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BRASIL CLASSIFICADO: 2x1 SOBRE A ,ESPANHA - Confirmadas as nossas previsões: AMARILDO substituindo ao maravilhoso PELÉ, constituiú-se na

grande expressão do malch efeluado,onlem, em Vina Del Mar, consignando os dois tenlos que arrasaram por completo com as pretensões espanho
'Ias, em nos derrolar, conforme havia asseverado seu grande astro Puskas. Entretanto, o Brasil, apesar da primei ra fase do encontro lhe ser adversa,
por um gol a zero, caminhou heroicamente, através mirabolantes lampejos do fenômeno chamado GARRINCHA, para uma vilória consagradora sob
Iodos os aspectos, que nos possibiliJa, assim, conlinuar confianles em )usca do Bicampeonalo Mundial.

Governo Consegue Liberação de Outra V--er-b-a-:----.---

11�1 mil���1: n[���O �I (�lrB�a f���ral �� laj��
TI'O�ag I'an�ue-s rumam �alld-- o �1'et:Da- (a-ui) �A::5n:I�::E:t��:����� ��:{·;:�:i�_:J.:�;i�l i�: ��:���:.o: ;!'�::��'ta��
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• .

da verba de 10 .müuões de Mlg·lIel. D Oeste, passando Joaquim Ramos, prestigla-,

.

orueetrçs, para a constru- pela grande comuna ser- das de forma inequívoca
"" ção

.

e pavimentação de rüna, Integrando o litoral pela administração federal.

WASH�NGTON, 6 (A.P.) t;,2 MORTOS Em um audaz ataque rjlheíroà ;�gjram. outros acesso da BR-36� à cidade ,:�;I:::�d����t�en��s :��� No -rac-símne' que es
- o pai ta-voz do Departa , Tropas vietnamitas, apoia lançado em pleno cUa pela" soldados do governo, trans de Lajes; atendendo solicL

significativas para a eco-
tampamos, veem-sa os de,

mente de Estado norte" das por hericopteros norte forças rebeldes "vltcongs' pottados em helicopteros, tacâc do Governador Celso
nomla de Santa Catarina, !��he�ad�e:::id���e.q�������americano confirmou hoje americanos, mataram 42 contra uma aldeia sobre o chégeretn a uma fortaleza Ramos. feitil, .atrãvês do _

que as tropas enviadas à guerrilheiros comunistas em rio Mekong, só sobrevive- comunista em outra zona, deputado federal Joaquim 10 governo catartnense, feito pelo Governador Oel-
Tailandia por causa dos três choques ocorridos on ram dois dos soldados do matando 32 rebeldes e cap- Ramos. Obra cuja impor- em boa hora,· pois, conse- SI) Ramos, com a compe.

do Laos governo: Ao chegarem os turando 24, O numero de tânéia sena ocioso expla- gulu a. tão desejada libera, tente autorização do Pré-

feridos não foi eeveredo. o acesso em questão ção. que vem realçar o di- nuer Tancredo Neves.

Numa terceira. ofensiva"
uma guarnição de guardas
civis em ; Cal Don, .põs em

fuga _ um bando de guer

rilhelroS, após matar 1Ó de

les e .sorrer dois mortos e
.

4.MARILDO, eventual su

bstituto de PELÊ, C01\5<1

grado mundialmente, on

tem, após ª' prtmnrosa c' r·

biÇão frente a t'.'ipalltl�J )quando .assinatuu os dOJ�

tentos do Brasil.

nove feridos.

A radio comunista. de
Vletnfíã setentriõiial ata
cou o informe da Oomíssão

Não .será Punido
l-tllJ 6" ti. A..} __ '-' ",,,m,

811-<Lo 'He.:.-ri. nao t'eceb'êra
nova amem ue pri.:ii:l.o pe ..o

man.testo recenCl.lllente di

vurgaco (em que estucava

as aucorídades da Armada

pela pumçao de 5 dias que

lhe roru unpusta) poís de

clarou ontem a none aos

almirantes Carlos de An

drade e Fernando Carlos

de Matos e ao consultor [u- _

rtdíco da Marinha que re.

peliu a prisão apenas "mo.

ralmente".

Nada transpirou sobre as

conversações mantidas pelo
ex-ministro e os emlssarios

do 'aím. Angelo Nolasco,
ministro da_Marinha. Apu
rou se, ;:;orem, que o alm.

Silvio Heck declarou às

autoridades que não havia

desacatado a ordem de

prisão por 5' dias determt

nada, pelo ministro, pois
não saíra de casa, ele acor

do com a pena. Apenas,
não a acatava moralmente,
achando-a injusta.

estes soldados do Viet conç, presos durante um comba·
te. na Província de Kien Tuong, fazem parte do efetivo

de 20.000 homens que terrortza: o Y-iet'Nam do Sul.

; Mais 5 Bilhões ;

���:�o�2;�::�i::::'d�: Apelo de Jo-u._h-a�_u-d�:�a-_-S'a-Ien;despesas decorrentes do fi-
.

��:�:l���::�:lad:�:�!:,,� ordene a dissolucão da OES
�ir;;�a�;I�Õ�: :IScr�:;:r�ss� PARIS, 6 (AP) _ o ex- ex-general Jonhaua.

1
serias de Que Jouhaud s�á

Em fins do ano passado, general Jouhaud pediu a JOUHAUD MORRElRIA: fuzilado às quatro horas

esse total era da ordem de Racul Satan que ordene o HOJE da madrugada de ama-

313 bilhões. importancia termino da ação da OAS nhã". Fez um apelo ao prt.

que perdurou até 3� de (Organização do Exercito • Um deputado extremista metro ministro George Porn

abril do ano em curso. Em Secreto), numa carta du-i- da ala direita, Jean-Marie ��d���sfd�:teqU�ha��ecSar.e�:
��::�' 10o bii��::rn�, ::��!� ;!�:o a�u��e����:. d:�:!��io ��é�e�a�:��a�Oj=u! !�se=: Gaulle que conceda o adia-

general Edmond Jouhaud, mento da execução.

'membro polaco firmou um

fuforme separado. O Vietnã
setentrronej. exigiu' dos co

pnesidentea dai Conferencia
de Genebra, criada· em
1954 I� Inglaterra e Ru&_sia '

-:-- ql,i'e' repudiem essa ccn
clusão,: "porque é eontrena
à verdade e cons,titui uma

ejoíacêc '�dOS. acordos de
Genebra".' •

de representantes da tias..
se pattonal.
Os Cursos que iniciaram

o seu exercício 3ão os d�

Vitrinlsmo, peLo Prof. Má_
rio Morltz; Cartasismu, pelo
Prof. Iedí Assis Corrêa;
Escrituração Mercant,il, ps"
lo' Pr.of. Francisco Hegldio
Amante; DatUografLl, pl�JO
Prof. Luis Carneiro ,! Ptâ
tica de Vendas, peLo "Prof.

Sebastião Vargas.
Falando ã repor�.tgem. o

Diretor Regional, do SENAC
Prof. Dr. Hilton dDS Pra.:
zeres manifestou_se grato à.

(Oont. na 2.IJ.!pág.J -, ���'-"'�--"' _

Mais de mil presos na Venezuela:
Tribunal'Especial para Rebeldes!
CARACAS; 6 (FP) - LUTO PUBLICO Cristão (Coa:!) aprova-

Cerca de mil pessoas, mllí- ram um acordo condenan.,
tares e civis; foram fresas, UI�l luto publico de três do os acontecimentos de
en Puerto Oabello, pelas dias em todo o pais foi de- Puerto cebeno e dando
autoridades governamentais cretado pelo presidente Be apoio::..o govetno nacional.
ao ser sufocada a malogra- tancourt em intenção dos

�: �:�����, �:b��t:nt�;:i� ��m:��so����i::l:es� eVi�i� Nada Real
mo, nesta cidade é o que em defesa do governo, na

.-

dizem as ultimas noticias fracassada rebelião da Ma-

chegadas' a Caracas. l'inha, que eclodiu nr) sa.

O presidente Romulo Be- bado passado ·em Puerto
tancourt, decretou a ,cria CabeBo. O presidente Be

ção de um Tribunal Espe- tancourt assistiu ontem às

WA::iH.L.L�ldON, - Nào
se previu, por enquanto,
que o presidente Kennedy
e Nik:ita Kruchev partici
pem de um deba te na tele.

mais 5 bilhões.

O Secretário de Educa

ção e Cultura, Demutado
Rubens Nazareno Nevres,
recebeu na manhã de ho,

je em audiência, o Senhor

Ayres r.'lenoel Rac!mdle!,
prefeito do munidplll de

Nova Trento, o qU'll na IJ"

Portunidade em que vein

trazer o �eu abraço ao novo

titular da pasta, t�';Ü0il

tambêm dE: assuntos de in�
terêsse do seu mlH!i�!T)\o.

A difeernça de caixa, no

Banco do Brasil, no instan

te do encerramento do ex

pedíente de ontem, era da

ordem de 39 bilhões de

cruzeiros.

um chefe considera que
uma batalha não tem solt.

cão. sua honra está a sal

'Ia. É doloroso e tragico
para um chefe suspender
os combates" - declara

nessa correspondenoia o

Grupos Escolares
o professorado �m 5eus

� _

próprios locai') de traba.

lho, onde procurará res\l1.
ver .os prob1emas que p0r

ventura existl-em "In !C'co".

cujo ultimo recurso para
ser julgado novamente foi

rejeitado, será executado
amanhã por um pelotão de

fuzilamento. Le Pen, Inde

pedente do setor direitista,
disse à assembléia "que
estou de posse ,de informes
continuados, vertücecos. e

Jouhaud, eondenadq à

morte, está na prisão de

Fresnes, acusado de ser o

segundo ex-grande dirfgerí,
te da proscrita Organiza
ção do Exercito Secreto.

Normalmente, na França
não se anuncia de antemãi
a data das execuções.

Prefeito Visita
- ISecrelár!o

Secretário Visilará
o Titular da r'asta da

Educação, Deputado R'l_

beru. Nazareno Neve" d,�n

tro d-e--breves dias :r;Í per

cerrer os estabeler::mentos
escolares do Estado in.idan
d.o por visitar· 'JS G.L·u:,>o�

Escolares da Capital.
Pretendei .() atua I Sc..:r-e

tario, manter contact.o c')m

Inslalados (ursos de Qualificação
Profissional do Senac (alarinense-

A COPA DO MUNDO
H o J E - Colombia vs. Iugosla

via, em Arica (Grupo l); Suiça vs, Ilalia,
em Santiago (Grupo II); Mexico vs: Tche

cOslovaquia, em Vina d�l Mar (Grupo III)
e Bul�aria vs. Inglaterra, em Rancagua
Grupo IV).

"Brinquedos
Sabidos"

Em data. de 5 do cor!'entc

a Administração R;glonal
do Serviço Nacional de A

prendizagem ComercIal de

Santa Catarina _. SENAC,
realizou a instalacã) dos

cial para "julgar imediata_
mente' os rebeldes de Puer_

exequias dos militares mor.

tos durante as operações.
que precederam à recon

quista da cidade de Puerto
Gab'ello pelas forças gover
namentais, às quais se ce

lebraram uo histórico Cam
po. oe CarabosQ (a 200

quiiome�ros 'de Caracas),
onde loram enterrados 30
dos combatentes mortos.
Por sua parte, a Camara e

o Senado, controlados pelos
partidos governamentais
Ação DClllocratica e SociaL

visão: - como loi publicado
em dais jornais norte-ame.
rlcanos - declarou hoje o

porta. voz da Casa Branca,
Pi,erre Salinger, Sobre essa

evtntualidade, que foi um

tios principais temas das
entrevistas de ordem tecni
ca que Salinger acaba de
manter durante sua recen

te viagem a Moscouc os re_

feridos jornais afirmavam
que tal debate havia sido

previsto, que duraria meia
hora e que.Jj faltava mar...

car a data. �_--------..J

Tendo em vista (l inte� Cursos de Qualificaçao-

���;� Q�: �1:���0��n��i� pú� :;:eo:��:��:satde pa��Q��mó��:
peça infantil "BRINQUE- liso

DOS SABIDOS" e 3.tel!dell� O ato teve lugar no cdi ..
do a inú.'T!erOS pedi('o,>. o ficio do Centro SESC-
GRUPO TEATR,O UNrDC;,":; SENAC, nesta capttd.l, ('I):n

DO SESC' reallz'ari mais a aula inaugural mini.,l.ra_

dois espétãculos no ln'óxi da peI Prof. Dr. H�!tim do,:,;
mo domin_g9, dia te, :'lS 10 Prli:!:eres, Diretor Rfógjo\",il
"€ 16 hor(ls·,. no T�?t':Q A:;; <lêsse organismo, .contando
var_o de Cal;,..valho; com. a presençá "t'lJ;ef, tigi.osa.

to Cabella".
O decr.eto· acrescenta que

os tribunais militares regu_
lares estão afastados da
zona onde os prisioneiros
foram internados, e que "o
julgamento não pode pro
cessar se com a necessa,ria
rapidez". Os rebeldes pode
riam ser condenados atê a

30· anos de prisão, por trai
ção.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�"

lU,ilo d�' mre'iiõ Comarca de 8iguaçu l

f�ltal oe ,cit�cão com o ��azo ue trinta {J�) dias
o O_DutOL JayMO Guf, que comparecerão em JUi- go, por sentença, a Iustt,
mara�s .

coüacc, .r-ue ZO, Independentemente de ficação de fls., em que é
de ntretto da Comarca intimação. sendo feita a inquerente Jose Pedro Sa-,
de Biguaçu, E�t:,Q\,) de justificação. inicial e, jui- bino para que pr,J.juza
Santa Catarina, ;11. ror gada esta se proceda de a os efeitos de dirPl:::J. Cürm

;;z d�A:iRe:1co:rQ"e o ���d;r�;;:su��, :rc�!o: re�ea �e�d:'2s��al:��:��t;��e_;:��
presente virem O:J dei f' CO� ridos, sendo citados os con- imóvel e. por cdi": I o.', ín,

;��in;,���O �;:�.;��, 'p'�� I��::,a�:e; :o:�P�ti��� ��no teressados ince-to; ]l"ra

LOdos, querendo coarc.tn,
seu procurador, lhe dn-I- motor Publico da Comar- rem a ação no prnzo !('��OII

e, �r�e�i:;ã;UiZ s�:u��:; �:�ais�r�erap�s p�:s:�;�i�:S 7:;:.� ;��n��r Bi�I1J���'-:'-f�:� )
to da Comarca de Biguaçu. ta vênia, julgada proceden couecc. Juiz de ut-euo. E,

10 _ Dia vrnte e r:H:CI
José Pedro Sabino, brastlet te, por V. Exa., adquirindo para o conhecimento II�"

próximo na drogarí.i f; Par
ro, solteiro, maior, padeiro,

mácta Catar�nen�e:l di"
residente e domiciliado no

POSi<;M do mundo elegr.n· �t����liS��;��í��r �:u F���te s'em'ntno uma demos- c,"' .. dor e advogaJ) tnrra
tradourn dos

prOdU.
tos

dCI
beleza "Payo!". :�;:a��, US�::�i�:�r p�1I:n1�

que expõe e requer a v.

I Exa.: 1 - O requerente tem

I
a posse, por si e ameces

11 - Estamos InfJ�m3·
t sóres, de um terreno situa

, 1�1
��� l�:u;��ar aS_:��i!I��I���;"", do no lugar Jordão, neste

ti município, com todos os

I. ;
::. e tuxuo-o salaJ de b.-le..

�:"
. requisitos para a prescrição
aquisitiva; 2 - O referido

imóvel mede 325m. de rren
te por 128m. de fundos, sen

I
do que na altura dos 183m,

_______

I 14
12 - Já esta �e!lrl')

(,()gl�
sua rargura ditllÍnui pat-a

I
��:o ri°O ��,�� ��, :1�;: :���.J 239m. e na altura coe

Lo para 1[)02 a HI6:l. i

268m. diminui p.cru 17!)m

__--.....-- CARMEM Lu'elA CRUZ i...lll-J.A ._ c nra.
-- i term]nant':'o nos fundos com

..

��'1
da"" hn das Debutantes do "Baile da M __ cj

a , u'-' L' 11".. 1v 1-

1íIA ,._, mun Moça'. Ilustra hoje nossa cotuna --

--

t
rroraa na rrente. ao norte

13 _ Da Fab"in uoa ara cem à e:ó •. adi'!., tundas. ao

1 _ Logo maiS na \. �Jle mados produtv.� r.:lIzaor'th SUl C(llll terras de João Gre

___.- Ia da ReitOria da Un.H r:;, 5 _ Selgio Pn:to 'nf!u�� Arclen. acabo de 1'<':1'''1),]-- gório Pereira, oeste com as

dade do Brasll :lCC.1t,.t::,ra �riai Que esta �il"l;ulanju lindo presente q'P .�"l·á o.
de Frandsco WOilinger, sen

a benção nupcial d!l himi. eJ11 llos�a cidade. lerecirlo a �enhl')!""."l t"r:it do a divi.5a uma linha l"ec8

ta e elegante Wal\2ly W!). M'ss Pe�fulT\e n'! lIoite de- de Iren;.es aos fundos, e a

leska Belo Santo. eom o "ábado nróxlmo. leste confronta com terras

conhecido homem dI" i),l� 6 Em Beverly H J:" a ca
.de Maria Costa, Manoel 00

m.n:lo de Las Va!l"::'. ') c�,
mes, sendo a divisa uma

sal senhor e senr"l.xa �\�pu
linha quebrada; 3 - O pe

taio Atillo Fontan l ,a,ttu
ticlonã.rio adquiriu a posse

14 - "Noite n.1 i3.a�I:1." de lzidor:\ Felicidade de2 - Marlly Dfii:(';<:', f.1Ltr' a test.a ma�cada oa:,a o J&SUS e outros, possuldoretdo cur.!:o de quat·o mi., n<l dia 16 próximo n,) clube i2 há mais de 25 anos, mas,Alemanha paro. or:\J).:� .. cal" de Agosto ,!-ent!ln1'.'r..�e rf'. nà;:l havendo titulo legal

I' ��mp��hi;e::���'J:;��:,�Ulll:: Vi:it� ::e��;����s r�o� l�O� ��d�sfr:�� o Rot.l\":1 Clube sõbre o imóvel quer adqui-

senhor e senhora '.l!". Nu!"
rir o dominlo do mesmo de

be:to Brand (Eliana. ,acõrdo com os arts. 550 e

i
552 do Código Civil e 1° da

\, 3 �s� um�
(!ebman lei 2.437 de 7 de março de ----

re Jn�crita {l:liu-, ('Br:lo:
.

