
cíplos de Santa catertua,
a saber: Florlanópolis.
Blumenau - Joinvilla -

Itajaí - Lajes - 'ruberac
_ enciuma - Laguna.v-c
Rio do Sul - Mafra. -

Joaçaba - Herval p'oestc
_ São Francisco do &ul -

bara, pelos Srs. Leonard J.

Seccto, diretor da ADI no

Brasif woodrow Pimc::1tel

Pamtoja, de parte da Fun

dação, e Manuel Ferreira
de Melo, representante se
Santa Catarina.

Caçador - Parlo trmso -

Canoinhas - cnececo -

Curitibanos - ArarJ.ngu{t
Bairro de José Mendc�, já
bem adiantadas. -'- oambcna _ Orleus -

Campos Novos - Concóe.

dia _ moníeíc Cerqu�i1'a
_ Urussanga - Corupá -

Jaraguá do Sul - Gaspar
_ Blguaçú _ oepmaat -

Guaramirlm _ Iblrama -

Itupcranga - São Joaquim
_ Taió - stceropcna e

Tlmbó.

Ainda agora, aquele De,

Estabilização dos Preços dos.
Produtos na A.L.

sume as medidas adotadas
ou programadas pelo j.cder
executivo dos EUA, com re.

rerêncte à estabUi.oIa,,:lo do

WASHINGTON, 5 - A

Intenção do govêrnc .dc
presidente xennecv, de

•

cooperar' com a Arn;·"c.a
.

Latina para a estabntnea.

çâo dos preços dos art.scs
pri�arlos "oi reaft�m:lda,
ontem numa declaraçàc
aprese�tada à -onstoera,
çêo do Senado, logo no .m

cio do debate sõbre c pro.

jeto de .et referente fi. uju
da ao estrangeiro.
O relatório da corotseêo

de Relações Exter!·.):·.�,� re�

custo dos produtos essen .

cíats. Diz o documento que
o govêrnc amertcauo en

viou aos' seus emb:>jxado�
res nos países lati-to em>.

ncanos, memorando alusi

vo às provtdêncías teuden
tes a sustentar iS preco t

do ceré, cacau, ,:.--;n�t'·.· e

zinco, estanho e produtos
tropicais em geral.

o Sr. Celso Ramos san

cionou a le; que cria o De

partamento Autónomo ih,

Engenh.tria Sanitaria, em

subs�ij'.:ição ao antigo �er

viço de Agua e Esgoto.
Os recursos do DAES sel·tio

provenientes das seguintes
fontes:
-a) da sub:renção qLlC lhe

fôr consignada no \)rça·

mento do Estado bem como

dos crêditos adicionais e es

peciais que lhe frem cou,

cedidos;
b) das dotações do Pia

no de �letas que lhe torem

atribuidasj
c) remIas resultillll�'S

das prôprias atividadf\'; rio

DAES;
d) das rendas, receitas

ou contribuições provenien
tes de acordos, ajustea c'
convénios;

e) do produto de cm

préstimos e de oper.lçõ�s
de crédito;
f) dos juros de depo"llos

bancários de quantias per

..... ·� ....�I

o TEM P O (Meteoroló9ico)
.-lS'ntese do Boletim Geomf:JeoT,oUgiçQ, do;
..t. SEIXAS NETTO, válida até às 23)8 lu. do

dia 8 de junho de 1962
ENTE FRIA' Negativo; PRESSAO ATMOSFtRI
MÉDIA: lOil.7 mb; TEMPERATURA MEDIA:

11 o c. UMIDADE RELATIVA MEDIA: 89%; PLU
V SIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: ms- i

el _ Grupos de precipitações (chuvas) espar�as:� Os aglomerados de nevoeiro cumular - nevoeiro I

."..,..0' _cumUlar -

�:�mlda
_ Tempo media Estável I

O Pl"�sidellte Jl)iio Oou

liberadas

o primeiro aeôrdo, fir
mace entre a ADI, a )O�SESP
e Santa Catarina, jlz res.

peito a um trabalho COOPE"
rativo de assistência técnt

ca, treinamento de pessoal
e desenvolvimento de me,

tcdoicgres, para o reapa.
relhamento dos lIe:\'j-;:Js de
abastecimento d'água na.

quele Estado. O ecõrco faz O segundo acõrüo, ür

parte de um prog!'�'imtl de medo entre a ADI e a

âmbito nacional, ;l'J�S pla� FSESP, estabelece um tm,
nejamentos símnares estão balho ccoperatívo entr-v es

sendo realizados em outros
....

duas agências, em bases
Estados. O programa da necíonsr. para acelerar o

Aliança pa-a o ?),f,g�esso treinrnento d� pesson des ,

estabelece Que nos pt'{),�imos tfnadu a dirigir. operar e

dez anos deverão ser erga, manter os erviç_os de et.cs.
nizadas redes adel!us,Ja" .tec\mento d'agua-eias zonas

de abasteclment,p d'água beneficiadas. Este acordo
para o abastecimento ele, representa wn mvasccien

'to da Aliança de :W rcn

Cri_
.

8 IAlS, llllarttlia d�"'tr�.
que substituira o Departa- o Govema!�S!��mo����ef� receber o

menlo de Agua e Esgo""'o gu;n;�:;i:Ch��:��,:: PREZADO AMIGO QUEPREMIER TANCREDQ NEVES ASSINOU HOJE DECRE-
tencentes ao DAES; lhe venham a ser destina TO ABRINDO CRÉDITO DE CINCOENTA MILHOES DE
r) de, produto de ate- dos. CRUZEIROS PARA ATENDER PREJUIZOS CAUSADOS

guéís de bens do DAES; Constituirão o seu patrimó. ENCHENTES DO VALE DO ITAJAI PT DECRETO EN-
h) de produto de :lHe. nio: CAMiNHADO PlUMEIRA SUBCHEFI� CASA CIVIL

:::ã:e ::r::r::Ud:es�e�:! a) os bens e serviço; do ���I::I��OR:g:�:�: s:�i�O��E�A:�::R;��
sários aos eus serviços;

atual Serviço de A;rua e Es_
BLICAÇAO PIARIO OFICIAL PT ABRAÇOS SOLON LU_

i) de outros recursos que
gito;

(Cont. na !lU. pág.) �':E�:EES6g���o:r��T���FIA GABINETE PRE-

lart deverá sancionar o

projeto de aumento de

40% para o funcionalipnl3
civil e militar da Umàe uté
o prôximo sábado, segundo
fontes oficiais do l'ulácio
do Planalto.

O DASP ccnünu-c tnsts-
tindo com o prr.<;idente
Goulart paru que vete "ib
rios artigos, llrincipalmen.
te o da efetivação do,> in

terinos e o da extensa o do
aumento e 'dobradinha' a.1S

runcinários õa NOVACAP,
mas a assessoria (la l'resi
dêncln íurcrma que ainda
não há nenhuma rtectsãc
sôbre O assunto.

[�colariza�ãa:
PO.1tu Alto

Prossegue o atual eovér
no catartnense em sua In
tensa campanha de esco.

Iartzaçáo. Eliminar o défi
cit escolar é a nota que se

propôs atingir.
Novos atos do Chefe do

Poder Executiva, baixadas
na pasta da Educação 'e
Cultura, confirmam dfàrfa,

Ra'lnQs �1nbarCQU ontem ,p.a;-a �::::':a;en����vel esrorço

\��'��'':t&��;e1.�J�ol_g.l$j.m_�t-.Rqr. <,..
. -.üi e <fq. :lt�.a:ESVL. Na

,
� doía �C:ursps �Nor_Y;"" t!!1l���(04 dnd.e ll.n.t.etll.lte?n-()&-�.nli\I:>_Jtei1QrttJiS f�[a..n�a.drs. Adezbill Ramos da Sf/va, presidente do BADESUL- e dos, nos munlclp!,w; de

Alcides A1n'eti, -presuienie do BDE. Amanhã os dois cne- Cunha-Porá e Descanso, e

tes de Exec)ttívo prosseguirão· viagem para Araxd. Os três Grupos Escolares, nas

/[agrantes são da râpida estada do Govemador gaucho localidades de Vila de Dal.

nesta Capital. Pai, Princesa e Guarujá do

Sul, respectivamente nos

municípios de Campos No
vos, São José do Cedro e

Ouarujá do Sul.

VERBAS PARA O ESTADO
Estão .sendo

verbas federais para im
pc.rtantes obras em Santa
Catarina. Graças à ação
do Govemador Celso Ra.
11I0S junto dos aUos Pode--

M
' ..

res da União� vamos ter Of�nlOfl:Si1litiadas em no�so Estado, l!! U "
ou amplia(las, obras cujo
planejamento jllclui o cou

cur:,o financeiro federal. É
assim que no setor da ele
trificação, como em ou

lros, visando à consecução
dos o1Jjetivos desenvolvi
mel�tistas da Governador,

-

estão assegurados Os meios
com os quais serão reali
;:ados serviços de relevante
significação para' a prospe
ridade catarillense.
Agora meS11l0 acaba u

Governador Ce1so Ramos
de ,obter a liberação (vide
'cltcht) da verba de de;:
milhões de cruzeiros, des
tinada à consvução e pa
vimentação da rod.ovia BR

36, de 'acesso à cid{Zde de

La1es. Sabe-se que essa

obra. dando ao rico muni

cípio' de Lajes ligação com

a rodovia federal de Flo

rianópoliS a São Miguel
d'Oeste, integra numa· po
derosa unidade econômica
diver,w,s regiões, entl'e as

quais a sertana.

Até aqui o fato, que é
extraordinàriamente auspi
c:ioso pa.ra os

.

que dele to_
conhecimento. Mas

(Crmt. na últ, plii')

GOVERNADOR LIBERA IMPORTANTES

BB Divcrcioll-se
PARIS - A at··i·.! Bd�

g'itte Ba�clot e seu c�r.ooo,

Jacques Charrier qut' est:i.o

separadas ha .:jua_.,e deis

anos decidiram dlvor{'i3:'

se segundo anuncin hOJo
o 'semanario "France DI

ma:1che".
(\ semanário ae-:-e.scr.nh

que Charrler, que tr.mbem
ê atar, declarou: "DivM

clar_no!'.emos ráplclam'.m
te"

Brlgltte que tem .1,7 anos,
havia contraldo enla.c� c:crn

Charrier em julho de 1959.
Seu primeiro marido, o (!L
retor Roger Vadim, foi

qUem "descobriu" I:t. favori_
ta da cinematografln fran

ces_a. Ambos Se divu:ciarum

!tn UI�.

�ratos ao GijVem3�or:
��ua �ara bô�OEiras

Um grupo de pessoas residentes à rUa Olegarlo da
Sii\'a �amos, em Capoeiras, dirigiu um memorial ao Go
vernador Celso Ramos,· solicitando fôsse levado o forne
cimento de água aquela via publica do continente.

O sr. Celso Ramos determinou as prcvidéncias ca

bíveis ao setor especializado do GOvêrno, no caso o Ser
viço de Agua e Esgóto: Agora, satisfeitos com a boa
vontade governamental, moradores daquela rua IJ-nvla
ra.ll expediente ao Chefe do Executivo, no qual dizem:
"Confiantes no espírito

generoso, na boa adminls-
tração e no zélo que Vossa
Excelência dedica aos In- Unidade Nacional

é Preocupação

Maiores Poderes
ao Presidente
RiO, 7 \ V.A.) - Pelo

menos trés govermidores
deIenderão, na reunião de
Araxa, que sera iniciada
hoje, o retorno ao regime
preSidencialista, aprv;en
tando limitações inexisten.
tes ná formula anterior,
partiCularmente moções de
desconfiança, que deverão
permanecer como faculda
de do Congresso.
Nesse sentido pronunciou.

se, ao desembarcar no Rio
de Janeiro, o governador
da Bahia, �r. Jurdci Maga
lhães, que defendera, pelo
menos, o direito de escolha
dos minIstros pelo presi
dente da RepubJlca. O go_
vernador do Rio Grande
do Norte, sr. Aluisio Alves,
chegou () esta capi�ai no

mesmo avião e acompa�
nhou, na entreVista que
concedeu no Galeão, o pon
to de vista de Jurací Ma.
galhães. Illfo�'m .ç·�,es che_
gadas aqui, dJ Para, Indi
cam que o governador Au.
reliÓ do Carmo assumirá
Identica posição. Ja em

viagem para Araxá, o che
fe do e"ecutivo paracnse
fez com que seus assessores

divulgass'em seu pensamen.
ta para a imprensa. Noti
cias de Belo H.orizonte, por
sua vez, informllm que o

Palacio da Liberdade jã.
encerrou Os trabalhos da
reunião dos governadores
de Araxá, que será Inicia
da no dia oito. O presiden_
te João Goulart não com

pareoera, mas dará total
apoio ao encontro, stmdo
que todos o� govcrnacll'es
.trabalhilstas omparecer�.

