no próximo ·dio. \,jn'e e

'no.
"".

! meteu tieau!a sa.ti�fn:�o" f,,,)t iJnic'lI'r a ·nova só!le. * • ..
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7.abeth Arden". 'Nos salões do C utle floze - A p:oracln de ,c.>lc ....<l.nrl'l e cn-r ',,1'11'. a-,� Ilade a:l apa

.. tean�e moi
de Agô .. to va'i reu!1ir 8 "".oc�et_v" ;ml'll u- c�n';"('( r:i na· ,b:m:tn Casa P,r:�n,'9

.tJf'1
cando o pr:)x"mo .:".n(L."I..!('

���;��;t� :r��: e��:;�ar�U: �:rl��;�lVr_t.�.":;� ca.JsI Abrell.
� • •

; :in�o�:�mlop:Srt:s�U�j���n���
vilhosa. '20 � Ao Sf!nhor 'Hettar '8lffellcttltl't, bracião elo sr. Celso R!l:�<IJ�. _

•• '" agradecml)s a e:entile71\ 111\ e!}on .. r:\�!l.O do �
6 - A cidade de Tuba-rlio �a'i ê�co!:ler cnl[II'tel ofu"cl'lo 11<: Uebutll.nteli. 110 "aDi
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nO\':l "Miss Elegante ,a.Bngú" - I\. festa II) dI'!. Menln:t_l\1oçlt".
cm flico, sera em prol da Casa dn Criull<;õl ojo • '"

AJI'ra.nHonatla, nllma' promoção ·tlo 'tOhJbe 21 -lll,g >Festlva.l do C\nema Clll Can�

d ILady·'. tlle�, IE'tl'1riA .m"nnzs 'e l'Le.o.nard� Viln.t;. :re_

I.oebera,m ''oPa';ma Ide QU:I(i" para II ,(:�nmna

n - E flor fllllarmos ma cit1il.d� tio 'Sul Ibuaslle'�J.1o.
-

'(lIlubal'ãol, fomos informados de Cit.f! a

(elegante e bonita ,BeatI1iz Mln�l-.da" foi 22 - Um ele;ante ac�eu -slllta-
40nvldada l?ara dar pre�enca nl!!l�.? festa feira nt)

ono!rên01=Palaee,
QUHlll80 �euniu

qe cridde iras salõe .. do Olube 7 ri;::

iI�'lj(l.
!IS rC'llwt"Rs d� illcltS de itlossa ;c14W,de.

r -q .. » I I(JQmo C'o'H'illafla bonra "c"rua :'0-

8 - A Ifcsta 'do 'Il'wist" vai aOO"l ar nhora E,Uth Ga.ma ilt&moS', P.rimena lht
nlesmo nos salões tio Oscar IPaine'! }lotei. ma do .Estado.,

.'0
'

..��..9 - A batalha dos "Brotos Elegp.ntes
do Bcasll" - Santa Catallina '/olta (lúm

. sua repr.eserital1te neste ano, em ,nu;;is
lima pr.omoção de !rose Rodolr.rh'l Cãma�

ra, na cidade maravilhosa - I,;,!uem sem

'o 'Broto?

10 - Ya.fII. 'Pedrosa 11I>;ani'lo lJlJ.odeJos

esbra1)a�antes destaca sua ,(j}e;(I�.uoia ,�

bom gôsto.

íli! - A ex�Miss Sunta ICIl:tUrl1Ínn, '['nl't�
,zlnha llDutra, que 'esta CDm ',9U :::fi.{UlUe.n'tq
Ima�oado a:nda lIte ano, e que !t'CtÍl 'V 1110-

me Sanhoca 'IDr, .Sergio 1F1.&a.noo.]\naoi vw
JresHlir ,em 'N,ova norpue.

112 - @ senhor !FIoh'oura Ine.i, 'e '(Hm...

"ih.lIo lUr,:. ,dc:tS maiores no \\Iidli\ft, ta"
.ata8tl ._ I@ sonhar 'em tqu�tão l'f>'1á 'tlm

,etrtultll!; I}lara uma sua llPlIegenta('uo flue
'sm:á ,tlisoutida lPor lodo 'o Imu-nlln.

13 - IDe \liagem marcada ,p:lra Dur0-

pa o senhor Vioente Santana aaúlnpn"C:ul.
_4C! de sua exma. fnmilia.

...

Chao!lJ.es Byrd de íi5 sl",�s

e-;(tá se proJet"nndo ni.D\da
men como um do:; r'l':!lho

Tes guftnrristns
rieanos. 1fendo r.Drlcçll{llJ

a 'estludar esse �n;;'t 'tlmepto
com a 'idade de "B !l'nos n

tua'lmente • vem d� ']lo'rt:1 n
{lo tanta fI'tenf'iio da e, !I,i

cn que 'o Dapa!1tallWo!1l <de
'Estntlo resdlveu '('1'v,1(1"1l'0.
pwn'l. uma temp'l�<l.r;<l.
A-mél'il:a Lnüna.

QUE É QUE HA DE NOVO? Nada de nada, Tudo no

meSl!lO, respeito á Capital. �

\ M���:: :o:�nn��s p�:se�:���a;� das célebres figuri
nhas.

Dentro de poucos dias sera interrompjdo o ll'iUl'litO
na .'ua F.lipp< S,hmid'. Só.'

Pl'Ovidências?
Bcm. Somente .

Mas Isto nâo c crônic.:1, não ê ll.:1d:r. ..

A.ponas, isto mesmo.

Nada de nada!
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CJIMA� glrtaze �D dia
Cí .... S!la JOSE

'Centro F'nnr' 30:!>}

MATINAD.\ás 10 hs.

Jaek 'llemmon

Doris Day em:

VIUVll\'HA INDO!\fA'VEI,

'Oenoiura ate 5 anos

ás lV2 - 4 - 71j2 hs.

Ho:ario alterado devido á grande me

t.ragem do filmE'

Glenn Ford

Maria SeheU em:

CI1\-lA:tRON

CinemaScope MetroColo:'

Censura até 14 anos

'CenSUld até la anos

tiae 8IT1
'Centro

á� 2 hs.

'Dean Martin

JudY HoHiday em:

'ESTA LOrR.'\ VALE Ul\1 I\DUH!\O

CinemaScope Met.roCol'lr
Censura até 5 anos

ás 41h - 7 -!l hs.
55.0 Filme do 2.° FESTI'"J'J\L 'DA

''FRANÇA FILMES"
Daniel Gelin
Pa,;cale Petit em:

JVlAI\., A RUIVA

Censura ate 14 anos

r.:...... 1I0l'f
CENTRO FONE 3435

ás 2 hs.

Pat 'Conway
Mara Cordn}' cm,
o atlMt: DO' 'DoMEM IRI.

Oensura atlé IlO anos

55�1F.nmc aa��" <J1'1ESTTV'!\1t. 1f')A

'\F·R-l!I.NÇA -FrLMES"

Illani!'-l Gclin

JUUi\, A JUlIVA

Censur:r. até 14 fUlOS

--JAiBBOS-

Cille GLiUllA
F.strcito Fone 6151

ás 2 hs.
Jack Lemmonn

Dor!s Day em:

�IUVINIIA JND01\fA'VF.I,

Censura até 5 anos

ás 4 -7 - 9 hs.
4." Filme do 2." '}i1ESTIVAL ])A

FRANÇA FILMES

R?berl. Rasscin

Marina Vlady em'

A SEN:l1�NÇA
Censura ate 10 anos

CineiMPEBlíi

E�treito Fonc 6211!
ás 2% hs.

Pat Conway
Mara Corday em:

O CRIME DO IIOMEM n \

Censura até lO anos

ás 51/? - 8 hs.
4.0 Filme do 2.° FlESTIVAL DA

FRANÇA F1ILMES

Ronert Ro�sein

Mar;na Vlady em'

A SENrENçA
Censura até la anos

tineWA (S. José)
á's 2 -l1,U hfi.

VIl'tar Mature
Rit:1 Gnn em'

'A"'·f''K!\t., (3 PON<}urST/\OOrt
ICii�CllUlSeope. m�lliOoloi

�ii��:/�!. <�,�\:���11;���.��",:1..':�_:.;___

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LIRA TENIS CLUBE _- 26, SÂ8ADO- Com o cantor JOÃO GILBERTO o cria dor da "bossa nova". Reservas de mesas na fJoalheria Müller.
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de Florianópolis
Edital de Citação com preze de trinta díss

o DOUTOR CLOV�S apresentar defesa em cín- fls. 2, e a seguinte: V. Exn. o seguinte: Expe-
AYR��. GAMA, JUIZ -co. (5) dias, �os têrmos do dir,:.ão de precatória à Co-de Direito da 2:1.. vo- art. 344, rmragraro. 2°, do PETIÇAO INICIAL _ FLS marca de São José afim
ra Civct dest.a comer Cudjgo de Pr(Je.c.:�So Civil, z. de proceder a uprcensâc do
cu de stortacõpons. nos :l�I;.);; da A,r;ao de Recu Refrlgerador, na casa de

��:.d�adefn;.��ad�:\i�;. peracan do objeto vendIdo "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- Helena de Tal, L'Ua gspf rt-

FAZ SABER a todos quan- ��l:i���:í��� q�:.�e����:� �e��a�(LV�i� �'��:�,b�I:��� ���,S����, ;/�:�I;a:oarrl":!�
���á� ��:e��r:�a�p1�r�� A fo'IRMA "ESTABEtEGI- mentes A Modelar S. A." condeu, recothenco-o a de

ta (30) dias virem, ou de- ��,N��� 1J�ti:����:� ��O%��;�a.���a��� a��� i:s��o ;l��i�c�::� i��e�oe����
q�e, c:�e�:e���iO�i.���:n� séde nesta cidade à rua dor, coma- oetermtnao art.

SR. ISAAC SCWIFFER. via -;'-Sempre· Alerta-" �r�j��od:en�br�ue d:e7�:1� ���'ad�fe�:odi�I�:r�� ;i:��
jante comercial, que se

um Refrigerador Príncipe lór i presente o acima re-
encontra em IUl;ar in-

_.

.__ _ Luxo --'- Brastemp. ferido, Nêxtes tôrmos, Pe-
certo e nio sabido. para Gab. 223272/61, umdece nv co Defertmçnto. j'fortano

U-166.167, à Isaac Schiffer, polis, l ' de fevereiro de

viajante comercial, residen 1962. (Ass.) ENNIO LUZ,
te à RU(t DuarLe Schutl n" f,DVOGADO".
32, ApL 1, nesta ctdude. pe E Lendo sido oretuaoa a

lo preçci de Ct'S 8-3.000,00 apreensão e vistoria com

(Oitenta e oito mil cruzei- avaliação do citado rerrr-

1'08) obr-igando-se a pagar gerador, sendo a êste dado
em 4 (quatro) prestações o vatôr de oitenta mil cru

representadas por duplica" zeiros (CrS 80.000,00), sen

tas e por claúsula contra- do ccruncedo que n réu se

tual a importância de acha em lugar incerto e

, 22.000,00 (vinte e dois mil não sabido. o MM. Juiz de

cruzeiros) cujo venctmen- Dlreltn desta Vara »rcrc
to seria em 2 de janeiro de riu o seguinte despacho:
1962 e o restante nos dias "CITE·SE o réu por edf ta!
2 de cada um dos meses se no pr3.7.0 de trinta (30)

gujntes. Assinado o contra d'ns''. Fpolis, 15.5.62 (A'>.S.1

to de reserva de domínio, Clovis Avres Gama, Juiz

entregue o refrigerador, de Direito."

posteriormente, enviou-se E. para Que chegue ao

as duplicatas, à aceite, ne- conhecimento de todos,
gando-se então, o compra mandou expedir o presente
dor a aceita-Ias, ocorren- edital que será afixado no

do entretanto que até está lugar de costume e pubu
data nenhum pagamento cada na forma da lei. Dado

efetuou. O rate da duplica e passado nesta cidade de

te não estar aceita. nem Florianópolis. Capital do

protestada, não invalida a Estado d� santa Catarina,
medida à pleitear, pois a aos dezenove fl9) dias do

•

extstêncra do contrate de- mês de maio. do aJ;O de

vjdamente, regujarízado, é mil novecentos e sesSent.n.
o suficiente para a legiti- e dois. Lu, (Ass.) JAIR JO

midade do direito da re- SE BORBA, Escrivão o sutis

querente sôbre o Refrigera t-revo. (A�s.) CLOVIS AV
dOi:. Pelo exposto e juntan RES, GAMA, Juiz de mrei

do as duplicatas não acet- to. Confere com o original.
tas e o contrato de -reser- Jair José Borba, ascn-

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASil PELA
PRIMEiRA VEZ

CiA. ELETRO. QU(MICA FLUMINENSE

Embalagem In.dustrial:

Embalcgem Doméstica:
(eixo. de pcpclü6 com 24 pocotc-s pl,hticas de 1 1/2 �b

Rcpresen+cnres poro os

EsIQdo. de Santa Catarina fi Paraná

BUSCHlE & lEPPER S.A.

___�Ja;nyille o Blumenou • Curitiba

VENDE-SE
UMA CASA DE ALVENARIA. EM TERMINO DE
CONSTRUÇÃO, COM INSTALAÇÕES COMPLETAS,
::)fTUADA NO LOTEAMENTO MARIANO AClMI'.
r-o VIADUTO. TRATAR NA RUA NAVEGANfE5
331, E:3TREITO.

�PUbticidade
��. • 1" em 510. Catarina

,(

é .

Confecs-ão e c-onser\lação de p3JIléll
em todo o Estado

R FernanClo M��do, G- � 11' andar -Fone 24 13
..

, "-..- \.:"írt!ORlANÓPOl.IS

PARTI0O SOCIAL DEMOCRA'TlCO
DIRETO'RIG REGIONAL DE

SANTA CATARINA
Edital de Convocação

O Presidente em exercício do Diretório Regional do
Partido Social Democrático ell1 Santa Catarina, infra
assínado, CONVOCA, por êste, os membros do mesmo

Diretório, para uma reunião, a realizar-se nesta Capi
tal, às 17.00 (dezessete) horas do dia 6 (seis) de junho
próximo, na sede partidã.ria, à Praça Pereira Oliveira,
número 12, para Liatar da seguinte "ORDEM DO DIA":

1) _ Homologação de Diretérios Municipais do Par�

tido;
2) - Outros assuntos do interêsse partidário,
Florianópolis, 25 de maio de 1.962.