I V i' '\.
15 + Quer seri ;\-namo" 1955 e na conlonnidade dos V E N O E S E

$ Menlná Moaa" �tl rf1,1n 8 -

.

go �,_ "'fl'l'o ;:��a{:I:/aculd'lti.! Je En� ::��. ��4 ;r��:�;�t�lv�l� ��- Uma ótimo coso, tôdo d:material de primcir-'J

�:o ::�:ndeSI���;;o. oCi:ll"S. comtrução Hosp'+.sl Ma:er� sim. pede e requer a V. Exa., qualidade cem garagem acabada de construir, per�o
br.:::t; nidade "Sag!"ad�l Fa!m'ia

se digne ouvir as testemu- do cidade UniversitÔrio. Porte finom:iada p:!lo Monte

::t�:X��:d�o�aS'��i:i�lo:; (�I� 16 _ DomIna0. (:�tll'el
nhas no final arroladas c ��r��s!s;�do. Trotar pelo fone 20_35, ou Ruo Rui

clube Doze de A�!l':':I). no nM"t7rama "A,> 12 Mt.ls • "' ........ - ........ _ ..... - ...........,_ ......_ .. -

se�h�aA ���ltaR�Y tlei:��!: � �:�:aád��nvI�ua:�II:'rO�l��:�;

", ,:(Lourdes) festejO'] nl�lver 9 - A beleza (11. s�111'0 Carlos Muller par'l

lo
'-+--' •

,",w no semana quo P",,- co, d, Ma", M"" 'Mona ent,,,,,t. , �' I 1_ l/L ,
:::::::E

�

Ol.v,,', d"","do co'" mui , 'ai aaúIlta
'-+--' ,

-a-r--�-'-'-n�,c-a-'�' À
-==.....

.:
('Orn �

-
:

çuCena: s", D'do" d,ndo ,ontinuldad, ao pco ° S,nado, S'ulo Ramo,", quo depoiS de:
Tem piedade! branca açucena! , .

v) - LAMEIRA dois anos nos visita. Embora com tanto'
Tem piedade Tú não tens pena ,

- convidado. a aportar - O .folhetim tempo de ausência com nossa gente, as'

desta ternura, do meu penar?
grama que se determinou cumpnr, em a- vêzes o ilustre homem anda é reconheci-'

que vem de ti, Perto ,das águas • fronta a .todos Os bons costumes da ter- do, por uma caracteristica multo pessoal'
desta brancura nas verdes margens • ra. c�tarmense, assessorado por accclas - usa o mesmo chápeu. Em face disso tal,
suave e mansa! frágil, sllvestre, III Mmelrin�os e outros festejados heróis \·",z Sf'1I chapéu saia candidato a vereador

Minha espe:ano;:J., branca açucena
III' da es�eClall�ade, acaba de formular es- pelo PTN. �

tôda a lembrança quantas imagens • peciah convite ao cocoroca Lameirão,
6) _ EFICIENTE COLABORADO ,

:u�o aO t�a�����! �����rab�a�:r!l, � �:�as::��o:�' d: p;!�selr:s:����:!da�: Henrique de Arruda Ramos, Dlre� do'
Branca açucena selvagem, agreste! • terror em nosso Estado. Serviço de Fiscalízação, revelou-se, naquc'
:V:�Çã::moto, �rea���g:ç:�ena, • 2) _ PALPITE de LAERTE ::b��:�o�s���� �:v�;�o��� e:���l:��: cOe'
encantamento sob as miriades •

-

No barbeiro dêste colunista, o Sr. La- diret assessoramento ao titular da pas-.
do coração, cintilações...... erte Vieira, apaixonado por apostas e li- ta da Fazenda Sr. Geraldo WetzeJ.

do pensamento! do sol batendo �I·. f;�:��: :OjZ�":!O�oS;:.bS%e:e;: ;:���: 7) _ WOLNEY AO ESPAÇO SIDERAL

�:ae���t:ç:�:�:', ���a:t::l�:7s:�sens • nimo de "JUa7� Manuel Maria Vidal Aus- No empolgante "match' especial aos'
no meu jardim de sedução! • trias Arturo Ruiz y Fuentes deL ·Amor EE UU desempataram com a Russla a ,
sob o luar! Tapete mago, • DiVi�O". .. .

pesar de todos os con.tratemp�s �a ultl •
Vem· para mim

��:h�e!e da:a:�JO! • ::!�:�Sd:�:;:nea1�d��:��10!:�:aP�r�e��;: ;;��:�:g::. ��:s i��obl���a:S I:��:e�:���:' f
Estou te re�ndo ,

do udenistaQ - I> :t: J para a Espanha. rais, até a pouco consideradas coisas de j

�:��at:ç��:��! II E) _ VISITA IMPORTANTE bJ';:���a'é assim que1portUgUa1 se decidiu f
Sôbre um docél � Repetidas vêze.. reclamamos a aten· a mandar ao ar um pap�aio, já dispon-'
de luz, de sol, • çã� dos que e�ercem poderes. responlia- do de tanto (11m papagaia. brasileiro, �o,
�: �;��:�;�:�' • :�lS:a��O�a�=�tl���:O;a I:��i���d:.el��a��� :�r���e Veaid�o���a�:e.agora

a construç1o,
branca açuúcena , pital, assistimos diáriamente. menores de E. como exemplo mais característico,'
és o arrebol • mbos os �exos pedinchí,lrem nos bares até numa cidadezinh3 brasi]l-tra, Laguna, a,

da propria Vida, "
altas horas da n:)ite. popUlação estâ promovendo um abaixo,

��a�::r����deer�, , é �a!�O�l�::aq:eãOosé q�: sd�!íC��g�S d�!�� �:Si�::�e�ar:ra;�I:i�O.IU:e�: �ocu���oo Fe�l;�,
ah! quem me dera ff cuidar dos menores descuidados pelas um ser humano - Wolney Colaço de O· �
morrer assim! , ���: !:m���:.iee:��?��:�:� sVeeZin�ert�� �,i:�:��'tái��:,�ado pelo movimento como,
�:�s, e;:ss::,us braços,

• sem. Tem razão os lagunenses, está é a uni- _
as açucenas' ca de se fazer com que o dito depu�ado_
Junto de m1m!

5)
-:- VISITA IMPORTANTE desfila preste um serviçinho à gente da tradlclO-1IIII

_ DesflaJndo pelas ruas de Florlanópolis nal terra. /
'

..._� ,._ _ ..- _ -._
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FAZEM ANOS HOJE
- menino Vandi) Re�ino Pacheco

Folgamos em reDlstror, no dia de hoje o ontV�I_

sáriO do galante menino Vúnda, encanto' do lar do
nosso particular amigo sr. Walter Pacheco e de sua

exa esposa d. Mario Schultz Pacheco, elementos qu,�
gozam em os nossoS meios sociais de sólidas oe mereó_
das amizades.

À Vandinha, bem como. aos seus díqnos ge:11.
tores OS nossos efusivos cumprimentos.

- sra. Olga Pelusn Cordosa.
Com sotisfoçc:J noticiamos, na efeméride que

hoje transcorre, mo!s um a;,iversôrio natalício da
exmo sro, Olga Peluso dignissjmo esposo do sr. Jo_

�:lh��;!O:�'ei�:��i��::ns por demais .c;nhc��das_ �m
• Njl.s,. 9€ ;,'9 Fstadod"prazeroso,!,ente. �n-.á�'P;'!
nossos cLlmpnmentas

- sr. Froncisco Roberto do Si_ly,a..
- sra. Julieta Riçhard
__,_ sr. Manoel Bôstos Laus
- sro MorQorido de Az-:vedo Brasil
- sra: M:Jri(1 LíQio pereira
- sr. Paulo Roberto do Silvo
- sr. Roberto Oliveira
- sra. Dóris Bruggmann
- sra. Edeltn.:des Amoral
- srb. Tf'r ..zinha Roberoe
- srta. Marina Mogolhões
- srta. Morin de LCtHdes Silveira de Souza
- sda Adv Q'Avilo Silvo

Jocélia Marília Pereira

INSTITUTO D. PEDRO II
CONVOCAÇÃO

De ordtm do sr. Presidente, convoco OS mem_

bros do uir2torio dêste Instituto o comparecerem diu
15 do corrente às 19,00 horos, no sede �ultural da
Entidade, à rua Nereu Ramos 39, a fim de delibe_
ra��m sobre o seguinte

ORDEM DO DIA:
o) Componho .dos Ações Sociois
b) Outros o�suntos de interêsses gerais.

iJíH!IIit'
Floqanópolis, 5 de junho de 1962

Arany de Almeida - Secretória.
6/6/62

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

...---------------------- .,

�12DEA�,..... l�
PROGFellM,1 GO MES
FROGRAMA DO ME:; DE JUNHO

Dia 9 -. Sábado - Soirêe - Escolho de "Mis'5
Perfume 1962"

Apresentoçoo de "Los Gavilanes de Espano"
Dia 12 - Terço_feiro - Cinema
Dia 16 - Sábado - Soiré-:- "Bahia à Noite" em

beneficio do Lactário da Casa d:l Amizade dos Se
nhoras dos Rotarianos do Estreito
Dia 19 - Terço .. feira - Cin-:m.o
Dia 26 - Terço_feiro - Cincma
Dia 30 - Sôbacio - Festa de São Pedro.
NOTA: A Diretoria do Clube comunicai que, nos

dias de festa a Secretaria funcionará dos 14 às 17
horas não atendendo Pois em hipotese alguma o

solicitação de convit-es, após êste horário.

-RA'DlO PATRULHA: SOCORRO
POLICIAL DE URGÊNCIA m. 3911

Sociais

Hoje na Cidade Maravilhosa Casa- m,enlo de Wanely
Walesk Belo Sanlos �:nel"ân,ja um wotkswn

prensa, Lron ElIaLh:n.

nho em foco.

Branca açucena
do meu penar!
Do meu pezar
tu não tens pena!
Quero·te assim,
no meu jardim,
sob o luar;
branca açucena
do meu penar!
Por sob a lua

I a Imagem tua,
dôce reflêxo

do meu amplêxol
Que nostalgia
terna me invade

quando te vejo
branca açucena!
E's o meu beijo,
minha saudat:e,
meu dôce anseio,
meu devaneio .. ,

Companhia Inlernacional. de Seguros
Apólices de Seguro de Vida Em Grupo

A COMPANHIA INTERNACIONAL DE SEGUROS leva
ao conhecimento dos interessados que, em obediência às

dispo!<ições constantes da Cláuslila XXIII _ PARTICIPA

ÇAD NOS LUCROS, tará proceder no próxill"!o dia 7 de
junho, às 14 horas, em S\."l sede, na Cidade do Rio de Ja

neiro, à Rua 7 de Setembro, nO 94. com a presença do Sr.

In�petor do Dep'l.rtamento Naclona! de Seguros Privados
c Capitalização, no sorteio a que se refere a citada Clâu
sula, pará as Apólices·SG. W's. 316, 960, 1075, 1245 e 1293

estipulada::: por CLUBE INAPIARIOS CATARlNENSE,

SERVIÇO l::iOCIAL DA INDÚSTRIA, VIAÇAO GARCIA LI·
MITADA, S/A. PH!LIPS DO BRASIL, LISTAS TELEFÔ'
NICAS BRASILEIRAS S/A. e ASSOCIAÇAO BENEFICEN
TE DOS EMPREGADOS DA ClA. TELEFôNICA BRAS!

LEIRA, respectivamente, referente aos períodos de 9/11/60

a 9/11/61 para a Apólice SG. NO. 316, periodo de 1/12/60 a �

1/12/61, Apólice !l12, 1/4/60 a 1/4/61, Apólice 960, 1/10/60 ..;.. �
a 1/10/61, Apólice 1075, 1/2/61 a 1/2/62, A,pólice 1245, e,
11 i/SI a 1/1/62 para a Apólice SG. N°. 1293.

JaC1J Monteiro

(Cant. da l,a. pág.)Concorrerão ao _..sorteio os atuais ilcgurados das eita-

das(i\.pó]ice.�. {Iue preencham as condições estabe'ecidas '- J
na. letL':t bJ, do nO. 7, da mencionada Cláus,ula XXIII,

C.O'rislflNn(_"fio do.o:; �nlprega

dores e cmpr.egados 110 COr;

o requerente o que lhe ser.

Virá de título para a trans

cncêo no Registro de Imó
veis. Protesta par todos os

meios de provas em Direi
to permitidos e, desde já,
requer o d apafmentn pes
soal de quem esta contes
tar, sob as cominações le
gaiS. Dando o valor de CrS.

2.10000, P. ccrertmen;o.
Bíguaçú. 29 de dezembro
de 1961 (Assinado)
Acác:o zênro da Bi1Và. Pro

cedida 'l just.r t-acão foi a

me m a Julgada cerno Sf'·

gue: vistos etc.. Hcrnolu,

interessados é cxp"fl:t1'J o

presente com o pf.t�1 (1(';

30 díus que será artxntto e

publicado na rorm t lia lr-l,
Eu, IA·,s.) orinna-, R.::lln:ú}

de Faria, Escri\";\tI I} r",.

dattlogrujar f' _�,,;)�" '\1

Bíguacu 14 de meto '!r' 1j2.
IAss.) Jaymar G"'I,l"I",U'�;
oonaco. Juiz dr DII·"it'l.

Confere com o 'lr:"tll1n.1
afixado no Po um ,t,�:,;.('
Juiz

O z-crtvâo: ocan.to Ro.
mão de Furta.

J·-O ll:!

--AGR.ÃliEcIMENTO E
-

M�-
Vv>o.lIViorio Julio Franzoni, filhos genros, no-os

e netos agradecem aos médicos drs. Polidora S Thro
go. Luiz. Carlos S. Thiago, Otavio Bessa Junio; e Ar�
tur Per:lra Oliveira os irmãs do Hcspitol de Caridade
e auxiliares ooquele ncsocômio, bem aSSim a todos
os pessoas que como as anterio'�s, pro�uraram r.lno�
ror os sofrimentos de seu pranteado esposo, pai, so_
gro e cvô Plinio Franzoni, e lhes confortaralT' quan�
do de- su� morte com Visitas, �egromas, fonogro_
m:lS, �nvlo de flores e comparecimento 00 seu sepul_
tomento. Expressam. outrossim suo grotidã,' 00 ca_
pelão d') Hospital podre Pedro aos irmõos moristas
do Abrigo de Menores nos pessOas dos i rmãos Vitor e

Celso, e c. Empresa Florjanópolis S.A., por seu dire ..

tor Aldn Rocha, pelo assistência espiritual proporci'J�
nodo durant,� suo enfermidade e quando de seu d,"!_
senlac'2.

Convidam o todos queiram prestar_lhe mais um

ato de fé cristã o comparecerem à missa 'Jue pela in_
tençõo dE sua olmo mandam celebrar dia oit(l du
corr�nte. sexto feira às sete horaS na igreja do Divi_
nn Esnirito Santo, do Asilo das Odõs, na Praça G'?_
túlln Voroas por cujo comparecimento se monifcs_
t(1m desde já, penhorados.

mércio, que IAim pces.Ugil... comercial, através

do às lnlciablvns do ensl!l') Cursos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Ig�:;;.'�.::z=�;r,;:;;��:�=::±::i'I �
Edital de citação com o prazo de trinta (30) dias I Aos senhores acionistas da Io Doutor Jaymn- GuI. divisa sul prossegue ne'r gue: Vistos etc .. Hcmoío, interessados e expectdo $I fllmarães couaco, J'lJ? Rio Biguaçu até a estrada go, por sentença, a meu- presente com o praz') ce ii t�de Direito da comere- de Braço do Norte: a leste ncecãc de ns., em cue é 30 dias que será aflxado e �. VEMAG S. A. i!de Btguacu EslI11", d a divisa é actm.i menc!o requerente Aloysio M.'l.t;a� publicado na fO"lU -ta lei

.,. lr!ISanta Catar!n 'i. no. for nada estrada. Ao norte Q oesser para que produzn Eu, (Ass.) Orlando Româr � =ma da lei, etc.. terreno confronta com ter. (Is efeitos de direito. Citem de Faria, Escrtvâa o fi?

I = �

J
FAZ SABER aos que o ras de vendenno Schmdt, se, pessoa!rnente, por mnn ��tllografar e s,ubscrevi = VEr'CULOS E MA'QUINAS AGn·t'COLAS IIIpresente virem 011 dele co, parte leste, e com as de dado, os confr,onttintes a' utguacu, 21 de rnain de 62 2� . =nheclmuntn tiverem (\11(' Antonio SChappo, parte o� imóvel e, por edl�a.l os in (Ass.) Jay�or G.l:u::ar:H':.'i r ; Í!: _

ALOYSIO MATl,\;'; GES este; teressados tnceno , j:',lr� ocuaco. JUIZ de mreno. :M MI�hEeRJ 1:��:�iU s�u P�:'i�;�lm(��:!�, �Cg� z: Poos�;�:�: t�:�l!� ���o� a���l'��dJ"at��n���,�� af���foere no c��rU�11 9:,j�'��;I: J � = '

curntc: Exrnü. <;1'. ar, .Iulz adquir-ir o domini') do me:- Custas afinal. Bi�. j3-5_62 JUIZ. oe, ::Mi Conforme decisão da Assembléia Geral Ordinária reallzadn 1=3/��g�i:��to :1�y��m:t���IJ�� ���S.co�5/�n����:toCÔd7:[ ���i��o.J�:,::orde .�::.�:���<l; o E�crivão: Orlando RO. :M
em 20 de março de 1062, levamos no conhcclmcnto fios 11I

ocsscr, brasnerro. cus-ido Civil e 1.0 da lei n.n 2.437 para o conhecimcnto du�
mão de Faria.

J 5 02 � senhores acionistas da Vcmag S. A. Veículos c Máqutnaa = Icomerctante restdentc f! ci� de 7 de março de 195:) e na --�-� -= -=- � Agrícolas, poesuldorca de ações prerorcncnus "A" o "E" ii I

���r\l�add�.<:lr�� 1(���:I��n�:�:� �O'::;:�liL��d�IOd�óJ���' ��; � Que, na segunda quinzena de junho do t!J(j2 concluirr-mos � I
VC:mrlo�po�lI's'ct.e. p!:OI�lUI,('�;l"oO, r'roccsso CiVViL EAsiüm, prclr

P R EV I O· EA N C I A S O C I A �., ·'1\
� o pagamento dos divktcndos uprovndus PClfl",,·('jr·C,rida As- � 'I" • , ,...( ; C requer a . xa.,�" dlg. on aernbléjn, os Quais pcrtazt-m um total (IC' t:. u (OZC por r"infra assinado promover ne ouvir as tp<:t.etllunna.< m = Iumu acân de U'HlC'f\lli:l'1 no final arrOltlfla" e que

� a.c.a:;�.:r S�
{'('ntn) eôbre � valo!' nominal dr- cnun ação, dos fluais ('X�

lUpara o que expõe r"'1UN e�mpare('crno em Juizo � clutr-sc-ú u parcela de ü", nntcrturmcnte J:'t paga aos se- mi� 'l: �'��tklon"I,' \"SS''' �:������:��cd:e;�i�a'� t: PREVf���O�,���cf;'LR��F�������O F�t��L �. m nbores acionistas.

��:��ad�jS��t�Uga;c sa:��.,��� !�fti��Ç��O pr����� �i! j�:,!���� RECOLHIMENTO PELAS EMPRESAS DAS CONTRI- = Esclarecemos ainda. que os dividendos correspondentes às ti
certos. um terreno, -ontcn com 0' arbtgos da Loi 1"0. ������o���J���S����T�S �:E':;?';O����A��- � ações nominativns serão p"�O' no, reapocuvos domf cülos �do este posse, Lodo'; (;<; 1'(:_ r-e-sual, actma rct('!'i1:j.ó� RIA E PENSOES _ CERTIDóES NEGATIVAS. .