.,

terêsses do p�vo, pedimos,
então, que n;:;s fosse resol-
vida um problema cruCian
te que nJS afligia diaria
mente, o da água. O nosso

apelo teve bom acolhi-

São Paula, - O gover
nadai" Porf:":-Io da Pa"!: �e
clamu que São Paul:. vai �

AraxiL decidido a bat-J.lhar

�::a u�7!:�I�aln(:cl��;�'U�:'�
quanto o Secretário ..u� Jus

tlça, Professol' Quellvl Fi

lho, afirmava que a r�pr(o�
sentação paulista acha mui
to exiguo o tempo j)!"evhtc.
para a reunião dos gover.

nadares, pOis a ag�ndl. :-t_

tinge toda a pro'J'clllatica
nacional.

mento e uma rêde de agua
nos foi conslruída. E agora

viemo�. nos e}ipr.es�ar a
nossa Slllcera grJ.tldao, ex

tensiva ao sr. Oswaldo
Gued, a quem nos dlrigi-
mos pessoalmenCe".
Assinam: Francisco Ave-

llno Fones, José Raimundo
puarte, Zone D'Avila, De
lamar Dantes e Sílvio de

Oliveira".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FAZEM

Anlôll:o (artO$
Silva
Asnnala a e!"m�,!d� :{e

hoje mals um natn'tc;o 1\')

jovem Antonio car.us Su

va, filho do sr. .ractnto

Henriques Silva e i"! sua

exma esposa d. Rl:'11unna
L, da Silva trad.cfonal ta
mure de S. LuIz do i-rara-
nnão.

ANOS HOJE
O nataEciant-e, r.ue é a

plicada aluno do Iil.,tgnto

!lde gducaoâo mas ve'ho f
desta capital na lPO:·t'J",j
dade de tão au;:-pi-::i')u, co

ta se-á estamos cr-rco-. nl,
1'0 das mais sign:;j"J.;jy'lS

provas de apreço I; estnua
as quais, nós de IJ EST"

DO, nos associamo'! torrou

Iandc.lhe e a -eu , rnut
Hares votos de cre.ccr.tes
reücídades.

- sr. Pedro Fronrtsc., da Silva
- srta. Maria Lídia, Leal
- sr. Walter Cardoso de Mirando

� Coron�j M'lurício Spalding de Souza
- sr. Alvaro Soares de Oliveira
- srta 0100 Outro
- srta. Dilma Sontona
- srta. Yoro Mario B'1telha de Abreu
- sr, Gable Nascimento
- srta. Miriom de Castro
- sra. 0lenko Mosslmonn

- sra Odete MorH:. SOntos
Folgom0<: em re'l,,,tror na efeméride que ossino·

lo a doto df' hoi". mois u...,., natalício da exma sra. O_
dete MM'" SClntr"l<; mui dí.,n::"l esposa do nosso colega
de trabalho sr. Delomor Sontos elem!'nto que goz�
Cm os nossos meios de sólidos e merecidas amizad!?s.
Motivo pelo o ou,-I. no dia de hoje, d. Odet,e será efu�
sivamente cumorTmentndo /

MF.NINA R'.EGINA MARIA RO�A

CO'l1 p':!'ande pr:tzi"r. !l!)"�lIr de algum atraso. cf)n,!I�
na."T10S o transcurso do dêrlmo primeiro aniversário
o"orrid0 ontem da intelhrente e galante menina Regina
Mar;a Rosa. flll,a do sr, J:m Rosa e de sua e"ma. esp'�
m d. Do!""acy R')sa. e. aplicad:t aluna d') Q\linto Ano dó
Colfg!o Nos�a Senhora de Fátima, Pn FstreiLo.

A Regina, bem como aos seus Ilenitores os nossos

f'umprimentos com votos de crescentes e ninterruptas
felicidades.

Inaugurado ImpoII:mle Trecho
Rodoviário

rcont. da 8.a Ofl,s'
Brascher para "O }: .. i�'arl.o·'

hate Tcn. CeI. Alilb M'.·

rad; D. Daniel H')�tim Bis ..

po Diocsano, CeI. P'IO!":1l110

Muller, Cmt, do .�.') BtI
Rdv. Dr. 0::-:mund0 V;f>il':-.

:9utra, JuIz de Dir�,1'o da
la. Vara Civel; Dr. W·')'ny
Dllarroca, Prefeito de L:\

jes Dr. José Pedr:> M�ml:.;.�
de Almeida, Juiz ele Dirf'l.
.to da a.2 Vara Clv··j 'Dr
Paulo Perf'qrino F'er,-PI',I
Juiz de Dirf'ito '.:'.\ \'a:''''
Cnmmal Sr Mantu'l An

tune.<; Ramos, Pre�:!,;:ent·�
da Camara de Ver�'ldo'·{'s.
Dr. PUnia Moreira, Promi)

tor da Vara Crim:n:u, ,s. ..

Valdo da Costa !\'I'�, Pr"

siclente do Diro:!ló'\') (1"

PSD, Sr. Carlos J:lJ "" 10

.'\marai, Diretor 'l<l RflJlo
Clube de LajeS, D". Helio
Rames Vieira, Dird:ll' d!1-
Radio da Manhã, JOl'llall::;
tas Nelson CasLro Dmscbe"
e José Pereira 13agg:') do
"Guia Serrano" e "Ct ':reio

LajertllO", rcspcctiv�(lrLcntc.

O marco comemorati"iJ da

Inauguração foi dz� :e,rado

pelo Exmo. S�, Gen. Ernesto
Geisel e Dr, Wolny Df'll�r_
roca. U"aram da pa1avt"l
naocasifio o Sr. Cr>\ FIo

rlano Muller 'Cmt. d:l :1/'
Btl. Rdv.. CeI. B�:: )!ju

Paulo Derengowski (! Dr.

Wolnv Oellan·oca. I,')p.:o a

rn� p:rande carava'M de
nut'Jmôveis perCOITZ'1 ted,)

o trecho construíd::>. A. s 1'2

boms na G:'anja d') Bata,
Ihão foi oferecid'l \1�lla

Chur!'a�cada as :lut�((I�(c'f'�

presentes e 'c::>nvi1:(!lI)� (>5

perfais pois a inau?,"'lraç:t')
coincidiu c'J'n li .Ia'). de
m,'s um aniver,<árJ:J do
"" Bt!. Rodo\'iário qJ.e h:i.
:'7 anos têm sua .�ed(' r!l.

Importante cidade c.oItari
nense. Daqui enviamo:; as

nossa congratuJaçõ!" J ao

Comando, Oficialidade, Pm
ças e funcionários � ivis do
2,° Btl. Rodoviário, pelo�
seu aniversário l;l' pela
grande obra concluid''l que
muito beneficiará � "Prin..
cesa da Serra",

SociaisY coateamertos
'd_ ( ln

V\�1 '"'��

Amanhã a movimentada festa para a escolha de
'Miss Perfume"

-

---=:;õ-;=--:
.......",

Mais um grupo -le ue.
;

I)ulallt�s ilustra 110.'-

Jovens do

- menino Marcos Aurélio
Com satisfação noticiamos na dia de hoje, mois

um aninh.., de vida do trovêss., e galante gJrato Mar_
cos Aurélio dileto fIlhinho do nosso particular crot.,
go sr, Oscur Srhmirlt Filho e de suo exma espôso d. r
Louro Bruno Schmidt.

II _--0-Ao Marauinho, bem c�mo aos seus papais cs

nossos votos de crescentes e ininterruptas felicidades. 4 - A senhora dr. 1]01·
dão ccnsont rSÔnhl. rou-

. p�'o["'I:ama "As Do.?e
ntu um grp.po de senhoras

9 - .0 ce,ntro Acaclerní na Rádio GU�t'IJR,
para um (llegante mal" iCO "Jose Batista Ro�a" da (uma entrevista s;Jh ólOCÍC'-

I ,I mentado cbá.
li 7- li'acu�dade � Odon:,oIO;?:a. dade" \"i' \ da Unlv.ersi&ade de ,::;nnt3 _ _

-=:000-_ \
Catarin2. vai prom0ver res -00-0--
ta na noite de sábado i);'O

5 _ D�arab.-ll(s c Lira
xlI':1o 13 - Domingo e<t.'lrei n0

- - r!"za Macher.'a c"'memo�c.u

I
i ��t��o�i�O c:e��:�:;�to ��: -000- Idade nova Em u ,) m'

'Idias 2 e 3, na cldaje de
- -

.. q;SldencH:: Mar 11 '!'NI ZIl.

B�usque. 9 - O conhecld::l Adv(\�'l. recepciOnau p!",s'a� 'llU,-

do dr Hermmlo Daux BC:1 gas
t

ManifestõlõseSfu�antes�e
farmácia

sa coluna de lJUj". ,\"

MCl1ina,.; I\1ocas pJ.!t,�-

Irnm com

Nós 08 alunos da FACUL
DADE DE FARMACIA, vi
mos tornar público através
dêste manifesto o seguinte:
"Quand-. da inauguração

de nossa Universidade no
dia 12 de março de 1962
nosso Magnifico Reitor pr�
meteu que nos entregari:]
nuve (9), laboratórios, to.
dos bem equipados, no pra
zo de sessenta dias utels a
contar da data da inaugu
ração."
Mas, por motivos que não

nos fora;n justificados, os

laboratórios não foram con

cluJdos, multo menos equi
pados, uma vez que a falta
de material e mão de obra
e evidente, fato este por
nós observado quase que
diàriamente.
Ale a presente data fo·

ram conc1uldos apenas
dois compartimentos no

andar térreo. sendo que ;s
tes mesmos c.lmpartimen·
tos ainda não estão equipa
dos.

Diante destes fatos, ape
lamas aos poderes públicos,
que certamente ignoram
a existência deste prédio
de três andares que aguar.
da a sua conclusão, há al

guns anos, para ajudarem
a sanar esta lacuna exlsten
te não sô na faculdade de
Fal'm4cio, como também
em outras que compõem a

Universidade,
Pergunta.mos entao aos

dllllUlido'i

Estudos EconômiCos c êo
ctats do Oest-e Cat.irtnenso.

O conclave cstudanrü tem

uma agenda de trnbulhos
Intensa que pede ser des
crita pelo' catendá.fo que

� será obedecido a risca c

que é o seguinte:
Hoje - 20 hrs. - Sessão

Solene de abertura

Amanhã - 7,30 hrs. De

bates a respeito de aceno
mia elo Oeste e Fontes encr

géttcas
20.00 urs. - Baile

D:Jll:ingo - 9.00 hrs.
Debates a respeito de Vla�

de C'J!1lunicações
1'1.00 hrs. - Debates a

respeita de cuestõc, So

c.a:s
20,00 hrs. - sessão Sole

ne de rcncerrcr-ento
Alún , dos assuntos acima

especinca.ros, cada comis
são examinara problemas
r�laci_Jnac.Js C),'1 etet.ect
dade, petróleo, carvão; edu

cação média, uníversüáría

-00.0--

Resenha J-7
Rád10 Guarujá
Um dos programas ínror

mauvos da Rádio Guarujá,
que já se fez credor da pre
rerencra do nosso publico,
é, indiscutivelmente a RE
SENHA J-7 irradiada de
2"- retra à sábado, das 18,10
às 18.30 horas.

Constituindo-se como
uma. das mais antigas au

d ..çôes da Pioneira, a RE
SJ:iKfIA J--t-7 1e,11 di,vulgado,
as '>prinCipaiS notícias des
ta capital e do Estado sem

pre dentro do criterio de
informar com exatidão e

equilibri':l.
Dirigida atualmente por

José Nazareno Coelho ten
do como redator principal
o jornalista Jorge Cherem
e alocuçãu de Eleazar .Nas
cimento, A RESENHA J-7
man"êm sintonia quase ab
soiuta no seu horário de
irradiação.
Reconhecendo os mél'jtos

desse grande programa in

formativo, a conceituada
firma GERMANO STEIN
acaba de contratar o seu

patrocinio, fazendo divulg:'.l·
as mensagens comerciais
dos afamados refrigerado
res CONSUL.
Está assim de parabens a

Rádio Guarujá, por mais
esta vitória.