Aderba[ Ramos da Süva

Presidente em exercício

'ransporles Aéreos Calarinense S. A.
Assembléia Geral Ordinária

2.a CONVOCAÇÃO
EDITAL

Pelo presente sâo convidados os Senhores acionistas
da TAC. TRANSPOl;tTES AtREOS CATARINENSE S/A,
a COmpareeel'em à assembleia geral ordinaria, a reall

?ar-s.e no dia 31 de maio de H162, às 14 horas, na sede

,"Orlai, à Praça 15 de Novembro. Edifício SUl America, 4°

:tlldar, a fim ele delibf'rn.rem -sõbre a se,gninte
ORDEM DO DIA

ln) _ Exame. dlscu;;são e deliberação sõhre o rclnLório
da diretoria. parecer do con,selhn f!�cal. balanM

e é(lllLa�. I:crcrenlf's ao t'xrl'Clcio finao em :n de

dezcmbl"O de W(l1.
�,--.J, ·Outro� assuntos de interês:;es da sociedade.

.Flo,riànÓI?Cllis,. 22 de maio ç:i.e 1962.
Dr':;.' Jó "Ddii� F.�r_r::irar .r:a_':;,� l?i�'eto.r-p,r�_1dent�

____-.::: -\�i.:./�:�'" ,:;.. r'·.··�;.;;;�; ,'.�:-,,>,';;.. , t_

vu de dqminio", requer a

III PREVIDÊNCIA· SQCIAL �
a_� i13n-id.r --".':J

(Continuação do número anterior)

com o presente continuaremos na publtcocãc dn

REf'SOLUÇAO no 21, do Conselho Adruinlstratívo dI'

IAPI: que disctpllna o romcoímcnto da Certidão Negnti-

2.131 _ N.a hipótese da alínea b do SUbi tem supra,
admtttr-se-é. conforme o caso, redução nos valores dns

ri'clhf)� de contr!buiçõe� normnis até 20n% drt média no�

10 u!t!mo.� mrse,� aCll.�ada. na InfoJ'mn.<;ão constnntr d2

gula.
2.131.1 Quando a::; importâncias recolhidas pura 11m

ou mai� meses não se contiverem nos limites estabeleci

dos, o forneclmento da r.ert'di'io ficará condicionada ao

eX'lme da exatidão dos recolh_imentos, o que poderá ser

feito pela serviço interno da Delegacia.
2.14 Vp.rificando o setor competente da Delegacia

mIe a situação da emprêsa não .�e enquadra em qualnuer
do-� �"erJUesitos constantes do item 1.2 para a obtencão dn

r:erLldfio de inexistência de dêbito, instrui-Ia-á, tlesde lo

1>"0, a resoeito, para (lue, conforme o caso. liQuide o dr;l)i

to, deposite o seu valor, preste fiança id9nea ou obte

nha se passiveI o seu parcelamento, tudo nó. forma dO
C'itado item.

3 REQUERIMENTO DA CERTIDÃO:
3,1 O requerimento da certidão será formulada à Dele�

j!"a<'ia em que estiver matriculada a sede da emprêsa, de

acõrdo com o modêlo anexo (II), pelo· seu titular ou

quem nela tiver podêres de direção e administração !fe

ralou seu representilnte. devidamente habilitado, deven

do dêle constar. com clareza:'
a) finalidade do pedido;
b) fl nat-ureza do ato a que se destina a certidão e

seu objeto;

c) a autoridad� peránte a qual vai ser praticado ês�

se ato;
dI relacão de todos os estabeleceimentos da empre

�a. (',om indica cão da Sede ou deolaração de se. tratar de

p.�tf1belecimento único.

3.11 Ao requerim�nto serãc anexadas as guias (modê�

lo I) com as informações sôbre a situação de todos os

estabelecimentos da emprêsa. de que trata a alínea d dI)
item 3.1, supra, obtidas na forma do item 2 e seus sUl..i

tens.
3.12 Juntamente com o requerimento, fornecerão a em

prê�a. os seJo� Que serão apostos à certidão a ser expe
dida. no valor determinado na Lei do Sêlo.
4 PROTOCOLO DO. REGULAMENTO
4.1. O requ.erlmento será previamente apresentado ao se�

tor de arrecadacão da Delegacia competente, que verifi
car:\. a sua ref(ularidade e a capacidade de quem o subs

rrever em hce dos requisitos dos item 1.1, 1.2, 2,1, e 3.1

e .�eus subítens
4 11 ;ESL,,-Ildo em ordem o requerimento e as informa

ções a êle nnexad:J.s; o funclrmárlo encarregado:
a) destacará as guias de informações c documerrto�

flue as a.compnnhanl, reunido-as em, "dossier" i1. pat-t.e:
lil [}Ora O' seu VISTO no I"e(jllerimcn o, devojvmdo· (

o ao portador para que o apresente ao protocolo

� .GtIiC:4\IU '* _�'7.'f"'""--

(Contmun.remos com fi pl1hlica�fio na

dição dêste ,jornal

,
.

cOI/1m Azia e Jl1rí f)�f!,"(>slrio
Se apõs uma noite cs teeta v.
acordar sentindo-se fIJill. com

(f. estcmaqc illdi$p�sto e dOI

de cabeça. tome SONRISAL! ACRESCE)-!TE MAIS HORAS ALEGRES AO SEU I)IA COM

leve! Borbulhaote! Clis!ali�o! S�
o UNrco COM 12,ANTIAClbQ$

De agrad�vel sabor relruscarite!

NÃO E:: l.AXANTE

...

LIVRARIA E
CREDlA 'RIOS DE LIVROS COLUNA

..C'ATÓLICA·.ED·ITORÀ LEU,OBRASILEIRA s. A., porttcípor.;
do o Inicio de sues atividades no cidade de Sôo Pcu:o,
Ó ru� �égo Freitos, '363. fone: 36-8336, ofer;ce er-i

condições exceocrorrots todas 95 obras do fundo €oi
ton-! dp�Ll="l..I0."- IDMÃO rlp' p ..... tu-to! ��" r:i,..drPu,
tI' DICIONARU' I.FL:LO lJNIV�qSAL DICIONARiO
PRATICO ILUSTRADO SEGUltR (3 volumes), EÇA
DE QUEIROZ. JULIO DINIZ. ALEXANDRE. SERMõ.
F<; DF. VJl=lRfI. RERNARDES' SHAKEsoEARE GU'R_
PA. JU�JOUEIRO e muitos·a'utros fomosas �012çõ���
Consulte nos sem compromisso.

CONVITE PARA MlmA-··
6° Mês

A +omlio de FRANCISCO JACINTHO DE (\\E
[lEtROS, convido seus parentes e amigos poro ossrsti

._ f;f!:1,Ó meso j.Jl1,�l.JfróÇlio dé_S:U? bcnís�imo olmo iii r0':l"
1'7.or se no q;ledrol Metropolitano, no Alter de Sôo
José. 01; 7 horas no dia 30 do corrente

A família ccrcdoce penhoradamente à quem C'J.-n

parecer o este ato religioso,

Maquinários para rabrt
ca de balas.
ver e tratar fi. rua. AI-

mlran te Lamego, 25
Nê,<;LD.

275

EMPREGADA OOME'ST!(!
Prectsc-sc. f>arn ccsinhnr. arrumar pnrn três

sôas. podendo ou não dormir no cmprójro
Tmtnr Cal�:ados Tl'i's Garôl.o.�.
nua 1'e)len�e Silveira, 15 � Ne-:;l.a

pcs-

27-5

SOaroAD(PRO'L OESENVÓlV!MHHG
DO ESTREITO - EDITAL

Pe:o presente ficam convocados todos os membros
dest.a Sor-iedade. para a reunião de Assembléia Geral
Extraord'nárja, a realizar-se no dia 12 de' Junho de
1962. às 20 horas, no Clube Recreativo

_

"'6 de Janeiro",
à rua S�ntos Saraiva nO 49, neste subdistrito do Es�
treito. com a seguinte ordem do dia: REFORMA DOS
ESTATUTOS.

Não havendo número legal p!J.ra a primeira convo

coção, fi,�a Jes�e j� e p�r meio ..deste, convocada a O �ês de junho _é celebrodo pela Igrej.a Católica
�ssemblelU pala mela h?la mais tarde, quando run-

c.�r:no mes do Sogrodo Coração de Jesus. Todos os
clonará �om qualquer .numero. fIeiS deverôo se comungar poro estar cuo suo olmo

Est.relto, 23 de MUla de 1962. limpo junto o Jesus, no Colegio Sagrado Coraçoo de
Pe. Quinto Duvide Ba[dessar Jesus hov,eró novenas oté o fim do mês com o hCH:1-

Presidente rio das 19,30 horas.
'

---- -..

---- ------

Plofessoro Primária
A TENCAO.

,

CRIANÇA CALÇADA, CRIANÇA .sADIA é o certame que oferece vic

�:����.t!iS o Brosílic. poro profes';ôres de todo o Pais -_ uma dos quais ';>0_

Com o objetivo de cri-o.r �ntre os crioncas o hóbito salutar de u:;cr
Co Içados o .certClme CRIANÇA SADIA, prqmovido pel.a São Paulo Alporgc_
�as S.A. estende-se o escolares e pmfessores oe todo o Brasil. Serão disl,i
buidos interessantes prêmios, como: medalhas, troféus, viogns inteiramen�
te gratuitos o Brasília e São Poulo com' direito o acompanhante,

A participação no certame é simp.le:: as profes �,ôras, após uma explicação sôbre o temo, pedirõo a

�C;:t��Uc7%\�I��A�ç:rS�D��a C0rnpOSlÇaO (serl) I"o_ manho determinado) sôbre o oss�nto CRIA�ÇA
As professôros selecionarão entre os seus oiu nos,' os três composiçõe�. ,Dessas composições sf'le_

lecionados deverão ccmst-or o nome c idade do aluno nome e endereço completo do, estabelecimento {Ie

e!:_1sino, ano, que o aluno' está cursando e nome da ,:,rofessôra
As composições selecionados dr.verão' ser rer'l'e tidos para:

do certame as

C' rtamc C':ianr.o Calcad�, Criollça Sadio
'�::.i[�

C.:lixa Pcs"'al 8,001 - Sõo Paulo, Capital
que chegorerYl oté 31 de julho pr.óxil;Ío, Essa ,doto não,composições

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. QUARTA PAC:INJI

INDICADOR
OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
t e GARGANTA

Operoções dos AMiGOALAS por processo
MOOERNO

EQUIPO de OTORRINO (único no Copitol)
poro exame de OUVIDOS, NARIZ e

GARGANTA
Refratar BAUSCH 8 LOMB poro receita

de ÓCULOS
Trotomento dos SINUSrTE� por ULTRASOM

Dr. GUERREiRo da FONSÊCA
CONSULTAS PELA MANHÃ E A TARDE

r;0n,ullOI10 - Ruo Joõo Pinto, 35 - Fone 3560
Re�tdtncl.O - Ruo Feli� SChmldt, 99 - Fone 356C

Dr. MARCOS E. FLACti
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende s6 com hora marcada dos 8 às 12 e das 14
às 18 horas. Rua Arcipreste Paiva nO 13
Telefone 2891.

Di: flávio A'�erto de Amorim
,; 'ADVOGiDO '

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

Estomago, Intestinos, lIgado e vias blllares.
Consultório:
Rua Jeronlmo coêíbo. nO 1B eetee 21 e 22.
ResIdência:

Rua reo Jorge 32 fone 2721.
Diariamente das 15 às 18 horas.
Atende das 8 às 10,30 horas no Hospital d"! Caridade.

DR. L A U B O DA U B A

CHaica Geral
--MI:D.(CO- ......

J:spectall/!!a em DlOléstia de. Bt,nbOllU_-tt vlas-ori. J

ni -la3. Cura rad1� das !n1eccções aguda:l e cro

nlc::.s, do "parêlhc. �:mlto-urlnár1o em e.mbos Of!.

D'exos. DQ('no;at dr;> aparêlbo DlgE4lbvo e do siste·

ma nervoso.

HoráriO: das 1011 11,30 noras e d.as 14,30 W 17,00
bafas_ - Consultório: Rua Saldanha M::a.rinho, t

i (,0 andpr. (esq. d&. Rua loão Plnt,) _ Fone: 3248 I
Residência: Rua Lacerda Coutinho, D.o 13 (Ch!· I

�ara do Espanha) - Fone: 3248

Ol
.

SAMUEL !'ONSECA
CIRURGIÁO-OENTIS', A

Preparo de cavidades relo alto telocid..,de,
BCRDt:N AP10TOR ) 5 V-HITE

Kodiologio DentÓrlO
CIRURGIA E PRõTESE BUCO-FACIAL
Consultório Ru .... jerônimo C0plho 16 _

10 and'.Jf _ Fone 22:.5
E.clus;vornP.'l'Ite com horos morcac.-.

ARTIGQ 91 (GINASIO EM UM ANO)
roço sua inscrição no "CURSO PREPARATó_

RIO CCNTINENTE" o único com professôrec; espe_
cicliz9dÇlS. 1

Ru�. UI. Fúlvio Atlueci. 748 Antigo 24 de Moi::!:
ESTRITq - FLORIAN0POLlS.

rm HOEPCKE TEl,]

Pre�are-se lJara O Futuro
adquirindo lotes de terras, pequenos chócaros e

órf'OS poro indústrias em

, BARREIROS
nn "BAIRRO YPIRANGA onde está situado o J3rupo
Escolor local.

.

Os interessados pnderão dirio;r se diretor:'lente 00

ESCRITORIO DE VENDIi DE IMOVEIS de

0110 Julio Ma!in�'
Ruo Felipe Schmidt, 14 - Sobrado - FOl"e

2347 - F1MionÓDnlic;
SERVICOS T�C�jC05 'ADMINISTRATIVOS

OPGA,NIZACÃO E REORGANIZACÃO DE SER

ViÇOS
. .