- :J: dos senhores aeionistas, do uc/u-du com O� endereços uno- mqutsttos pnrn a :.l1ui.,j(;ilo citados os col1frontant.e;i l' (Transcrito de Resenha do Previdência Sbcrot no i17) m tadoa cm nossos ITgisll'OS, razão Iwlll qual solic:itamos iH)S �'��U����l;O pela !)lje.��l'lção ����;::;. ���liCe:'11d: o�:. éPOC:��Ó�;i�', d: �o�;r�u����s d:ur��ol:�r;;��t�uo�� l: senhores acion(Bta's que nos eonfit'ffi('tJ1 S<'uS atuais <'ndc- r
}. - O imóvel tefll de �l'Cfl marca, p!l.ra, apó,>, os trâ I tios devidos às instituições de previdência social su_ � I'OÇ08 para COI'!'C'f,pon(it"tlcia, a fim (1(' ('viU!'!' ('x1ntvios de �173.600m2, medln(to 11ft di� mites :egai..:. ser n presen� jeitar6 os responsóveis 00 juro moratório de 1 % 00 :;: cheques ou atl'àNOS no I'eccbimento dos lll{'smos. �nvisa norte, 220m. spn:J:'I <l te jul�ada proceden�, dr.- mês, devido de pleno direito, independentemente � �
��a :a��;o. ���g;�'l.l\q��vi�� ��i:�Z;��, a����inl��bl� Pp':- de notificoção_ sem preiuizo do multo cabível, segun- ; Quanto aos possuidol'C's de "n.çrics 0.0 pol.'üHIOI·", inrol'ma- �
oeste é feita pe!!) Rio Oi_ ta o Registro de ImlÍvch

do o ����3;� � aé�m�e�.e í���)R: = mo� que bl'cvcmcnte pul�ljcltrcm()s a 1'l'IIIÇ,10 dos Bancos �guacu, deHde a ·J'v::;\ nor Protesta por todo,'; o,� me:l)� I - Julgar, originóriamente, os débitos de contri_ ; p,tgadOI'p.s dos cupons n.O 19 c 20 pal'a ;IS ilçúCS pl'cl"el'Cn- �te atê outro terreno uO Au de provas em Direito per.. buiçães das emprêsas vinculados à instituição e opli_ ...� cjais tipo "A" e 10 e 11 para as ações pl'cl'el'enciais tipo �����t=\�� � t=�:��,��' r:�: mltldos e. desde já, reQUt'l ��rs oee�!��I��:�;��!ir infraçõo d,os disposições !e_ m "B", nas diversas praças do pais. �rido tcr"eno do AutO!', in!. �a d:���:��:� s�� ':�Z:,��: Art. 248 - Quoiauer débitos apurados pelos ii �cinlmente por uma Unha na�ões legais. Dande o va� ���tit�:s���e�b:::�!��j� sJi���t�S�� ���;�� 7;�� :N �de direção SO.NE:l qi131, lor de Cr$ 2.100,00 P. dl:!- t � �lVI serõ,., lan'codos em livro próprio destinado à ins_

I
:li

�.VEM�G .� �����:�E !�1��50!�. di";�!� !�r:i�en!�. 1����a���:>�ad�� criçõn do dívida ativo.
.

. ii � mem seguida tomu" a (IJre Acacio Zên;(1 da Silva. Pro troto �a���i�:��;:��d;-;o��sc��ti�i�:�!O J�v��S��j��� S:: r.:
cão S-N en; 3m. :\té (l Rio cedida a justific!lçâo foi tl; servirão de título poro os institui<;ões, por seus Proc'J- = V E AG S A I A I mBiguaçu, c a par�!�' rl'l.i :l mesma julgada como �e. rodares ou representantes legais, ingressarem em jui_ $ 1ft. •

- V e í (: U los • '" á qui nas 9 r I c o a S
f'::

zo, O fim de promoverem o cobrança dos débitos nu � �
;�;:�: �elgr���;I�:��e���:n��m��c���T.0s prerro_ � �

Art. 249 - A cobrança judicial de quantias dp.· ;�e;��'2-�tlitU�2nSiJ.S�m:�5Z��$ejt.s�'��S:.jt\J�S�s����$m}$'3$t!;�Z.H';it:&���!mj��iJ.jt�:w�n.$2!i,n']�!Hl'm'm!m:mH!jM�lmms�vidas às instituicões de previdência social por em ..

prêso que tenho leQalmente assegurada o impenho_
rabilidade de seus bens será executado, depois de
transitado em julaodo o sentençc condenatório. me_
diante nrecotório exoed:do à ('mpreso, �I" Pfesideh_
te d,., Tribunal de Ju,..stiço ,locar. o requerimento do
institukão ir,teressoda, incorrendo nos penas do cri_
me de d"'o:;obedlência, além do responsabilidade fun_
cionai cabível o respectivo diretor ou administrador,
se não dpr cumorlmento 00 precatório no prazo mó_
ximo de 30 {trinta} dias.

Ar!. 250 _ As quantias relativos à "ouoto de
previdência) cobrados judicialmente pelos Institutos,
serã" sern"'re impdiatomC'nte recolhidos à conto espt2_
CiO! do "Fllnd ... Comum do Previdência Social", no

Boncn dr') Brasil
Redação dado pelo Decr"to no. 51.088 de 31.7

19611
Art . .53 - As emnrêsos comnreendidas no re_

oime do previdência socinl não poderão receber Clu'JL
(1Uer subvencão ou pnrtkipnr de qualquer concnrrêr"_
do pr0movido nela Gnvêrnn aLi autarquias f.ed:ro�s,
nem olichf'lr ceder. trnnshrir (lU onero r bens !move1';.
emborcacõo� ou 'aeronaves, sem aue provem o inexis_
tpncio de' débit,., ooro c()m o instituicõo ou Institui_

<;ões de- orevidênçlo social a aue estejam ou tenham

esfodo vinculados, ,;('Ib pe�a de nulidade do ?to e do
rp(1istrn público C' ]Ue estIverem sujeitos (artIgo 482
item II)

Juízo de Direito da 1.a Vara
(íyif da Comarca de

Florianópolis
Edital. pelo prazo de trinta dias
Poro notificação de RAUL M. PEREIRA,
qi..If' se encontro em lugar incerto e nõo
sabido.

O Doutor ARY PEREIRA OLIVEIRA, Juiz do Vo_
ro de fv\.enores no exercído pler"o do cargo de Juiz
Direito do I o Varo Cível do Comarca de FlorionÓpoli�
Estod,., de Santo Catarina, no formo do lei,

Foz saber aos que o presente edital virem (lU rlê_
le conhecimento tiverf'm que, pelo presente notifico
RAUL M. PEREIRA que se encontro em lugar incer_
to e nã,., sabido com o prazo de 30 (trinta) dias, por
todo o inteiro teor do pr('ltesto de interrupcão contra
o mesmo reouerido pelo BANCO DO BRASIL S.A., a_
gência de FlorionÓDolis, conforme petição, o�rtidõo
..? deSDoch,., o seouir transcritos·

PETICÃO: Exmo. Sr D;. Juiz ele Direito, O BAN
CO DO BRASIL S,A. co� séde no Corito! Federal p

Agência nesta Cidade, pelo seu bastante procurodar
ut instrumento junto - vem expôr e afinal requerer
o seguinte: I l° - que é portador e titulo r de uma
noto promissória no valor de Cr$ 64.0dO,OO (sessP'(1_
to e ouotro mil cruzeiros) emitido pelo sr. RAUL M.

�i�R����1 c�������oRuCoO���%ni��U���f�� ��� 3ez.C�t�:
efetivamente há muito ausente título ês�e anexo com

o respectivo instrumento de protesto; 2° - que 00

ri'auerp.nte, não lhe tendo sido rossível receber. atê
Hoie. o pagamento dêsse título, poro evit1r suo pres_
crição, prestes a consumar_se cabe o dir,eito de fazer
o competente protesto judicial - objeto da presente;
II 3° - que o interrupcão do prescrição requerido se

opero pelo protesto judicial, intimado o devedor Pc_s
soalmente ou por editais, se ausente, conforme .dl�_
pãe o art. 453 n,O 3, do Código Comercjol, aplica_
veis à espécie os arts. 52 e 56 do Lei n.o 2044, de 31
de dezembro de 1908 e OS arts. 172 e seguintes do

Código Civil. III - Requer, do exposto. de acôrd.o
com o art. 720 e seguintes do Código de processo �'_
vil que tomado por têrmo o referjdo protesto, dele
intimado pessoalmente ou por editais - independen_
te do mais requerimento _ o emitente RAUL M: PE_
REIRA e aue 00 protestante sejam entregues, m&:!_

pendente de trlÔls'lado, os autos respectivQs, no f?rmo
dn lei. Pede deferimento. FIo,rionópolis, 2 de mala de

1962. (Ass.) Rubens de Arruda Ramos - Advogado.
CERTIDÃO: Certifico que deixei de prQÇede� o

notificação _ do Sr. RAUL M. PEREI RA, por motIvo
de não encontrá_lo nesta cidade, enco�trond.0-29e;
�;� ��c��t62� (��sj�ir1�� �o��: ���i�er:��sOfiçi')i
de Jug���ACHO: Expeça_se editais com o praw �o
lei. Em 30.5.62 (Ass.) Ary Pereira Oliveira � JU17.

de Di�ei��ra flue dieQue 00 conhecimento do referL

d,., RAUL M. PEREIRA e nõo posso êle, de f�turo 0_

leaor ianMôncia, é exoedid,., (') presente .edltol, quP
o:;eró Dublic(ldo e of;xarlo no formo ,do lei. Doda �

f'nO:;C:<ldn nf"o:;tfl cidodr rl" FI:rlonÓQ.(lr�s Estad.n de

Santo Cotrl(ino, aos trinta dias do (T'Ie� de maio dn

rnl) de mil novercnto<; '" sessenta e dOIS. Eu, (ass.�
Mnrin )llrnr:l ria Sllvn, Escrevente Juramentado, o r!"

;���)o;:veP!��iSr�reO��!"1ro Juiz de Direito
O'lMferp cnm o origino I

s('gue no próximo ediçã(

PlUlTIOA� OE -- IfLORIA!'IÓPO�IS EM

DIA� UTEI� AS .

�

Juizü lle Uireiln �B tOWJrCa �e Hi�ua�1J
Edital de citação com o prazo de trinta (30) dias

O Doutor Ja'ymM O'J. nhaor os termos da presen no Manoel Amaral. -: José Manoel Nascimento. �, pam
maraes CO'llaç'), JL1!,' te Ação de Usucapião depoi,.. Constant. - Proced!da a o conhecimento dos mler('s
de Direito da CumMC'! da terminação do prazo dos justi'icação foi a mesma sados é expedido o present('

.

dc Biguaçu, Estada 0:1 editais, por meiO [1:1 qual julgad;]. como segue: Vist.os, com O prm,u de �O dias rjU{'
Santa Ca�arln!l. na fOI devera ser reconhecido e. elc .. Homolof.l;o, por senl_en. será afixado e publlrad()
ma da lei, do... declarado o domínio do Su ça, a jusLi,1'ação de 4' ;" na fórma da lei

FAZ SABER aos que o plicante sõbre o aludido ter em que é requerente Redu Eu, (Ass.) Orlando) n�mii.('

presente virem ou dele ('.o� reno ficando citados. ainda :tIno de Oliveira, -para que de Faria, Eseriv�Hl o fi;;,

nheclmento tlVêl'úl,l que para no praZo legal apre- ��d�:te;�seef�:�:a[�en:�:� datilografar e �\I]),�nrví.

:�u:;::Ut�aCdo�,li:��a�lIri�� ;:��ar:e�;rt.�o:te:!��!O at: por mandado, Os confron ����.�c�a���� m���li�I�:l'i��;
n. petição seguinte: Exmo. final sentença, ;;ub as pe-

tantes do imóvel e, por e-
Collaço. JUIZ de Dil'(:il.')

��ll�:l:�ui�e d�l�l�:e��� R�� nas da lei· Dá·se a esta o ����l�:l�a l������sa��:r���e:, Confere com!) ori�lJlal
duzlno de OUveira, brasL �ai�õrcr�eze;::s)5.�0:��O ��i��� contestarer,.. a ação no pra. ;�::.dO no Forum deste

����O�t:o�te�:�i��l�:�o�e:ta da taxa judiciária ProLes- zo legal. Custas afina·l Bi.
O Escrivã.o: Orland-:I Ro�

ta-se provar o alegado guaçú, 11·5.62. (AssJ: Jay.
mão de Faria.Comarca no lugar Fazenda,

com os depoimentos pesso- mar Guimarães Collaço.
por seu procurador abaixO

aIs de interessados e tes Juiz de Direito. A Pericia
as:>i nad,o, vem mui

temunhas e outros m�los. constatou que o terreno
respeitosamente expor e a

Pede Deferimento. Bigua- mede de frente 95m. e de
final requerer a V. Excia.

çú, 11 de agôsto de 1961. fundos conférem com o pe.
o seguinte: Que vem possu

(Ass.) : Mário Laurinda, dldc. do requerente e que
indo a mais de 20 anos,

Testemunhas: Antônio Ba no lado leste extrema com
mansa e pacificamente

sillcio de Lima. _ Maxirr.ia Justino da Silva e não com
L- -J

sem interrupção nem opo
sição um terreno sito no

.lugar Fazenda, fazendo
frente a Leste numa exten

são de 50 braças com uma

estrada; a Oeste numa ex·

tensão de 50 braças com

herdeiros de. Cãndido Vlr

ginia Fernandes; ao Norte

numa extensão de 96 bra

ças com Manoei Nascimen

to' ao Sul numa extensão

de' 96 braças com Miguel
Onofre Martins; e como e

não possua nem tenha ti

tulo de posse e dominlo

quer, perante V. Excia. re

gularizar os seus direitos

sôbre o referido Imóvel pe

la Ação de Usucapião com

fundamento no art. 550 do

S'\BOROSOl
SÓ CHE ZlTa

-----_.-

-Histórias Verdadeiras

Código CiviL P&.ra dito fim
requer a designação de dia
hora e lugar para ajustlfi
cação eXigida pera art. 455
do Código do Processo C:'lil.
na qual deverão ser Inqul
ridas as testemunhas abai
xo tUToladas. Requer, ou

Ll'ossim, depois de feita a

justificaçiio, a citação pe.s
::;oal dos atua!,s confrontnn
Les e por edital dos Interes

.�A.do.� IUl,�en't.e!ol e deRConhe.
cldo$ todos pllra. acompa..,

Com o congestionamento
cada vez maior da!;, a(ne",
vias no cêu, torná_ ·;e lmpe
riosa a necessidad� de pa
<lronização do cont.role do
tmfeg,o aéreo. Essa pre00u
paçã.0 nos Estado.� Uniuos
onde mais de 70 mil !)er=
soas viajam de avião ajo.
riam�te - cabe inte'rú",
mente :\ Agenr.lfl. F'I'rlrral
clr Aeron:'tut.!C':\.

A sede da organização é
em Washington, com imta

lações em todos os 2.el'o�or
tos comerciais dos Estados
Unlc!()s para a operaçâo) de
seus controles de voo. J\!éPl
disso, seus repre�entantes
se encontram espaihalo.,
por todo o mU>1c::l livre,
fornecendo a�sistel!cia léc ..

nica para. o des�...olvime!l
to de um sistema 11l1jf�l!'me
de a.vlação em âmbito
mundial.

A fim de formar e"pcr.ia
lizado para operar e PI;ln=
ter essa gigant%ca rede,.
foi criada em ORI:lhoI'1'l 1

imenso Centro d2 Aeronnll
tica chamado "U;:!iversi<:1_
de do Ar". O ceI]! I':l IlI1h�O
em seu genero, f�I'Hec(' ('UI'

sos báslco� e �v;1.llçn.(lus
em técnicas ele aVID,I.'fi.O.
s�'; alunos prov"lll de to.,
dos .os E�tados Un!uo" c d"

aproximadamente!'lO n

ÇÔéS do mundo 1i�r�,

'j",.g'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ruo FeliPe Schm.ot, 14 - Sobrado - Foroe
2347 - Florianópolis

SERViÇOS HC"ICOS ADMINISTRATIVOS
ORGANIZAÇÃO E REuRGANIZAÇAO DE SER

tÇOS .

RUA CONSELHEIRO MAFRA - 160
FlORIANOPOLlS SANTA CATARINA
o'

O"íJiJ;Y,*L;o"?':;';á;:j\��f{lljtilj"i:;:;.�*",':"5l!.__""ifl1!""�_""__

Dt. fIávia AI�er'o de Amorim
"

.

í ADVOGADO
o

,�

DR. eLO'VIS DIAS DE LIMA
CLINICA ME'DICA

E�tomago, Intestinos, ligado e vias biliares.
Consultório:

Rua Jeronlmo Coêlho, no lB saías 21 e 22.

aesreêncía:
Rua zec Jorge 32 rene 2721.

Diàrlamente das 15 às 18 noras.

.. tende das 8 às 10.30 boras no HOispltal d'l Caridade.

DR, LAuao BAUIA

Cl:nica Geral
__ MItD.(CO_�

l!:speclallf�,a em nle"liéstia de Senhorlôls e vias url
ná:::-Ias. Cura rad1:ml das !nreccções ..guda!! e crô

nlc:;.s, do ,"varêlbc. �9nlto·ur1nârl0 em ambos 011

o"exos. DO(In�a& do aparêlhO D1gest.tvo e do a1ate-

I ma nervOlO.

) I Horário: dasl0ê.ll1,SO lloraSe 1IBs!1"bI8" i.7;CMt .... - .....

I bora!:!. - Consultório: Rua SaldanlJa "Marinho, J
l.u and9�. tesq, d .. Rua loão r1nti») _ Fone: 3.':!40
Residência: Rua Llk:erda CoutInbo, nO 13 iCbil
cura do EspaLlla) - Fon&: 3MtI

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

'FlOI-lIANOPOLlS - SANTA CATARINA

Dl SAMUJ::L FONSECA
CIRURGIÀO�OENTISl A

Preporo de co ... idode! relo oito ..eloddode.
BC�DéN AJ'10TOR I) 5 ""HITE

Kodlologio Denfóno
CIRURGIA E PRóTESe 8UCO.FACIAl
Consultório /Ru;:.. Jerônimo Coelho 16 _

10 ond::u _ Fone 22:!I ,

�lIdu";,,,o'"t'nte c!'m horos morcao.._.

ATENtA0
"RVIÇO DE MUDANÇI\S URBANAS INTER

MUI"IClPAI:) E JNTl:.RESTADUAL.
Noo é nc"",,,,<:.�óro o engrodomento doS móveis.
Iniormaçr...." à rIJa Froncisco Toip,tino, n{'3A.

fone 3305

Prepare-se para o Futuro
o(�qulrjndo lote:. � terros, pequenos chócoros e

éreos poro indústnos em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA. or,lde estó situado o Grupo
Escolar local.

Os Interessados p"derõo dírigir se diretamente 00

ESCRITORIO DE VENDI; DE IMOVEIS de

Olfo julio MaUni!