-0_ 12 - Regi-ia nu-c rio de

.'esponsáveis: "A quem ca- 23 - João Michels Freire
be a cu!pa? Aos poderes 24 - José Cavasin
publicas? Aos membros do _25 - Armando D'Acamporn
Conselho da lJniversidadp? 26 - Juiti Kume
Aos estudantes? Ao povo?"
Como ainda ninguem to

mou uma atitude, nós, es

tudantes de Farmacia atra
vés dêste manifesto, lan

çamos um grito de alerta
aos responsaveis.
"EXIGIMOS OS LnBORA
TüRIOS ATE AGOSTO"

27 - Otaia Sa�o
28 - Mário Carlos dos An·

Jos
29 - Julio César M, da Luz
30 - Ma:ia Conceição Sil

va
---------31 - Edy ELy Bender

32 - Erádlo Qulntino Pe- ROlOl'eiru

33 - Biase Faraco
34 - Oscar Goulart S�: = ����e :e���I!O Pavan em
�� = ����:'ioB�'��:�s Lu- Acucarmertz
39 ........ !talo Stolf APes1r ue ia esta!' fal-
40 - Enio Pacheco fie An- tando açúcar na cidade, de

drade vida à paralisação das I'C
41 - Leandro Martlg'naR'o [inari[ls, as autoridades do

Ministério do Trabalho até

Caso não sejam concreti
zados nossas reinvid:'"!ações,
tomaremos as medidas ne

cessárias, para que nosso

sonho se torne uma realida.

de, e que nossa Faculdade
torne·se um estabelecimen
tc de ensIno a altura e ar

gulho do povo catarinense,

1 - Alvair Nunes
2 - Odilon Conti
3 - Márcio Di Bernardi
4 - Eugênia Tltericz
5 - Lochino 81ega
6 - Ademar Keunecke
7 - Newton J. Scwindem
8 - João Francisco Ruy
!) - Corigliasi A. da Cos·

ta Neto

10 -. Alaor Carvalho
11 - Teresa Bush
12 - Osni Vieeeli
13 - Wilson Sandrini
14 - Elza F. de Alcântara
15 - Rogério M, Rocha
16 - Zelita da Silva
17 - Paulo Schlemper
18 - Valmir Boff

19 - Roberto Silva

o momento nã:J tomaram
qutjquer providência para
promover a sustação da gre
vé' dos trabalhadores na ln
düstria do açúcar, que pro
teslam contra o não cum

primento, por parte dos em

pregadores, do acõrdo sa
larial que firmaram ('m :.la
de março do corrente ano.
O sr. Gilberto Cocratt de

Sã, assessor sindical C.Q sr,

João Goulart é que tem ten

tado manter contato com
os líderes dos grevistas pa
1'a encontrar uma solução
concilatória para o l!Uglo,
mas como lhe falta autorI
dade para, na ausência do
Ministério do TrabalhQ, ob
ter qualquer acôrdo de ce5
sacão da greve seus esfõr
ço� não vêm obtendo êxito.

20 - Irlneu D. Schwam-

Jiach

21 - José PhUlippi
22 - Reglnaldo Fusaro Si- � _

m�. r

De Gaulle Adia Decisão Sôbre
a Vida de Jouhaud

PARIS, 6 - o presidente
Charlcs de Gaulle adiou.
hoje, novamente, a decisão
final sôbre o ruertamcnto
do oxeencrm Edmond Jou

haud, à espera das criticas
gestões de paz que se rea

liza.m na Ar�élia entre eu

rnpeus e muçu.-nanos.
Contudo, de Gaulle tor

nau patente que não o mo

verá algum e sim, única

mente, o que consíccrar

tudo', e na reunião de tri's
horas com o Gabinete de
clarou que "os homens e

os atos devem ser julgados
somente baseando-se nos

supremos Interêsses do Es
tado''.
A palavras do presidente

parecem adversas para Jou

haud, pois julgou-se nus

ultimas 24 horas guc de
Gaulle acabaria por conr-e

der a suspensão da senten

"supr-emo' Interesse do Es cu.

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

f"ROGRAMA DO MES DE JUNHO
Dia 9 - Sábado - Sotrée - Escolho de "Miss
Perfume 1962"

Aoresentcçôe de "Los Gavilanes de Espano"
Dto 12 - Terçc.feíro - Cinema
Dio 16 - Sábado - Solrée "Bahia à Noite" em
benefício do Lactário da Cosa da Amizade dos Se
nhores dos Rotarianos do Estreito
Dia 19 - Terçc.fetrc __ Cinema
Dia 26 - Terçc.fetro - Cinema
Dto 30 - Sábado - Festa de São Pedro,
NOTA: A Diretoria do Clube comunico que, nos
dias de festa o Secretario funcíoncró dos 14 às 17
horas não atendendo pois em hipótese alguma ']

_:;���1 de ��::o_s�__ apó�_ êste horária,

_. - ... -

[ '"
I On�LDO M.Lu

UMA QUARTA-FEIRA DIFERENTE _ Fazia frio, sol e
uma barulheira .danada A'quelu hora!
E ainda era cedo.
Antes das alto horas,
Os cafés de portas fechadas,
Ul.l' amigo: "como é? E a cronica de hoje no "'O Esta
do", não escreveu
Não. DCP:liS daquele destempero de um amlg'o e colega
em RaLeiro, desanimei Pois, estou na lista"dos .mais
de duzentos bUl"roides Que escrevem cronicas sõbrc Flo
rianópolis."
- Também li e não compreendi,
Nisto, um "psiu" fórte, chamou minha atenção,
BI'equei, ou melhor: empaquei
Era o Osmar Silva.
Carregado de livros, recem nascidos.
- Meu livro. Acaba dê sair. Fresqujnho. Estou procuran
do amigos para presentea-los com um exemplar.
E com um braço livre. carregou-me para a "SQberana"
Abriu um exemplar. Ali mesmo escreveu a dedicatória.
Deu mo,

"Coquetel de C�ônicas;'
AgradecI. Promctl ler com atenção, porque tudo que Os
mar e�creve, merece atenção,
E Já. se fOi a Pl'acura de outros amigos.
E eu em direção a um gru'po que lagarteava tomando
banho de sol.

Depois a cidade foi acordando e entrava no buliço dn.s
ruas.
Havia médo estampado na fisionomia de todos,
Ap:eensão. Dúvidas. Palpites os mais <ie�encontrados.
A tarde terlamos o encontro Brasll-Hespanha.
E o dia crescia, aproximando se da hora "H".
A h:lra velo agoniada, temerosa, enervante.
O jogo começára. L.1toS-falantes por todos os cantos da

Praça 15. Barulhão, voserio, irradiaçõe" gritadas,
O primeiro gool foi da Hespanha. Silêncio. Especta

Uva com indecisões. Esgota·se o primeiro tempo. FicOU

como esta.va.

Segundo tempo. Reação. Um, dÇlis goals do Brasil.
Fim do segundo tempo. Brasil 2 Hespanha L Voltou a cU

feria, o entusiasmo contagiante.
AliViO, toguetes, comentarias,
Assim por muito tcmpo.
Depois, a tarde foI morrendo.

Morrendo, morrendo,

Lua, estrêlas.
De novo o Osmar. Estava então com as mãos vazias,
Dizendo: meu livro saiu com a nossa vitória.
Estou com sorte,

E estava mesmo.

Vou ler "coquetel",
Da forma. como se deve tomar 11m cOQllelt�l gostoso
De vagar,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TUDO SÔBRE
O CAMPEONATO
00 MUNDO ILUSTRADO!

bro t�md�e����� ��o;��bdee ���:i���o selu� d�ss��:�2�� Êste valioso guia é seu'e suas exmos famílias poro a SOIRtE de reabertura

d tôidos novos instalações internos no. dia 9 do corrente

I
com a compra e um es OJOcom inicio poro os :a horas. A Sotrée será abrilhon_

�

t
todo pelo famoso conjunto de CASTELÃN. Após r. W'!' j,'�et

.

e
Soirée havere onibus poro o capital. � .

. o· ..
9/6/62 .. ,leu. .

-_.-

�rp---"'r� Instituto de Cultura Germânica

I
GOOOLI·· Mais um "tento' de Gillette <oaca vocé'. Ganhe

1iIf.:.... I.,,-.l.L:.íP'C.A�·r.EJ\jls UnUi_iU��r::

II�
o fabuloso gula "Glllette na Copa do Mundo· - F:dlçap...

--
-

� A V I S O 1962! Um documentário completo de todos os Campea.

I
natos Mundiais de Futebol! Uma sensacional oferta iné'O INSTITUTO DE CULTURA GERMÂNICA, dita de Gillettel E êste valioso livreto acompanha os es-por Intermédio de suo Diretoria, comunica aos inte_ tojos GilleUe - Campeõo ou DIPlomata, os "craques' da;ressados, Que por motivo de força moiar, vê_Se obri_ boa aparência Gillettel, .. Compre, hoje mesr1)o...1 insupe-

lJ�"�::'��DAOf I �O::��;���;;��:�:Ji: ���;��:;:n��tE:O:Yf��;;i:1,;;--ca�e HiguaVIJDia 12 - tô,<o_I'I,o - NOITE DOS NAMORADOS, José Lup.'Clo lopes "enho"" Don;el Lopes YIZD Ue h OI U oa bom Jr v
Dia 16����El;::II::::�d::eG::�:::�.'CO� �l;�o :.e,;:����t��i��:����:e:��r��.: �a��! Edl"tal de cl"taça-o com o prazo de 'Ir'lola (30) diaso conjunto melódico de NORBERTO BAL_ parente<; amlao.:; e oes.:;nas de suas rel'Oco�s 0(")«1DAUF. ossistire� no próximo dia 8 do corrente o MISSO Que

h os termos da presen Blguacu 14 de mato <l� 62. afix!l.do no Forum (!t.-sleDia 23 -- sabada � Festa Junina, com Bondinho �(1hnd:Hão cleleblrar �t) Ct:!pela �d SOt�oA��:i�, s�: �1a��e�torc!�:��lr ��I::; �e ��ãO de Usucapião depois (AS�,)' JaymOr G'limade:> �u�o·E>lcrívft,o. Ori'lndo RoNOT�i::,õ�;����u��,�::������, =:cfe,tos df)� oras. pC! o o mo e suo quer! o 1 '

de Direito da C�mMc" da terminação do pra:;>:o dos ('ollaço. Juiz de DIreito, JUão d'e Fari;.' -

dias 16 e 23, na Rp.lojooria MuU"r
gro.