RUA CONSELHEIRO MAFRA _ 160
FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

�, \' y •

, .;;

DR. MARIO GENTIL COSTA
MS: DICa

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.

rosa KOS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

HORARIO DE C01\SULTAS: - Das 14 as 18 horas

Pela manhã, hora marcada, inclusive aos sábados
Telefone: 2989.

CONSULTORlO. Rua Ten. anverra 15 - ccní. 203.
.. I!:I.)Jt"1{;:!O PARTHENON.

(LINICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ata1ues - Manias

Problemático Afetlva.e sexual.
Tratamento pelO "�hn(Ocnuque 1,;0111 anestesta

Inauhnaterapre _ VUl'dlozolorapli' SOIt(tlPlcoPljl to

Pstcoterapta
Dlrcção dos Pslqulatrt4:s _.

DR. PERCY JOAO DE BO",BA
DR. rosa TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTO/;:; DE ANDRADE

CONEiUL'fAS: O&.,; is as 18 horas

snceieco: Avenida Muuro Ramos, 288

(Pra'la eteívme Luz) - Fone 37-53

"Curso Preoarstõrle Continente"
DATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA

PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO

AULAS PARA COtolCURSOc
CURSOS ESPfCIAIS
PAR" PROFESSO�ES

DE DATILOGRAFIA
- Baseado nos mais ..,ordenos processo, pedo

gógicos,
- Equipado com nfáquinas novai.

Oirigidú ;.oelo:
PRN. VICTOR FERREIRA DA SI�VA

HOURIOS, DIURNOS E NOTURNO!
Faço sua in�criçõo o Ruo Dr. Fulv,., Aduce-_

onti9ol 24 ce Maio, 748 _ 1" andar.
ESTREITO F1nrõ,,"ópnlit

CURSOS GRATUITOS DE TAQUiGRAFIA
POR CORRESPONDÊNCIA

, c- Instituto Ncctcnc! de T�utgro!aJ-�at14
no componho de· rlifusõc do toquigrofi6 �ros'ileiro, a.!
briu inscrições oq seu curso por .correspondência, a

través de 12 lições. Escrevo-nos ainda hoje dc.ndo
nome e enderêço poro o Caixa Postal, 2.500, Sõo
Paulo - SP

CURSO CONTINENTE
Preparam Se alunos poro as concursos de:

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRI rURARIO �
Dt\TILOGRAFO Faço Suo inscrição no "CURSO
CONTINENTf" à ruo Dr. Fúlvio Aducci, 748 _ 10
andor - Estreito.

•

andor - Estreito �indo há algumas yagas.

-------

pela RADie GUARUJA de Florianópolis
de 2.a a Sábado

.

8,00 - Correspondente Columbu'_
8.55 - Reporter Alfrt.:l
10,55 _Inf �rmo o Rádio Guorujó
11,55 -Repúrter Alfred
12,25 - (.ofrespondeI1le· Columbus
12,40 -PolítiCO de Desenvolvimento
I 5,OO� - Correspondl'nte Columbu�
16,55 -Repo�'er Alfred
18,10 -Resenha Titônus
18.5� - Corr'espondente Colvmbus
2\ ,00 - Reporter Alfred
21,30 - C)rrespondento:! Columbus
72.05 - Grande Informativo Guorujã

DeportotT,ento de Notícias: Tel::;.. 3&16 - 3822
Radio Guorujá - onda r,lééio - 1410 Kcls - 5
Kilo..aHs - ando Curto - 5915 Kcls _ 49 metrOl

A VIS O
Prorrogação 'de Prazo

o Df-f)ar&al1lpnto Centta! de Compras do Estado de

Santa Catarina, avisa aos interes::;ados que a Concorrên
cia Publica nO 17 04 Oi, referente a aquisição de máqui
nas e outros materiais pa�'a sapataria, alfaiataria e tipo
grafia do Abrigo d� Menores, m!'rcada para 23 de maio.
fOi adiada para 18 de junho em virtude da falta de publi
cação no 'prazo devido.

Departamento Central de Compras, em 21/5/62.
Hermes Justino Patrianova

Presidente
---_ ------- -----

A VISO
DR S.

f:NNIO LUZ

JOAO JOSÊ R. SCHAEFER

ADVOGADOS

Trm ;o. _� •.t.1) otal-.er de comL\qicar a mu_dança de. seu
.

.

Rua '·gl;P%:.�ClC<lUII,",
. ,�.,'

Dr. Walmar
Garcia

DlploDlaao peui. r"aculdade •
Na�:::!sl::deM::::silda •
Ex-Interno por concurse da- •
Maternjdade-Escol�.. (Ser •
���;u�� �I���). O:_���e�: •
do aervrcc de ClrIlqpa uc •
::Ii:���llr��!�����:oH:!� •
pltu.1 de (..<i'lu:..úe e da Ma- •
��������e ��. C�������� •
UOI!:NÇ,,\S ue SENHORAS ,
_ l'AttTO:S ::.I:.:M eoa pel" •
C�����ltOUI·I��I;�:I·����t-�lj�. f
1.0 II. 10 -- UI!.-) ld,utI ..lo'
I(),UU noras. Atende com ""

u��·a., nll.rcada._� Telefone.
,U.1;' - hel:lldenc1a: Rua,

Dr. NlllON :
PfPflPA •
túJVOGADO •

\ ,·HLVA JARDIM 1�
•
•

Dr. Âyrlon l\"rnalhQ ,
,'I,INH,:/\ DE CRIANÇA& j
Consultas: l'elu llIalltla.

nOAU:���I :: �,:����!e;h �
daI> 15,30 ns. as u.ae L!o.•
M�:b':;��;i� l�:::a�n: ..

W�:�:n!:I:�' Rua padre'
Itllma. 63 - Telefone Z1�'i ,

. ,_ .. - ,
"Sempre Merta" ,

•
•
•

VENDE-SE ACEITANDO •
�1��*�;�*�:'NTO PELOS

ti

THI\TAR: RUA FELIPE 8
SCHMIDT, 21 - ALTOS ..FON., 3145 / •
-,._ --,

D;:-lcáéiO G;;'ibaldi :
S. 'l'hiago •

ADVOGADO ,
Escritório eSpeclIl.H:.sado �m. d

lqIuestool> trabaJblsL�. ',;

rAdn-ufillitraçào bens •
��v�':lipeD���:;ldt ��sca� •
1.0 andar - FOlle�; 2511 e •
2216 '.
.._-----_ ..
!lit i1 ..�ut.l'IAAi II. •

::.11:. hU:.�.i..w"� •
t'onlladv llela t;�ctlJa dI::'
Melllcllla. e Uirurgu.. j" l(io •
�:��:�:;hdO� �:;��;:H.I� �: �
Maternidad.. Cla.ra 6ll.l>�,
:;ãUe�po;::e. Da l\1al.ell1id4de

,
&pt:\Ilahdade: UOt:NÇAS _

�gc::����:s _. l'AK'CO ,
t;orun.llta: MaterlÚdade,

Carmela Outra. pela ma- •
Ilt��"ldénCia: �steves J .. - •

.......

LOTES

Diur, G2 - Tel. 2�5

x Voz Maravilhosa de Lenir Marche
x Dia dois Escolha da Garota Radar de Brusque

x Marcia Reis Homenageada
- o brotinho Lenlr Meche, de quinze

unos de idade, da Cidade de aruscue. é

possuidora de uma voz rn.rruvnnosa.

Numa festa, em residência particular
naquela Cidade, ela cantou e disp. r-teu
a atenção de tôdos pela sua voz desco-

nhecida. .

O sr. Roland Gastner, pnprietário de

um gravador teve a feliz idéia e gravou

algumas canções que a moca can.cu a

eon.panhada por um acc.oeon.s;c. R�

sunado: ontem, viajou pera I;)âo 'Pauh
onde fará UM exame para ver qual o gt
nero ce musica que deverá cancar. FI'

cara internada no conserva.ór.o de Mu

"I""" ........... r-. ,S Ihu,·,I1..:n .....as toram te

madas pelo Prefeito Cyro oevcerc, qUI

contará, com o apóio da secretarie cc

Lducaçuo do nosso Estado.

o ooiunrsca foi scncnaoo pala Ir ,

Brusque. onde conscgutu a g r rvacâ/
com a maraviJhosa voz dc Lenlr Marche.

Apresemarei no meu prcsr li tia JI,J, .t(.J.

dia Guarujá quinta-feira às 17,05 hs.

"Granada" de AgOlotll'lb.O Laca, é .1. kra

vaçao que vocês vão escutar.

restou organizando uma Exposição de

Fotografia" paru a Vitrine da Farmá

cia L-".a.l'ln"n.:ie. L-' rocog.erc Felipe, lr.;·

dará amanha, com duas gracrósas mo

ças da jovem guarda nonanéccntena.

O Ministro Nelson Heitor Stoeterau,
pa".;d.li:l. as runçces de Presidente do

Lions Club de Florianópolis, ao Dr. Mil
ton Feth, no dia 2 de Junho, com um

jantar festivo no Querêncla Palace.

O Primeiro Ministro, 'rancrecc Neves

abriu crédito extraordinário de ctncoen
ta milhões de cruzeiros, pata atender

'os prejuisos das úítmas enchentes no

vale do Itaja!.
'

comenta-se que no Clube 12 de agós
f-o dia 16 de junho, acontecerá "Bala à

Noite", em oenertcjo da Casa da Amíza

de do Rotary Clube do Estreito. Carlos

Muller em atividades.

suvre noeocse Ramos da Silva, fino

ornamentor-da #SocIedade catarinense, re

cepclonarâ amanhã, suas coleguinhas
para festejar "Nlver".

:> S:-. Walter Stodlech, preparando as

malas para viajar para os E.U.A. e Eu

ropa. Participará d convenção Interna

ClOnaI dos Lions Club, em NI('e.

o l">rotinho Vera Lucia Soares. na lis

ta do Baile do pe. fume - Debutantes

do Lira T C. de 1982. 13 de outubro.

A Senhora Terezlnha Martins Costa,
trocou' de Idade, quinta-feira e recep

clonou com um chã, no "Nlr,b and Day"

da "Floriacap".

,
•
•

�(:�a::;:� u;:::ni::blt:��: �L���e ��.
Perfume �I) Lira T.C. - Hoje, esta iIUS-.'

tTando nossa Colune.

ii
•
,
,
,
•
,
•

��: ;
fi1, ((lIjIlWOI1'·1I IlIJf,IQUl; BIt , ;

'�I fl':'�:�.' lt .' I
ROTAR" CLUBE 00

' •
ESTREITO , •

• ••
· ,
• Lourdete Bonimine, Rainha dos PI- •
• �:L�;I� ti��lore;:b��ssco;:��en:at:��:� •
• sentando a CIdade de São Mateus. A ,

6uc:� 6d�e r������� • :�::n::o�oça, só aceloou para o pro- _
6as. feIras, 20,00 horas • - - - - - •

• ����:, ��;!tz�e���s r:��r c:':n���at:aC:� :���h�.MlSSãO Naval, quem nos visitará �
• Concurso .de Miss Guanabara. RecebI O amor vive do sacrifício, existe só.
• uma carta a êste respeito e nada posso para o objeto amado, e como é recl-.
e �����a��r r�����n:a�zn�tan:�;aE��:�� ��o�o'd;:��::d!a:t� ��r�uode�á:n:��e�����.
• no ano 63. A Tribuna de lonprensa, pu- para si o amor; é gratuito, é pobre, é'
, ��IC�� !��s v:��a,C!;I�C::s�:;;:se�t:��� nu. Eis o que é o amor, ou antes que.
• um dos clubes da zona sul, da Guanaba

deve ser.

_ _ _ _ _ •
• ta. Miss Radar, não Iria ser rival da nos Chegarâ amanhã, a esta Capital, a.
• !�a r::�s���:tev��:,c1�áR:�\uoSepna�� �:�:��e:�:��e�rn�iC��'t�:�:x�ras/I�,
• a�si:;tiJ'.o Concurso de Miss 8nt�I,. ('O Sla. C,lP Mal' e Guel';'a, Ceeil Clark;,
• mo tambf.h:, observar e andar na pas- Sr. e Sra. �ap. de Corveta, John RUg:,
.1 sarela ,do Maracanãflinho.

,
giero; Sr. e s�a. \Cap. Ten. Gordon, F

... �.,,:

i'�l�"-�·�-�".'�'-·�'=·;�'-;�'Y.,_�·:!·� j;�'���0��:��"

-----

M;ss Santa Catarina, Marcia Reis,'
foi homenageada com um jantar pela so,
ge���:ni����:�:u��:, n��!:t�:::�:l, p:�.
tes de sua partida para o Rio de Ja �
nelro. r
Em Brusque, dia dois de junho, será'

realizada uma grande festa, com a es.•
��;�:d�aB����:�a���arM�:S l�:�t:� �:�.
tartna, Marcia Reis, Mlss Radar de'
��i���da��:ari::ta�:;ia ;;:��Zt'es� 0'ri��.
promoção do Grupo Escuteiro com a_
���::ra:::u��Cj��d��e.ün��in�:, ES��� •
três, haverá uma feijoada preparada'
pelo Ex-Prefeito, Sr. Paulo Blaqulnl,'
�!:P,�mdOp����O��tl�a���:rã� f��::�d�.
Prefeito CYIfl oeveení

. ..lncen,tlvadar do J

���i:�o, estâ prestig.,j,ndo 8Ptá .pro-,
----- .

Os Desembargadores: Arno Hoeschl f
(Pres-ldente do T.J.); Eugenio .Trom

pOw'sky Taulois e Marcilo Medeiros, se- t
rão homenageados COlil um jantar, em.

:�:�i:ze� ��a c��:�t:.e Junho. Agradeço a-,
---.-- .

Ne�:o es�s:Dr_A�!�:� F:r���I:a re��:se:��,
tatam o Lions Cjub da "Florlacnp", na'
��i�het.C�Pc�;�:OS��hc�r���: P���:� t
Boghossian e Sra. êle, oficial brasileiro;

.