.............._ ....... ,._ ...... -...-..-._Q '"IM.-. ........... '1I

· ' ,

:li:'!11tl1:,.�_E."'= l:'Dr. WalmGr Zomer , � rc.2ARO ""�: ___3.
Garcia í '

•
�?:,',:::�O.:';;,�;:::�d.�: • Des. Arno, Eugênio e Marcílio serão •
Universidade do 8r�i1 , ,

:::�:t'::::d�.��,���:U<',�:,a homenageadol em Brusqlle. •
OPERA NOS DOIS�_VE FLORIANOP(,LIS :�:�u:; �L:�J. o��_��Le� Baile do �erfltme lerá Daf� .. �

f

HORARIO DE COKSULTAS: - Das 14 às lP :aora6 do Serviço de (.;lrur�Ja do 'IiB h' 'N ',rr li b 12 d A
A

t
-

PeI. manhã, hora marcada, Inclusive aos sábados Ho,pit., I.A.P.E.T.C. do RIo a lil a OI e no u e e gos o •
'reíercce: �a89. ��t:t::lZ'�l�:�:oe d:a 1:::':= dia Desesseis... �

CONSULTO":tIO: .- Rua Ten. SilveIra 15 - cem. 203. ternldade Dr. certos Corrêa. •
- EorF1CI0 PARTHENON

.

�������;;:EJ�:J�:,; :!:��:��t�:';:�����::�:�� �:��:�Ii! !':e��7; ���:���i:a S. A. Industriá

ecoo:
CLINICA lANTA CATARINA métortc pslcu-prcfllatieu tel. - falou o ex presidente Mjn. Nelson Próximo sábado Guanabara vai conhe-,

Ilínica Geral Oonsultorio: Rua Jcãc t'1ll �el.tOl" Stocterau. qU� apresentou um R2- cer xüeee 62 - Idem São Paulo.

. to D. 10 _ <las 16,00 l:o,.:
.a.orro de sua

. g�s�ao e em �eguida pro-
. �

- -

.

,
18,00 horas. Atende con c.uí:u.se a Ccrtmonta de Posse da nova Amanhã, excepcionalmente sera t.l'ans·,

Doenças Nervosas e Mentais �:::s �ur}�:�I��nc;��ler�:: ' �:��i���lil�� c��.\ ��I���a��Lt�cI�I�iC� �0-;. :it:��Ooh;.r::r�:l:iOR��:;u�a�o���a�::,
I prOb�tl���::�� A��7vo;�I�:':ua� Ata'::)ue:3 - �1alllat, , Ewaldo Mosunann ; 2" VIce - Dr. Roldão butante desta Coluna será entrevistada.•

Tratamento pelo Eletrochoque com
• cousom: 3" Více - Dr. Victor Pcluso Jú - - -

•
f nior; Secretário - Dr. Sergio Uchôa Re. Esta coluna vai apresentar o Baile de

•
aonde: 2° Secrt. Dr. Aldo Marcon; 'resou Pe:fume com as debutantes 62 - o local:

• �'�ir�:�r.;\,�:.�:g���:���i;edD�!��� 2;��:i �:_���: e �u�a�:o::� �ua�� :ce;l�ad2� d:1
•

- Dr. Nereu corree de Souza; Diretor A. Junho mês dos namorados, êiee, com)
nimador c- Dr. Heitor i-crrari: Vogais: Baile SCI"U em benetrcio de uma socleda·_
, [ir. Antonio eantacre, Dcse.mbargador Ar de rtlantróplca que já está prometido. •
, ;::t�!Jt;iC�,�v1�S�;� �:�i�::�mo �:lO��v�t Nesta tempora� -d: inverno, um ca·'
" do Buicâc Viana. O novo Presidente Dr. ilce de vinho do pórtn,

é
"

um bom aperL;
r ��lt��h::i�e;:I:uo<l:el;�;:�·:���ep!�.:çlJ� uvo para QUalqu: �r� do dia.

•
"Curso Preparatório Continente , e�ercicio que Iniciava. Aconteceu um sor Jolnvílle, hosperará p-ôxímn sebada, o,
OATILOGRAFIA • teia de br�ndes para as «Domadoras e pu Dr. Leccadio Antunes, Presidente do DN.

:rAQUIGRAFIA _.. ra os -t.eces". Foram entregues os prê DE, que designou o engenheiro Dr. Luzi

PRE-G�""ASIAL ADMISSl.O DURANTE O ANO .-------.tII mias procedentes dos E, U. A. aos srs: Dr. Osvaldo Aranha, para os estudos c-. Ener'
AULAS PARA CONCURSO� '" Dr. Ayriou !\�mi1AnO JIII' Walter wanderl ry; Dr, Milton Fett; Mln. gia Elétrica no norte de S .. catarina. ,

, CURSOS ESPE:CIAIS CLINIC'A OE CRJANÇA� • Nelson. H. stceeereu: Dr. Ewaldo Mos!., - - - .'
PARA PROFESSORES Con...·Ultas: Pela manhã 'mann ; Com Distinção Especial, peta rre Junho mês dos namorados. êlea, os com r

DE DATlLOGRAF)A no Hospital dl'i Caridade. • cuência Cem por Cento, Os Srs. Dr, HeI. prando presentes para - elas. ,
- Baseado n01 mais Morden.os processos eede ;. tardé no consultõrlt • tor Ferrari; Antonio Pereira Oliveh'a Net

.,

- - - .'.
gógic�:. Equipado com môquina, "0"'0'

.� 'Ia�c;�:�o��:; àsRu�j!�:nL� II ��IS�:S��b::::t��:u�r��. ��:���=I;M:��' rã�;: ::C:!:l!� ���x';�� s�::�::eréi:e;,
Oirigidc. ...elo: \'tachado. '7 _ l0 andar _ • mann; Professor Ot.to da Gama Lobo d' "12 de Agosto". ,

HORr:f6s:V6�J��;SEi::t���U����LV'" t'''�:����I�:I;:' Ru;" padre' ��j�u�r. Milton Fett e Sr. Dahl! Amim

Encontra-Ee a mmha dIsposição e de'
FClço suo jn�criç,o a Ruo Dr, Ful .. iq Aducr._ R�JD", 63 _ Telefonl> Z19t , - - - Mlss Radar Wânia Morltz, com um acom, j

o"tipü 24 oe M!jio, 148 _ 1" andar.
" '; • Com um a!r�lOço próximo sábado,. serão panhante, passagens na Várlg, p�ra o RIO';

�F� �1"=lh. '

-

,�:�:�e:r�:�:��: ��n:r�S:�h�s �:::�I� �� �:�:tii;e 0d�o����:s d�s���:d�:�SII 62.

•

"�.
, G1'l'4�" • Taujojs e M�rcilio Medeiros.' Entre os - - - ..•

�". s:r, Cúnvldadds eslâ o casal c'Olunlsta. Llliz Augusto, er.saiando a "Quadrilhq.'
"

€nt S IrUlUln
'.'

..:. _ _ Infantil" para o Baile de "São Pedro", no,
,/ (owrm;(l�f.l1 OU�<OOi.' I� .! A nenhorã Dr . .Alv!iro (Lourdes) de Car dla ZO no Clube 12 de AgôstO.
/1 Ll[ (�J,'il • valho, trocou de 'idade terça·relra. Recep - � - •

bt f'..... I .......... "
.�. çisnou wn· japtar�n::m� v�'B:��n�ec��j��, '�12a ::s:g�������jaQ�:,
, Circuland,o na "Flodcap", o Dr. Olavo próximo. I'

__ 0__ - , •
._----�-------------�-�. .

Dr, Acácio Gatibaldi

L
DR. MARIO GENTIL COSTA

Mt::OICO

OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIAWZAÇAO NA CLINICA PROF.

JOS:S K6S, 00 RIO DE JANEIRO

�������:���:�Ia
- Cardil.,,olorapI8

I -]:'••II'_r..
Direção dos Pslqulátras -

uR. J:'b.Kvx " • .)" .... uI!> BUl1.Bn

DR. JOS.i!: T/".VARES IRACEMA

OR. TVAN RAR't()� plõ" I\NORADE

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288

(pra:;a Etelvina. Luz) - Fone 37-53

�PUbliCidade
�� �.." •• em R•. C"._

e, Confecção e conservação d. palnêl.
.

em todO) o Estado

R. Fernando M...chado,6 -ti' andar· -fone 2..q 13
• - FlORIANÓPOl.IS BHAIA A NOnE

(�
, . �'

.. sou MAIS PlJIIf!rTA oo.���
.�

•
S. �'hiago

A"JVOOADO

E.scritÕrio especlal!.zado
Questões tral:..albhts..s.

\dmlnistraçào dI! bens
Imóveis. Detesas riscais

ql,1a fellPe Schmldt, 14: -

1.0 <'Inflar _ Foue&: 2511 �

2216

. ,------_.

los Salum Muller apresentará grllCjosas bajanas Clan

çando o sarnoa e revivendo o culto afro·b,asllelro do

candomblé, num Interessante show·revlsta f,�lclórico.
NOTA: _ 8�el"va ce mesas na Secretaria do Clu

be "12 de AgôsV"", a partIr do dia 1° cj.e junho .

Em beneficio do' Lactô,rio da Gn:;a da Amizade da5

Sí:nhoras dos n.:>tarlanos do E:;trclto. realizar se-á no

Clube "12 de Agosto", no dia 16 de junho, a festa C'lno

minada "Bahia li.. Noite", na qual o Colunista Social Car
NOTl'CIAS E ESPORTES PELA

lA'olO üUARUJA' '"
8,vO ._ Ctn:le.spúndente CULUMBUlS
8.55 ,- Reporter ALFRED

10,30 � Resenha Esportiva CINZANO-FIRESTONE
10,55 -- Inlormatlvo CASA BRUnQUE
11.55 - Rep""rt.er AL:t>'REl>

1:<:,25, - Correspondente COLUMBUS
16,00 _ Co,respondente COLUMBUS
16.55 - Report.er ALI"rl,l1:D
1'l,!0 - 1\.e::;enna J·7
W.:\5 .. - C()rre:;pundente COLUMBUS
19.00 - Momento Esoortlvo BRHAMA
21.00 - Report.er ALFRED
21,30 - Correspondente COLt:MBUS
22,05 - GRANDE INFORMATIVO GUARUJA
Departamentos de NOTICIAS e ESPORTES _ Tels.·
3t11fl - 3a:!2 Rádio Guarujá d.:! Florlanópoljs _ A

MAIOR PO'fe.-N"CIA RAJIOFI1NICA DE SANTA CATARI
NA

Onda média - U:O kcls - 5 kilowatts
Onda (.;VRTA - 5.97� kcls· 10 kilowatts _ 49 me

tro�

15-6-62

CI��Ml� cartazes �o dia
ChIe lAO JOSI: "

Fone: 363-1

-BAillIOS

Cine GLOIUA
Centro

as-7%,-9%.hS.

Mlckey Rooney
Mamie Van Doren

Fay Spain

l!:strelto Fone 829t

às 71h - 9Yz hs.
Dirk Bogard
YOko Tan;, em:��FLORfANCJPOLlS .'

A VIDA INTIMA DE ADAO E EVA

SpectaColor o VENTO NAO SABE LER

Censura até 14 anos
EastmanColor

Censura ate 10 anos.

Cine 81Tl
Centro

às 5 e 8 horas.

'Fone 3435 Cine lMPEBIu

Terreno Van�e-se Estreito Fom: 6295
Pat Wayne
Yvonne CraigVende-se um terreno na

praia do '"Melo", em Co·

queiros, loteamento do Sr. '

Tibau. Fac1i1ta-se o paga·
rnento.

Tratar nesta Redação
com o Sr. Osmar
Cr$ 110,OOú,0�,

às 8 hore.s
Dlrk Bogarde

Yok TaniO'DlO DESTRUIDOR

Tcnicolor EM

Censura 1\te 5 anos O VEN'F0 NãO SABE LER

Ch.e ROXY
CENTRO

Censura até 14 anos

5-6-62 FONE 3435
Cine RASA (S. José)

às B horas

EIof (.'()I.48ORAÇAÕCOMII VASP
G3STA DF CHÉ? I
ENTÃO PECA ;"�I'É ZIT' I

NOVA EU ENTERRO

Ankito âs 8 hs.

Grande Otelo
Renata Franzi m. Um filme sensacional e eletl·izante!.
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Clube Doze de Agosto - Dia 9 de Jtmho - Sábadc - Elegante soirée cem escolha de "Mbs Perfume" - Palrocjiiio de Elizabeth Arden e Jamal "O Esta·

do - Abrilhantada pe�a fiimosa Orqueslra "Los (avII!1IS de Espal'lha", Reserva de mesas na Secreiaria10 Clube __ (RS600,OO
---

--._��_.-_._- -_.��'.-.'-""---""'--"""'''''''''''''''!!

�, - -, ,

MEIiH�R ALlMENTA�ÃO ��"
PARA MELHOR' SAUDE '. •

D MARIA SllVEIilA �
DIRETO" D"- C.OZINH .... ROYAL- tll''''-Inrrr.
_ ,tlfllllfíljUL:Jlilll

êstes blscottos, com suo tõo rica aparência fc;
zem uma festa por si eômente.

.

Mos se o dia é de teste. os biscoitos fcrõo vista
de grande gala.
BISCOITOS GRANDE GALA
2 1/2 xícara de farinha de trigo
1 colher (chó) de Fermente em PÓ Royal
1/2 colher (chá) de sol
1 colher (chá) de ccnelc em pó
1/3 xícara de- manteiga
1 xícara de cçeccr
1 óvo
J colher (sopa) de raladura de limão
2 colheres (sopa) de creme de leite batido
, Peneire juntos a fprinha. o fermento, o sal e a

canela. À parte, bate bem a manteiag com o açucor,
acrescente o óvo e continue batendo. Junte a r clodu ,

ro de limão, o creme de leite e, por último os ioqre ,

dientes 508COS. Misture bem. Deixe descansar 45 mt.,
nutos e obra com o rôlo. Corte com forminbcs espe.,
clc!s e asse os biscoitos em tobulep-os untados, em

forno moderado. Deixe esfriar e guarneçd com glacê,
confeitos, nozes picadas etc. Guarde os biscoitos em

I,..,tn<; hem fechadas.
GLACt
1 cloro de ôvo
1 xícara de cçucor de confeiteiro
.Mexo o clara e a ccucor com um colher de pau até

. tomar assistência Escolhe sôbre as biscoitos.
NOTAS E SUGESTõES

Se você sente que seus filhos nõo e-stão cornerrd-,

�mo refeição mctjncl s'lficientemen.t� nutr�ti�a ex��
.. mine o assunto com cUjdaoo. Caso voce este-Ja InclUln

-do frutos ovos, leite, põe ou cereais, pode ter cer!e�a
deque êles já têm aí uma boa base. Caso contraTlo.
experimente servir êsses alimentos. aos poucos, o

princípio. As crtcnçcs ocettcrõo muito melhor peque;
nos porções e repetir é muito melhor do .que. servir

uma grande· quantidade de alimen.tc: do pn�e.lra vez.

Também a variedade faz as ref<,çaes mais Interes.,

sor-tes. já que a primeira _r�feição frequente�en_
te cai na mesmo padrão diana, sem oferecer a no;

vldcde", tão do agrado das crianças.:.. Apenas um e_

xemplo: experimente uma camblnaçao �e" suco_ �e
frutas ou "vitaminas" de frutas. Outra Ideia: poezr.,

nhos' ccsetros, pelo, seu. sob_ar dif�rente �'J pelo seelu
formato nôvo, acrescentaroo mais interesse a ref -

çõc m:���o�reserverá o scbor e o aroma do chá., se.,

guindo êstes simples conS€·lhos: conserve OS saqul�hJs
de chá ou os fôlhas sôltcs em recipiente- bem f::c a �
em lugar fresco e sêco. O reci�i.ente em q�e voce guar_
dar o chó deverá estar tmpecóvelmente lImpo e c0t;"l
pletamente sêco. Ao preparar o cho, use sem�r.e 0_

gua fresco. A ógua préviamente fervido e- qu� ar re:
aquecido ou que estiver fervendo durante mu�o tem

po nao tem sabor estragará o sabor do chá. ar ou_

tr� lado a oáguo que�não estiver fe-rvend� no_mo:;;
to de ser despejocJa sóbre as fôlhas de cha. nao p

ró retirar destas fôlhas todo o seu :.cabo.r.. bô-
Ao abrir a porta do forno poro v:nflcar s� oe de

lo estó cozido, faça70 lent0r;'e�te. pOIS um g
.

p
ent

ar frio sôbre o bóio pode prejudicar no seu COl:Ir;'d /
Se você é muito gorda ou muito m.agro _ .CUI o �

com as roupas listrados. As listras h?nZontals a�en
tuam o tamanho do busto e dos quadr},�o�:��'o ��r �:
��� f���r��i7i�!�������r�iS��'�����=cem" ainda mais

as mulheres de pouco pêso.
f

- de seus
Use sempre ovos frescos na con ecça? . entre

bolos. Não existe diferenço de. va�rd�f�tr��;� é que
os ovos cmuns e ,!S ovos de granJa..

escuras e os bo_

�s o�����I:su��c�:: �� g::�!q:���ia, ma��-

Calmantes P��o�,�ltFd��q��I
desastre ::U:���IU�:;i:a�::� '��
Boa parte dos automobL biturjcO, basta peque�a. d.O

llstas gula, hoje, -em condi·
.

se de alcoOI para o mdwI

ções de verdadeira embria duo. ficar em estado de em

guez sem o saber. Quem briaguez_ Essa propriedade
det' esse alarma foi a so- dos barbiturlcos, de exaltar

cledade alemã para a me a ação do alcool, não é no

dlcina no transito, recente
vldade para

\ a ciencia. Mas

as �xperiências conduzidas

por médicos alemães nas

clinicas de Hamburgo de

monstraram a perigosa len

tldão com que os barbitu

ricos são eliminados do or_

ganismO' humano. E' essa a

razão pela qual muitos au

tomobilistas guiam em es.

mente reunida em Bad

Oynhausen, em Hamburgo
Dos relatórios lidos no con·

gresso resultou que o con.

sumo, já ,generalizado, de

sonlferos e calmantes ii.

base de barblturicos é res

ponsável pelo grande nume

ro de inexplicaveis es adas

de embriaguez que causam tado de embriaguez sem o

'�;1e!\tid,ãb dos, reflexos, inca- sab('rcm.

rpá&fdã"a��' jl1lgar, .. à,. �.>i ... ,.

COLUNA
CATÓLICA

UMA CARICATURA DE UM PRIMEIRO DE MAIO
BONN, 27 IIF)
O Serviço de Imprenso do Partido Soclol.De;

mocréttco Alemão escreve hoje o respeito dos 44
slogons lançados na Zona Soviético poro comemo
ror o dato trabalhista dêste ano o seguinte:

. ,

"As 44 palavras d e ordem lançados pelo Co;
mife Central do Porrido de Unidade Socialista
(PUS) tem um efeito de uma bem calcu lede cort.,
caturo da dato f estiva. Suo finalidade é fazer as
mossas marcharem s ob O seu signo em desfiles mi
lttcqzcdos, obedecendo aos comandos vindos de ct,
mo.

,) \
Trabalhar nwois e "mais barato"

\Entre outros O slogan número 23 exige que os
trabalhadores na índústrtc e do campo" trabalhem
honestmante", No linguagem oficial do Zonc isso
significa que trabalhem mais, o que é comfirmodode foto no slogan 24. Dos operários no indústria qui
rn.cc exige se no slogan 27, que melhorem o quo.,
lídcde do seu' produto e que aumentem as normas.