À todo.:; nu(? comoorec('(cm a este ato de fé de Blguaçu, Estl"'d.l -:I �!���' s:,r r:��he:'doqua! Confere com" origmal \) 6-132

Associação dos Cronistas Esportivos
«ISlã antecipadamente ag,adece�,._ :!!.�6.2_ ;izt��:�l::�� '��,:o: ::,����:aoo�r:a::;7��i��!� Exércitp Atacou Universidadede Santa Catarina Grandes realizaçõesEDITAL

�('1I� mínimos ':k�{lJll",� é dmüno de Oliveira, brasL mil cruzeiros) para efeitonu'" é- o l"'Hl.j� rliPc'l rIo p<; leiro, solteiro, iavrador. re da taxa judiciária Protes
(lu!'ma elaborado �Lr' (, pr� sldente e domiciliado nesta ta-se provar o alegadosente. Comarca no lugar !"'azenda, com os depoimentos pesso-E preciso que c Qover.. por seu procurador abaiXO ais de InteressadOo<; e tes
no 1"';:;0 e"moreça. Que flTlf! as.si nad,o, vem mui temunhas el.outros ro�ios.le ('m tod.os 0<; �ent;do1 respeitosamente expor e a Pede Deferimento. BiguaQue hnla em todo<; os �"tf final requerer a V. Excia. çu, 11 de a'gôrto de 1961.
res: t'Jtle' congreep" esfor o seguinte; Que vem possu (Ass,): MáriO Laurlndo,
(,.Q� públicos e pa"t.irnl:lt('<;. indo a mais de 20 anes, Testemunhas: António Ba('Iue convooue tOd,1<; ar:1l"� mansa e pacificamente slliclo de Lima. _ Maxhr.la
le� que desejam cOOj)"'.·a': sem interrupção nem opo- no Manoel Amaral. _ José
flue una os e!'f()r�:>� dE':? sição um terreno s:to no Constant. _ Procedida a
dn um parn a forllHl!'!1'J -l lugar Fazenda, fazendo justificação foi a mesma
um tono. Só um t�ahãlhc

. frente a Leste numa cxten julgada como segue: Vistos,são de 50 braças com uma

estrada; a Oeste numa ex

tensão de 50 braças com

herdeiros de Cândido Vir

ginia Fernandes; ao Norte
numa extensão de 96 bra

ças com Manoel NascImen
to; ao Sul numa extensão
de 96 braças com Mlguei
Onofre Martins; e como e

não possua nem tenha tí
tulo de posse e dominlo
quer, perante V. Excia. re

gularjzar os seus direitos
sobre o referido imóvel pe
la Ação de Usucapião com

fundamento no 'lrt. 550 do

Código ClvÍ'i. Para dito fim
requer a deSignação de dia
hora e lugar pdra ajustlfi
cação exigida pelo art. 455
do Código do Processo C:vil,
na qual deverão ser Inqui
ridas as testemunhas abal·
xo arroladl1s. Requer, ou

trossim, depois de feita a

justificação, a citação pes
soal dOo'! atual!; confrontan
te!; e por edital do� Intere�

sados auscntes c dl'sconhe
cldos_ t(ldos pau, acompa�_

;;t.::-';: -'d"�;};��.."::,y,.,.:./�,,.� .. ',', ""'. ��'j",j •••• ,

Jllizo de' Direito da Comaf <a d
Edital de citação 'com o prazo de trinta (30) diasO Doutor Jayme- Gui, rido terreno do Autor, inJ,. te Julgada procedente, dn- imóvel e, por edital 'JS inmarães coueco, J'.li? ctatmente por umn linha ta cênta, adquir1nrlo c pe- teressadoa Incerto, parade Direito da Cumarcs de direção SO_NE::J: qual, tlcionário, titulo hábil pa, todos, querendo, contestade Blguaçu, l!:.;h1'J (1 ao 48m toma a dlreçãe. ra o Registro de Im(ivcis. rem a cção no prazo ;l'l;alsanta Catarln 1, na for ONO_ESE em 250m, para Protesta por todos os mc'os Custas afinal. Bill;. i8-5_62ma da lei, ctc.. em eesutde toma':" a rtree de provas em Direito p("l'� (As.'!.) Jaymor Quimll.r:te'FAZ SABER üos CJu(' ação S-N em 8m. até (l Rio mltldos e, desde Já, reaves cotteco. Juiz de uucuo. Epresente virem 01/ dele co, Blguncu. e a parU" d�l II o depoimento de uucm rs, para o conhecimento' 410-nhecimento lIV(';'I'01 011:.' divisa sul prossegue pe:r la contestar, sob us eoml- interessados t' eXJ)!'ciid-lALOYSIO MAT[I\.� GES Rio Blguaçu até a estrada naeões legais. Dando n va, presente com o praz-r rit-SER, por seu procurn-tor, de Braço do Norte: II. leste lor de Cr$ 2.100,OQ P. rlf!- 30 dtas que será nrtxarlo �lhe dirigiu a petição ,�C� II. divisa é ectm \ meneIo ferimento. Biguacu, 4 uo publicado na tor:n l -íu Ielp-uinte: Exmo. 'H'. (Ir. .rcte nada estrada. Ao norte o abril de 1962. (A"ginado) Eu, r Ass.) Orlando Ro);:J.(de Direito da Comarca Ó' terreno confronta COIU ter.. Acácio Zên;.o da Silva. Pro de Faria, E.�cr!vft.l o rl�Blguacu. Aloysh :'>1utJa, ras de veaeeunc Schmldt cedida a Justlfic'lção foi fi datilografar e subscrevioosser, brasnetro. cns-rdo parte leAl(>, e COUl as d� mesma Julgada come se- Biguaçu, 21 de rna i,) de 62comerciante restdcme e r:� Antonio Br-hnppn parte (I., gue: V'tlItoB ete .. HomoJo� (Ass.) Jaymor Gt.ur.arâeamtcrüarto no JU9::I:' Sal1:" este: lO, por sentença, II. rusu- ooueco. Juiz de !}ireit'1.Maria dtstrno do Antonio 3 - Não poS.�UhHll) 'j�'llo ncecão de ne., l'lr< que é Confere com o ;)riJ.!;in,llCarlos neste Il:ulliél;lio, legal sobre o Im(\vCI quer requerente Aloysi<) M.'Itias afixado no Fnrum 11"",'"por !lCU prcr-urar!c. adqutrtr o dcmlnto do rner OeMe-r parti. que produza Juiz.infra assinado promover mo com rundamento no os pleitos de díretto. Citem O E�('rivão:. Ol'l:mrt.l n(>..lima ncân dr- usucnn.so :H"t�. 550 f' 552 eo Códl!tc se. pessoa!moente, por mail. mão ue Faria.para o {IU(' ('>:f)IH' 1""(/1\1"1' Civil c 1.0 da lei n.o �.437 dado, o." ccnrrontantes U'
a V, Eea. de 7 de março de 195;) e na
I - O neuctonnrto po','" contormldada do, W"54 Clube Recreativo" de de Janeiro"dtua ... o no lugar Sanf'l. Ma e seguintes do Cl)ll�1) 1r
ria. dtsu-íto de Ant ante Processo Civil. AAA:m, pedI' A diretoria do Clube Recreativo 6 de Janeiro,

e requer a V. Exa. "a dig. tem o prazer de Convidar seus Assoctcdcs e exmos:
ne ouvir ali tP.�t,t!llIl1nÍ1.lv

. fomílias paro a Scrrée Que fora realizar em suo sede
no final arrotadas f' uue Social no sábado, dia 9 do corrente.
comparecerão cm Jtllto No ocasião serão reo1izodos os eleições
il'�'l)('ndentemcnt:! le tn- MiSS�;�!���n��a �e�a;��IS:c�r;t��i�c�O Clube.Umação, sendo feita a jUR
urtcaçãc ínctat � ju!J::,oda

Carlos. um terreno. eouton
do esta posse, toríc-r r.<; rc,
outsttos para 1\ :11ui.,[f':'l0
do domínio pela prC""�'i('ão
euutstuva:
}, - O imóvel t-sn de {t1'C:!

178.600m2, 'lledint1o 11:! di�

CONVIT�visa norte, 120m. !-:l'!n:J,'J 1. esta, se preceda da acôrdc
com os artigos da Lei 1','0.
ccssuai. acima retertríõ«

sua maior Iargur-i que (:-
no centro, 320m. A ctvi-a
oeste é feita pe'c Rio Di. citados os controntantar '"'"
guacu. desde a ·l'v!,)'l nor
tI" ate ouLro terr'�!l;) uo Av

cônjuges, bem com-i o Dr
Promotor PUblico da C(J·

tor: ao sul o �e:' '(;'�" eon
fronta com o ac!)',!!). Tere

marca, para, apó� os trâ,
mltes :egaL':, ser a prescn.

mo as saias eHI. p('lf,�;('.'i.o
r]I'ntro da relatill,l p(,l'fi'i <

As grandes r>!".lizaçõ�
sempre encontram no (':1-

minha áspero e t.Ol'tmu1>o
da existência, os f!:mlh,f'
e>b}ltáculos. Poucas s;'lr. Mi

pessoas que con��g'Jett: dv
minar e triunfar anCZ<l.r

dos pezares, eme:�inri-J df'::!
ta verdadeira ht'.:uLombe
de contrariedade quc en�

frentam aqueles qu� "pse

jam realizar algo 'Je rIJO.
c�eto em pról c!a �oíllnni
dade.
O Plano de Me�.fl.. G-ovcr

, namentai ou mel!1or ,) ro

nhecldo e dlvulga'lo PLA_
MEG está' nesta eatepria:
Grande� reallzaçõe� �t"'ln
des obstáculos. O P1<,no,
em si, é ideal; 9.tinR� mes

De ordem do senhor Dresidente, conVOCn todos
os Associados d?sto entid'lde paro O Assembléia Ge_
rai. "l:xtroordinaria a ser reali70rla ("In próximo dto Q
(nove), sabado em suo sede Drovisória, altos da Co.!].
feitoria ChiQuinho, às 14 horas.

De conformidade COI":'l o Que ['IMl'rmino os Es_
tatutos, serão necesc::ários dois terços dos Associados
I'">ora Que a Assembléia posso funCionar em Drimeira
Convocarão podendo o mesmo ser realizado mei'l
hora depois com Qualquer núrYlCro de Associados pr'-
sentes.

Fc::tMa n(l Ordem d"s Trabalhos:
1) Nova F"rm" cI.. Cobroncas dos Mensolicfades
'1 Presto(:õo ,.tI' Contos DelO Ex_Tesoureiro
3) Assuntos diversos de Interésse da Assocração

ç:;.o humana.
'Executá-lo em to,l<1<; os

Florianópolis, 4 de junho de 1%2

Cloudin Oli.,oer Vieira
1.0 Secretario de equipe. Nmci('·l·�. :.&1'

nico produtivo. nodf'ra E'j�

V�r O Estado de S:l.r.la C'l,
t�rlna no c{)ncei�o ,10:, ó.�
mais Estados da no��n. {'_

no·me. Nação

Se o Governo �'l,:�wglll:
a reunião de todo<::. os e:e
mentos capaze.<::: <;e comr��

p:ar t.odas as ror�.'l.s ';Tll u

níssono, em torno .1" PIa

meg. O Plameg ir:tnsfor,
marâ O E�tad(l em �:ma :>,:
quena cidadela.
O GQverno po(l?-l'�l p de

verá realizar (le !o.-n1fl. ('').

creta o Plllmeg. com n mcs

ma eflciencia com 1111"' foi
caOa2 de encher ::Ie lu;>; 3!'"

pnnclpnls Praeas ,In. Cidn
de que durante tf''''PC1 ;
memoriais viveu 1''1 ?C
numbra. Ag'ora o g')V"2rllu
tudo deverâ faz'!' pflrft
através do PIllml'R t.'tmt-
111'11' a I'xl�t('nr"la i�1) p'lvr
lIbcrtllnclo o (,n� t,I'f'If.l" ,l-J

lnrultura do a�ndl'nn do
esqueetmento

Jacty MOfltelro

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!
Use in;eticidas e ervicidas®
Inselicido; em pO ou em líqUidO. Diversos
tiPOS e fórmulas póro o eXlerminio de qual
quer espécie de praga do lavoura.
Ervicldos Total e seleílVo eliminam os er

vas doninhas evitando oSSlm o improdvlivo
I'obolho de coplnor. Faço uma vlsilo ou

peço informações aos Icbriconles:

BUSCHLE & LEPPER.·S/A.
"IOINVll\E RUA 00 PR1NCIPE. 113

8lUME"AU: RUII BQUSOU�, 17,
CU�lll3l1 OEÇEMB/lR(";/lOOR .wtSIPHAlfN, u,"

J 11 02

presente virem ou dele co..
nheclmento tlv>!rC'�l que
Reduzino de Oliveira. por
scu procurador, ihe dirigiu
fi. petição seguinte; Exmo.
Sr. Dr. J'Y-z de Direito da
Comarca· de Blguaçu. Re-

rena ficando citados ainda BARRANQUILLA. 6 rFPl fcrido.", sendo um d('lc!l 00l
para no praZo legal apre
sentarcmm contestação e
para segulrCln fi causa até
final sentença, .;ub as pe_
nas da lei. Dá-se a esta o

valôr de Cr$ 5.l00,00 (cinco

c:-;tado grave.
A policia e o Exerclto

cel'cam completamente a

Universidade e ocupam as

Forças Militares ,ceI1�aram
(lntem à noite. o edlflcio
da Universidaoc,

.

depQIs
dos incidentes havidos às
(lnze horas. quando os estu
dantes do colegjo de Bar·

ranquilla se refuglaram a11

ap.Js terem sustentado um

dueio de pedradas com uni
dades militares. Os estu
dantes encontram se cerca

dos nos predios da Univer·
sldade e varias bombas Ia
crl.mogeneas foram jogadas
no interior do edifício.
Rena verdadeira aglta�

ção entre Os estudantes
universitarios por motivo
das violencias realizadas
pelas forças militares con

tra o prêdio da Universida

Lei ed��: inqõi"j'isn'�t;-
BRAStLIA, 6 (v. A.) _ outros interesses, poderá na

O sr. Afranio Lages (UDN- epvca propria (vencimenLo
Aiagoas) apresentou, hoje. d&. prorrogação pt'e�nd!da_
no Senado projeto de lei no projeto), elaborar co:�que prorroga a vigencla da vagar e cuIdado outro (-.
Lei do Ir.qullinato atê 30 ploma legal regulando o

de junho de 1963 (o prazo assunto ou, se o enter;der,
da atual termina a 31 de prorrogar novamente. pura
dezembro do corrente e simplesmente, as dispo·
ano). sições em curso".