I:\/::... .
•
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'(Iube Doze de Agosto - Diit 9 de Junho - Sábado - Elegante soir�e com escolha ",
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(conto da últ. pág.) lhoramento já em anu-i

bém é necessário para que' menta em todo o Estado.

se mantenham as receitas Está assim atento aos pro
da Fazenda estadual, aflm blernas da madeira {I gc-
de que o governo possa exe

cutar seu program.l de me

vernador Celso Ramos".
(De A Noticia de .rotnvíte.

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

PANSEXOL "M"
Tônico neuromuscular que rejuvenesce don

doFôrço. Vitalidade. Virilidade e Vigor.
\ Frig.idez, ml.f�NncÍI:I CWclllÍl-no,. obesidade

•• O�4 inog';;';o excels,iya, perturbações da idade Icrítico, e tõdas deficiência. de origem glandu_
�r no mulher.

informação literária

salim mlguel

VAO SUBMERGIR NOSSA ALDEIA - de autoria

de A. Rutgers Van Del Loeff - volume 23 da coleção

Jovens do Mundo 'roce, coleção para a juventude.' or
ganizada pela Prora. Yolanda P. Alves Pinto e e��tada
pela gdttõra arasuetra. Nesta seleção criteriosa ja fo

ram escolhidos e, publlcadus escritores de nove países,
abordando temas 0:0 mais diversos. Nêste volume de a

gora temos preparativos para a construção de uma cen

tral hidroelétrlca com a finalidade re eletrificar uma

região e lhe trazer progresso. Para isto, há necessidade

de inundar uma aldeia francesa, nos Alpes. Não compre

endo o alcance da medida, os habitantes mais antigos
da região se rebelam, enquanto os jovens hesitam entre

a pressão das famillas e as perspectívas de vida nova,

possibilidades que a usina trará. Deste sntrechoque sur

ge uma história curiosa e humana, que interessara e t:�
rá ensinamentos aos jovens, escrita numa linguagem VI

va e-agradável, dentro da linha que já é uma caracte

rística desta ottma coleção da Brasiliense.

EDIçõES DA FRANCISCO ALVES - Iniciando suas

atividades editoriais, esta ecrtõra vai lançar, como vo

lume cinco da coleção -contrastes e Confrontos", o 1'0

manee de Henrique Marteuccl "O Galo de Ouro" que

aborda a vida do campeão mundial de box Eder Jofre

e de sua dramática e lutadora família. Valorizando a

edição figuralm, além de uma aprectaçâo �e Aldemir

Martins, vértas fotografias e desenhos do própríc �unho
de Eder .rorre. O lançamento será nêste mês demaío.

Entre mala e junho, dando prosseguimento às ati

vidades do primeiro semestre, serão lançados ''Sambjstas
e Chprões", esperada livro de Lúcio Rangel com l1ustr��
ÇÕes de Alberto Teixeira e capa de Edgar Koetz; Bolas,

antologia de humorismo de Arapuã, com capa e ilustra

ções pe Italo Cencinl e "O Inventor de Deus", contos d.e
�elsón Coelho, com capa e planejamento gráfiCO de Cl

ro Del Nero.
im sua coleção "Terra Forte", a Livraria Francl�

co Alves anuncia, para lançamento também durante es

te ano, de novo romance do catarirense Gui�o Wilmar

Sassl. Trata-se de "A Geração do Deserto", bvro das

lutas dos jagunços da guerra do Contestado.
PROGRAMA EDITORIAL DA MELHORAMENTOS -

As ediçõesMelhoramentos publicarão êste ano para mais

de quatro centenas de títulos, abrangendo desde �b.ras
de Uteratura e história atê livros e material didatlco,
dos quais 152 em primeira edição e 304 reediçõ�s. No

Plano !predominam os trabalhos de autores naCIOnais,

�en:::S� o número de 271, contra 185 de autores es-

Os lançamen tos de novidades e reedições. obdece�
à seguinte distribuição: literatura geral, 79 tttl1los; 11-

teratura infantll, 179; l�teIlatura juver(ll, 36; pedago
gia, 17; hlstórla e documentários, 11; agricultura e pe

CUArlil, 23; livros dldatlcos, 41; atlas e mapas, 6; al
.

icos, 8; gulas turlsticos, 1; dicionários, 5;
nuais e matcrial didàtFco, 50.

Constituindo o bloco Imi

gratório no Brasil fator de
crescente repercussão, é
justo qUE' se lhe dê a de
vida atenção. O Japão com

94 milhões de habitantes é
um país super-povoado.
Daí as grandes levas Iml

gratértaa, notadamente pa
ra o Bras]! e Estados üní
dos. Em nossa Pátria, de
pois dos pcctuguêses, cons
tituem êles a corrente Imi

gratória de maior evidência
O primeiro contingente, de
158 famílias, chegou a San

tos em 1908. 40 deles des

cendiam dos mérures .Ie

Nagasaki. Com breve Inter

rupção durante a Segunda
Guerra, os japonêses con

tinuaram a chegar anual
mente aos milhares. No

presente, mais de 7 mil por
ano, englobando um total
de 1 milhão e meto.
Sendo o Japão um pais

essencialmente pagão, é
claro que os Imistantes
também o sejam. Todavia,
entre so japoneses no Bra

cil encontra-se um índice
bem maior de católicos;
isso pelo fato de muitos

pais pagãos mandarem ba

tizar e educar os filhos no

Catolicismo.
Quanto à relgl1âo temos

° seguinte panorama, rere
reme' aos JapeJle8U. .uaII.
vos: 50% pagios, 30% ca

tólicos, 5% protestantes e

15% declaradamente sem

religião. Há tão poucos ca

tólicos entre êsses Imigran
tes, devíâo aos retôres: 1)

Dificuldades no aprendlza-.
do da Iíngua portuguêsa;
2) Ambiente cultural com
pletamente estranho; 3)
Precária assistência rellgte
sa aqui encontrada: ape-

�j22�Jf�tr.��;{:,1; -�-t-n�-0�-;-�:-�-;e-:7D-'::-�-,-�-:�-,:-�e-i-a--e-parlamente'CeDI..ar"di!Cem"pras i:

37 mU flé)s para "da pa- 11 'tem nr. ec ao,uiam,n

Ed' I d C
A'

P 'bl" N 1" 05 53��E:nt�,I���s'�p:'�Óap',ai�:sIS!:a�tó;li�i'_' ��2���:�:3b82��rn����\� lIa e oncorrenCI8 U Ic'a�' . .,- -

'C" V U " pública que .. fará reall�ar, _

CDS japoneses temos o se- no dia vinte e oito de JU-. Ouro Verde, Plrltiba, Pre- sões e outras característl- rão ser apresentadas em gadora, posteriormente, se

guinte quadro de prática nho de 1962, na sua séde, sldente Nereu, Princesa, cas aquém das especifica duas vIas,· com a rubrica rá declarado vencedor o

reugtosa: missa e comu- à Pr<>.ça'Lauro Muller, nO Rio do Campo, Rio do Cam cões. o que ocasionará exi- dos proponentes em tôdas proponente que oferecer:

nhão semana], 7%; missa 2, (fone 3410), CONCOR- po, Rio Malna, Ria Preto gência da substituição, re as páginas, seladas na ror- a) Menor preço, conslde

dominical e comunhão rre- RI.'llNCIA PUBLICA, nas do Sul, Bomelâncía, Salete, tirada urgente, chamamen- ma do ítem 1, ..lêste T!�::· [ando-se descóntos, boní.

quente, 10%; missa doml- condições seguinteS. Salto Veloso. São Louren- to do segundo colocado, lo. ncecões. impôatoa, despe-
nicai e vida sacramental co d'Oeste, Vargeão, Var- exigência da diferênça de 6 - Os envelopes, con- sas e outras vantagens;

fraca, 11%; raramente à I _ OBJETO DA gem, Witmarsun, com exee preço pelo faltoso, caução tendo propostas ou docu- bj melhores condições

missa,' 9%; católicos de CONCORMNCIA ��� �a:ve���v:�re es::r���o:� ��t:a'de s��:::�or�oe��- ;�:stos'n�eve��a��n:::;: d:) e:;��:;es condições
nO��te�3��tos se impõe AQUISIÇAO no Tesouro do Estado. 2 - Na parte externa do Central de compras, à de pagamento.

uma ação rápida e eflclen- envelope contenedor da Praça Lauro Muller, nO 2 2' - Em Igualdade de

te por parte da Igreja.' �u-;;tc�!r���:r:o�;!P�n���- II - ESTIPULAÇOES �;O::��nt�:v��::res�o��t;� �!�n�03���)2t�e �:�o h:� �:r���i�� ����ad:�:ab��:�
�i��r,;;:,���� e;!:n��gc�� cinza e ve.rde-ollva, Intel- Os teteresseccs deverão CORRENCIA PUBLICA NO 1962, mediante recibo, em cida no Estado.

na da Imaculada concer-> nço, modêln reforçado, por apresentar os documentos 19 05 53., (AQUISIÇAO DE que se mencionará data 3 - Em caso de ebecru-

cão tomou a peito a 'missão ta de tr�lo encaixe, duas mencionados a seguir. COFRES DE AÇO, PARA e hora do recebimento, as- ta igualdade de propostas,

entre os japoneses, rorman- gavetas internas, prateleí- 1 - Proposta, seladas am DIVERSAS EXATORIAS sinado por funcíonárie do .serã sorteado o vencedor.

do uma equipe especíansa- ras móveis, fechadura tapo bas as Vias com Cr$ 12.00 DO ESTADO. D. C. C. 4 - A concorrência pc-

da para trabalhar entre Yale, medindo externamen de sêjc Estadual e mais a 3 - Em envelope sepa- ab:r�s,A:s p��rn:!as :�!� dq'U�á t:�h:nus;da;ta, pU'�t�,Vid'Za
os nipõnicos do Brasjl. te 1,27m x 0,45 x 0,38m ou Taxa de Educação e Saú- rado, contendo os dizeres "- v" "-

mais, e Internamente, .... de de Cr$ 10,00, por fõ- do inciso anterior, além do do mesmo dia vinte e oito, formalicfade expr,�3Samen�
0,95m x 0,35m x 0,28 ou lha, em envelope fechado têrmo DOCUMENTOS, em por funcionários deslgna- te exigida peUl.s refefdas

�a:�ni:;�d�ilQ:P:�x���s� e lacrado, cúnCt:ndo: caracteres bem destacados, ��s te�o ::re����:!�ado d�� ��sp�e;ui�:i:�O co��::et�
Inteiramente a prova. de er��er:�ig::Ç�I�:;� ����� -. :�sce;�:�;��:��i�Sd��U�:: proponentes ou seus repre tes, ao Estado ou à OlOraU

fogo, unídade - um, quaD nente; tidade e idoneidaCle.:
sentantes legais. d!,lde da Concorrência,

tldade _ 36. b) espeCificação, a mais a) certidão p,e Registro 8 - Abertos os envelo-
ra

5 �!v��:IS:�i��:::d�;
O material' acima especi detalhada possivel,inClUsi- na Junta Comercial ou Olá peso cada um dos interes-

ficado, deverá ser entre- ve marca, do material que rio Oficial que tenha publ1� sados tem o direito de apõI'
gue, nas' exatorias das se- se propõem fornecer; �ado o documento de cons- a sua rubrica nas fõ!has de

guintes "localidades: Ab- c) preço unitário e glo- tituição; propostas dos demais con-

don Batista, Agli'as do Cha- bal, com a explicação de b) atestado de idonelda correntes.

pecó, Agua:s Mornas, AUre- que estão ou não incluldas de" pjLssado por Banco ou 9 _ As propostas (modê
do Wagner,. Bom Jesus, as despesas de Impõstos, duas firmas fie comprova- lo 001, à venda na Impren
Braço do Trombudo, Cam- taxas, fretes, carretos, se- da idoneidade comercial; Si. Oficial do Estado), de

pc 'Belo do "Sul, G,ampo' Erê, guros, etc.; c) ,prova de quitação com verão obedecer às condi

Dal Pai, Dols Innãos, Es- d) condições e prazos de as fazendas Estadual, Fe- ções estabelecidàs neste E

trada Schroeder, Freybur- e'ntrega do Material, no 10- deraI e Munic'!pal; ditaI, nas Instruções cons

go, Gaivão, Iporã, Ipuaçú, cal Indicado: LOCAIS IS- d) procuraçao, se fõr o tantes do verso das mes�
Isurentino, Liberata, L�n- DICADOS NO EDITAL, Qn- \caso, passada a pessoa re· mas, bem como às exlgên
dóla, Mírador, Modêlo, Mar de será procedido o exame :pr.esentante do proponen- clas do Decreto nO SF

ro Grande, OtacUio Costa. de recebimento; te à abertura das propostas 25-08-61/382, de 196�,•

e) declaração lie conhe- 4 - Os documentos acima e demais diSPOsições Esta
cimento e submissão à!, \OU parte dêles) poderão ,ser duais e Federais sôbre Con

��;:I:�ã�ê2e�e!�i:1aeC�� ��b��!:'d�o :gar�:�!�b �orrênclas .

• em harmonia com o painel - fácil de
inslalar, sem necessidade de adaptações.
• 3 faixas da onda e alio-falante de 6
polegadas - receptividade perfeita. po
tência e alta ecncncede,

testado como uma peça genuina
Willys! aprovado pelo departa
mento de contrôle de qualidade
e com a tradicional garantia da

.�i���;O;e��6 v:JriLV�an�
concessionário mail proximo!

produto do

WILLYS-OVERLAND

Exija �6dlos WILLY5 com a "0158a
.. "clvslvo goronuo d. labrreocllo

fabricante de velcutes de aJta qualidada
SAo BERNAROO 00 CAMPO _ SAo PAULO

COMPRE SOMENTE PECAS E ACESSÓRIOS
GENUINOS WILLYS

anulaT a Concorrência, ca

so as propostas apresenta
das não correspondam aos
inl;erêsses do Estado.

Florianópolis, em 19
de maio de 1962.

(Hermes Justino Pa.
trianova) Pre.jidente

UFEZINHO. NÃO!
CHE �!�O! Centrar de Compras do

Estaf!o r:e Sanla Cat:ll'in.l.

fi - As 11r0ll(JS!.rIS dvv(,'·

corrCnClas.

.