Aos operórIos no indústria de construção é re.,
comendado trabalhar "mais barato", isto é. abrir
mão de porte dos seus salóriOs. As "mães e mulhe_
res

'

estõo sendo chamados a trabalhar em fábricas
no slogan 40. Os esportistas devem tomar consctêo, .. :-1cio que ce esporte nõo é feito pelo esparto, mas sim
"pela glória da República". F inolmente, o slogan
44 declcrc ser urnc honro poro os Súditos de Ulbrt;
cht vestir o farda·

.

T�adi9ões p ,erdidas
êsse panorama demcstrc- que nodo restou dos

antigos palavras de ordem demOcróticas e huma
nitários do movimento operário e oue os habitantes
do Zona estão obrigados o se·manifestar ocblícc.,
mente justnmente POr coisas que contrariam cs ve ,

lhos tradições. .

AUMENTO E DISTRIBUiÇÃO DO CL'�O _- TE_
MAS C�NTRAIS DO CONCILIO

(Jarbas Furlo" - poro o CIC)
Dos 12 Comissões Preconctltcres já recebeu (J

Papo mais de uma dezena' de e studos e propostos
sobre o pl'e_poro, discipline trabalho e santificação
do Clero. Os esquemcé, por um maior aumento e
melhor dtstríbutçõo- dos vocações eclestdsttcos, "en
frentam OS problemas mais vivos, mais universais e

mais necessitados de .urqertte solução".
lnterêsse universal: Para o Papo João- XXIII

"êste oseuntc é umo preoGUpaçõo·-diória'., é-suo con;

tinuo Oração, É o ardente desejo de suo olmo"
..

�
gravidade do temo multipliCOU os congressos ncctc

ncts e tnrernoctoncts. O recente Congresso Mundial
dos Vocações, em Roma. propôs soluções ovonçc;
das e de largo alcance. A Igreja preciso urgentemen
te ce 200 mil novos sacerdotes. Apenas 4.238 se

ordenaram no último ano. Noto-se- que a população
mundial cresce .anuolmente 47 milhões sendo 20%
ccrôljcos Seriam então suficientes os 390 mil sccer

dotes poro OS 520· milhões de católicos e paro cnun.,

crer o Evangelho aos 2 bilhões e 600 milhões de hc,
mens?

Ademq��, ;�c;d!ftribU.iÇ�- d[?, pera �. deficlente.
Na Américã��rtfh�'Õ$ AOO;!6d;; católICoS e nem

2% dos sacerdotes; no �u o"ptl,õ;l'lU!% dos cató�icos.e
66% dos sccerdotes. Os jntino_americonos noo dis

põem sequer. da metade dos sacerdotes d� Itólio.

Soluções do 'Concilie: As informaçoes fazem
crer que se estuc.:oró e apresentará 00 Papa "um es

quema que prevejo o
. '):loSsi.bilidadé, e. mesmo o ne..;

cesstdcde de distribuIr :1101S homogen-eamente o

Clero pelos diversos poises católicos sem esquecer
as exigtmcias do mundo missionário". Poro aum::n_
tor OS Ministros do Igreja, o esquema das Vocoçoes
Eclesiásticas conelamo os católiCOS o empregarem
todos OS meios possíveiS; "em primeiro lugo:, �a
ção, que ê o meio mais fácil e eficaz; depOiS, o miL

trução religioso das crianças e do�. adultos, a. for�a
çõo dos jovens. e dos espoSOS; frequ�';tes publlcaç?e�
sôbre o carência de sacerdotes, auxiliaS _aos semlno

rios e organizações da Obro dos Vocoçoes Sacerdo
tais em tódos as Dioceses".

Decidirá o Concílio socorrer OS sacerdotes com

cooperadores leigos munidos de Ordens sacros? �

prematuro dizê_lo. Mos é certo que o comprexo�ro
blemq "esta bem presente- aOS Mem,bros da Con:II�_
são Central". Mais do que tudo. porem, o C <?nc,h?
espera vivo colaboração dos catóricos poro difundIr

o Crlstlanismo. É o assunto do Comissão do Apos_

tolad'Fo��o�ã�i�C:·Clero: Como no Concílià de Treo

t insistir-se_ó n.o competente} formoçõo espiritual
eOéultural do Clero. "A finalidade dos longos o�os
de seminário é único: formar sacerdotes no� c�en_
cios sagrados poro qu� �es.e,:"penhem com dlgn.ld:l_
de e competência o mmlsteno pastoral e adqUlr�m
visão universal dos problemas mod_ernos, c0n_"lo _

m s_

sõe s, opostolodo dos lei�a�.:. unia.o �os" cnstaos e

órgãos informativos_Ido OplOlOO publico .. .'
A êste respeito grandes esperanças InspIro o

próximo Concilio.

NYCRON
A FIBRA POLYESTER EXCLUSIVA DAl

SUDAMTEX
.

Você já sabe o que é!

I
1- Ao comprar NYCRON,

verifique sempre a eti

quêta NUMERADA. Ela
é a sua garantia de

..

que está comprando o

autêntico NYCRON!

, I
I

I
I

�um parlo �erlgoso a quem- se �e salm?
LONDRES, mala (lBRA- tenente seja menos repro., guns socíotogcs, ninguém que uma solução aceitável

SAl Se a vida de um nas- vávet do que matar o nas- parece examinar um outro para todos ainda não rot
cituro, ou da .futura mãe cíturc para salvar a mãe. lado da questão: a opinião encontrada, na polemíca
cprr:.e I=!erlgo(I}J.Wl:,portO:jdl-. - "Isto equivale a Ignorar do marido e o interesse c- quejora-sc trava na rnata-
ficil quem deve decidir es - disse o alto dignitário ventual de outros filhos". terra. !
te flerrível dilema: sacrlfi ecleslastico - que deixar Em st.ma, tudo deixa crer

car a vIda da mãe ou da cri

ança? A esta pergunta o

arcebispo anglIcano da

igreja de Gales, dr. EdwIn

Morrls. respondeu que a de

cisão soberana cabc à mãe.

Mas a resposta está bem

10ge de satisfazer a todos
Os médicos. Estes não são

unanlmes, mas prevalecer
entre eles a idéia de que

::;:':,�,:,v�'�'OO�:::'p;O' Ed I� ta I da Praçavocar a morte dessa mesma

pessoa."
DISCORDANCIA A Doutoura Thereza a saber: Uma caminhone-
Uma discordancia parcial

à tese expressa pelo arce

biSpo angelicano foi manL
festada pelo secretário do

arcebispo católico de West
minster, mons. Derek Wor_

lock, que declarou que o

ensinamento da Igreja Ca
tólica sóbre a materia é li.
Cito sacrificar a "Ida do

ürisólia Tang, Juiz de Di
reito da Comarca de São

José, Estado de Santa Ca

tarina, na forma da LeI,
etc.

Faz saber a todos quan
tos este edital virem, dele
conhecimento tlvel'tm1, OIU

interessar possa, que o por
teiro dos auditórios deste
Juizo ou quem suas vêzes
fizer, trara públlco pregão
de venda e arremata_ção a

queIJo mais der e maior
lance oferecer, no dia vin

te e seis (26) de Junho do
corrente a .....o, às dez (lO)
horas, a po.rta do edifício
do Forum desta Cidade,
situado à Praça Municipal,
o bem penhorado a José

Bernardo da Silva, no exe
cuti-lo que por este Juízo

_q_U'_d_clx_'_'::,�lm::-:o'=",-'�'-:-P.,,"'=-:-=- -,-_==:::-I_h-:,=m:::-o_vo_,-,T_'O_·",...IO, _S_Oh_U'_', .__ .. _ . __ ._

lVAM O TE.RR1VE.L 'I

líl:8'";;;� 1&[1l_k�j:_�. �,l
lN_;:?_

.

� =�_:___/.- _�� ��� �..q,
L. ;;__::::_;-_

=

d .'" ....... '

... ,....... ..... • •••._.. ':;- '.'.
-c j U·

te marca Farde, motor

Rit;bxy-90641, cilindro oito.
ano de fu.brlcação: 1951
Côr verde. Cahssls 190646,
lot ou tonela�em: l.000

quilos, avaliada por trezen
tos e cincoenta mil cruzei
ros (Cr$ 350.000,00), E ·pa
ta que chequ� à. noticia de
t-Jdos que os ruelram arre

Inatar, se passou o presen,
te, que sera publicado e a·

fixado d� acôrdo eom a Lei
Dado e passado nesta ci
dade de São José, aos vin
te e quatro dias do mes de

maio de mil novecentos e

sessenta e dois. Eu, (Ar
naldo M. de Souza), Escrl
vão a datilografei e subs
crevo.

Trereza GrJsólia Tang
Juiz de Direito

6-7-26-6-62

se deve basear a decisão

em conslde'r�lações prati
cas, uma espécie de crlté.

rio fundado, em suma, na

lei das próbabllid",des.
Para o chefe da Igreja

anglicana de GalC's, entre.

tanto, não é muito aceitável

nascituro.

"Isso não equivale a di
zt:r - esclareceu 'mons. WOl
lock - que se deva matar
a mãe. Felizmen�e uma -es

colha tão grave se apresl'n
ta multo raramente e o pro
blema da ciencia médica
permite manter discussão
-em plano bem teórico. Mas
a dificuldade da decisão no

caso em que surja o proble
ma, perman,ece. Me&mo
porque, como observam aI.

que os médicos arquem com

responsabilidade tão grave:
não é justo, na opiQlã.o do

arcebiSpo Morris, Qile·o obs

tetra ou uma parteira. pos
sam decidir por si sós .sacri

ficar a vida da fut;u�a:· mãe
ou do IlQScltul'o. Nem o

dr. Mortis aceita a tese de

Roa Trajano, 12 - Sola. n.o 7 (Edificio São Jorge

Fone - 3450

Tem Poro Vender
_ Apartam�ntos de 2 e 3 qUartos
_ Cosas de Madeira nos Baueiros
_ Terrenos.: Morro do Geraldo -

Jardim Atlôntico - Jardim Àera.4 .•
porto e nos Barr,l!iros.

�_ i-":;'!ilh.. lhO"; ... t.",.."L.oI,,�;.

"..;.,,;. ....
.

.. ,
�,..',
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lU ANOS OE LABUTA CONSTAY-ft

PELOI PR<jGRESSO Of

SAN,A CA1ARINA

H(\ SETOR

l.'POkTIVC

------�-----
------- - -----

Br

Associação CIH Cronistas Esporlivo$
úz �.�Mil Calarina

EDITAL

De ordem f nJ ')f rr"sidf'nte, c.qrutQÇo. todos
os Ass'JCiocl' , r I nttJode poro a Assembléia Ge_
foi cxtroordlnol J s"r r('olizado no próximo dia 9
(nove), sábado , 1 �de provisória, altos do COJÍ
feitoria Chiquln 1 Q<; 14 horas.

De ccnt( ,dat, cum o que Determina os Es_
tatutos, SErO n _ <Hlo..� dois terços dos Associados
para que o Ar 'iia pesso funcionar em primeira
Cunvocação f nJo a mesma ser realizado mei':]

�O��e:epo, c m u qu·( númC'rO de Associados pre�
Estará no Orel _m d Trabalhos'
1) Novo Forrr:a d'! Cobroncos das MensQlidddes
2) Prcstocã" dt.' Cont(S� p('lo Ex_Tesoureiro
3) Assuntos di r os de Intcrêssc da Assoc::oçQQ

rlnri ,nu li', 4 de junho de 1�2

�"-·'I
Claudio Olinger Vieira

1,0 Se�retório

---I
Dia 12- DOS NAMORADOS,

-uldade de Ciências E_

Dia 16 <;ri:R�E DA ENGENHARIA, com
melódico de NORBERTO BAL_

REO ... TOR:

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARE.,

MAURY BORroU. RUI LOBO F

GILB"RTO NAHAS

COLABORADOR_S, DIVERSOS

as quartas

Segunde a rC'?ortClf'i'm
conseguiu apurar o a-ouro

paulista Romua�;I) Arrpt
Filho, mais uma \'�,� eux:

liado por Onoertc Naha. f'

PELE' RECORRE À lUSnç"ntrá ae repreeent-ccôes pdn

eipa i,; do Marcilio Dins c

RIO, 5 - Edson Arantes

do Nascimento, '\ mundta!
mente famoso Pelé, «cat-e

de requerer, perante a 1(1

Vara Civil da capibvl, n '11)

uncecêc da Edltorn P:l.:.I ..
lo de Azevedo Ltd:l" que

publiCOU o livro :'F,11 Sou

Pelé" e também do repre.
sentante da Agenei:l Euro

pa Press em São Pau'o,
tendo em vista pilbEr:t(:ôe,�
feitas no jornal madrilc

nho "Pueblo"" C')nsonr,ie

A IV VOLTA AO MORRO
EMPOLGANDO

Quem vencerá n J'J vot,
ta ao Morro?

Permanecerú o +;blfl de.

campeão da cornpen-no !o

ra do E�tado?
Voltará um corre-tor' cata.

rtnense a íonquíato r tão
ambicionado galardàoi

'

Estas são algumas das
múriauras pnrgunt.ra C;1l'.! o

amantes cio pedal e�t;l<l �l

fazer quando o aS�'JT'!!) ,:,1

IV VOlta »o Morro e rccn

ueeoc.

Evidentemente que

partamento de ESDU',H :,<:,1.

Rádio Guarujá a ,�ad'1 "':�1O

que passa ma's ie uc-uca
com o objenvo de ';'1.0'-1:' :,<;

falhas cometidas '13. prnva

anterior. apcrretco r ,,10-'1

Tradução tio "NO���,l Jin)]

deis - OG Sjo Far�·t I·

desde 7 dr feve:?lr,) JI'

1962

(Editorial do Red.l�·Lm
Chefe Terje Baa:�rud,
O redator e..:porLi,,'o Ei,

nar MuntheKaas, da "\'er

dens Gang, extr ,�va.'!();_l.,<;e
onLem em desespeto oJ fú,
ria ao longo de 'I rclunas

A causa foi .o fato de tl'I

sld.o recusado as desponis
tas da zona de ocupar"i.õ
soviética vlsoo de ent.rada
na França para ,narticip'1
ção nos campeonato:: nJpl;,
nos d� Chamonlx,
A coisa se tornará r.lr,n.3

pior, disse éle, Campeona'
tos e mais campeonato!: po
derão ser ellmiI!ados, O
mundo ficará imóvc;, Esta
ê a no�sa Interprctar,'Jo aas

palavras,
Seu título dizia: "Nâa

deixe::!. o esporte transfor

ía assegurado nascer-co

daí, consequcntcmont«. "'In

algumas opcrtunt-to I{,�, os

erros que "fio notadas
com o truuscursso t!'\ nr«,
va. cabendo então � Dep-n
tamento Esperiallz':lrlo da

Guarutá, registrar a tarte
e corrigi-las para 'I ]J ó-t
ma, Asst-n vai 'iC'n:lo 11"1-
balhn rtuqueles que s.b en

volvidos nesta prcv I. naoto

nal que. poderá se uransrcr
mar em Internacron.u -tc
um momento pata ')ÚL1")

D,

Dentro ce mais alguns
dias. estaremo • aore-enrao

dO. outrjls detalhes 'l. rcs

pe to desta n-ova (IU::- ,'m�

po'ga e atrai par.i si as. a

tencôea do públi�') que pil
raretamente vai uccrup.r,

de�portistas I':!prcsc\..an
tes deve tremular" ban
deira da zona ;;.Oviét!c,\. SI'
vencem, o "Hino Nacion.. '

serâ tocado,
Dessa forma, todo ��trl.

belecimento de esr-:;,'!;eS sQ·
transformou numa .';.lmpêl.
nha dI! propagnnd:l para r-.

ditadura, num m.�m',}fo tii"'
luta para a inCOi"poraçfl.o
de outros mllhôes,
De modo geral, l'cnror·

mou.se o Ocidente com tnl

situaçâo, A mo.lorla. dos a

tletas {lue vem da �ona o·

cupada' detesta sem\. rjúvi
da a ditadura. Nilo C pOI
culpa deles que is�" ,I! a,�·

sim, E nós no. Ocidente
consideramos o esporte
tanto como um sadio ex!'.

CÍcio físico quanto com,) um '

meio de confraternização
dos homens entre si. Fo.
ram apenas os Soviético,;
que antes da guerr;\ "e re�

mar-se em alavanca para' cusaram a participar ele
os Jogadores de xadr('::, de competições mund!:l.;� qt16
Berlim", não fossem polith:as. Um
E' isto prec,i�amcn� 0,\ Meluikov jamais <:l�via ('om

que há multo Ja se terncu _petir contra Ballangl'U�1
um fato, é. para Isso ::ue Agora é outra coisa,
nos do Ocidente contribuí- Se um russo tem pos'dbl
mos com nossa atitude, pa !idade de vencer, é mando.
ciente e liberal, de COllces, do para além das front,cl.
sôes e recursos. O "PeCjlle... ras por moUv,os propo.gan
no Lenine" vergonhoso no dísticos, Mas existe uma
me dado a Ulbri'!ht pelO:? certa fronteira Que nos eto
alemãcs da Zon:=t 8oVJéti, Ocidente não devemo; \.rans
ca, já desc.obl'!u há muito por. Em nossa .opln,J J o
tempo o valor propagandif segulnte é necessário!
tico do esporte, S� não se Quando os vigias dos des
conser;ue o reconhecimento portistas de Berlim ociden.
da Zona de Ocupação 50· tal empunham armas au

viélllca c('mo Estado ;;ol1e- tomáticas e atiram sõbre
rano, por outr:)� pa;hieSvizlnhos que fogem, quan
que não os da. ditadura ver do fanfarras nas arenas de
melha, pode.se u·�a- 1S rtes desportos se misturam com

portistas de tal zonJ. �omo salvas de metralhadoras a

passaporte
.

para
tJ Ina iS Liderança �� jogo outra vez: Figu.eiren

����J:�EJ D'J' ;"�Ol�������o��:�� S� x ftUetlco na tarde de damlngo
TENTOS DE:" ii. " r) _ DEMAIS RESULTADOS MaIs. uma. vez o puottco bém "daquele aub-mssnto.

ncnanooouteno reru enec, O ponto alto dessa parti",

MAIS UMA VEZ O TRIO GILBERTO-ROo ;0 de asststtr a umu boa da será c coteje ãc juve
partida de football que rcu nis que poderá da!' ao b't

MUALOO ..SILVAttO DIRIG,IR4; :�rlurno a,�es:!:;���fl�;:���' ����:n:e tí��J.�'d�O(�aJ����c�
MARCI'UO X BARROSO �!�����':n:;, ��Ub:u,�At.ll;i�(:�� ���:�n�u�a p���egi�,�\\�����

suvano Alves Dias, vl)\ta'= to de lJstrelto: e .do l"jªu�i� nha -o empate.
rão a comandar na etdado rense Football Clube tant
de Itajai o cotejo 111'" reu

DA RODADA _ OS JOGOS DE HOJE

\Em luta drc e.: :.] ,que mon,cpolizou asate,nçõesde todo o munJo, o " .J.,pe selecíorrcdo do Brasil con
sequíu levar o melhr )re o Espanha, por 2xl, em
reaç?o fulmin 'ni

,

o ·)S esícr perdendo pelo escore
I

;:I��:C:;U�n��' .';,r Vl� e��1 �;:�vohnet����e n�om������rro 1
no fase final ,1- u firme poro a vitória, consequ.n )
do empotor c uir coloccrcse em vantagem, em
ambos os ocn'. ,I:, par intermédio de Amchtdo. o

Iqual justific()\I 'l, uo escolocõo come substituio de Pe
lé, embom n ,!,'{co;' realizado uma grande partido,
orevcleccndo. porem, a sua classe de goleador exl,
mio. I

Forrfl"ll n n, I c' m Gilmar; 0jalma Santos, I'����v�,NA�O
c

'nh�O��'I)O� Zózimo; Go-nncbo Di

I Não jogou nil F��n ça O Metro�ol
Oé:MAIJ RESULTADOS I Sêgundo consevur-ras a em virtude do rntcro do

Eis os dom r o-ultndos do rodado de ontem: I purar, o E�p:1rLe "::u-:"� \.11' cpmpeonato francês, I\ssir.l

�� Ãr��I, p�s��e;�nC�U2Qu�iCtile O ! :raolPa�I,'ne<nl:"ViZ:"I'.I"C",,":',i,d.,,'.',,',�:.' lIf'nd'J, os mineir:1� cmlli-

'" 1 " � _, llIHI1':\O sua exc'lr<'u ,lür
Em R..--n �', 1 Hunqrio O x Arq�ntina O não exibiu.se na ;.' ,11W). r outros países da E.1FOp:J,Par8 h0i" c t',f'} marcados os s€guintes encon_

h0<;: ColAmbio.x Inf'},'-'Irlvio Suíço x Italio, México)'
Tchrcoslcváquio e Culgário x Inglaterra,

Marséha, respeC',iV,\[lH'!"'!,

Cantinho ESPORTIVO
Num verdadeiro desrespeito às leis esportivos do �:!�st:, lonc�;..i:;,�7\1!f��..