Na sua justificativa, ao

apresentar o projeto, o sr.

Lages alega ser necessarlo

proceder-se à imediata ex

tensão c!:: vlgencia da lei

atual. '"pela ,)'auo de que

essa providencia não pode
ra ser tomada mai<; adian
te, em face do pleito eleito
ral que -se aproxima, o que
provocara falta constante FIA.
de quorum no Congresso Professor: Vir(iirlno RN!
N:'Ir"ionol. De (lutro Jado. o

ruas adjacentes, enquanto
que os est.udantes enr:)n·

tram se entrincheirados na"

salas de auias, onde ate-n-
dem aos feridos c contun_

didos.
Vinte feridos. um df'les

grave, é o resultado, até
agora, dos Incidentes entre
estudantes universit�rios ('

as forças militares de Rar

ranquilla. O rccinLo ela
Universidade está inteira·
mente cercado P!)!' forcaS

do Exercito c da p�Jiria..
enquanto que o� ("'ludan'
tes continuam cntrlnehCj'

etc .. Homologo, por senten
ça, a juetl"�ação de '1.,
em que ê requerente Redu
zlno de Oliveira, para que
prOduza os efeitos de direi
to. Citem-se pessoal):nente,
por mandado, Os contran
tantes do imóvel e, por e

ditai, os interessados lncer
tcs, para todos, querendo,
contestarem a ação no pra
zo legal, Custas afina.l Bi

guaçú, 11-5_62, (Ass.); Ja-y.
mor GuImarães CoUaço.
Juiz de DireIto. A Perícia
constatou que o terreno
mede de frente 95m. e de
fundos confêrem com o pe.
didc. do requerente e qué
no lado J�ste extrema com

Justino da SUva e não com
Manoel Nascimento. E, para
o conhecimento dos lnteres
sadOs é expedidO o presente
com o prazo de 30 dias que
&erá afixado e publicado
na. fôrma da leI
Eu, (Ass.) Orlandil R0mãeo
<.le Faria, Esr.l"ivtlo o fiLo
dntllo[l'rarnr e �ub5et'evl.

AULAS
PARTICULARES
Aulas Particulares de

l>ORTUGUtS _ LATI;..r -

HISTORIA _ FRANCes -

PSTCOLOGIA - FILQSO-

futuro Congresso, livre dfl.5
pressões eleitornis I de

lnrorma�iif's: O�cal"
liice nolel, à larde.
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U[ f'áv;o:'AI�erlo 'de Amorim
.' -

: ADVOGADO
.

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

estcmego, íntesunos, ngaeo e vías blilares.
Consultório:

Rua Jeronlmo coên,c, nO lB saíaa 21 e 22.
nesíeêncíe:

aue-eec Jorge 32 fone 2721. ....�

Diariamente das 15 às 18 noras.

Atende <las 8 as 10,30 horas DO HOl5pltal de Caridade.

Da, L A U 8 o D" U B A

Clinica Geral
- - M e: 0,1 c o - -

especranese em Dlnléstla de aennores e vias urí

na:1a8. Cura rad1eal das mreccções 4gu�,a.:; e Cl'Õ

mcc,e, do r-parêlbr, '3enUo·urlnárto em ambos o,:

sexos. Doonça& do aparl!lho Digesttvo e do s1Bt.·

��:::'I�����:r��,����r��:d::!4�lj'ni�,O:, -L

1 ..... audll'':. tegq, dto. Rua rcêc rIoto) � Fone: 3?4b
Residência: aue Lacerda oounnno. 0.0 13. ICba
cura do Espanas) _ s'cce: 3'l4H.

0:\ S,!l.Mm:L FONSECA
CIRURGIAO·OENTISTA

Preparo de covidade, "elo alto ..eloc:idode.
BCRDEN AI�OTOR S S V.. HITE

• Rodicloqto Dentário
':I·RURGI.:. E PR6TESr 8UCO-r A.CIAL
Consultório Rue; Jerônimo Coetbc 16 _

10 cndor _ Fone 22:S
ElII'du"ivomcnte c!)m horo, morcoc......,

ATENÇAO
SERViÇO DE MUDANÇAS URBANAS INTER

MLJI�ICIPAIS E INTERESTADUAL.
Noo é neo=vsóro o cngrodomento dos móveis.

tntormoç=-s à nm FlonCisco Tote-ünc, nro3.
fone 3305

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

Prepare-se para o Flillno
oc'qurr.ndo lotes de terras, pequenos chócaras.,.
crecs poro indústrias em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA. onde está situodo C' Grupo
Escolar local.

Os toteressodos ooderôc dirigir se diretamente 00

ESCRITORIO DE VEND/-; DE IMOVEIS de

0110 julio MaUni!
Ruo FeliPe Schmlct. 14 - Sobrado - t-�o�e

2347 - Florianópolis
.

SERVIÇÕS T,C"jCOS ADMINISTRATIVOS
ORG4NIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE SER

_ IÇOS
"".:'1 RUA CONSELHEIRO MAFRA _. 160
FLORIANQPOLlS

--.:_ J�fIN�A. C�-TAR,INA
,.;�-�.::;q.�,���,�;_:.?j� ..

M1:DIC O

OUVIDO _ NARIZ
-

- GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

,�---------------------�-�

;1Í:al.��.'" J�
Dr WalmDr ZDmer J -- �-==�AR��� �,

,

. .
----

-.
Gamll.

-
•

mplomaoo p"a sacu1dad.

D' 7 d J Ih "T 'I I N' hl" C 12 d A
A

I
'

Naoiooal J. "',d'oloa da • Ia _ e u o WIS a Ig no. e gos o J
Universidade do Brasil _ _.�� . --.

!�::��;��d���S��;��ur��e�& •
\�' w •

�

::�: :�:el,s:!�:;:�: •
viço do Pror. Octavlu Ra- • brusquense, foi eíeíta •
��I��:sV1��m��. Cl�:;�:er�� •

. �:�;�:e ::d;:nd!�ra'!: •
HosplttU J..A.t'.K'J.'.�. ou RIO � te T. C. e estará pre-

:�t:t::l��l'�:�;Oe ddOa �:=� • s�:t:f:er�;z:::!a ::
termdace Dr. Carlos Corrêa. • Sociedade Ca�aril1:l,
PAi.TOS - orERAçOElS • urna promoção do Co.

�U!:���SD:E�E;:.i��,� •
lunista.

método pslco-profilatico •
�n:��r�.; ��sa J�ij��Pi: •
18,00 borss. Atende CaD •
horas marcadas. Telefone,
;1U�!l - h.e>Jidéncia: Rua!

t
•
A

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.

JOSÉ KÓS, DO RIO DE JANElRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPC,US

HORARIa DE CO�SULTAS: - Das 14 às lP aoras

:Pela manhã, nora marcada, inclusive aos sábados.
'rereroce: :.i<l89.

CONSULTO':tIO: ._ Rua rec. Silveira 15 - Conj. 203.
_ EDIFíCIC' PARTHENON.

(L1NIU SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia _ Complexos - Ataques - Manias -

pecníemâtlcc Afetiva e sexual.

Tratamento peto Eletrochoque com er-eetesia

rnsunuaterasna - Ca�dll.o-zolorapJ& - scncrer ..pta e

pSh!oter�pla.
Direção dos Pslqulãtras -

DR. p1!:f(,la: J'.MU J.JJ!) BOt<.BA

DR. JOSf. TP.VARES IRAl)J!;MA

DR. IVAN BASTO!:> DE ANDRADE

CONt1ULTAS: nes 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Ml:I.uro italJIUS, 288

<Pra',a Etelvina Luz) - Fone 37-53

Preuaratórlo Continente"
DATILOGRAFIA
TAQUIGRHIA -

PRE.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE ó ANb
AULAS PARA CONCURSO�

CURSOS ESPECIAIS
PAR" PROFESSOCES

DE DATILOGRAFIA

"Curso

_ Bose�do nOI mois IlIordel\os processo. peda·
gógico,. ;'otl.

__ EquipQdc com móquinas novo •.

Oirigidc.o ;.·�Io:
PRCF. VICTOR FE,�_EIRA DA SiLVA

HORUIOS, DIURNOS E NOTURNO�
Foço suo in�criç'ío o Ruo D;. Fulyio Aduct:\,

ontigiO 24foe MlJio. 148 _ 11' onda,.
-=:STREITO

�PUbliCidade
lf�.� .. 'f'" .k·4.....�t.l

Confecção e conservação de painéis
em todo o Estado

R. fern-ancfo Mac;h�do. G - 1�. ender-> -fane 2.q 13
• - fLORIANOP01.IS

NOTl'CIAS E E5PORltS PELA
ItA'D!O 6UARUJA'

8,vO - correspondente COLUMBUS

8,55 _ Repórter ALFRED
10,30 _ Resenha ESPo.t'tlva CINZANO-FIRF.8T'JNE

10,;,5 -- 111lormatl'lo CASA BRUnQUE
11.55 - Repórter ALj_o'REU

12,25 _ correspondente COLUMBUS
16,00 - co. respcndente COLUMBUS

16,55 - Reporter ALFrl'E:D

]fJ,!O - rcesenne J-7
Ir.55 -_ Correspondente COLUMBUS
19,00 - Momento Esoortlva BRHAMA

21,00 - Reporter ALFRED
<l .....u .. - L. ..... lc:,pvlldent.e VOLL"MBUS
2205 - GRANDE INFORMATIVO GU(l.RUJA
Departamentos de NO':'ICLAS e ESPORTES _ 'reta-
3811' - 3822 Rádio Ouarujá di! Florianópolis - A

MAIOR POTeNCIA RA.;IOFI'NICA DE SANTA CATARI-
U ,

Onda média - 1.i,_�0 kc!s - 5 kilowatts
Onda- CURTA - 5.97f kcls . 10 kllowatts - 49 me

Cin. 11M JOSE -BA#J.lBOS

Cine GLOBfA
centro

às 3 horas

Fone: 36301

'rerence Morgan-
Joan Collins -

EM -

zserertc Fone 62�

às 8 horas

Mlckey Rooney
TRES MA'SCARAS DO

Censura até 14' anos
DESTINO

Mamie Van Doren

Fay SpainRacico�FJ.OR.IAHdPOLIS
às 8 horas - Pré E3tréla

Pró 'Associação dos Servidores Pui)lie(ls'

stepnen Boyd
John Crawford,
Louis Jourdan

Rape Lang - EM -

SOB O SIGNO DO SEXO

omemascooe 'recntcotcr

Censura atê 18 anos

A VIDA INTIMA DE ADAO E EVA

SpectaColor
Censura atê 14 anos

Cine IMPEBIII

Terreno Yan�e-se Cine 811'1
Fone: 6295

Vende-se um terreno na

praia do "Melo", em Co

queiros, loteamento 10 Sr.

Tlbau. s'acuna-se o paga-

Centro

às 5 e 8 horas.
'Fone 3-435 Estreito

às 8 horas

'rerence Morg,ln-
Joan Collins -

EM -

Charles Drake

coneeu Millermenta.

Tratar nesta Redação
com o Sr. Osmar

Cr$ 1l0.00ú,OCl.