�\�\t�{.r:'1�cr��m rcc�'i:����
III - JULGAMENTO

1 - ?cla ÇorrU::âo ':--.:1-
l!OU 1.:.lH:! P(;JltFeITt!lO !ftl!lL

__ ;,.
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ISPORTlve

o "onxc' 'no terá uma incum-
hênciu hem ti ":l':. (I ( I seja defender a lide
rança c invencibilidade centra um adversa
"'In que está pr-parado para lhe proporcionar
uma desagradável surprêua. As campanhas
rio Campeão c do \,i('·'·�ampc5o do ano p ...�

-rio no ('('rf�P1" "1'1 ro-domento têm sido 01('

de-se di-cr. I'lpilo h03. O tricolor começou
impondo-sr- -io G :'''·lní. por 3 x 1, para d\!· �
pois ('oI! f' f .f'nte ao TamanrLl-
ré, por 1

('OH1,-, '.,

'" 'ti eneontr ...

1"!J nb('rtvrt:
decisão da 1ia con

el'anç� �ue derrubado
do penf's'" '-vt:ncibilidade pal"\
o qU3t1rn ri '11"1 "oca que, assim, efetu·
ou seu meHH'" <!i"Rmp nho do ano' O Figuci··
rcnse, pOI' �'('II turno. iniciOU a disputa com

um triun�n. l' n seu ('stádio, frente ao Avaí,
pelo esc �re dl' I x 0, mas no jôgo seguintf!
foi "ole', '0 pelo Mlétito por 4 x 1. A reabili-

PrcJirnin"'J' (,f�l.rc os quadros de jllvenl;.;,
devendo o r;gli("ir('n'�t', iá campeão do turnu.

defender a in\'(�ndhilidadc frente ao vice�lí
der,

Escala de A'rbifros
P'igueirrmlf' A'rbitro: RÇllnnaldo r'r9'

pi Filho da F.P.F. _ co-

der n1um acórdO,
Principal: 15.:\0

Salvador I,em� dos Sanl&';tro- Grison DI·m.l,'j·\ if.. 01

teia)
AuxiJi:J_rrll Er""ll Si]

va c Jo'>é C. Ik/f'r:';1

Juvcnb: 13.30 A't"�H �(1

- Ernani Silva 1"i"nC(I)

Auxiliares Gro' �',l 1"r

mafia (' Jost' C R"zI"'J I

Atlético x Tam.ul{l:tr -

Estâdio do "!-'iQ;lI'; r<'l1. ('

Principal _ 1!l.�U A'r·

bitro .- Silvio A�'w; fenr

teia)

Dir{'t.or do Depto. T.:cnico

da, FCF

Amanhã: Runião
da ACESC
A diretoria da AS30�iac:-fl.(

dali Cronistas E5portivo�
de Santa Catarin:t V01UH;i
:l se reunir na ma nnã de

amanhã em sua .;;éde prvvI
sória quando assunto.;; de

istrrêssc da entidade esta
r!iQ sendo debatido;;,
N{'sta Ol'Onunidade .�eri

11I!l.rcada. a nova .:ia�a paro.
:1. I'(!unhío de A!I�mblél;J.
Oel'al Extr·aordinn.!ia. qual'
do entno seriL deedltto &õ

hre o 1't!,so da cobrallÇB dD!'"
';d8d"$ dos ;:(lf'"IOJ rlfl.

_'{-J elasc;í::ta,

Al1xiJinrp.�
c A::;obar Santos
Juvt"l1is: 13.30 ,'ro;' 1"0

- Nilo Silva. (I';'J," 'lo)
Auxilinres Si!\','.) Alv"

(' /\gabar Santo,",

Auxilül.l'cs p 1 'J J(lr:O
Mar<"ilio Di.'"
em It�ai: (l

I' Silv:l'w)
liribrlr,· i'

"'11' 1:>0

'.� ,

�;!"'�'!('C�.,N •

P""u o Clâss'ico etc hoje em I1ajai qu,� reunirâ Bar-

rosa e Murel/io Dias, mai/; urna ve;; estará 1'11/ ução o

ll"iO di' (/rhi!l"lIr/I'1Il (/I'C (lecidiu o .cerla1f:.c. do Estado na

Cidade de /lttjai c/1wndo jogaram Mnrdlw Dias x Me

tl'OlJol
ROl/waldo Ampi Filho, ladeado por Gilberto Nah.as

e Silllano AlVes Dias estarão em ltajlti referindo o pri
meiro pré/ia "Melhor de três" que di,�p/jt(trão os dois

efmjltnfos dll Cjcfwfe 7mliuJUl, cuja nmdu está prevlst"a
lmrcJ maia fie QualrocentoH rnü Cruzeiros

IV Volta ao Morro Em Bicicleta
mcrrndo nacional.

Porém, talvez ('uncrel L':l_
do éHtc ideal paN o p�óxi
mo ano quando Ci1t<l'J ai in

gircmo� a 'mn indice de

petfeição nceltávcl. corri

gindo deflnitlvament:"' 0.1,

gUlls senõcs Que f:C L:�tOll
10m o transcurso da" pro
vas realizadas.

x

Na UI Prova Volt� aO')

Morro, tlve.mos com} I);·é·
mios malares. du'l'> bll'!c!c
tas Monark. DeRtct �cn� �e_
rio

.
aprt"seJ\l.adas 1.1 �.-; bi

Cif'lét,as ultimo tl110. )u1lr:tl.
rnenLo de grande .qll''''.':;>O

daQuf'las atll.marJ:-.H fabri
cas no Brll.:lll. A� t:-t-� hICj'
clüns, construid:l.� ,I('nu'
de um sIstema nevo; () re

volllr:ionirio. V('1l1 I,rwl" :,

c(·I!.:\<:io rxtr:l.Ol·dl,n:ll"I:1. I1L

E"te ano terc:nos tamoém

lima bellssima COPA. d€s
linada a equipe Cam,leir,
qOle ficará de pORse !ransi

t.6ria nt� que uma. equipe

cOIU!uiste p·or elnr;) vezes
altemadas a prov'l ou três

"êzeH consecutivas,

x •

Também seis C.1TlSSlmaS

medalhas estarão sendo 0-

feréelda;; aos participante'
da. prova além de p'.'cntio'
que serão ofertado;; por
autoridades e fiI"Ol:-._3 co

merciais e que v,,;:arem{l:

divulgando com � mc1ida

que forem ehegalld�.
.,

Também teremos t!B n(ls.

�'a capital um iOl"tlfl.lists
especializado do jorn,d .'\

GAZETA ESPORTrv" DE

SAO PAULO, que aq�( es·

tará para fazer a cob<,!·tr

ra para àquele viumnte

orgaC! do esport.e ')':l.sH('iro

Inscrito o

Caravana
O Caravana do

citou In�crição j)Ui':l parti
ripar do citadino :!:l'l cat.e

gorias de juvenis" ::Idult.o

O técniCQ da êquip':! j,lvcn:l
�er o popular Tomé. ee

gundo informaçõ'!'! (.Jres"n
da.'! à reportagl'm, n Cara

vana do Ar ira an,I;?,r uma

boa equipe adulta. a fim

de poder obter o tjl,'JI') má

ximo da cidade é do E�ta

do, Cnmbiréla, C�;na, Mau
roo Lenlo, César, Tonga t'

Tomé, Valdir e outro.> '.ào

O.� aLlétn.� qur estJ.r:"lO de
fen�endo o el�lbe (la. Base

Aért'ft.

"Sempre Ãierta"

Gilberto Poiva
, Entr.e os melhores otlet-os do football brasileiro

que, seguiram com destino o Santiago do Chife pare!Cairá mais um líder? Esta a perQunt'O Que baik""! u disputa da Copo "Jules Rimet" "um nome mere�(!
nos círculoS esportivos do capital do Estado. Paula RIl_ o otenção tôda especial dos despÕrtistos cotarinense3,
mos e Figueirense seró o atração de hoje no estôd,c I rata.se de Mengalvia Figueiró, meio esquerda do
A Adolfo Konder promet.endQ constituir .se numa f>ala S��tas .Football Clube, da capital paulistQ, Que terá a
lho sensacional em visto do atmosféra aue envolv� o dlflcil Incumbência de defender'não sô a hQgemorla
prélia, O Paulo Ramos, que iniciou ("l certame con�_ do football campeão do mundo, m-os tombem de re
pletamente Incapacitado poro levantar o titulo, em �resentar'o bom nome do esporte bandeirante e m'�i
visto de sua equipe modesta: hoje apresento-se no 11- especialmente catorinense, terro onde nasceu. Sin",
derança do campeonato, credenciado o con::Juistor o porque é bom que se diga que Mengólvio é catorinen,
tertome, embora estejamos muito distante de seu se de quatro costados, Mos foi no Paulicéio que cor'
€p1Iaoo. O Figueirense perdeu 9 liderclnço e (] in. seguiu um destaque todo especial o ponto de ser COI1_
'/'?ncibilidade poro o Atlético Que por suo vez, paS3üLJ vacada pelo Comissão "T:écnica do Confederação 8ra.
pm duas semanas da primeira poro quarto colo"o. 5i!-eira de Desportos. Inicialmente essa mesmo Co.
ção, contando com 4 pontos no passivo.

) :�s��a�!���C� �� �I�:;�to�g���aoa�anttri�,��mCe0'::'���
O alvinearo do Continente, depois do denolo t:ntre os quais, o cotarinense Mengálvio. E todos c.:>.',

fl"e"t(' ao Atlético, monteye��e com os doi!; "'ontQs, meçoram a pmpenhar-se a fundo paro saltar os cor_
;lprdidoJÕI

. distan.ciado upen.os um ponto_do Paula Rn. tes e runiar para a Chile em busco do "bl" Enquan�o
mos. HOle, pra_onos e alvlneqros estoroo se dehon- alguns não levavam o coisa o sério O atleta cotariner:_
....ndo. em"'�nhodos ,.- .f:lr,.�de lutCl e cod."_ ou"'L fi.t? <;" procurava cumprir o RiscÇl. Vieram os prélios frel"'
I'!'" feU$ obletivos. O FI,UCirl'nSe procurara voltor a te aos paraguaios, portuguêses e galêse6. Os cortes e.
lidero"�a, beneficiando com isso CIO !'"cu eterna ri'I(l:1 fetuodos e a tudQ isso êle resistiu, Dos poucas vê�e'
n ".aí Que PCI�SCllrá poro o vice_lideranca ao lada do que adentrou o concho, fêz valer suo classe insof;-;.
PftulG RaMOS. Porém ° Poulo Ra�o� vai Qu�rer men- móvel. Finalmente, logo após o último pré}io frt'ttte
ter.se no alto P4kto (' se consequlr.,sso,.tera dabrado aos galêses, realizado no estádio Municipal de POe{1
o tvrRG COM as louros ele ter mantido airosamente. o embú, a Comissão Técnico da ....a o conhecer a últi!'l'lO
Invencibilidade. :,sta dos cortes efetuados, bem como a dos que irlor."!

.emborcar no dia 20 de moia com destino a Santiago
Morcílio Dias e AI�lronte Barroso iniciam h,,,ip. do Chile, E, poro satisfação de tedos os cotarinense�

(l marcho em busco do titulo da temporada de 1962, f: mui especialmente do povo bandeirante onde o IO�
do cidodt" ptaiona de Itajaí. O onze marcilista reoll '"lador conseguiu projetor-l'Ie o nome de Mengólvio Fi�
'ou urna série de am1stosns dnndo o treinador Aliolo l'u('lró nõo fazia parte do listo dos cortados, mos :;;,...,
RndriQlJes, os retÓques nect'sSÓrios. Enquanto isso o C;a dos 22 que seguirem tlaro Santiago, Antes, 'todo'>
A,lmironte �a;"rOSa ciente do poderio do seu anta�c_-. clam unônimes' em apontó.lo .com("l um doS provóvels
nisto também programou alouns amistosos: odQULrlu cortados. Mos o jogador venceu talvez o crise mai�
"ovos val6res e agora vai enfrentar de igual paro' i- dlfÍC"il de suo vida esportiva. Foi ao O'lile e oguorda
ÇJuol seu adversório, o Morcilia Dias já estó escolado os últimos acontecimentos esportivas provando (lUe
c deverá fNmor a�fm: Jor�e. Antoninho, Ivo e Jt>o.j" O imposslvel acontecI' e que-um ·cator;nensp to:mbêrr
50mbro e Joel I,. Renê (Ratinho), Idesio, Aquilt-s, 0_ de conhecer Santiago do ehil!"!, e se passiveI, defen.

con�,jIl1H1: na ��llma p!t�lnn., oer o bom nome do desporto nocional,

Os jornais chilenos classificaram os brasileiro,';
de "Reis da Stmportc" Isso deve se, principalmente,
à maneiro ofóvel com quo os nossos vêm trotondo nâo

só os repr(",,:'ntontes elo imprensa como tombém, os

próprios torcedores.
.

nas 27 mil e"tradas Que edarõ" à vendo PI:I'O
(, cC"l...�jo Brasil x México,.cêrco de lS mil já foraM
vendido', segundo se divulgou na capitat chilena. O
intlcrêsse QUI' giro t'P1 tôrno do opresentação iniCiai
do Brasil. frente ao México. é do. m.ojores.

A fim de melhor atender à imprensa f' não crio.f

embct��ço� aos treinomentos do seleção brasileira, o

chdia do delegação brasileiro distribuiu nota, COJYI'i.

njcondo que os jornalistas seriam atendidos diària
")"lente durant� três horas, Nos dias de jogos porém
nõo serão c.tendidos,

SepD Herberger ossustou o crônica mundial com
os recenteS declaracões: ",,.,,u_emo-s .. ..,.,.. wo.. • .... ' "'oP._
JfJ4f> do aut' aeuelo oue oanhou o titulo de 1954. Suo
(''tata capacidade será demon.roda mais odiant!!,
Nossa team ..eio disputor o caMpeonoto pensando no

vitória final i OQui não estamos openo" pord COft'lpt'
lir, o que não chega a ser muito'.

Voltand("l o f(1l"r aos jl)rnalistos QUe se enC("l,·.
Iram no ChiJe o técnico Walter WinterbottOI1 decio·
'ou que acredito ter chpgodo o momento do Inglot(';_
ra levantar o Jules Rimf't.