:��'a�h����� b�I�1b�ã������:r �o,,���'��: �� ��ir�i�: dld.o vem dlvulgalld), C'l'

-em vigor em nosso País, preferindo prelior no exte_ !�:n�e ��t/�����(l�\d:,ai �,���rior nos ...\ias 26 e 27 último frenle '00 8ainer e Erta
respptlivamcntlc, Com l,reita, ê claro e eVidente COlllpfová.lo anexa llmt;.

(IU€ o bicomprcio catorinense devt.'I'ó ser punido s�_ pagina de "Pucblü", eo - • - -

Vl'romente relo C,o�ls',lho Noclcnal)s:le De,�portos, O$_ rl\H'. I�fct!vlullentr, �(' rl:t a Surpreendente
sim como outros agrclniações tombem o foram, Por. rcpr(lcluçi'í..O atr11)1,lnfln,<:C>

que isso Já é mudo fofnquJce; se existe a Lei elo de. l�g::�!�r:�s nc��t:;Olq)r�: derrola de Maria
ve sl'r cumprido,

nõo f��SmS(�eà�����us:��������t�� ���a� p���dd;�� �:;i:a��:oden��n hl��;:c, �'�� Ester Bueno
cio, então deverõo sl'r cumpridas rigidamente, Mos desconhecia totatnl"nt� o BIELEFELD - A de�r')
as agrl'mior;õros nacienais I(]ssim não o querem f07.er faLo, do qual sõmen'"c te� tà da bràsileira Marl�. �.

ainda que punidas, ('petindo o acontecido de qual'_ � ve conmclmenlo há pouco ter Bueno, na setn!fin:u cip

do em vez, Issa ,não pcderó con'inuar; alguém deve_ tempo, Entretant'J em cor. individual feminino 110 101

ró tomar severos providencias no sentido de acabar formidade com o l:ú:"t,rnto neio de Tenis Bil'kff'ld,
com êsse abuso, cem essa fofoquice rePito ou mes_ que firmou com a E'!it'Jrn constituiu a maior ,�l:rp!'c
mo com eSsa verdadeiro falto de respeita às leis CO,1S Paulo de Azevedo Ltán, :có sa da jornada, Tvhria l'��tc[
tituciotlois do Pois, Se os clubes do Rio São Poulo mente poderiam 8('r reltas Bueno foi vencida p':!la :lle
e PMto Alegrl' são severamentf' multadas, também o traduçôes ou renroduçôe� mã Renata OstermallJ. I)or

bicpmpeão catorinense deveró pagar bem coro pelo do IIvrÇ>, a qua.lquc., tltulo, 7-5, 5---7 e abandl)lw duo
pl'êço do êrro que cometeu afim de que não volta o mediante preVlR aq1Jle"cen� rante o terceiro "Sl't"
rcpeti_lo � bem verdade Que como catorinenses que cia sua, Dal (J pedida para quandO a contag�m en df
somoS d(!veremos nos sentir orgulhosos de ver uma

que seja a empl'esn "i1,otifl 0--3, Na. final, R�nai;l Os.
agremiação de nosso Esl'odo representar a hegemonia cada de que, em hlp�te,;e termaCl enfrent:Jn:. sun
de noss() footboll no f'xtrongriro, Entretanto, o que alguma, permite as repr'J . compatriota Edd�.l,IH.iinr,

��I�e�1�;�I:i��:��irp�rq��r��:0 c����Ov:n��:io1�� duções aludida,s, De!!fo3 f,ua que gar.nou da all�'ti':!lian�

correr €m erros de tal natureza. A lei não f')i f('ito =��iSt�:ée�e ose;ep��,!���:� ��,B�a��nn po:, 7-5

sOm@nte poro um e sim poro todos_ Não so O Botah"

go, Bangu, Palmeiras ou Grêmio Port�olegrens; de_
v€m c�lmprir rigidamente o mesmo, Nao, tombem os

mineiros se ainda não tomoram conhecimento do

mesmo deveriam o ter feito o maiS tempo_' O certo I:!
DALn-. que agor<l, é tarde poro conseguirem ar�ui"nor o que'

Dia 23 -, ,oh, d F' to Junino, com Bondinho esteve errado, />'3 partidos jó foram realIzadas € ')_ Gelson Demarin qll� rele

pinh , r �ro, vergomota, etc. goro só 00 CND caberó o palavra final Aguardem riu o clássico de Tubarão

NOTA - R se de MesaS! poro as festo5 dos I mais cedo ou mais tarde elo virá', , , '
com auxiliares tambem tia

_____����� n� �e�}�I_I,_,____ Gilbtlrto Paiva capital, �eve des�acaela R ...

tP. da Europa Press, que.

segundo revela o [nrnul cs

panhoI é quem e<;�á 'tislrl.
buindo o material 11:;' Eu

ropa, Pelé pede, atada. ao
assim, com o pa';.lJr' -Iu

i�iZo �uoens��;�lrr�ill�a l�S::� tempo. nhando também o ae-cnrc

nha eu São Paulo, Hm...
E notório que Ull'l. ('00'. lar da Copa do M'lIlQ".

vez que se trata 1e crime ���;J�� daet���a�la���i'l\,;'�:� Pl:�ei;ec;��Ô�:r a���[a:"�t�:'
cometido contra cldad:i..o
brasileiro em sua pak:l, �!v�:�s n�e����::;,Õ)�';:�:�,�: �aannao tr:��r��sf�e�����I��:
�:;���a':e�:, .o:�;\) �a�'��e� ta grande trabalho, ubli- depeodl!ndo exclu.. ivamen

va o alreno de p:eitf!a: :n. gando aos oganizadn':c� j3, te do matcrial qUf' asti

denização pela divuignçáo
competição a �c d��(lObl"l. por chegar, direLl:ncnte

na forma ja ind��artl.
rem para qUI! 'Ü ZU'·".'';hJ�'' de Curitiba,

VilO ;:i'C:'�o�'�,�;�;�,�� S-obr--e )00-ga-d-oreS--d-eX-a-�::::�:::.�u as nQ"'i"",õ"
-

drez e Genuflexões

do Barroso,

SAIRAMoS� BEM NO INTERIOR
A'RBITROS DA CAPITAL

tuação naquele, c\ás�ic:) que
foi vencido pelo Ferroviá.,
rio por 3xl.

Por outro laf10, Gilberto
Nahas e Silvano Dias, \01
taram a auxiliar Arppi l-'i�
lho em Itajaí e tomo Q ir

bitr!) tiveram trab�h(1 ccc

reto, Vlrgilio Jorge que re

feriu o clássico At'ni x FI

gueirense, tamb6m tf''VP
trabalho bom o quo' ntestn
que as coisas niiu !ião r(l�
mo afirma de�erll\inado
cronista esportivo. q'lP. [em

o prevllégio de sl'r (l 1ll::1I0r

destruidor do Df';lárt"Wll!!l�
to Técnico da F,C,F,

Com respeito �o'l vj;\Jen
tos ataques ao Departa
mento ãê arbltros, o Dire�
tor do Departament<, �r,

Salvador Lemos d'1� Santo,,'

,V.vai acompanhar o Brasil na

m)P]& J])(Õ)
�(Õ)�
ti

Ouça a mais perfeita cobertura dos

• jogos do Brasil no Chile, lance
por lance". emoção por emoção!

"TI FLORIANÓPOLIS�
i:I?�iIT [IUIITi

Iri rt$1'oAneFDêiNÍANO
,�

afirmou que não s.. rflo 05 alavanca, Se ali vivem su

ataques gratuitos que ::J.�s a!'! e�posas e filho�, mães
morallzarão (1 departamf'!1 ou pais, pode.se trazê-I1:'!
to técnlro e que eonfor:ne sempre na. corda para cha
ate!;t,a os �omenti'io,� d� má los de volta, dep,}is df'
outras cidades on1!' tE'!n haverem pulado::o Hol�

nluado no,�so,� árhitror" f' menko!]en, eorrlflo 1500
si'í.o mp�mos ,�oll('lj! IClq e meLro,� ou venrld0'l um jo
ll1f'�mo na r:Inlbl 't ll('rrrn go de futebol. N0S p:"ogr:l
têl�f'm de tl.rblt.ra�,'m boa!! ma!,! deve flr,urc.r "RDN'
tem sido lPll fato rir f'�ti slgln r�om que se dl�I�!hl ti

mulo para O� a['litnr'or"�, ditadura da zon'\: "Repll
C;U merecem toda SIIII. c.on bUca Democrática. Alemã'

fiança, Onde quer ql!e .l�ilcm o

dispararem de uma esquI·
na de rua. de Berlim, quan·
do discos e bolas de arre,

mêsso são substltui.10� pr r

granadas e atirados rO\1'

deci,;ão por sôbre uma

"front.8ira nac.lonal" que
consi�le muna mllraUl:\
chine�n. w[\.'iLruidn atl'aves
de uma. cidade pen!1a.mIJ6
ser demais Que o i'lubclltn.
dor U1brlcht pr.ocur� tl:'!1r

l!_I"oveiLo de um RCl�knlt

(Conti�un. n3. 7,a 'pag,)
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:'Irmandade do Divino Espírito Saniô�'
e Asilode Orfãs "S. Vicente de Paulo"

CONVITE

De ordem do Irmã!, Provedor tenho o prazer de
convidar aOI5 membros desta Irmandade às Exmas. Au

toridades e ao povo em geral para participarem das Fes
ti\'ldades do Divino Espirita Santo a realizarem-se na

capela do Asilo de Orrãs, de acôrdo com o seguinte pro

grama:
De 10 a 9 de Junho. às 19 horas, Novenas em honra

do Djvino Espirita Santo;
Dia I" de Junho, às 6,30 horas, Missa c Comunhão

ecuu dos Membros da Irmandade - as 8 horas - Mis
sn Solene com pregação ao Evangelho.

Dias 10 a 13 de junho na praça defronte ao Asllo,
tradicionais barraqulnhaa com prendas e queima de

fogos de artifícios. O festeiro do corrente ano, é o snr.

Alexandre Sallum,
Comunicamos também aos presados Irmãos, que, du

rante as festividades. no Consrstórto da Irmandade, ha-'
verá possón encanegada dI' proceder a cobrança das
anuidades do c-orrente ano. Considerandn Que não mais

pl"{wedemos a eouranca dlretn, apctomos para que �õdos
(l .... rrmãos eumprnm do modo citada, ôste seu compro
misso.

Florianópolis, 1° de junho de I!lG2

Washington Pereira - Secretario
8-6-62

elA. KOTEWRA RIO BONITO
Assemblé'a Geral Exlraordhlária

ConvococÕ,.,
São ccnvidr-dos os srs ACionis�os do Cio Ho_

reletro Ri() Bonito a se reunirem em Assembléia G�_
rol Extroordinório o rccltaorcse às 10 (dez) heras
do dia 15 (quinze) do mês :::lI> junho do ono de 19(12
(Um mil novecentos e sessento e dOiS), o fim de to

marcm conhecimento do resultado da subscrir.,?in
dos oumentos do cupitol Saciei votado aos J 8 de
bléio Geral Extrcordinario real izados aos 18 de
março de J 962 c demais atos relacionados -;:-lm I)

rcfP.rida aumento.

Ton�aró, 31 de Maio de 1962

A DIRETORIA \
7_6_62.

IMARIBO SA. INDOSTRIA E COMERCIO
Assembléia Geral Extraordinária

Con�açõo
São convidados os senhares acionistas do' Ima_

rlbO S,A. Indústria e Comércio, o se reunirem eM

Ass!'!mbléia Geral Extraordinória C! realizar-se o"

9 (nove) hor.Js, do dia 18 (dezoitoi d0 próximo rrês

ue Junho, ('m suo séde sCJcial, nesta c;idade de Ton.
Jaró Estado . .d� S:lnto Ca.tarlr:'la, ofim de delibero
r('m ·s';bre a seguinte ardt'm do dia:

o) Aumento do Capi\al Sacio:;
b) Altroraç'"'ia parcial dos Estatutos �acia:s;
c) Outr(/" ussuntos d2 interesse do socledaoe.

Tangará, 30 de Maio de 1962

nl'�� I ,
A DIRETORIA

7 - 6 - 62

--PARTlCIPÃCÃO
Agostinho Brenner e sra. Teodoreto Liqocki e. sro

participam o ���t���') d: c��r;��tA de seus fdhos

Rua Pasteu� 260 Rua Gonç'alves Dia's 65
Curitiba

'

27/5/e2 Curitiba

-MISSA DE 1.0 ANIVERSA'RIO
CELESTE lOPES MAFRA

José LUf"'lprcio Loops e c;enhnf':l. Daniel Lopes
Mafra e senhor" José Lupércio Lopes M::lfra e se_

nhora Wilmnr José Flins e senhr>ro, Dondo Lop€s

I
Mofrd e senhora e D"lmiro Mafl'Q, convidam aos

porentec;, ominf"'l"- p n:,��"'''''''- fie suas rel1QcõP.S Dora

assistirem no oróximn di') 8 do �orrente o Mlss? q�e
mondarão celebrar nn Conela �. Santo Ant?n1o, o:
7 horas pela olmo de suo querida filho, moe e so

- 9ro.
À 'todoc; (l"e comparecerem o este ato de fé

I cristã antecipadamente agradecem.
1 9/6/62

I ���� }���Õf:���.:�":�.:�
hncrts EIslauf. Os ap13:1s0S termos: "Os v('�da:iel�o,
do Holmenkollen e do K-ilá campeões da couI>craça?
dlo de Bi:det .seria cO:1t-iclc_ internacional, o� desnvrtls

rados como um::t ap\·{,vn� tas oue trabalham honra

ção no mu.ro, comJ uma domente no mundl) lntei

Prova de que dlgnl<lan:; hu ro não podem "r..ntar_se

mana e liberda<:\e seta ';01 I�óvels e observa,- como

sas indiferentes. a secção de vistos C!" Ber

Isto não devem ser e 11m monda o espêln!) �d.ra.

não o são, de !or(T':� algu o túmulo. Agora :leve.se

ma, para os pals-es que .1e� bat�r o,> punhO,> ,��m;.�a a

garam os vist.os ;lOS dr!;� mesa. Agora ê o prcpr!o es

Portistas de Ui!JrJch� A porte. sornente el� Que ;10

Senha ê "Destruam O mu de extinguir a mal�cha d,�
to erguido ent!'� 'JS ho- vergonha que enod3 o ,\1.1

lllen:-; em Berllm e 'Jepois v.o emblema do carr�pc[lIJa,
IlOderào vir! Apllql\cnl em to mundial Chamam7-. H'l

Berlim n.s regra� '.III. Í1ar- apenas uma cois']. a faz"'�:

tllonio5a conviv:nci'\ cJm: os politicas de Berlim 1'1('.

homens e depois serã') ((pJi vem dobrar .o!'l .ioclho5:>
�Iadas tombém 1\5 l'eg�'il,� A expressão" manc!1!'t

dos !':lmpeonatos ml1n::llals' rle vergonha", tendo,,;e em

V�os que Etna:' MUlltt;� vista os multas habitilPtell

I{aa.� tem outr;\ cpinião. da. zona. 50vlêtiea que fo�
Sob o substituto "BcrJin. ram enviadOS à nlo:-te 110"

ntl!! deve dobUl.:- .os últimos anos, foi aqui n:ui

to bem co�cada.

\.I l€llPIO DE TI;()RIi\NOPOLI _ CONVENÇAO
EDITAL DE CONVOCACAO

A Comissão de Reestruturação do Dir�tórtO Municipal
do P1'B em Florianópolis, designada pelo Diretório Ré
giClnal em reunião realizada em 10 de março de 1.962,

C O N V O C A. pelo presente, tõdos os membros I1lia
dos ao PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, neste ca

pítal, aqui resícentes, para uma reunião, em convenção,
a se earnzar no dia nove de junho (sábado), às 13 ho,
raa, na sede da União Beneficente Recreativa Operária.
com a .�('v.l1lnte

Recife e Rio, de aeroportos
nacionais 26 outras cidades
e de aeroportos municípals
74 localidades situadas nos

Estados, do norte ao SUl do

país.
"Estamos em plena épo

ca das obras planificadas",
com tôda propriedade uür.
ma o snr. Pedro Coutinho,
acresoentundo que "por to
da parte o espírito domi
nante é o do exame dos pro
blemas sob o aspecto gcrnl.
e a anensc detalhada de

Com esta epigrafe, pu
bllca c D]árlo de Notícias
de 20 do corrente, na 6a pá
gina da la, Secção, sob a

respcnsabtlldê de do enge
nheiro, snr. Pedro Couti

nho, bem elaborado traba

lho, ilustrado com um grá
fico demonstrativo das cm
co importantes regiões em

que se divide o Brasil, pa
ra acentuai' n necessidade,
nesta época cns obras pia
nífícadaa, de dotar de né

reportes tntcrccnunentats
ctdnces d.e camprnas, cada caso em

ORDEM DO DIA

pl _ Eleição elo rnrctoro Mruntcipn Ide Piorjanó
;mlis e de seu Conselho Fiscal;

Após a eleição do Díretór-ío, õste se reunirá. para plr
gerem dentro os seus membros, a Comissão zxccuüvc Mu
nlclpnl. ADVOGADOS

Ficam convidados, outrosstm, todos os simpatizan
tes das cnUS3S trabalhistas, os estudantes. os cperãnos DR. HELIO PEIXOTO.
'! lid{'fe's sfndhnls, os funcionários p..!bljeos. os prcnsstc DR. MOACYR PEREIRA.

n )'I�V��b::i'��c��t���:n�::'is��r���tlt�iud��:�o��e�a���,l' \
PR�VlDeNCIA SOCrAL: - ����<;Ó: ieJvt;�á�.s de Julga

Apcsentndortas.
Beneficios, ele.