TRES MA'SCARAS DO OES'l'!NO EM-

Censura atê 14 anos

AS DUAS FACES DO CRIME

Censura atê 14 anos
5-6-62 C;..@ ROIY

CENTRO FONE 3435
Cine RAJA fS. José)

ás 8 bs.
Donald Sincl,en

as 8 horas

Pat wayn�
vvonne Craig

- em

O'DlO DESTRUIDOR

Diana Dcrs

EM-

=rcntcotor
Censura nté 14 nnos A COSTEI,A 00 DIABO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



e medem de 20 a 30 cenã.
metros (o cresctmentc e

peso dependem da área e

da quantidade e qualidade
da eumenteçãc fornecida).
Desde que tenham atin

gido o estado adulto, Ini
ciam a desova no começo
da primavera, fazendo até
quatro posturas.
O número de ovo" em

cada postura varia muito-,
não indo porém, além de

6.000 sendo o aproveita
mento de cerca de 2j%

percentagem considerada
boa em piscicultura.
A prolificidade ou a gran

de capacidade desse petxe
constitue por oonsegulnte

realizada com exito a a-
o mctwc por 'que não. se .re

cllmação dessa espécrc em comenda a criação rte Ti
outras regiões de, Glob3 lápías em açudes de supern
(Afrlca Orlt!ntarl China, 'ln�. eíe Jtl.feri'Or' a' 3000m2 li' crta
dcnésía) . A' ádapt.llçao se- ção pode str realizada em
nsretone desse peixe eto

valor economico.
O primeiro lote recebido

foi de 'rüéptas, que foram

distribuidos em diversos
locais convíníentemanu

preparados para esse fim
Da mesma ramüía dos A

carás (clchl1dae) mas sob
muitos aspectos superior a

com a cotebcrecêo dn Dr
Felix CharUer.

do de récü e economtca

criação em virtude de seu

regime alimentar.
Oriunda do ooneo Bel

ga, na Afrlca, onde se ree
sua criação extensiva e m

tenslva com o objetiv<) ce
melhorar o regime alímen

Na Importação deu-sr
preferencla a Tllápla. mel

ncpleura por seu neruívc,
ra Wtófaga), caracterta';'.

ca, importantíssima não s(
em virtude da exls�b.-1r.i�
habitual de plantas aquat!

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

PerdidosDocumentos cas em nossas águas para
das como, tamoém pe
existir em abu�dâ.nch

o capltãc. Tenente Ar
naldo Leite Pereira, Ime.

/diato da Corveta Angostu
ra, perdeu nas proximída
des do caes da Florestal
sua carteira e vérics docu
mentos, entre os quais, caro

teira de ident.ldade, car

teira do Clube Calça-ra, di
versos cartões e fotogra.
fias. O referido oficial pe
de a quem haja encontra
do' os seus dOC1!hwntos que
os entregue na eéc;e do Co

mando do 50 Distrito Na
vai, ou na redação de
"O ESTADO". Gratifica-se
bem.

ser de pequeno c�st!)
malar parte dos :\.1I1,.....-ntoa
artificiais de que necessi
ta; outro fator que influiu
na escolha se prende ao

fato de que já havia llJdo
A caderneta na 80.30:( 1Q

série da Caixa Econômica
Federal de Santa Catar-i-
na, pertencente
Chagas Campos.

â Maria

10-662

Juizo d� Direito Comarca de Biguaçu
[�ital oe cit�cão com o �ralO ue trinta (3�) �ia,�o Douto, Jaymo G\li� do no lugar Jordão, neste hâ mais de 25 anos, mas,marães conecc, J?llz município, com todos os não havendo titulo legalde Direito da Comarca requisitos para a prescrição sôbre o Imóvel quer adqulde Blguaçu, astacc de aquisitiva; 2 - O eerertdc rir o domlnlo do mesmo de

Santa Catarina, na for Imóvel mede 325m. de fren acôrdo com os arts. 550 e
ma da lei, etc.; te por 728m. de fundos, sen 552 do Código Civil e �o da
FAZ SABER 0.03 que o do que na altura dos 183m. lei 2.437 de 7 de março de

presente virem' 0.1 dele co" sue largura diminui para 1955 e na ccnrormtnace dos
nhecim,ento tiverem que 239m. e na altura dos . arts. 454 e seguintes dó CÓ
JOSÉ PEDRO SABINO, por 268m. diminui para 1"79m. digo. do Processo Civil. As,
seu' prôcurador, lhe dir!- termmanco nos fundas com sim: pede e requer li. Y. Exa.,
giu a petição seguinte: a largura de 171m.. con- se digne ouvir as testemu
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi fronta na frente, ao norte nhas no final arrotadas e
to da Comarca de Blguaçú. com a estrada, fundos, ao Que comparecerão em Jui
Jose Pedro Sabino, brasilei sul com terras de João Gre ao, Independentemente de
ro, 'solteiro, maior, padeiro, górto Pereira, oeste com as intimação, sendo feita a

residente e comtcrjtedc no de s'ranotscc Wollinger, sen justificação Inicial e, jul
Estreito município de Flo- do a divisa uma linha reta gada esta se proceda de a,

etenõpons, vem, por seu pro de frentes aos fundos, e a cõrdo com Os artigos da

ct_ador e advogado Infra leste confronta com terras LeI Proclssual, açima rere.
assinado, promover uma de Maria Costa, Manoel Go :ridos, sendo citados 09 co'n�
ação de usucapião, para o mes, sen-to a divisa uma frontantes e respebívos- cõn
que expõe e requer a v. linha quebrada; 3 - O pe juges, bem como. o Dr.' Pro
Exa.: 1 - O requerente tem tjclonário adquiriu a posse motor Püblico da comer
a posse, por si e anteces de Izidor:\ Felícfdade de ca, para, após 08 trâmttes
sõres, de um terreno situa. Jesús e outros, possuldore!j legais, ser a presen�, da

ta vênia, julgada proced�h
te, por V. Exa., a"dquírindo
o requerente .o qU,�.lhe sef�,
Vjld. de titulo para 'a trans
crlção no R'eglstro de ImÓ.
veis. Prore<;ta por todos os

meios de provas em Direl

O Departamento Central de Compras (D.C.(.). to permitidos e, desde já,
de conformidade com o artO 11 ítem III. do Regu� requer o d�lmento pes

lamento aprovado pelo Decreto SF _ 25-08-61/382 soal de quem esta contes

torna público que fará realiror, no dia 20 de junho tar, sob as cominações 1e,

1962, na suo séde. à Praça Laur.o Muller, n.o 2, (f�: gais. Dando o valor de Cr$.

ne 3410), CONCORR�NCIA PUBLICA, nos condI 2.100,00, P. deferimento.

ções seguintes. Biguaçú, 29 de dezembro

I _ OB)ETO DE CONCORR�NCIA de 1961 (ASSinado)
AQUISiÇÃO _

Acâclo zênto da Silva. Pro

I _ Jogos do seguinte mot:rial poro "d��n��: Com. cedida 'ii- justificação foi a

"asSa _ Transferidor - Reguo em T Sol Idos ge_ mesma Julgada cumo se-

ométricos especificar, no proposta, tamanho e qua gue: V1stos 'etc .. Honlolo..

lidade, Unidade _ jogo, Quantidade - 4. go, por sentença, a Justl-
II _ Corneta em SIB formato comprido, de metal, ficação de ns., em que ê

niquelada Unidade _:_ Um. Quantidade 8.
. InqUerente José PI:<:!ro Sa-

111 _ C�rnetão-baiy? -::m "SIB", formato tubo (tI: bino para que produza
racólo), de metal, rliquelado, Unidade - Um, Quan

os efeitos de direito. Citem

r�a� Cai:!;-taral (repique), com tarracha, niquela: ��d�es:al:��:;�L���e;��
do, e (r-espectivos baquetas, Unidade - Um, Quan im6v�1 e por edlh'l os In-
tidade - 2.' teressadds Incertos para
V - Caixa-de-guerro com tarrocha. nique.lada, � todos, querenc�, conte,�ta.;
respec'l'ivos baquetas, Unidade - Um, Quantidade

s- rem a ação no prazo legal
VI -:- Surdo-médio, co.m tarrocha, niQU��an��dGdere2. Ct.'sta a!tnsU,. Blg. 11';;-:..62.pectlvas baquetos, Unidade - Um, � d e espec- (Ass) Jaymor OUlmarae!l
yll - Surdo·mÓr �om tarrocho njQq���tidod/ _ 2 .• caBaço. Juiz de Dl.reitO. E,tlvas búQuetas, UnIdade - Um,

h' uelaM para.o conhecimento (ios

Ydlll - Bom�o. tipo ml�itoru cI%d:a�cUa,;, nQ�anti- Interessados é expedidO o
o e respectivo maçane o, n

presente com o praz<:) õe

fXd�Pi��O em madeira de imbúia ou morfim, li: 30 dias que serâ afixado e

rCJ metnlica,' cnrd,..,s cruzados ?we n.prmltas:'mo S���M ��bl1���:,) n�r����(� �I�:�trallzoção c pressão quando Adl.stendldas,. idade perM de' Faria, Escrivão o fi:;ficar o nivel do caixa hormonlco, ,!cust}c 88 tp-
feita, d.uploreD�tição. teclado. c..:om�osto /23 m

'\ v-u datilografar e subscrevi.
elas tres pedaiS, tendo de d1mensoes,. O 67 Blguaçu 14 de maio de 62.

mai� de altura 1 47 m ou mais de largura, Q '._ (Ass.) Jaymor Guimarães
ou mais de prof�nd'idode, Unidade - Um, uantl

CoBaço. Juiz de Direito.

d d 1 Confere com o originalo e

E-;re�a da� orooostos, até às ,14 horas do di� afixado no FO!'um -deste
20 de 'unho de 1962. Abertura à� 15 horas �,o.me.� Juiz.
m di

j
20 conforme Edital publ1cado no DIana O

O Escrivã.o: O�Jando �o..fidal do E�tado n.a 7059 de 29 de maio de 1962
mão de Farlà.
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Departamento Central de Compras
Edital de Concorrência Pública
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Hrrmcs Justino Potrianova
. , Presidente
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tanques menores, que em
, estado cOntrário as Tilá�
plas" não "crescerão convenl
entemente.
Baseando-se no seu cres

cimento médio
,

.1. Tllapi ...
pode ser consumida cem f'

a 8 meses de idade.
Um dos fatores mais ím

portantes, para 3. Tilápia
é a. temperatur a, embora
em seu pais de origem ii

'J;'ilápia. vive melhor em Z(

na térmica oscilando en

tre 18 a 28 C, vindo a mar

rer quando a temperatuce
das águas, cai abaixo d; lf.
Co... Wdavl&, ém Ilnut���
Estação Experimental d,

Piscicultura em São Paulv

um lote desse peixe reeu

tlu a. temperatura tnrenor

a 7C. no inverno de 1955.

Quando jovem ou adul-
-:- _

!: ;,;;::����al�t;::��::� MINISTÉRIO DA MARINHA
-de plantas aquáticas em

geral, de hortaliças (nabo
tomate cenoura mandío

qutnha, quiabo, ver-duras

couve repolho etc.
AceIta muito bem folha!'

de batata doce de mandio

�\!� ����in�=s,ar:�;ijl�a
fino cólonião, .gordura,
prhlqlpi4mente. s�· núvQS,
quando são tenros e mais

nutritivos). As farinbas

de sangue, o farejo � ,) :Ia

relinho de: trigo, a lluUld!o

ca a batata doce a bata·

tinha, as frutas (mama0,
goiaba laranja manga, aba

cate banana, amora, etc

constituem ainda, <)t.imos

aUmentos.
Um fator que influi no

desenvolvimento dos pei
xes, -em geral e a abulldãn

cla do planctom, conjunto
de microorganismo:;, anl"
mais ou vegetais e (IUe

constituem seu' i)rlncipll.l
alimento nos primeiros me

ses de vida.

Daí a vantagem de, �lU.

ma criação racional, aJu

barem.se os tanque<; com {

fim de favorecer a forma,
ção de maior quantidadr
de "planctom". /
Em virtude do seu iâcH

e economlco regime ali

ment�r, pois abunà� crr

nossas propriedades agrie,
las a maior parte 10s ali

mentos de que se utiliza,
dada a facilidade de sua

criação porquanto não elt

ge Instalações adequadas f

dispendiosas sem cuidados

especiais, por poJer ,�e�

empregada IlIl.-_ aUrnentaçã
humana em diferente,;; ta

manhas e a Tilápi.a a espê
cle cuja criaçiio precisa
ser intensificada em t.o;i(
o Estado, com o pnnclpa
objetiv.o de dlver1;ifi�,r e

melhorar a alimenl;ação d.a

povo tão deficiente de P':O.

tefna� de orig-ém anH-naJ.