Pelé é o "rej'" da Copa do Mundo, t. o moio, o�

t,ncão do compeonato. Mais do Que êle, sã o ,,�U?
de"oerta maior interêsse na platéia chilena é o :;un

s-eleção, não por odmira�ão mas muito oor sentimen.
t"lismo, Pielé assim SP. manifestou sóbre a Copo:
'Creio Que ti Brasil poderá ,ankar e se não o fizer, vai
ser mal. pois muitl)s em meu país ficarão tremendo
mente desiludidos."

jucas o 'rtrutterue-, !"�f'!'P
cmnará ao Gun-any r-r,

Preve-se uma r":l�''l a

prox.ntada de rrS lOn.OíJO,Oé

SensaCQo-na' rua.Bocaiuva (.

p�urr imo� ! fi�u!ir!n�e em lufa, ��[Í�in�o o r fumo
do na�:,�sit;�:�,:� :;:�"O:lf�llI��:��::;� I�o:::,,,�� Romualdo Arppi Filho Em Hajaí:

� • �-
-

�J--- Carné'-de Jogos Parã--üõje--
"Clússi('() du # ciplina", defrontando-se t

.,.
��/:��:l�e�n�:O�;:.�I!:1Í �:�:d��ea::�l �:;����e�Paula Ramos (' 'rensc, em prélio que i r. de com a reeueacao de enfrentará ao Humaitá. O

:Ca:l�a��� enccrr ��. primeira etapa do Canl·
J .�_ _ � 1\��� 1;>� ��:t: ���t!�:s'e�a!��l�,��i�� �a:i�t�,R:�:�= �:i' c f�ll�:I,

protagontzado por P1.ul. conforme deterran..« :J. tn

'1'.,1 eneon-ro se reveste de irnoortância \� Ramos e Ptguetree-ro, hder bela,
Moury Bor9�;; e vlce líder respeeuvcrnen EM FPOLTS _ No setor doexcepcional. (IC vez que serão protagonistas O Brasil voltaró a se exercitar na tarde de �l("ll<? te, D ser de�emolf1�� .��"\ cs esporte amador torcmc» na

O líder inv 'do c tv vice-líder- separados pm' ::e.�t�r�mue:� ·'�7v�i�:.d�:u:��e��i��h�:n��n��;:���,e��Q tádio da aou aocatovo. N. capttat co Estado uuas OOD.l-

apenas um ��)n'n. O (lU€' quer dizer que est.- meio Mengál"io", sofreu forte entorse no tornozelo, outr� prérío � Atle,iro ,f:lri �a�'::��:s d;�raba.:Il�������fá cm j{W'l o titulo do turno, devendo ficar inativo durante 10 dias. Nilton Sant:; coE��1 ''::Ae'"A'" amonnd'l::. de bote Na p'o','",,""" J."ainda é dúvida, o mesmo acontecendo :::0'11 'Gilm"Jl, ,�.', - .::-e, •.1In1._ ,e,' ...

Não hã f rvoritismo, pvrquanto tricolorcs com vistos à partida de estréia pelo Mundial, fril,-.,:! rtajaiense de rntcüut ser
í

garão llniver:.dtar;n x Cru

e alvinegros não se consideram inferiores um 00 México" �:�c���Od�l()�I�'>�I�l,� M�n:i;i: :�'r�a�On�la�;cl�� l����;;jr��,:
ao outro. O pr/,li!) de logo mais dirá, pois, O caso do troca de bolos que quosi deu pano IH.

Dias e Almirante Ba··l'.J�'O rae prenerêo Clube nor.e c

qual das dU3'; � n;'dras é a melhor. ro manga. aci�ba de ser solucionado pelo Comissã" em jôgo nue de-perta 9 ae'ecãc de Blumencu.

Ornaniaodoro da Capto: o sessão plenorio do Fifa, qee "tenção de l.odo o Vale dn EM JOINVILLE. -- . Será

havio aprovodo onteriormente os jogos do Compeo !talai, prevendo se uma encerrado hoj/, ., -u-uo (lo
noto Mundial confirmou que os mesmos serão dispu_ õuma arrccecccao. certame iOinvileIL'� :'e lu

todos COn'l a peloto Crock, de fobric"".Jc;ão chilena. EM BRUSQUE - 0 certa tecer. com Ir rest'secac ti
me brusquense r\,! rute'io: clásstcc sensactonal ectre
lerá andamento hoje r-om Caxias e Amértca, na gcan_
a reallz:l.f·r,o da soa-mda de luta pela 1I1"m:tN, ..6,.
rodada do returno. nm T: da liderança,

O Deaprtamento E�')'"\"'j'/()
da Rádio áuarni.i. laIV>u
�c em mais um.l p:::-:lIld(
inieintlva., com l"l'fl'l'clw;a

la('ão vr;() (,ontr'l O Tamandaré C Guarani a realizacão da flUttr).l pl"J�

que perdcn. ') am�los pela contagem de 2 x 1. '

�:11l :�:�f�O ��u��;��;t,e ���:
OI.H.lflros prováveis ..

putada ('TIl nossa (�rl.p!!.nl

PAPLA Rl\MOS: - Pamplona; J. B3�� sob a direção o l'e,lr,oJl�abi

'üsta' Neri C gamiHon; E'dio e Valério; Ben.j ��;:�all::do �;��:;:\(�;��
linho, Val1inho - Pitóla - Maurílio e Aníw� pular",

sio. .� #til -' II :3 Acredl�a-s �ue = IV jJro
FIGUEIRENSE - Domi (Djahna); ZI'. va Volta ao Mor"o, se"á,

ri, Trilha e Guilherme: Julinho e Fausto ��N. :�:i�ám:�;:me �:l�������
ton; wi} 'on ( FernanrloL Sérgio, Ronaldo uma vez que os áros r-o-

,Machado c Pcrerl-c(\ (Anibal)' metidos estarão sendo 1>a

nados desta. Celta em gran
de parte,

.

x

Além de se chegar até

perfeição, com o pa��Il.r do.�

anos, credenciando :\Inda

mais a corrida clC.i�tiCA à-.
llualmente displlt:ldêl (lJ1

nossa cidade, Outl"O.; fatos

estão .�endo estudados no

tentativa de transfo:'I'1fl:' 3.

prova em caráter il't21 Il:t.·

clona!.

- ----_.�---

Chegaram as três bicidetaspm-
a IV Volta ao Morro

Jà se encontríll:l 11'1 De

po.rtam.euto E'-Inortiv'l d'

Rr«.l!o Guaruj!i. ll.S Lrés IJi.:1
elct,as que serão orerc:::jll!l�
aos primeiros C'JJ,)L�:lÚO'> do
IV Volta ao Morro �J. se de
senrolar na eapitill do E��!l
do no dia. 24 de .itlnho vir

d.ouro, num tot...'\1 d·:! 70 qui.
lómetros, destinadJ. ey.�lu

As biciclétas �st.:mio M'r

do e1ívo;;t.as 110 tt"3.r.'l)I'·�·
delo'ta semana nas .'e:!;uin"Nl
casas eomert:lals', .�;>.�a Hoc
pecke, Germano Sl�in e

Irmãos Olavan,

De"ta rorma o PÚI}I!C" ,

Qspccialmcnte os h�t.�f(s
sados poderão ver ri. nova

linha de blciclétas da \ia
nark rotuladas d') OrDIlslvamente parn

de eorrid:J.. Prêmi(),
----,--

DOMINGO
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RA'D!O PATRl!UIJ.: mHWPO
POLICIAL DE URfM!{'IA m. 1911

MAIO - lTis ·dos presentes útes

rtiil

Sem pretender tüosoter QUanto (!IaS reais vo!c

rs do vida, que iSso. ser!e desviar ão oh\.�ivo ?esto nc
to podemos citar Inumeras -exernptcs hlJstóncos que

rOVjm que nem sempre o dinheiro -é 'garanti0 de rt
,

quczo. No Alemanha. depois de. derroto da qucrrc,

de 19'14:0 ,1918, 'hCl)>Ae 'IIImo derecccdc do marco que
rruinDU o economia de mithões de clemôes.

o
A irlfloção e o consequente desvolor�Lação o �

JT'Iceda e um obismo 'que tudo trago. Não há j"r'tun,]
que lhe resisto.: qUC!l'ndo essa fortuna estó reptesIon
toclo fim dlil'lhelr<!l: Trodovio, o êontrório é o 'que se ve.,

rifico CO� �ra�nedQdes ou mercadorias. IA medida

que .o din,hetro botxc, .s�be valor das mcrcodortos e

doS 'pro!D'r,ododes. Especialmente dos propnedodes,
pois além do reflexo inflocíonório há a corrtrtbutç.j.,

positiva d� crescimento e exocnsõo.
.

'Terrenos rep.escntcm o melhor c mais seg'rrJ
(lplicação 'O seu valor cresce continuodamente, e-u

função dfJ crescimento da cidade. Qucndo olgué«:
ccmpra um terreno num b:tirro de futuro, oodc -espe
ror, confiante, uma multiplicaçõo 80 seu dtnheiro

Em Flortonéoous se perceba oqorc uma febre co
rescimento. A Cidade marcho espcclcfmentc .pgra o

Estreito r- ·êste pare Bo�r�iros. 't: urnc morcho -oce:e ,

lodo. jó ogor� i�repr.imivel poro o Jardim .Atlônfic:> . .o
Jardim Atlontrcn C uma grande oportunidade olndc
mais consid.·r::ndo nue os sevs lotes podem �I'f od
ouiridc<; com qrondes facilidades -dc poqomer-ro
Quem fã.r previdente não deixQró passe r a opo-tunrd.i.,
,Ir. l os indecisos, aos pessimistas restará cp-nos o

COns',lO de ccm-ntor a oportunidade Perdida
1')- ,'ca (. r�<;im mesmo: só triunfam só'\encer",

o: qUC têm otimismo, os que sobem confiar, os que
sabem decidir e agir.

Hoie e Amaahã
18,45 horas - Cornpeoncro Infúntil de Bosqueteb r.

CLUBE OOZE x A. D. CDLEGIAL
.... 10 2EI \llM'es -lIasquetebol j..-enil :....._ "'fOme" "ô
nica E"PO • .ti ....o"

A. D. COLEGIAL x CLUBE DO· CUPIDO
AS 21 horas - Bcsoucrebet lntermunicipc! Adr.ri:o

mECÃO DE BLUMENAU x CLl1B'E=
Às 9 horas - Campeonato Juvenil de Bcsquetocl-c!

UNIVFRSITA·RIO x CRUZElltO
Às 10 horos - Basquetebol l ntermunictoo! Adviro

CLUllE DOZE x SElEÇÃO 'DE "BLUMn->AU

��........ 4'
PROGRAM� ('O MÊS

" 27 - Encontro dos Brotinhos, Orq.
lon

29 - Futebol de Solôo: Goze x Bocoiuva

29 _ Cinemo
" 30 - 8'rgo em beneficio (1 SOCiedade de Am_

pera é V(llhice
Observação 1,<; flori idos dr' Fueetol de Solóo 'ÕQ
n-ofondos no r:",tódio do F A. C.

g melhur presente é

A MEtHOR OFERTA é de (ilttJ:iLO jlEí� S/A

tOM APENAS

$

Escolha um (ou todos de uma vez) para dar aos noWOI
o presf'>nle ma,s pratrCO. E realmente facill Nós temos o

pla.no de pagafl.enlo que mais lhe convém.Fa� logo
a sua vlsrta e adquira o seu pre.!iellle warrta.

• LIQUIDIFICADOR WALITA_""""'_'_
• 8ATEDEIRA DE BOLOS WALna

DE ENTRADA E : :��;::�E�R�\:�L�:LlTM:oCLo�"_'
O SALDO EM SUAVES • :EI�;�é:��::��� ���a��::��:A�;:7no. c.n\"ffu;a.
MENSALIDADES! Misturador de Massa6, Enceradeira d. 3 Idv..

em GERMANO STElH S/A
E9ifício João AHredo - Rua Jerônimo Coelho. 1

100,

'.',..t;;_,.

Toplcos· do-::'-
C::mtinunçii.o drt sexta página.
dilon e Sllul Enquanto is ..o o Almirante Barroso em

to com dl'widas no retaguarda já que o trl'lnador t"'k_
lia Pimentel sàm('nte opinará por êste.ou aquêle le

qodor, momentos antes do jãgo. O ataque porém j..J
Jefinido e alinhará: Hélio, Deba, Mimo. Luizinho l�

Contaram-me que certo sace�dole. montndo num Gcdeb('fto. A rendlil deverá atingir o somo d(' Cr$.
burtlnho, l1eccs<;jtando atravessar um ri:H�bo. pediu a ;_:,O,OOO 00. pelos cálculos gerais dado (J grande i',_
um menino que o acompanhasse, já que êste' conbecia lerêsse que desperta o clássico.

.

bem o lUr,-Ul" O rapaz atendeu e mantou na ".garupa". O esporte Amoclor da capital reservo para hoi�
Quando entraram no 1'10, o sacerdote ;virou-se e disse: dois bons aper�vD'5 GOII amantes da basquetebol. ten
"N50 ar-has bom rezarmos um "Padre Nossa" p�imelro?" do por cenário o estádio da·fAC. No preliminur. I;OM

O menino: "Não faça Isto, snr . .,padre, se o .bunro é reli- 'nicio p,eyista para às 9,00 hora". teremos o duélo
gioso, é ClI:pA2: de querer ajoelhar-se e nós morremos a- entre Univl'rsitârio e Cruzcir�, f!t"'" p(!:1ido ...óhda, ;w_
fogadas! lo certamc juvenil da categoria. A's 10,00 horas nO"'<I

rrtração poro os desportistas do pO?Ulcr esporte do

c.êsta, Joeprã ... em prélio intermunicip�1 omi!'toso os

Nluiot'S do Clube Doze ntual campeão estadual c a

�"IE'rão de Blumenau que te'õta sua força, ....is\,Jndo os

iii joCJos Abertos de Sta Catarina. morcado para Ju

lho em Blumenau.