QUESTõES TRAB"LHISTAS,
CíVEL e CRIMlNAL,
Rua Felipe Schmldt nv 37 _ 20 Andar - Sala 4

Das 9 às 11 e das 14 às 16 horas.

ADVOGADOS.

Frori:lnú!)()!is, 'I de junho de 1.962
A comtssno oc Reestruturaçân ;

Dr. Aeácto Garibaldi S. Thiago _ Engenheiro
Cesar Seara _ Vereador Moacir Pereira - Dr.
Fausto Lôoo Brusll

!J-6-62

Deparlamenlo Ctmlral de Com,ras
Edtlal de Concorrência Pública

N.o 11 05 48

Departamento Central de Compras
Editai de Concorrência Pública

N.O 11 05 50
o Departamento Central de Compras (D CC)

de conformidade com o ortv 11 ítem I r I do Reou"
lamento c orovcdo j")elo Decreto SF - 25-08�61 /332
torno público Que furó reoliz'ar, no dia 20 de junhn

O Departamento Central de Compras (DCC). 1962_ na suo sédp " Pr,1Ca Lour" Muller, n.Q 2, (lO·
de conJ.armidade com o (lrtO 11, ítem III do Regu" ne 3 .. 10), CONCORR�NCIA PÚBLICA, nas condi"
lamento' aprovado p�lo Decreto SF - 25-08'61/382 ções seguintes.
torn,:, public.'j que fará realizar, no dia 14 de junho I - OBJETO DE CONCORR�NCIA
de 1962, no suo séde, à Praça Louro Muller, n.o ?, AQUISIÇÃO
(fone 3410), CONCORR�NCIA PÚi3L1CA nos carl' I - Jogos do seguinte material poro desenho' Com-
diçõcs seguintes.

.

("JN"- - Tro:nsf"":dor _ Régua em "T" Sólidos g2'
I - OBJETO DE CONCORR�NClA ométricos especificar, no proposto, tarTlonho e quo"

AQUISiÇÃO lidade Unidade - inQO. Quantidade - 4.
I -:- Brim, tipo. linho, poro confecção de ternos, em II - C6"rneto em SIB format') comprido, de metal,
padronagem diversos (apresentar ,retalho p::.ro 0- niquelado, Unidade ___:_ Um Ouantidade 8.
mostra), Unldac� - metro QLKlntidade - 1.000. IIr - Cornetãn-boiY) em "SI8", formato tubo (ti-
II - Alqodão p�ra fôrro de ternos e canfeccõ" de roc6Ia), de metal, niquelado, Unidade - Um, Quon-
cueC'ClS (apresentar retalho poro amostra) Unidad� tidade _ 4.

.

metro. Quantidade - 500. IV - CoiX(l·tnro! (repiaue), com tarrocha, niouelo"
III - Pelúcia, lisa, diversos corés, poro confp,,;çõn cln ... r ....sne�tivos baquetas, Unidade -:.__ Um. Quan
de vestidos. Unidade - mrtro Quantidade 530, (o t'dade - 2,
presentor retalho pMO amostro), V - Coixa"de"guerra com tarracha. niquelada, e

IV - Opala em diversos I->adronagens (opre-gentoJf r�sp(!ctivos bO(!tJ"tas, Unidnde - Um, Quantidade 2
retalho r'-,ro amostro), Unidade - m,dro. Quantjdo VI _ Surdo�médi(), com tarracho, niquelado, e reS
de - 520. rp..-tivos boouetns, Unidade - Um, Quantidade '}
V _ Camisa gmssa d'? algodão. pl'!lJcinc,-, (opn· VII _ Surdo·mór c"'m tarrocha njouelado c respN-·
sentar amc;sho), ,Un'dâ�e - Um, Quootid':lde - r"... s Ix:!ouetos. tlnicktdro -:-- Um, Ouantidade - 2.
165 VIII - Bnmbo tipo militar com torracha, niquela
VI _ Melo, de' algodô'i, n(lro senhora, ("""'r"sCnt Jr da e resnectiva' maçaneta, Unidade - Um Quanti"
amo<;t�Q) Unidade - por Quantidade - 130 dode _ 1,

(Os rf't:llhos entregues com a amostro, não Se- IX _ Piano, cm madeiro de imb�lÍa ou marfim, Ii·
rão devolvidos,)

.

r .... "",etAlica. cnrd,.,,, cru7nrlas nue ...."'rmltom O ce"-
EntreQa dos prooostos, até às 14 horas do dia trnl1zoçãn � pressõ.o oIJ ....nd ... distendid<"'s SfYTl sacrl-

14 de junho de 1962. Abprturo às nuin7� hora� do firor o nivel do caixa hormônica, ocustjcioClde per·
mesmo dl'l 14 cnnforme Frj:t .... 1 nublioodo nn Dió- feito duplareoetiçãa terlodo compôsto dI' 88 te
rin Oficial do E"ton') n.o 7.059 de 29 de m�io de cIos' três I"edais tl'.,do de dimensôps, 1 23 m o"Ill

1962. moi� de r!turo 1,47 mau JYlc:'i," de Jarollra, e O.h:Hermes Justi.,') Patrianovo ou mais Ide profundidade, Unlaade - Um, Quant.
President", dade - 1.

1 0/6/62 �ntrerta dos prooostas, até às 14 horas do di,)
20 dI> iUl"h" de 1962. AheJturo às 15 horo"- d" me�l
m" dIa 20 r:(lnformp I=rlij-ol p!Jbliwdo no D:órin () ..

ficlal do Estado n.o 7059 de 29 de maio de _1�
HC'rmcs Justino Patrianoyo

Presidente

."D.REÇO
A RAINDA DAS nlCJC.lLETAS, fica na "'"
Con .. �:�elro Mafra aO 154, dI! um lado a !lua

�çáo d", PEÇAS EY'ÇES!O\�oOS. e do outro.

Ie(lção de PINTI 'RAS E CONCERT41S. -

necessícades locais. E' ne

cessário o estabelecimento
dos planos regionais e, den

tro cêsse, planos, uma or

dem de prioridades; no que
diz respeito ás obras públi
cas, tul\o deve ser previs
to para ser seguido ._ igo
rasamente'.

relação as

Depqis de �utras consi

derações oportunas, diz o

artfculíatn que "a ctasstrt
cação dos aeroportos não é
problema fácil, pois impli
cc em estudos de diversas
naturezas, desde a seleção
das linhas. pelo. tráíego
aéreo existente, até as in
vestigações de ordem pof í

uca. cconómtca e social das

cidades, quando não são
tratados também ou con

Junuuucnte os fatores de
ordem militar, de defesa.
nát:ional_. "0 csuto de
vida predom lnantc das cr
uuuo, Jlro_,s(;�ue em ou

tro tópico _ é rundamen
tql, pela malar frequência
nas cidades adm�nistrativas
sóbre as Indústrias, para a

demanda do tréresoaereo''.
Estes argumentos real
mente ponderosos, com que
Jusurtcu o srL:: Coutinho n
seu plano nactonat de ae

reportes, servem à mn.nví
lha para determinar a in.
ctusâo de São Francisco de
Sul, o melhor pórto do sul
do Brasil, C01110 não se can

çava de acenLuar Laul'O
MUller, tlrmado em Mau
chéz, no plano nacional de
aeroportas. na categoria de
NACIONAL, por isso que o

seu valor econõmieo ultra
passa de ·

....ujto os limites

AULAS
PARJlCULARES

AUlas Particulares de
'PORTUGUf:S _ LA!'I;,{ _

HISTORIA _ FRANCtS _

PSICOLOGIA _ l<�lLOSO.
FIA.
Pl'Ofessor: Vidüi'ino Sec

co.

la:e1��:�,ç�est�r�:.cal' P.• -

Documentos
Perdidos

o Capitàt. Tenonte .... r.
naldo Leite Pereira, lm�.
dlato da Con-eta Angostu
ra, perdeu nas proximlda.
des do caes da Florestal
sua cal'lclra e vârio.s docu
mentos, entre ns quais, car
telra de Iden'ldade, car

!.eIra do Clube Caiçara. di
versos cartõe5 e fotogra,
fias. O referido ofjc1<tl pe
de a ::uem haja encontra.
do os seus d/)c"illt'nLO� que
os entI'q�ue na ,.;c"';e do Co
mando cio 5(' Di.�trito Na
vai, ou na redac:lo de
"O ESTADO", GtaLlfi'::3-se
bem.

PORQUÊ FLORIANÓPOLIS MUNIOíplO POBREUM

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNíCIPES

UNIÃO .49.9%

AO ESTADO 4 3.6·/.

AO MUNiCíPIO ....... 6:5%

o impôslo arrec,adado pelo Muni

cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços à Populaçõo: em es

colas, Ruas e Estrados, Limpeza
Público, AssisUnclo SociÇlI, etc.

MUN{CIPE
PAIU QUE TUA CIDADE NAI)
f'IQU,E MAIS POBRE, PUA Til'
IMPÔSTO COM PONTUAL.IDADE

L

fi R R E C A o A C. Ã o

os
do tnterêsse municipal ou
estadual, para ampliá-lo ii.

esfera nacional, razão pela
qual foram e cont.inuam a.

ser efetuadas, ali, obras por
ruártas de grande vulto. ca
ra atender ao intenso ma

vímen,o das cxportdçõoS
de nvdeira. erva-mate r

de muitos outros produtos,
como o café c arugos mn

nuraturndos de tóoc C.�P(\
cte -procedcntcs de J{Jinvi!
le e outros centros lndus

triais do norte cutnrtnensc.
Se "as jnve.'jLigaçõ;,� de

ordem econômtcc' le.-rllr.
a essa concjusüo. as de OI'

dem nonuca de muito a.�

reforçam, sendo que os

"fatores de ordem militar
de dcrcsn nacton.u'. !lUa de
tal amplitude, (IUe o Estado
Maior de llnssa<; Filrca�: Ar

manas. determfnando a fi

xecêo do 130. HaLtll\flO dI'

cccncoros em Joinvillc-, CIU('
fica a 40 qui!ó'llcLros de

São j'ranctsco uo Sul, cer

tamente considera essa rôr

ça como unidade de fácil
deslocamento parn defesa,
tambêm, do utorar. p;;ls em

são Francisco esta-tone.

��n:rt�l�aSI��edeOC���:lc.J��:��
em dadas cmervõncros. p'J
derá apelar r-i-n nquu!n
nn.d-idc que lhe fica tau

próxima.
Lotar, portanto. o muni

cipio citado de um aeropl)r
to nacion:ll.-ê medida ete

defesa nacional. que não pc
de :;er por mais tl'mpo su

jeita, como tem sido. a pro

telações, mesmo porClae se

trata, .apenas, dc efctuar
obras pouco onerosas no au

roporto do Iperoba, já fre

quen.ado por diversos ti
pas de aparelh:ls da avia

ção naclonal e atê hoje u

tilizado por aviões comer

ciais de propriedade parti
cuIar, o que bem demons
tra a sua pmticabilidade.
No desempenho de nossa

missão jorna]ísti('a. não é
esta a pr;meil a vez que Lra
tamos do assunto. ('omo ja
mais dL�curát'Uol)S de ludo

(jue entC'nda ('om. () illt.C'ri'�
se do munldpio ,�ilU:'HI() no

ext.rema norte elo litoml
eatarincnse, ponlo t('rminal
de uma linh 1 f�'I'l'('a de

grande pen('tração no t('lTi

tório naCion31 c dotado de

u>is e tão excelentes condi

ções portuárias, c[ue em seu

ancoradouro enlram os

maio:es navios. frequente
mentc encontrando se no

seu dis a<;ostável. em Olle

rações espccialmente de des

carga de trigo. ou eal'r�gan
do madeira C outr')s prOdu
tos. embarca('ôes de �rande
tonelo.das, n:l.Cion:.ls c es-

tl'angeit':l!':.

Tudo temos empreendi·
do para o b')m êxito de

nossa missão e agora auxi
liados pela aSSOCiação dos

amigos de São Francisco do

Sul, de recente criação e à

qU<l1 presta�emos todo o

concurso jornallstlco que.
nos for possivel, esperamos
da parte dos poderes cons

tituidos da Nação c do Es

tado o apãio às nossas jus
tas relnvidicações, que são

as das fOrças municipais -

legislativo e executlvo

sempre, como é curial, vol

tadas para a soluçãn do�

problemas de interêsse cole

tivo.

Entre (lS portos de maior

valor pn ra a economia na

cional r que. portanto, de

melhor aps.l'elhagem e de

t:lel�j)r cle!(}3:l necessita:n.
dcvC' sempre incluir-se o

de São Fr:lnclsco do Sul.
Não somos inspirados por

sentimento balrristjco, con

quanto muito amemos :1

nossa terra nat.al. O que
nos move é o conhecimento

que temos, naturalmente,
das excelentes condições
do põrto Que tem sido por
nós estudado suficientcmen
te para que nos seja passi
veI, como agora, afirmar: o

aparelhamcnto completo
- dêsse pórto é de ncccs.sldll

de urgente; dotá-lo de \111'1

:leropol'�o nacll(nal C. pnr

sua "e:l.,�de meridiana evi

dência, •
Oxallt l'l1cnntre m3.L� �.q!.e

nosso apelo del'idido apúlo
dOil que o pode'lll :ttcncll't·.

k __

irnaldo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A fim de evitar que o

:;i,' E"tado continuasse escra

{' ,�,���o PQl�:lca c�::P.���:�.ldOi�
!' nava os Interêagas artmí
nistratlvos aos dum grupo
de ambiciosos o governador
Celso Ramos, quando ean,

dldato, já se propu-ira e.n

contacto direto com 'as 1'0

pu.aç.es das mais remetas

regiões catarlnenses para

lhes conhecer as necesnda,
des e ouvir os

. �'ecinnlo��'
Disso resultou que.. ao as.

sumir o cargo de ooverna,
(LO

,
:ta .... pe:(..eu tempo em

'l,-�aa'tõ...s acerca .;.:., que
lhe seoa dado realizar- 'á
trazia o seu plano de a'c
ministração. E agora o
executa sem vacüaçôes,
contando com o :ipi)':> de
todas as fôrças produtoras

L.

iI�·ESTADO
1-., O MA1S .UtT!CO OIUJD Ot SANTA CAlABllfA lo.

FLORIANvr-VL.u:i, «euinca-reirar, 7 de Junho de 1962

Câmara Municipal Ratifica Aprovação
das Contas do Prefeilo

Em sessão ordinária, re�lizada ter

ça-feira últíma, a Câmara Municipal de
Vereadores raíifícou a aprovação das
contas do Prefeilo Osvaldo Machado, re

íerentes ao exercício) de 1960.
Na voiação, que foi secreia, manifes

iaram-se 8 vereadores pela aprovação, 6
conira e um vo!o foi anulado.

Na n:esma sessão a Câmara Munici

pal resolveu conceder prorrcgação de 90
dias na licença do Prefeiio Osvaldo Ma·
chado.

AS Improvisações a que
antes' estava sujeita a- afta

admInistração cederam 1!1..

gur o trabalho prevtemente
rcanejeco, objeto de lei

depo: s dt. submetido a eo.

tudos técn.cos Inrlispertsi.;
veis. E' que o governador
Celso Ramos não consulta
senão as aspirações d!) or.,

dem gerai dos catartnenscs,
certo de que, emcore etc,
dtenuc aos principios par

tldârlos não haverá vne.
Ihor polltlca do que e ssa de

ir f\O encontro das justL.S
reivIndicações ccresi-es, c,..

través de dl2senvol\'imenb
do Estado.

Santa Catarina nao po,
derla continuar parada, 1'1"

penas satisfazendo li. 0011

verüêncías de eproveueco,
res do atraso material e

social do povo.
O Governador cetsc Ramos

cmpreendeu Isso, .íesce

que, merecendo para as

urnas que c consax- rnê-n

eleltoralmenlJe, tomou a si

as respnnsahllídade s de

promover o progre.iso ge.,
ral do Estado. Daí a séríe

de providências que v ...m

pondo em pátlca, no rum'.:

do desenvolvimento econô_,
mico, de ("!ue depande a

expansão da!! Imen; IS ::){':'.
slbllidac!e do hom�m C:l

tarlnense.

Agora n.e,:mo, .lO Cl'lar

o Departamento d� Eng�
nha-ia Sanitária, Santa.

Catar:na avança lan�f) pas.

so a caminho da . r(;'�u!}C'

ração do homem, !)a�a as

o nosso llagrúntc foi tornado por ocasião dt; visita dos cadetes drl-- POliciai Mili
tar de Sun tt .... o�:lrt1Ia às insta:laçêes da nosso confretra, "Folha de São Paulot',

que justifica plC1141n€nte o seu stogan de "11m"_. jornal a serviço do Brasil". Ve

mos o Cap. Fernando T. Figueiredo da. Fôrça Pública, pauliSta, a recepcionista
Srta. Helene Levy, o Cap. Edmundo Bastos Junion da PM catarinl."nse e o G�n.
Francitco das Chagas O!iveiTa, Diretor da "Fo:7w.·�' iadeactos pelo� jovens

oficiais-alunos da nossa PM.

mos, retardando nossa che_

gada a Bogotá. Ê a capital
do Departamento dei Va.lle,
cllm 140 mil habitantes a

Bogotá, por via fél rea, um

dia e meio de viagem.
Principal centro comercial
do oeste, situa-se no Vale
do Cauca, a mil met.ros

sôbre o nível do mar. Or�

gulha·se dos sues parques
e de SU<:lS avenidas, tendo
numa das praças pequena

abril, rumamos, enfim, p.l
ra a capital colombiand,.
No aeroporto desta, à beira
da Avenida das Nações, o

funcionário aduaneiro, a

/espeito do meu passaporte
<iiplomátiCO, teima em re-

vlstar minha mala, o que

significaria maior perda
de tempo. Intervém, contu

do, Rafaelito Gomez, na

qualidade de filho do chan

celer Laureano Gomez e,
afinal, tenho a bagagem
prontamente desembavaça
da. tramos Artur Santos, nosso

velho conhecido do Tira

dentes e outros No andar

superior está a Delegação

Ao chegarmos, não en

contramos o encarregado
de nos indicar o sítio de

hospedagem. E é ainda' da Argentina, com Saave-

J
Rafaelito que nos sugere dra L�as e Coromina, a

deixarmos (eu e jrYi'iez Ar- quem I'ufiez me apresen

ka) nossas malas na reda ta. Parecem todos muito

ção do "Zl Siglo". de que atarefados, dispostos ii. opo
é redatllr. e seu pai pro_ slção, em muitos pontos,
prietárlo. Trata-se do maior às propostas dos Estados

.i�'\"lll':j,:�
. ,."1. �:"�:1.1 lf"\'" 11� lllle nill) ;mr.o""

nHm t-d;Jíc-ifl :;1:11'!'::1, !l1:1..� li:-am CO:ll o jllsL:r'lalh.,,<)

sido depred<e.do maIs tarde

aquêle aparêlho, prestando
�er\'lços 11lestlmaveis ao

governo colombiano.
A hora d� aImôço, cheio

o "comedor", fomos, subi

tamente, surpreendidos com

a entrada, aos gritos pâni
cos, do "groom", de gorr.o
caído e gesticulação nel"VO

sa, bradando:
- Han l:->.u<"rto Qaitán!

lI-ln ll1uerto Gaitún! y aUl1

tarefas que lhe são JlnpL)i�
tas em -soctedade. Indo ao

encontro.das dlfleutdac'es

que os municjpína geraL
mente . defrontam, O g'lVe!"�

nador assinalou aa Depar,
temente de EngeIlhr.rla
Sanitária, entre outras ln.

cumbências, a de "prestãr
quando sohcttado. ass�:'.

têncía técnica aos mumcr ..

pios e com êres colaborar

no que se refere 3. estudos,

projetos, construção e ado

ministração de servrcos ue

abastecimento de agua. e

esgotos sanitários".