FpOlis, 6. (I. Q<.

DI�ETORIA DO PESSOAL ,

'<'r 11 u. ,I' :l!·1 ,hl" .Ir ljl, 'l! :JIi.' I

Escola de Aprendizes Marinheiros

de Santa (a\arina
,EDITAL DE CONCORRtNCIA el:JBLlCA N. 001.62

Em b,neri!�d�I��ta�o d���!aEda Amizade dJ
Senhoras dos Rôbrianos do E..�treito, reajtear.ee .. á Il�
Clube "12 de' Agõsto", no dia 16 de junho, a festa c!p.no·.
minada "Bahia â Noite", na qual o õoíuntsta SOcial Car
los Salum Muller tlpresentarâ graciosas baianas can

çando o samoa e revivendo o culto afro-brasileiro do
candomblé, num Interessante shaw-revista rolcíõnco.

'

NOTA: - Reserva c!e mesas na Secretaria do Clu
be "12 de Agõst<J"; a partir do dia .10 de junho.

1"5-6-62

(ALIENAÇÃO DE VIATURA)

Por ordem do Sr, Copitõo de Fragata Nelson Riet
Corrêa Comandante da Escola de Aprendizes Mari_
nheiros' de Santa Catarina faço público e dou ciência
aos interresados que está aberto concorrência púb!i_
co para alienação de uma viatura Ueepão) marca

Dodge, ano de fabriCação 1945, em precório esflado
de· conservaçõo e com quatro (4) pneus novos

1 Do recebimento e abertura das propostos:
1." 1 - As propostas serão recebidas no dia 15

do corrente mês na sede do Escola de Aprendizes de
Santa Catarina às 10.00 horas.

1. ,2 - Às 10.15 hc\:!s do mesmo dia serõo 0_

bértos os envelopes com as propostas na presença dos
representantes das firmas ou interessados.

2, Do julqamento dos propostos:
.. .2. 1 - As propostos serão julgados por uma

-Somissão dpsignoda pelo comandant'e, ·da Escola de
Aprendi7.es Mnrinheiros de Santa Catorino.

2. 2 - O prazo máximo rara o julgamento das
propostas será de oito (8) dias o contar do abertura
dos mesmos.' , . -

2. 3 - O -critério para o iulQomento dos pro_
postas seró baseado no prêço oferecído.

2. 4 - No' cas() de haver empate seró promovi_
do nnva concorrência entre os concorrentes empatlJ_
dos. Persistindo o empat-e, será feito sorteio paro IJ

declsõo final.

VENDE-SE
Um Plano. Preço de Ocasião Trotar à rua Con_

selheiro Mafra, 154
15/6/62

2. 5 - Fico reseNodo 1']0 Comondo do Escol"
de Aprendizes Mórinhe:rc. e Santo Catarina, I') di_
reito de onulor a presente concorrência no interes_
se do Administração Naval, o seu -critério, sem que
tenham os concorrentes direito a qualquer reclama_
ção ou indenização.

2. 6 - A viatura poderá ser visitada dioriamen_

��t��n;s��I� Odge,O�p�:nf�t�o eMd��n�:���s t� i���o
horas.

3, Do pOI'l"!mento:
3. 1 - O pagamento deverá ser feito à vista.

Florionôpo!is"em 6 de junho de 1962.

Gustav,. Freire Cnstellani
Primeiro_Tcnenb (IM)

[fl';,-,i �'e0úá0 co L.iv1sc.o o,;:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SAN,A CATARINA

HC'lSETOI

UPOkTIVC

os (irliS venecdon (tlS sr-rntünaís

Tôlandli de codeira.�
_dord�_1

Acomponhcnd-, d-rídcmente o futebol em n03_
50 Estado. fc t emente a parte técní.,
co diseJplin, • ...., Lajes, Tubcrõo.
"rojol, J<)" .:JU e fazendo
um por . se Capital jus_
to se h' exclusive dos' diri_
ger1c ccendo. com o fuga
esponto r-roces de esporte com
cenas r! <.':IS más arbitragens.

Vór d. -er citados, por êste cbcn"
dono P'H_1UC' r,1<;'>0 futebol, onde nem sempre
os orcücs sõo "rx-lodcs" e onde nem sempre os órbí,
tros sôo "onulhbrt,}s ou palhoças" como dizem ct,
guns torcedores e cronistas menos esclarecidos, ou

porque já possuem aquele sistema antiquado de re.,
petb os mCSITo.:l$ têrmos.

A n60 cont rotação de otlet)l.S. de outros centros
poro [ooorcm em Floricnópclis é também uma razão
forte poro Que o publico desapareço aos poucas d�
nossos €c;tádio<;. pois, no verdade, entra ano, sai o.,
no os ottetos são os mesmos mundando apenas de C!U
be. O torcedor, inclusive já sabe a esccloçõo dos u,
mes de cor, pois poucos .sôo os volôres novos qUE
formam cm nos<;os principais equipes.

Outro fntor importante é o excesso de equip�s
no divi�õo principal, pois nõo são tôdos que possue....,
condirões por) nela permanecer.

O clima disciplinar não é bom em nosso futebol.
Nos portidos em que o disciplino impero. o arbitro_
gC'm é boa, o que equiveJ1e dizer que o cooperaçõo en".
tre atle!'] (' árbitrr) é importante, mas, infelizmente,
o vicie l1eia tem imo�rado, proporcionada quase sem_
pre peloe; mesmo,> atletas que, enve�qondo o comisu
-je um clube do divisõo especial julgam poder fazer
o que fazem na várzea onde não existe lei e onde
5" troco de árbitro três· ou quatro vêzes

Falam dos árbitrcs:> Entravariam êles o progres_
"o de nosso futr.boP ?oderiom os joaos ser disputo_
Jos sem êles;' Os mCsmos que os combatem sem mo_
tivo justo e em comentários confusos e excusos, en_
verec!,m por cominhos diferentes, nõo irão r-eferir os

prélios ni) impedimento dos que são combatidos.
Aliás. êssC' negócio de referir bem ou mal um

prélin de futebOl é muito relativo � o assunto já foi
por demais cnmf!ntodo. Inclusive muitos dos Que com
botem sucessivamente os árbitros nÕa possuem co_
nhecimento olqum das leis do futebol.

Reconhecemos que nosso futebol onda mal, mos
no Vf'rdade, o luto dos dirioentes poro manter nass'.Js

equipes é grande e seus esforcas são dignoo de neto,
pois com os fracos arrecadações fazer o Que fazem
já é uma luto!

Mos não é pelf) foto exposto acima que persis_
tamos dizendo") nue todos os prélios são dt: boixa cote_
gorio. Não! Prélios tem sido trovados em que temos
visto bom futebol e muito espírito de luto.

A luto pelo primeiro posto tem demonstrado o

2Quilibrio de fôrças dos principois equipes, que como
os clubt-s do interior lutam, treinam e seus dirig!:!n_
tCs dispendem Quantias enormes com registros, ma_
terial afára oc; QostaS de alguns clubes que com so_
uifici.,,, vem tenlando o conclusão de suas praças de
csport<'s.

A vNdadc é nue não existe uma fórmula capaz
,Ie mudar (1 pen"amento de:, publico da capital Que,
,�m vNdod�, Qasta pouco de futebol, e ainda por Ci_
mo t<'m qUfJtro f'mi"sôras paro o irradiação dos jrl(lPs.

O pnr>el do imprcn50 tem sidn de incentivo, mos

00 inr"cntiv0 nl 'f' "".. dó. nõo shlnifica silenciar por
móe; aprr<:.er>t

- ... . .,., . ...,,, clubes, ou más otbitra_
gel.<;: n1'""'S \I' .J

''1' lonto alguns �to�C$
combf)t ... ,�, ,t�as menos par

oper:'lOs os arbi_
.; .:.: 2:;'·� de vícIo.

A d"tet".... ãt) flori,,"on'Jlitan" dp- tfonis auo por_
ticiDaró dos III jn.,�s Abertos ,ic S.,nto C,.tarin", a se --------.,- ---- -------.

�''''"V.'VN ·m Blu.....u •• .,Ó,; ..o ..ê•.•rtó sen. Com a Se!ecão Juvenil de FO!lI-batl�r f:":::��,,;::;c;�'o,, co::::1 !r;�trn�=.::;tI;;�:"ca�s�� A scrccao de jU:N'iS dr conta da Pcderacão Pnulis

siv"l, cnntando co.., os melhores valores dI:' que dts., cidade estará RC exíbtnu» ta c q.ue a delegação ceve,
põe. dia 10 (lo corrente, r.a ct, ró, ser composta de 20 oes

<Jade de It.à:iai enrrcntan sons.

do na oportunidade Depois dos jO[;J� eon: Jt!\
seleçf\o local da eate-rcno [ai o t.reinador Ciro son-

Dia 13 à nane, a setecão clnl fará lml�llatampi1te
da cidade pralana jogfl.:� as convocações C;c·, íogn-
nesta capital em préüo r dores da cidade prarana
vanche. procedendo da mesma fúl

Ola 17, conununnd a eorr mil após os jog:o.�. :�011l J").

a série de amistosos �?).f} Inville.

Notícias circularam nesta capital de que a dire.
torio do Clube Doze de Agosto crcdenciou determino- Prepara se as.;im.\. redo desportisto em Curitiba poro que consiga alguns presentaçã.o catarinen�e pajogos para a ,equipe Jle b:tsquetebol do Clube Doze,
em cancha!l do Parolá. É pensamento dos dozistas �: ��v!��:S q�:10s�;�a.��t:��:::Ii=::e� ;:o�:!�oo;ir:e::o;bcr��c�it�in�:r:::e:;�� volvido em São Paulo ��n �:::�: O�;:!�i: ����.! xxxx
diver90S pontos do Estado vizinho. ) de �:t:��açã�ec����ln����= �::��s a;�I���i,Ra��dh�'l\ ça d��:���o��tt�r�ae'2i����' qn�:ov��n��s�o���era;;grama da Coulectr.racão dos Santof; e Lauro M:mo- mãos paro mõas, sendo que, sàmente o Avoi, no re_Brasileira de De:;!lt)!"ws, el dos Anjos. loção dos chamados grandes do faatboll local aind'lcomunicando que c :Jr.:sl não teve o previlégio de tocá_la, embora Quase sem_leiro de Juvenis será �":J.- Por .outro lado 3erao J(;itas pre estivesse perto. Primeiro o posto pertenceu 00 A_

oficialmente as c{Jnvoca· tiético que com duas derrotes acabou, em uma se_
ções dos atletas AJt�.r Espi mano, indo poro o Quarto colocaçõo. Depois foi o
rito Santo e Ami!�O,l ,hi,ll Paula Ramos que cedeu_a 00 Figueirense Que venceu

o "Clássico do Disciplina", vindo o ,conservá_lo com
o empate em bronco com o AvaL porém passando (J

Tiradentes Venceu em Nova Trenlo ��t�� J��v�t��o;:;n��eê�;�e�'���,�� ngv�"����.
Já de Inicio, o conjunto panheiro .de posto: o Atlético. �ste tentará no pró_Numa emocionante partida visitante demonstl"ava a ximo domingo derrubar o Figueir�nse isoland'J .:>

sua superioridade, quer tec Paulo Ramos. 'Aliás o Atlético conseguiu. no turno,
nica Quer no preparo físi· uma goleado sôbre o alvinegro, sendo essa o único
co, consignando no curto clerroto sofrido pelos companheiros de Ronaldo no
perlodo de 4 minutos e Campeonato. O prélio é, inegóvelmente, dos mais
meio _ 2 !,:oals. prometedores, pelo Que é de se esperar séja prêsen_
Apenas no segLndo tem· cioda por gran·de público.

po é que seu adversário _ xxxx
.

o Humaitá conseguiu di- O Clube Atlético Guarani, Que há mais de dez
minUir a diferença para ' anos luto heroicamente poro se manter e manter _se
x 1, aproveitando·se de disputando o Camp�onoto de Profissionais do cidade,
uma confusão na área ti· sendo mesmo conSiderado um dos melhf)res celeiros
radentina. ilirando ao 3.r

df> craques do nosso futebol, acabo de solicitar à
queira Joaquim qualque! FCF licençc por tempo indeterminado, alegando difi_
chance de defesa. ·culdodes sem conto. E deixo o campeonato, justo_
Finalmente, aos 30 mi. mente no inicio do n;!turna aPós ter sofrido derrot"t

nutos da -fase derradeira, :mCI��:\��oil�;o�r���;��sPp��l�o��st�urn��r�ê�O ����:::i� f�:�e :t::����:ad:l��� com o tremendo onus que acarreto o disputo de um

celestes, SUrgiu O t.erceiro certame dessa categoria. Pudera sf'm um eeneral co_
e ultimo goal do Tlraden-

mo N�wt�n Garcez no comando· do clube
.