)lO 248

.El'oploradOl'es aflnnlam terem descoberto árvores
com mais de seis mil anos de idade! Trata-se de dragoel
ras. uma árvore dos países quentes, da qual se extrai

uma rezina. -ccnnecteu par "sangue de dragão". 'DIzem
que o tmperedor êelnssjer (Ia Abissinla hoje 'Passeia nos

seus 1nl'dms debaixo 'de .drngoeh-as, 'ql1e servirem de

.�rmihl'a o. Ralrlha Cle Sa:bá, na éra snlomôníca. - gei-Iá

Aug'usta Po.hl, de 106 anos de idade, residente em

Badcn-Baden, na Alemanha. relem o recorde de pensio
nista do Estado. Desde o ano de 1889, quando ela envjcu,
portanto há 72 anos, recebe uma pensão como viúva de
Franz Pahl, que era Intendente militar. Esta pensão lhe
foi concedida pelo então rcafscr alemão, mantida du

r-ante o tmpértc e depojs por 'Adolf Hitler até o govêrno
atual de J(onrad Adcnauer.

de Cosw-

Conta-se que Mark Twaln afirmou que as lágrima�
encheram os seus olhos quando viu a espada. de Washin

gton em certo ll1\lseu. E, quando atgnem lhe perguntou
como sabia que era a espada de Washington, se havia

algum ter-erre mrucauvo. êle respondeu: "Não, mas re

connecr-a imediatamente. Tenho-o visto em tantos mu

Uma senhoril êl.'.�n a seu filho: Por qUe voce não se

t-nsn com Ca.�·();jna? !'J!:l é um anjo:" "Sim,·dis!;e êle, mas

l"!ét ,�l'.,p:ntil.'\ "A mão" 'E quando voei! viu um a'll�o nêc

p:n'�::rtto?"

M{\dicos de Gla.�gow, oxamtaanco uma -mecha de

'�\bno de Napoleão, a'firmam que o célebre corso foi ea

""n -nmo na .nhn de santa 'Holena, onde acabou os

seus 'dias, cor al'sõnic?

O papa Jo5.o 23 u-ecebeu, por ocustâo 'do seu 800 a ...

níversárto. dos seus conterri'tneos de sua Cidade nata)
B€'r�umo, 1lll.1 rico presente: Um 'llmt(l hono. O pllimitivr
J)pojeto desLe t�ona. que lhe havi:J,. lildo -apt·esentad� .

.

mOMlTaVll ricos condecorações com folhas de lIidej.ra, oé

!pr.. 'e ('u('htl,S �de U\·:1S. O santo Padre pediu aos doadoras
'''ll(' d�\s;stis"cm da Idéia desta .condecoração, alegando
uc ·(·om t:'l.n�3.S rt'pJ.<; f' uva" no meu trono cu me pa-

') com (:) rei do "inho Bacco."
,Bacco."

Jtãfl sei se é "tirdaMe, mas foi publicado nUla jornal
Jta]iaJ1o: O 17ovp'!'n:l de dollerminada provincja mandou

Il. S{'�uinlle Qi:'cular para todas as repartições púb'icas:
•

lparu dc�oouJ'lar lup,n'!', ficllim as autorld}ldes civis· auto

I}',izudas a dostrulr toda Jpapelado. nos arqui'vos. mantida

ne�tre/; últimos olnco anos. Para oC'orr:r possivefs neces

sidades, porém, é conveniente 'tIrar copia de cada do

Cllml'nto 11 se!' destruido."

Goolidge foi pt'csidcnte dos Estados Unid::lS n:l1i anos

('Ie llJ2S a HI�8. f:le cra célebre pejo �ell extremo Ilaconls

mo. COita vez. durante um jantar na Casa Brunca, uma

senh:Jr9., tenlando romper o silêncio do presidente, dls

�e-Ihe: "St'uhor Pr('sjdente, eu apostrl como era cap:J.2!

de lill'!ê-Jo pronuncinr, ,pel() menos, quatro palavras."
Ooolldgc re"llondOU Ilorrindo:" A senhoril pmdcu."

Marin Scicolone. de 28 anos, irmã 'da estrola. de

cinema Sophia Lorens. desmanchou o seu noivado com

Romano Mu.ssolini, o rIlho mais moço do ex-duce .. Mo

tlvo: Ela alega que nada entende deste jogo. Diz ain

da qUe élc joga inslstentemente com uma parceira, n

Sra. R')sse)la MllIefloslni, que não o deixa em paz! - O

pll!1if}!pal motivo não deve ser o jogo c sim. , . a tal

Slmhm'u ROllflclla!.

Q) pr(lr�·.�sm· Jn.mes Garner n.rlnna que o banllho só

fn.1. muI !lOS I"lIlLl'OIl, nunca úquelc que o pi'l)duz,

Tarde li noite. os noivos se despedem. Ele: '"Atê a ...

manhã, meu nm"r" F.la: "Boa noite, querido, luz das

meus olhos, luz de minha a.lma, luz de ITIP'1 ,..� ,..
.....

paI, da saleta ao lado: "Menina! Já e tarde. Apague es

sas luzes tódas e vã deitar-t,..:."

PENSAMENTO: Ensinar a quem não tem curiosida

de de aprender é semear num campo que não se anuo

fRui Barbosa).

ATENtA0
SERViÇO DE MUDANÇAS ,uRBANAS ,INTER

MUNICIPAIS E INTERESTADUAL
Não é np"'''ssára o eng,rodamento dos m6\!eis.
�nformaç� à ruo FranCisco Tdfentino, n<>a"

fone 3805

A úPllaJ prepara-se.iI OS

III Jegos Abertos
Visando a part:'::paçi1o tos de incerteza, p�i;; �('m

no.'i UI Jogos Ab6rt.� à� a licença. solicitada pelo
Santa Catarina, encano sr . ..Presidente .da. P.C.F S

trrnm se em tase � trema o Mioe_pres�dente 'lm CJ(erc

cio, 'f'!r. ZUton .Saibro, tomoumcnto a.� etlulpes oe volel

boI maseulltw e femmlrw

basquetebol c futcbnl do.!

!rtilão, A1'f que pnT"�\! "V111

a peito o. inlclativ.l f' \':11

mandar até Blum('nau li.

.�clcç5.0 que tentarA o bl

Quando ienllr aquela dor In
sistente, írrtcmte, que deixa
voce com a cabeça. pesada.
dolorida ou conct'stronuda ..

Até mesmo a dor mais r('bel ...

de des:!p<'lreee com'P)et:tm('ntt>.
A <:Hber,:a logo St< d(!�m1Uvjn.
Você �e sente bem outr<l vez
- sem nerlhuma demora -

e perfeitamente em forma
- _ _J

J.i....
para suas atividades aiãrlall.

"�!'� ... I�

-paTa aliviar"
dOT, lorrto:! '1 ou 2

oCompTimidos de

"l\�
AIA '

�y com M€lHOftAL. vDcê se dã beml

�NDEREÇO
A Iir.AJNDA DAS �JCI(.,--r.E1.·AS, rica na lo /'.
Conselheiro Mafra R.Q )54, de um lado a sua

aecçãu oe PEÇAS t'. '\(.;ESSOR,()S. e dO outro a

HClçiO de PINTl'Ri\� E nONCUtTOS. -

.,• ..,,,,.,,. I\!1

Hon'OM f ESPORTES PELA
RA'DIO (mARUJA'

8,00 - COrrespondente COLUMBDS
8.55 - Reporter ALFRED
10,30 - Resenha Esportiva CfNZANG-FlRESTONE

10,55 - Informativo CASA BRUSQlJE
11.55 - Reporter ALFRED
12,25 - Correspondente COLUMBUS
16,00 - Correspondente COLUMBUS
16,55 - Reportér ALFRED
18.10 - Resenha J-"
1 R,55 - Correspondente. COLUMBUS
19,00 - Momento Esportivo BRHAMA
21,00 - Reporter ALFRED
2! .30 - 'Oi'rrespondente COLUMBUS
22.05 - GRANDE INFORMATIVO GUARDJA
Dep:1rtl\mf'ntos de NOnCrAS e ESPORTES _ TCI"-
:·If:1f'i - 3822 R.{rdlt'l Guarujá de Florlanópolj}; _ A

MI\TC'I/'l. I'OTr:NC1/\ RADIOFON!C/\ DE SANTA CATARI_
NA .

tudo de V(,l1to ,:m �lffDa crlmpeol1:11.o (1111 l�l.1t,<b()! d,'

wlirapaS!Jo.·ndo..sc o.. lllún.r.rm SaJã.o.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



No Rio o Ch�fe do Executivo deu Assistência ao Representante do Governo do Estado na Jun1a De'liberativa do I. N:, p, - Oecisões Tomadas na
Sabendo que ha�.a re ,

IR
._ Junta.pedira ao INP das fantasmas. Isto 1),03 tres reira com a redução da cendo em vigor atê lã as os interesses do E�tad(l

gressado do Rio o sr. nar. eumao serranas existentes em S. Estados produtores. A Jun produção hoje excessiva. normas hoje existentes. dos madeireiros catarlrle�
ry Kormann, Delegaao do

rãee, ministro da Indús-' Catarina Paraná e Rio ta deliberou que '15 serra Alem dâs já em vlgo_' ro, ses. Assim é que rece
I �:V���b:r:t�s:a�� ��S�í�� Serrarias sem. Regis1r-l trla e Comercio. Foram de Grande do Sul, tende suío rias existentes e em condt ram assentadas outras pro Interesse do Governador mos instruções do gove�

to Nacional do Pln-io que
e Serrarias Fantasmas batidos varios assuntos, a constatada a exrstan.ua de ções sejam regularmente vtdencías para que a ma. Pelos Problemas dor no sentido di"; fJ.\lt

acaba de participar' das
maioria de rotina, de lnte 600 serrarias sem regtsrro registradas anulando -�e delra tra�ite com gula qualquer esquema para G

ultimas reuniões dsese oro ryI�:�:��:�s O sr. Har. �:�e :�:Ir���:�� ��f\ !�s :ú::!� �� �:��:o 0q:C��� ��r o;et;;a:l:�o o:a�;:��:03� �i�C�����ça�Vi�a:�!:e fJ���� SU�n��f�����õe: d��:�ltJ:: �:�:ro!:r::tI:x�:t����I:
::0 d���S�:�m��/��e;ln�!a�� ta"-De��e!:��v�h�r�� ���� deliberações mais mterea ccrrespcndlam .a scrrurtes ::!�I:;�:o e�I:�I�:�me:�� sim a 'sonegação dos im ::ais o sr, Harry Kcrman. de 61,5% para Santa Ca.

do tomadas, tos pelo sr. Ulisses outma. �:n�e; 1��la:����oc':ueto: existentes, hit9 é ::�,�.;���: Santa Catarina, entre as pos:s, prinC!�almente da
_ crere ser de ju stiça

tarina, mlnimo este lIeClj

_ • � ._.____

das chamadas

��g�trS:�::ias r�:u��:�:ntee ��:l��� �:r: �� ����: acentuar o Interesse Jo Ge ��:�çõ�:r:x�:e:\e:s �:'oo:
--------

1.793 de madeira ele re: de �e:�:i���r()s.p���a���b!�n::� !:��:sãOta:bê� ��a��
exportação ou de consumo Recesso da Junta Rio, para tratar de assun rios estivadores arrum:
local Por outra deüce-ecêo tos do Estado o acverm..

- res, o:ganlzaçõês de tra:
resolveu a Junta mandar Problemas de ordem di. dor esteve em' conteto per. porte e comércio em ae
proceder ao cadestramento versa validaram a resoíu manente em seu represen pois não são poucas as f\
de todas as aerrartes para ção de entrar a Junt a Deli tante na Junta, prü iuran gíôes catarinenses tue I..a\
conhecer sua producao re. berativa em recesso por 30 do Inteirar-se das decisões sua economia Ega(\'I. rJlrt

�� eCO�;:I�la;á�:na��QeUC:: �:�:e �ev�;ct;e ����: a ;:: :m��::� �:��uç�:��:� �::7;:. E��: :i��o)s t!
t'co, de maneira a que xtmo. Assim todo o eíste. que fossem resquerõados (continua na s.e pag.)
sem prejuízo dos croduto; ma de exportação da ma,

res se possa prever os ir:te cetra será examtnarto na

resses da economia madel próxima reunião permane

'Jota Gonçalves: Govêrno Di
namisa o Progresso em S.C.

O�osi�Eo Ptelende Crilicar o Que não Realizou em dez Anos
o deputado Jota Gcnçal ginásio gratuito, hoje rea- desmentiu o candída-», r.1?

vee, na sessão do 25 do lldade com 400 alunos e mo, par outro Iado o [otn
corrente, fez um oportuno assím igualmente o curse víuenee não se arrependeu
e brilhante rerrospeeco se Normal Regional runclo- milhões de cruzeiros ía
bre a atividade do oover- nando provisóriam(lntCl na foram entregues ao preret
no no no-te catartnense sede do G E Oswaldo Ara to Helmutt Falgatter para
dizendo da magnít-rde d.rs nha, ao Passo que as obras Iniciar as obras lia oese
obras que vem sendc reen do estabeletimento defini Rural, edlficlo amplo, de
zadas e procedendo fi 1 co trvo já foram Inícmdas. belas llnhas arquitetontcas
tejo com o goveno em dEZ Brevemente seria criado o que reunirá todos os servi
que nada realizou em d�z curso cientifico. coa de agricultura estadu
:mos de admlnlstraçao.
Referiu-se o orador aJ

fato do governador C�lso
Ranws quando candida.to
em comício em Jo::-!v!lk a

oportu,nidade da e:;t.ac'i. dn
então vice pres!1ente João
Got:lart naquele .nuU\clphl

haver-se comprometido
CÇIm os estudantes e a po
pulação em construir

CASA RURAL E
OUTRAS OBRAS

PARTIDA� DE
fLORIANdpOLl�, EM
DIAg. ÚTEI� AG

9horas!
< ,

Jáct,Cruzeiro.daSul
, . ,

, '

Ildefonso Jllvenal:

lira�cntes, �atrono �as PGlicias
CiVil C Militar

Ela, u

ais agencia ão Banco de
Desenvolvimento d) Estado

rio da Po'licla Mllita'r Fiu

minense, e publicada. em

livro no mesmo ano, �scla
recimento que expréssa
eloquente verdade hlistóri

ca, as poliCias mllltares no

Brasil, surgiram 16 anos

depOis da morte de Tira�

dentes, pois; "uma dal:i prl
'mei� providencias do

Prínc'ipe Regente ao trans·
ferir a séde da monarquia
lusitana para as terras

cálidas da Amêrlca Portu

guêsa, foi a transportação
do seu Instituto de polícia,
revestido de fôrma Identica

e com a mesma jurisdição
da metrópole".