Estudos superrcres, e-n

São Paulo, o governador
Celso Ramos mencionava,
como um dos objetivos de
seu Governo, a inst'l.iaçãO
de servtços de abasteci.
mente de água a 19 cidades
do Interior, a serem crne,
rlosamente escomtdaa .. '!L'
evidente a slgnlflcaçê.o
dêsse propósito quando se

sabe que daquele sgrvlçc
depende, em parte cecrsi, .

va, a boa situação sentta..
�'

ria duma população. Agora
criado o I:lepartament::l §::�

Dotado de condtcões de peclallzado, o prím.nrc
dmãmísmc na ação a que . grande passo para a con,
vem, o DAES, entidade au, cretização daquele intuito ��������_

tártica, se entrosará ac "li. elevado já se conseguiu
nístratívamente no quad ..'I) dar e sIgnUlca que niu) !i"
da organização gerJ.! do cou em simples alu�ao ou
Estado inclusive em fun.. promessa aquilo que foi
ção do desenvolvimento das dito pelo oovemedcr.
atividades de engennacia Aliás, o sr. Celso Ramos
semtérte. nunca prometeu. em vão.

EI3ita Garotá, Radar de Brusque
.

-, _': .",",

vg respeitosamente vg "tira
decem a VO,fisa Ex 'elcnclR.

pelo convênio real:,�2.do IJt
Saudações pt Irmã Maria
AncHa Possap Dirt)tu�1i.

x x

CONCLUIDO O PREDIO

DESTINADO 'AS l!,E. RR.

SAO BENTO B,\ eso

Acabam de ser c::lnc!t:i..
das as obras do pré,lio �t!'"
tinado às Escolas R�ur,id3s

São Bento Baixo, no mu ..

nicípio de Nova Veneza.

Conforme comunlcaçâ.::> feL

ta pelo Secretário <'ia 'i!a.
ção e Obras PubUca-;, Elu..

genhelr.o Celso Ramos FI

lho, .o prédio foi entreg-uc
à Sra. Gerda Beckp. l1a

chado, Inspetora Regional
de Educação daquela lora ..

lldade.
x x x

CAMARA DE BLillI1F-NAU
AGRADECE

cebeu o Chlefe do Exe(�uli.
vo Catarlnense radi.'pama
no seguinte teor:
Câmara Municlp'll São
Carlos vg hipoteca IrT(..s
trlta solidariedade !",;vVê:-;1Q
Vexcia vg IE!specfalmente
parte que se refe;re :l. ele

trificação pt Eugê'1'o SwL
fel Presidente Câml'j_ lHU"
nlclpal.

:Aula de Direito
Penal

de Direito Penal rec..bendo

Abordando o palpitante tema, "Politica Norte Americana, Guerra: Flia e Amé

rica Latina", o embaixadorr dos Estados Unidos Sr. Linco'l1 Gordon, pronunciou
nã. Escola Superior de Guerra- uma conterenao a qual assistiram os estagiárioo
dO importante Estateleci?nento de altos estudos. Na foro \ Embaixador Lincon

Gordon quando pronunciava a sua conterénaa a convite da ESrlG.

Sancionada Lei· que cria o DAES
O governador Celsa Ra, primordial: Engenahrla- Sanltád'l, o

mos sancionou a lei qua 1.0) admInistrar 1)" Ser" órgão superior, e pela. DlIP
cria o Departamento Auto, viços de Agua e ESgô!o teria Geral, o órgão exe

nome de Engenhar!:l. sem- (S.A.E.) a cargo do Estc!.lo cutor.

tária , (DAES) e py.tlngu·� o ou que lhe forem! confia. O Conselho comoor.'Jê·,
Serviço de Agua. e Esgô�,o, dos; ., dos seguintes membros. e

,além,de dar outraj prcvl- b) prestar, quando ·gtlll� Secretár� da ytaçnlJ e

dências. citado, eéstetêncie zécmca Obras PubliC'as, aeu Presi-

O DAES será uma entL' aos MuniclpLos e 'cO�Dorar dente nato; o Olret'l::' Ge

dad� â.ú.tárquica, dotada com os. mesmos' no .q'�e- se rei do' 'DAES, Secrnràrtc

de personàlídade [uridíca " .oerenr á ��UdoSl. ,pr�}j�los, :: Permanente do' CeM' elho;
patrim;ônlo próprio,:; c:)m construção, f! ad,�!-jusb.a_ .,'; mals cinco repre.s�ntantei;,

�::��: a:t��=�eir��l���:::-
: ��;e�:o ��vJl:�a ;::::���tt:f ;ee��:ç�i:�;l::��a!: l�n�i�

, ta.mente subordinad.} �.nO sanit�rlos; PLAMEO, do Banco dI") De.
Chefe do Potier Executivo. cl fixar normas reg�'. senvolvimento do E.:itado,
.Teré, come inC1lmbell{,lQ. lamentos para l.ptC'vacãa da Secretaria da Saude e

de pll1nos d,e loteB.mt:\to·. Assistência Social, dij. Se
d) e�reer qU;l14ue� outra cr-"!taria da Faz.end:l e <lo

ação tendente ao' ,'jes�l.!vol.;; Tribuoal de Contas do Er-�
vimento . das atlvldaiies' de tado.

: A Diretoria G21·;1.l ao

Departamento AlItomlm"l

deI Engenharia Samtlirh
ter.ã . slla organize,r,o.� 1Ix<l..

da" eni Regulamenro IntE.r"
no; aprovado por' .ie�re�o
do

.

p.óder Executivo.

'�Redução na

Aliança Para
,o Progresso

de cruzeiros em benefícios,
de acordo com os seguintes
itens: a) aposentadorias
por invalidez, 30 bilhões;

ordem subiu a 06 bilhões

d�, cruzeiros, absDl"vendo
ti3"M"'ft- receita da Prev!den

engenharia. sa.n1t.árla no

Estado;
I

� "

e) repr.esentar o· JEstadc·
em a�suntos 'rela'�'mi"&::ins
com engenharia :s!l_:tltá,�a.
O DAES seré,- tt)Ii.�tl·tU!d.,J

pelo Conselho .. E ..t.�\�al de

Dulo • Determinação III
Tf'1'v CARVALHO cos preciosos- nas paredes j'�_'.'" ue levar a plenârlo

Ê em Cali que pernoita- das principais salas. a I,- •• lmlicação das Ilhas'
Vamos ao C3.pitólio, onde MaJVlha, u":�ldas pelo "co

o encarregado do serviço 10niaUsmo" bl'ltanico.

de imprensa nos 'atende e Depois da primeira seg

nos leva ao Hotel Astor, são da 1xia, sigla usada pe.
êsse tempo, distando de próximo ao Palácio Marino los colomb�anos para refe

(presidência da RepUblica), .renclas à. IX Conferência
na Carrera 7, onde nos Inter Americana, regres

aboletamos, ali encontran- samos ao Ast>Jr. Subo aba.

do, no salão principal, Lt., h>J qUJ.rtO, a mmha

cheio de máqUinas de es- p ... l�a�J, Em crõnlcas para

crever, numerosos jornalis- a "Asapress" e alguns jor
tas sul, centro e norte. nais do RIO, Santos, Belém

americano:>, por isso deno- do Para e Fortaleza. Dou

minado "Cuarte} de la conta dos debates de Artur

cascata, onde cantam as Prensa". A proprietária se Samos com o Internaclona

águas dúm regato. desvela em gentilezas. Faz- lista Zulueta, teImoso na

No dia seguinte, 6 de lhe companhia uma irmã, defesa de seus pontos dou

muito bonita e que mais trinárlos, Irritadiço e, por
[ai-de, "por mêdo", leva vêzes, violento, levando o

para seus aposentos um rl- represcntallL.e brasileiro a

co fazendeiro, jovem simpá. revides seremos e corteses,
tico e elegante.. mas ·Inclsivos.
(Saimos, depois, a percor.

rer a cidade, ate a Praça Mais um dia decorrido,
Bolívar, onde se levanta o buscamos In�talar nos altos

Capitólio, edifícIo enorme, do Capitólio o nosso apare�
com altas colunas, custosa.. lho transmissor, que nos

mente trabalhado, sede.do acompanhara, e com que

Senado e da Câmara dos nos comunlcarlamos com a

DeputadOS e onde se reune central da Asapress no Rio.

��eO:afçe;:n��a'Br:�1 s:�:o�� ��;�:s :r�:�or, oP�1 �:�

y1ASHINGTUN, _ Uma

re.dução de 1:100 milbões de
-dolares dos ·creditos solicL

tãdQ.$·para à �merlca La

tin'a pelo programa "Alian

çà Para o Progresso" so

b_re;�m total de 3 bíl�lóes
-dü' .doIares, foi vDtada h:lje
Pe1ei· Comissão de Relações
Exteriores da Camara de

I Representantes que apro
vO'l,i, por 21 votos contra 4
til11 prOjeto de lei que es-

..J. t1�uia um t�ta� de 3 bi

IVETt AP'PEt. ,eleíta Garpta Radar· de Brusque de 1962 _lhi)es � :'1.09, .J;llJ!h� de �,

no Bandeirante Tênis Clube, 'numa granxte festa.em qu: l'f"�s para o proe;ra.na de

�artici.�aram; Márda Reia, Miss Sa7�ta CatOrtn.:I- e. ou- �daer��oe�!e:IO:n�s. ��::
�ra.'; Ml.Sses e Ratn'!ta! convidadas. A elegante maga parti- som: 'global é infe:ltlr �ln

��::n!" �Is:;s�a�:a��nf::;:�::�a�n�:·dl!�C::ei�; B1,0 milhões ã propus.a

dias do ano próximo, promovida pelo nosso cronista so-
;;:ubmetida peja admil.!stra-

ctal Lâzuro Bartolomeu.. çao.
Por outro laqo, a Comis.

são de Re'laçõcs Exteriores
do

.

�enado aprovou o prin

Marcha do 'Ensino: t�:�:e �:: ���ie�r: 3��
.

.
• plhhçes· de dolares para

Mais Co.nvênios de Educa.ção;. .ajuda .. ao· ext"',,. soma
.,

qiu!. comprj:!ende a totalida�Como já é do !!Onaflr.i. segulnt� �esp�ç�o� telegr'á- cj.e· d'as,: 3 bilhões de. dolares

::rn�el�� �:��Sov!;�",c:rs�� fico: �Càin,ar,,:-...M)lIl!�irnl ',scirrêftatló's ",'pela -"Aliança

nando convênios �om. est'�� ::::!n��elv�;��:n���JS��� _,·�,�(t:·9.:t_t��'�e.sso'" .

belecimentos ,escalnre:;; a tos vg aprovou vg llnâl111he :'�'��.�_._.�__
fim de p.osslbilltar· a !.�e� mente vg mensage� "ón.. N Pquêncla da. populaça) D'le_ gratulações seu govêmo- r::L� l Oy,a rorroga-
;soC:I:�.vor�ida, em idaa� :�o�ec�::r :::��:í���: ção: Inqu:linalo
go�rn:::rad�:�oe!l��m�sO ça e Luz Santa ·Ji.tarina Levantamento feito pelo

investimento dpzelltos mL Departamento Nacional de
chegam de todas i.J par- lhões cruzeiros ...g objetl. Previdencia Social revela
tes, conforme telegram�.;: • vando propiciar 1esenvoL que, no exerCício de 1961,
De Chapecó: vlmento lI'efel!da Empre2a os institutos de aposenta
As alunas da ESCllJ. Nor� atlm atender cada vez lt.a!3 dorla e pensões pagaram a
mal Chapecó agredp."I'Ol a necesldade fôrça energéti- seus segurados 46 bilhões
Vossa EXC'i!lência graLui. ca para dese.nvolvim,:nto
dade .deste curso pela con� cada vez mais V'_I.{� najai
vênlo realizado pt lrmá An.. pt Pr.otestos estima c-Jns'_
clla Possap Diretora deração Ingo Herlng Pre;o

x x sldente
A Direção e COrpo dor.ente x x

da Escola NOrmal ChapeM Ainda de São Carlos, 1'<:'.

aposentadorias por velhice,
7 bilhões; aposentadorias
rdlnarias, 4 bilh6es; apo
sentadorias espeCiais, 4 bi

lhões e aposentadorias por

tempo de serviço, 1 bilhão.
No mesmo periodo foram

despendidos 3B bilhões de
cruzeiros nos seguintes au"

xllios pecuniarios: 11 bl.
lhões em aUXilio doenças;
6 bjlhões em auxilio-nata_

lidade; um bilhão em au

xílios diversos; 13 bilhões
em pensões; 3 bIlhões em

subvenções; 2 bilhões' em

beneficios a previdencia
rtos e 2 bilhões em outros
beneficios. A despesa CC;l
administração importou

O homicídio foi :J tema em 12 bilhões de cruzeiros,
abordado durante fL aula ou 10,1% da arJ:ecadação
Faculdade de Direito pelo total efetiva (contribuição
acadêmico Reinaldo Lima. de em)lregado e emprega-
o referIdo, acadt:mic'), dOr).

tercelroanlsta de- Direito, O total das despesas
foi multo feliz na sua nUla com benefícios de toda' a

--�_ ..-:-._.- ..

�������-

IVENS PATRIANQVAE JOM GILBERTO
Numa Apresenlaçã6da Rádio Guarujá

e Rádio Dhlrio da . Manhã, no
TeaJro _4!varo •

de Carvalho
, .roão Gilberto. Aotecc-deu

Doralêcio SoiLie:i essa apresentação um des..
..;,_ flle de cantores uue Intr:-

Tlvcmos na ·,o;eman·"l· Qlíe·. gram o elenco m�sic,'l da

f'ndou-. dU:t� tiía!< R�;'eBn RDM, bastariam �.;ses pa�

taçóes no T.catrn Al''Wv:ctn ra satisfazerem os que lo
Ca�valho. A Ráàlo Gpnru" tavam as dependi'nclno.; rio

já, e Diário da P4allh1l" Teatro Alvaro de Cacva
comandaram ás ,ap�elÕen. lho, entretant.o a at.l"ação

ta�:�, �attl��bV:\._ �j�veri) ��!���� :r�;wcr��t�:/�:�
cahto�" que."'.sen, téV',J.OI-l 8:.. "tores que constltuillm a

través de uma: mÜ3,lca rb� :'prata da ca�", jã era:r,

mAntlca. 'oe senslth(a.
-

'111I-�:,por 'nós conhecldo�, com

clou ps seus'_n�m.h-(ó� �om _exeção de Flávio Luix e

natural nét.vósi$mo·, pelO Nelí Silva cujas anrcsent,a.
seu prum�n'o conti.�:l"·-eom' _ções :toram além' di ex

S. 'platéia _FJq_rls.nbp·�i,1t.a��.. PJ!c�atl�a� retlra,nd.?' do�

V:e,rtceqclo _�à;. nr.l?Jj"ir.\,. ,_a� p"l'esentes _�a.rtos a�la(l�.(}s.
pre,sentação, foi fartà�nen '0 cantor Claudlno ·-lÜlvR.,
te ·aplaudldo. Dom!ntlll:':o integrante também da or,

com facilidade os varias questra do Lira Tenls Cll1:
ritmos da música p�pular be, confirmou as :>uas a·

brasileira, d"emonstr''m :1 tuações nos saráus do CII}
sua sensibilidade .. rtí.iit.ica, be da Colina. Entretl1,'l�o a

no sentimento expressIvo
de suas palavras .!helru. dI!

música. Ivens Pat:-ianova.
nos apresentou, m(1·sica a.;
mericana, francesa c es

panhola COlI1 desenvo'·,un\
de cantor experlmen� '!ll

..

capaz de manter .l pliltél,l.
sempre atenta à musica
na voa que nos tratHmite.
Multo jovem ainda, Pa
trianova poderá <lê firma!."
como gr(l.nde canWr no es

tllo musical que esccih<,c.
Aqueles que não' o f'.s.cuta�
ram perderam uma or.nrtu
nldade de .ouvir U,t' bom
cantor. Apresentado pelú
festejado locutor DakI.J· Pc�
lIdoro, foi realmente UI11

rec:tal de gala a ext:-éin de

Iyens Patrlanova NU San_
ta Catarina, acom?anha
do ao plano por esse ad"
mirável muslcõl.og.o que P.

Altair Castelan, na ap!'e_
sentação de variados nú:
meros ao plano, destacRI._
do se a sua inovação com
o pIaninho elétrl:.:o, cujo
som é de. uma autêntica
marimba. Musico de gran.
des recursos técnicos e ta.

ra aptidão, brindou ti. pia..

téia FlorJ.anopolitana cgrn

belas audições.

cantora que nos surpreell,;
deu foI Neidq Maria, que
se revelou uma cant·Jra, f'X

perimentada '*
própriOS, dandó�no3 a Im

pressão de estarmo. c!iall!C

de uma artIsta das emlsso.

ras do Rio ou São Paulo. A

sua voz surgiu chda .'1e cn�
cantos naturais e d'? Ui)1:L

expressividade priloornsa.
Neide Maria, poderá a nos.

so ver se apresenta!' com

sucesso, em qualqne:' t'.llls.
sora dos grandes .::entrós,
João Gilberto, qu'.' sé'"'es

perava ser atração p.our.o
atraiu. Ao meu v�r' o seu

estilo, não �onstgue r0tl,
ve de atrt.çao par[l.. P1aLéia
de teatro ou auditório. J\S

suas musicas ,:travadas,
são maIs aceitáveis do que
apresentadas em públiCO.
Pode er Que o seu estiiO
"bossa nova", alndil. venha
constituIr atração l'ntrt!

nõs, na opinião rl� m(!.iO·

ria, não convenceu como

genialidade.
A Orquestra da rud!::l

Diário da Manhâ, foi real.
mente um grande JuceS�O,
na apresentação dm; mr;.ls
variados numeros, c!e:;tacan
do.se notáveis Interprt't:'l�
ções de Trombone, Pi�Lon
e Saxoforu!, tendo ao pla.no

.

Luiz Gnza�a,
a l!lusica. em.

A Rádio Diário dI\. Ma-.
nhã, com o geu mais, Cpll1=.
pleto looutor Antullvs Se..

vcrol r.prcseutouCi:l SociHl.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