�'O Ato Adicional, que
sagrou a tendencla federa·
lista das unidades compo
nentes do Brasil·Império,
fórmula sábia que a poli
tica solérte dos patriótas
da RegeRcia encontrou
afim de atenuar pronun
clmentD8 locaJistas, esta.

----�- --------

çerves foi bastante feliz

quando abordou o fato da

exfatenuía, em Santa este.

Eleição Para UCE e FEUSC
rlna da mais ampla hber
dade de mantfestaçan poli
tica bem menírestacao poli
po de governo anterior, f!

o orador enfrentara duras
(continua na z.a p;�g.)

Reallzal14Se-ão dia 29 do

corrente, as eleições para
os futuros dirigentes da'
União Catarinense de zs
tudantes e para composi
ção da primeira diretoria
da F'Õ!deração dos Estudan·

OiioÜENTENA'RIO DO GRUPO�
ESCOLAR LAURO MU�LER

.0 ESTAD�O
O MAIS AIiTlGO DIAIIO DE ·SANIA tATARllIA

FLORIANóPOLIS, DOMINGO), 27 DE MAIO DE 1962tes Universitários de San
ta Catarina.
Em contra poeicec aros

----

anos anteriores acadêmicos

que compõem a umverst
dade dêste Bstadc, resolve
ram quase que em sua

totalidade marchar em tôr
no de um Iider universitá
rio da Faculdade de CIên
cias Econõmicas, acadêmi
co Lourival Costa.

válidos' para o preenchi
mento dos claros nos bata·

lhões, como da prisão dos

briguentos em conflitos e

desOfdens das runs.
Tiradentes durante a

sua vida militar, exerceu,

por várias vezes, missões
ou incumbenclas méra
mente policiais,
David Carneiro, festeja

do autor de um dos mais
conceituados estudos sõbre
Tiradentes e a Inconllden

cia, exempllfica·nos que o

Alferes Joaquim Xavier,
para quem "tudo que t!rQ

al'riscado, espinhoso, difi

cU, era para êle", exerce
ra entre as missões de que
fôra incumbido, algumas
arduas e arriscadas, de
caráter exclusivamente po

licial, como esta:
"A 24 de Dezembro de

1871. por intermedlo do
Governador da Capitania,
Dona Maria I baixou uma

portaria ao Alferes J'c�qlllm

Delegacia Esladual do ·lnsUlulo de
Aposentadoria e Pensões dos Em
pregados em Transporles e Cargas

CONVITE
o Dr, Laellõ Luz recem nomead'" Delegado w

IAPETC neste Estado, tem a honra de convidar as au

toridades civis militares, eclesiásticas Sindlcato� di
Classe e às pessoas amigas para assistirem 3S 30lenida.
des do ato de pO'Sse e transmissão do cargo a realizar
se amanhã, 28 do corrente às 17 horas, na. Sede da De.

legacia no Edlflclo IPASE,
•

3.0 andar.

------------ ,-----------

Florianópolis. 27 de Maio de H.l62.

Não obstante, para a

FEUSC, em face da lide
rança e serviços prestados
a classe unlversltâria, fOi
indicado pela oposição o

dedIcado acadêmIco Italo
Damato, cuja Indicação
partiu da União de Liber

tação 'Acadêmica, �

comandante da p9.trulha
do Caminho Novo do Rio.

Nessa comissão, os seus

serviços foram ,reievantes,
p-rfnClps.lmente na Man·

tlqueira, Em consequencia
de assassinatos e roubos
cometidoS' na região, eram

necessarlas da parte do

Comandante do destaca

mento, tlscalisação perêne,
habilidade, coragem, sem

o que o serviço serIa con

traproducente, em virtude

da cont"ência medrosa da

população, em caso de não
sentir como devia., a efi
ciência da fÕrça.
Nessa dUlgencia teve au·

xilio eficaz do Coronel Jo
sê Aires, que, embora ti
vesse põsto superior ao

seu, tol seu auxiliar na

captura que efetuou de fa
einoras perigosos".
Justiflca·se, sim, indubi

tavelmente, o patronato
das políCias civil e militar,
conferido fio herói máximo

pertencia à Policia' Mil!ttl,
visto que tai corporaçiO
ao tempo Inexistia, dto

sempenhou, por vezes, pi'
ra o bem do 'Reino e segl!
rança de sua províQeIJ.
ã.rduas missões que �em�
te à Policia competerl�

e Associação Rural. O d(�

putado Jota Gonçalves,
A crença do povo joinvU continuano�, afirmoll que

lense na promessa do can passara a êpoca da promes
dldato teve como resulta sa e da demagogia paiS o

do a espetacular vitória do' governador Cel\!o Ramos,
sr. Celso Ramds n::!.s elei- do iniciO de sua admlnls
ções para o goveno do Esta tração a esta parte lf'lml
do, E o governador não na o Jardim de Infancl�

Joinvllense. Citou a. cons

trução e aéabamento de

parte igual a já const.1tul
rla do G. E, Placido Olim.
pio de Oliveira e a vigot"O
so andamento que I.) Go
verno vem dandn ali asial

tamento da Importante 1"0

dovia que Ilga Joinvl!(' ao

porto de São Francisco do

Sul, já com alto qullome.
tros prontos, enquan!.o os

serviços de terraplenagem
vão bem adianta10s e . o

engenheiro Annes G·ualber.
to Secretario do Plameg,
acabava de Informa!' no.

vos contratos de obr.ls Co.·
ram firmados para a Es.
trada Dona Franc.:b.:r,a, at.é
ao alto da serra e a <::strl).
da São Bento do Sul Coru

pá prossegue com o "maxi
nw empenho,

Re"efln se, na opor.uní
d3.d� ao g�upo eSJ:o!a.: balr

ro do Floresta em iruClo de

:b���tr:��:in:eO oli�lt1���:� Çã� �se�:��!:� :�/u�:�i
de aula em JolnviUe ::llém _de Medeiros Regis falan

das edificadas em S, Ben do por ocaisão dãs come.

t.o do Sul, Corupá, Jaragtlá moraçães do 50.0 eLo Gru.

do Sul S. FrancisCo) do Su.l po Escol,ar J.auro Muller,

num total de 31 "ala!: soli depois ,de acentuar ter sl

damente construídas pln do tambêm aluno daquele

tadas a óleo, dignas d"!> estabelecimento rie ens'n.o

que lá Irão aprender.. destaca o trabalho .,ie re:
cuperação que vem sendp

CLIMA DE ABSOLUTA realizado' pelo Govern,) Cei

LIBERDADE' so Ramos, no sentidu de

recolocar o Estado no lu

O, deputado Jota Geri." ga'r que lhe é devido: pi'os

A 29 de Abril de 1946, José da Silva Xavier, inte
pelo Decreto Lei NO 9208, grante de corporação poli·
instituia o marechal Euri- ciai militar ou tinha ijual
co. Gaspar Dutra, Presi· quer relação com essas

dente da RepúblIca, o Dia . inl!tituições provir,c1anas?
das Policias Civil e MiIl- Evidentemente, -Tiraden�
tar, "a ser comemorado tes não poderia ter sido

todos os anos a 21 de Alferes de Policia. visto
Abrtl, data em que as re· Que as Polícias Militares
fe-:-Idas Corporações em to- embora existentes em Par

do o pais, realizarão co- tugai desde 1760, somente
memorações civlcas, que 'surjlram no Brasil com a

�::�de c���o �:�rI�:�nfl� ����.a de D. �oão VI, em

dencia M�nelra", Consoante .autorisado pro
Justlfica'se a consagra- nunclamento de Lacerda

ção do proto-mártir de C.Jutlnho, preclaro h!sro.

""B'(')s�:\, Ync!�l1endCTIelf1, eo- "Iador atrlcio, em brl-

') ]Jtl 'lIu d::u !'�lic.:ias :h:l.I'�? al')c!,u;5.o P:ljTi0t:�1 beleceu no parU2'I':l.ff) se· ciclo diversas pmfi�stJes,
Militare,,? C111 7 ele f-,'_aio de 1935, na r;undo co 'Se\l undécimo comO:1 .de ctent.ista, de

>,;O!llC'1l101':\ç:ilo .do ceIlLcn,[· flJ'ligo 'u !unrl:1çi1o dftS po· que .lhe_ l'f::rml,iou fl ;1lctl·

�',;" :�·:L'·:'����lYj�ç;*!���&�li.: ,�.,

Ali,jdades Ra Sec, da Agricultura:
Técnico do R.G.S. e éJ Am·

pliação de pastagens
A convite da 'piretorh Diretoria de Pr.oduçã. A,i excelentes para o "Ilni� p�

da PrOdução An!mal (hl Se mal, com a colaboraçâ:.> do feito desenvolvlmcn�J 011
cretaria da Ag'ricult!1r3, Labo!'atórl0 de Químlc!i A� criações.
es��ve recentemente (.m '8. grícola e Industrial dn Se Releva mencionar a :J\('I

Catarina o dr. Rodoifo Fer cretarla. timável colaboração da &.

reira, agmMmO da Secre- A ampliação das areas cretaria de Agrlcultum OI

taria 'da Agricultura do de pastagens ê um ptoble. Rio Grande do Sul, que �

Rio Gande do Sul umIo?- di ma com que se vê a bl::\Çl1,,; locou à disposição :..1,:4 re·

rIge em Vaca�ia, ';) �.o Se 'nossos criadores e ao.,; se. partição congenert: I!ilt!lrl·
tor de. 'Ferragens, tores governamentais cab>:l nense especialista em a-

O· 'renomado técnIco, er,l a responsabilidade de eIL grostalogia do porte � dOI

companhia do dr. Ezequ'el contro.r u:rp.a soiuç;j::.> de conhecimentos do dr Ro·
Maia Filho titular do. DJ- molde a oferecer . .!ondiçõe, dolfo Ferreira:
retoria de Pr.odução A;li-

segUindO diz que r. meta mal, estudou as 9f)ssibUi- ----------------

agora, dêpois de se dar en dades da elaboraçaa' de _

:��ã:��mo�r:n�;�:i�e� ::e�:�:�t��ã:rab:!h() pa�� AtOES PREFERENC'IAIS DA PETROBRAJ
l�o�;:::ci�e�::e��e da:: 1���:'taa;��:�a�:C��,l:: Pagamento dos dividendos relativol
��n��:r a �:;:�nvaR=�O�� :�o::cnaÓ::;li�m ��h:r.:�ell�: ao exercício de 1961
sua Exma. espoda. duna Escola de Tratoristas e em PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. _ fETROBRAS, tri'
Edith Gama Ramo:; nUm Indaial no Posto Agro Pe .- sa que, a partir de 15 de Mala e atê 30 de Junho vlll'

de outras altas adorirla.,. cUário,' Os locais [';lOS )\ douro, etetuarâ, ao_s acionistas reSidentes nessa cldadf.
des federais, estaduais e inspeção do dr, Rodolf.o por intermédio do Banco Indústria e Comêrcio de SaDo

municipais, profeSJare3 e Ferreira, foram escolhidos ta Catarina S/A., o pagamento dos dividendos do exer'

alun.os e ex_ aluno�. para a experilnentaçú.o qu� cjcto de 1961, relativos às ações preferenciais, na '[)I.SI

será levada a efeito pela de 15% sôbre o valor nominal da." me.<;m�!:

------

líclas militares em todas

as províncias brasileiras".

Assim, no ano de 1809,
seguinte a� da chegada do

Principe Regente, que esta·

beleceu no RIo de Janeiro,
a séde da monarquia, deu
se a criação por Decreto de

13 de maio, da Policia

MilitaI' da Distrito Fede·

ral; em 1831, a de Minas

Gerais; em 1835, (5 de

maio), a de Santa CatarI

na; e dois dias depois, a da

Provincla do Rio de Janel·

ro; seguindjO.se a dqs

demais província:;; algu,
mas, como a nossa, em

substituiÇão aos ineficien

tes Corpos de Guardas

MunicipaiS Voluntarios,
criados em 1831, pela Re·

gêncla de Diogo Antonio

Feijó.
JoaquIm Josê da Silva

Xavier, que "em 1778 ou

7.9, com 33 ou 34 anos de

Riade" depois de ter e:<cr

'nha de Tll'adantes, alistou
se com Allel'es na 6a, Com·

panhia do Regimento Re

gular de Cavalaria paga.
de Minas Gerais, !perceben·
do o soldo mensal de 24

mil rêis, não exercêra, em

verdade; exclusivamente,
mlstéres precípuos de inte

grante dli uma trópa regu·
lar" que constitula o Exêr

cito do tempo.
AS trópas de Linha, quer

as dos Rp.glmentos vindos
do Reino, quer as organi
zadas na Cõrte OU nas Pro

vlnclas pelos Vice-reis ou

Governadores, eram em.,.

pregadas tambem em ser

viço de policiamento, para
a manutenção da ordem

pública nas cidades e Vi
las, Os seus elementos tan·

to se ocupavam da manu

tenção da ordem no aglo·
merado das minerações,
como da captura de escra

vos fugidos ou prisão de
lllajfej ores c 1r:il1sgr�s·
sores da:s leIs: tanto do
l'CCl'utr\nlcn!o de

Razoavels e mui pon
rosas, foram as expressó'
do Presidente Dutra, ;I

considerar no Ato de 29 di

Abril de 1946, que "entre"
grandes homens da hU*
ria pâtria que mais se di"

p�llharam pela manuteP'
ção da ordem inte�
avulta a ffgura heról�a (ii
Alferes Joaquim Jose

te'
Silva Xavier, o Tlraden

�
o quál, anteriormente

�
acontecimentos que !oréll•
base de nossa Independ

qa
eia, prestâra' á segur�r'
pública, quer na eS e

IL
militar quer na vida fJ'
patrióticos serviços ass n

dO:
lados .em documentos
tempo e de indubitaVepa
.tcnt-iCidndé.
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