"�ugrino".
t

.

t ·d· d lutando dfuturnomente poro obtf"r o numeraria por'J
e�, �r 1111 cr;e:o �

ex-
fOlf!r fare às despesas q�e nóo !>ãa pouco,>, percor_"Cc co e >1l,1c a

.

ire.f,a ete!". rendn a Caoitol de norte o sul à procura de jogac:!o_que numa jogada t.oda pcs ."'" jovens e promissores, enfim r.poli7.anr!, um trlJ.soaI, n;;",a.lIzou Ina.pelavel· hnlh..., nue só adjetivos elogiosos pr-de rnererer, o Clu.mente um excelente passe t- ... ,Atlétic..., Guarani nlÍo oode e nn'"l dpv{' nE'rtencer àdo ponteiro direito Bucn. div;�ii.., principal d'"l futebol citadino. P<lrém, vem ní
Estava sl'lnda a sort.e da

(1 21) DiVisão e o diretoria dn Guarani deve, desde' in,pnrtida, rom uma vitória
N-eporor_,>e paro o disputo dt) novo certame cujo iní_

d� raça. 3 x 1.

'[ "ül
cio se dará no próximo (mo. Vamos trabalhar, senha ..Continua. na. s timo. -p g.

�

res mentores "bugrino�:1

Cf.ntinlÍa " e("'y;"'''' d., Figueirense Futebol Clu.
be o lid�ror o Tnce "Eficiêncio", somando até o mo_
mento 59 centos. ComI') ee sebe. o vencedor ficará de
posse do troféu oferecido pelo Federaçõo Catorinen_
se de Fut·ebol.

Faltam coerv« 16 dias poro você vibrar ante os

oltemcuvos do IV Volto 00 Morro, que seró realizada
em (lo"<:.n r ·'oit,.-,I. (":nm..., anualmente acontece, con,
tcnd-, C("1m o oor+íctpocõo de corredores de todo a Es"
todo além dos çoucbos.poultstos e oorcoceoses que
aqui estarão paro lutar pelo cobiçado laurel.

Poderá surgir por estes dias o designClcãa do Fe.,
derccõo Atlético Cotcrtnense poro que o Clube Doze
de Agàsto venho o representor o Capital do Estado
nos III Jogos Abertcs dp Santa Catarina. Atualmen_
tI!. o €Quipe dezisto vem praticando um bosquetebel
com bom padrão de jôqa e com seus jogadores cpre.,
scntcndo um estudo físico dos melhores copoctrcndo.,
se assim o cumprir coucte importante compromisso
frente aos selecionados dos diversos cidades do ES�Q_
do.

Deverá ser realizado no tarde do próximo do_
mingo o terc�ira e decisivo partido entre os dois trb_
diçionais rivais Morcilia Dias o Almirante 80rra.30,
em busca'do titulo máximo do cidade, adquirindo as_
sim o passaporte poro as disputas do certame estCl_
dual. No primeiro partida os morcilistas venceram
bem pelo marcador de 3 xl. No segundo, houve um

empate de I xl, forçando então Que o Liao promovo
mais uma partido poro a sua d€'/,ã0. Se houvP.r
uma vitória do ónze barrosisto novo partido entre
os dois antagonistas será realizado já Que o Morei.
lia Dias venceu uma e perdeu uma verifi::anda_,>e
um empate, o mvsmo acontecendo com o clube olvi_
verde. Em visto disso, existe uma grande espectotlvo
em tàrno do terceiro match que poderá �efinir o si_
tuação do certame do cidade dos praias. Uma vitó_
ria do Morcíllo e eis que o clube inicioró novo cami_
nhado Cm perseguição 00 título móximo do Estado.

o Campconotn Blum�nauense de Futebol vem

apresentando até n momento o ovante Mever do e_
ouipe do AmazonQS como artilheiro principal. com
12 gols. O jovem vojor revE'!lodo na c!luipe am01:O_
nCnle vem se transformandu de jô�o D'''" j;'qo como

o qrondp goleador do certame" constituindo_se no

espontolho das defesas ontagôniros.

/
O Campeonato do Liqo Blurnenouense de Ft,��_

boi onnõsenta a �eauint" calocacão:
1° luqor - Palmeiros com 4 p.p
7° luoar -- Olirnpicn e Guarani com 5 p.p.
3° luqnr - Vasto Verde com 7 p.p.
-1" IUflor - Tupy com 8 p.D.
S. lucor - Amazonas tom 9 p. p.
GO l'loor - Fhr('�l·a rom 13 p.D
7.0 lugar - Unióo com 15 p.p.

N" nróllfi."" rij" 9 ., Liaa Joinv.llense de De�
,,()rtas .P!'''·1fj1 cnmemorond" P10is um an�rsáriQ.
Os seu!' d�retorp.<:, para CQ",pmorar ta., aUlpicios"
ocnntecimpnt() ".ora o ('$l'H"rt� i"jnvllense Ir catarl·
"ense praqro",orom UfY'IO qrond. f••ta, que •• pro·
longorá por alguns dias.

'-�'
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.rotnvüre. também centra �1

seleção daquela cldud-.

.

Exultaram os brasileiros, anteont-em, com O
triunfo drám?tlco do X I que está tentando alcançar
o "b!" mundial. Vencemos o Espanha por dois tentos
o um, apó� esturmas inferiorizados no marcador e,
os�im, obtivemos passaporte poro os quartos de fi.,
nors do Copo do Mundo. Sofreram como poucas vê :

zes os brasileiros Que acompanharam o transmissão
(.'0 árduo embote com os europeus que tudo ernpre,
garam poro vencer o time brasileiro desprovido de
seu grande idala: Pelá, ccntundido sábado ultimo no
prêfío com os tchecos. Mas jogou Amarildo que, ern.,
boro nõo seja um crcck do envergadura do "Socv"deu o que pôde, vindo o justiflc/1r o suo fomo de
terror dos orqcetros do futebol carioca pois coube;lhe o honro de assinalar os dois tentos· com que O
Brasil alcançou o almejuda classificação. Um hurra
pois. 00 selecionado brasileiro que no certame dõ
Chile vem desempenhando o seu papel com os res_
ponsabilidades de campeão mundial de 1958!

o treinador Cu-o souct
nj deu a conhecer oficial,
mente os cortes erotun.íos
na seíccêc de jU"NlI�.
Nada meuo!'! de a all�

tas entraram no �ol"te. Sã(
éles: Alceu José Piar.. Aó.il

liza(lo em São PnUrO na pr
meira quinzenn de jul:10
prJxlt.lo, estabelec'.!nd(l que
as despesas cOrrt�l·a,) }la!

onde predominou o prepa·
ro técnico e exemplar con

duta esportiva, defronta
ram·se domingo passado, "a
cid,,-de de Nova Trento, Os

conjuntos do TIRADENTES
E. C. da Cidade de Tijucas
e o HUMAITA S. R. daque
la próspera região. levando
a melhOr, por significativo
score (3 x I) a equipe alvi
celeste tijuquense. O Tira
dentes E. C .. que vem atuo
almente desenvolvendo be
lissima -campanha futebo-

listlca. tanto assim que es

Lá invicto no returno, ten-
do apenas um empate com

o vovô do fuLebol catari·
nense (C. A. Carlos Re·

naux), ff'<l ó!.ima f'xiblçfw
�m. Nova Trento, conlleguin
do �rrancar fartos aplau
sos da enorme all6istêncla
que lá comj)aroceu e que
proporcionou espetacular
renda nnquela região, Isto

é, Cr$ 25.000,00 aproxlma-
damenle, a. maior até esta
data .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



llntilllHl(;â:l ela -c-xtu p:ll:.

OS l(,!iI I> )a"

COm a seguinte constitui

çãD:
Joaquim, Dail, Moitão

pjalma e Mlrjnho. Arl e

LOla. ríepoí.. Dlm. euce, Je

ter, Teodorico, e Aldinho.

Arnitragem de Otavio

Bolognini de Brusque, com

ótima atuaçãllf, secundado

por osmir Raizer e Henri

que J Cordovn.

MO 'Il)'Cllku d panida'
Tiradentes 2 x O (lo. perlo
do) goals de Aldinho, aos

30 segundo e 4.30 mtcutos.
Final Tiradentes 3 x I goal
de Jeter aos 30 minutos

(per-íodo complementar.
Fez o tento de honra dos

jocejs, o meia-esquerda Jua

(D cc-responoenter ,

Irmandade do Divino Espírao Santo

e Asilo de Orfãs "S. Vicente de Paulo"
CONVITE

D� ordem do Irmão Provedor tenho o prazer de
convidar aos membros desta Irmandade às Exmas. Au
toridade.� e ao Dava em geral para participarem das Fca
tividades do Divino Espirita santo a realizarem-se na

capcla do Asilo de Orrãs, de acôrdo com o seguinte PI'O
grama:

De 1° a !l de junho, às l!l horas, Novenas em honra
do Divino Espirit.o Santo;

U 11 1" de Junho, às 6.30 horas, Missa e Comunhão
oc:ur dos Membros da Irmandade - as 8 horas _ Mis
sa Solene com pregação ao Evangelho.

D'as 10 a 13 de tu-tio na praça defronte ao Asilo,
trndicionals narraqutnhns com prendas e queima de
fogos de arttrtcíos. O festeiro 1 corrente ano é o snr.

1\J�X[l.lld!'e aanum.

oorountcnmos também aos presados Irmãos, que, du
rantc as festividades, no Consistório da Irmandade, ha-{
verá pessoa encarregado. de proceder a cobranea das'
anuidades do corrente ano. Considerando que não mais
procedemos a cobrança direta, apelamos para' que 'Ôd0S
os Irmãos cumpram do modo citado, este seu compro,
misso.

Florianópolis, 1') de junho de 1!l62

Washington Pereira _ Secrcl�rÍO
8--6-02

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

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

Florianópolis
Edital. pelo prazo de trinta dias
Paro notificação de RAUL M. PEREIRA,
que se encontra em lugor incerto"': n60
sabido.

O Doutor ARY PEREIRA OLIVEIRA, Juiz da VQ_
ra de M-enores no exercício plero do cargo de Juiz
DirCitq dC1 1 .... Varo Civel da C;:omorco de Florionópok:
Estado de Santo Cotarina, no formo do lei,

Foz saber aos que o presente edital virem �u dê_
le conhecimento tiverem que, pelo presente notifõ<:;o
RAUL M. PEREIRA que se encontro em lugar incer_
to e não sabido com o prazo da 30 (trinta) dIas, por
todo o inteiro teor do protec;to de interrupção cont�,j
o mesmo requerido pelo BANCO DO BRASIL �_A., G_

�ê����a��nF�O�i:;�O!��n���:���e petição, �f;rtidl)o

PETiÇÃO: Exmo. Sr. Dr. Juiz rie Direito. O BAN
CO DO BRASIL S.A. com séde no Capital Fede�rof �

Agência nesta Cidade, pelo seu bastante procurador
ut instrumento juhto - vem expôr e afinal requer�r
o seguinte: I 10 _ que ê portador e titular de umu

nota promissório no valor de CrS 64.0dO,00 (sess�rl_
lo oe quatro mil cruzeiros) emitido pelo sr. RAUL M.
PEREIRA, brasileiro. casado. Industrial, com escritó�
rio nesta cjdade, à Ruo Jerônimo Coelho n.o 36, mas
efetivamente há muito ausente título esse anexo com

o respectivo Instrumento de orotesto; 20 - que 00

r-eauen:>nte, nãn lhe tendo sido f'lossivel receber. até
hoie, "J pagamento dêsse titulo, para evillr suo pres_
crição, prestes o consumar_se cabe o direito de fazer
o competente protesto judicial - objeto do presente;
li 30 _ oue o interruo.-ão do prescrição requerido se

opero pelo protesto iudlCial, intimado o devedor �s_
SOolmente ou por editais se ausente, conforme diS_
PÕe o art. 453 n.o 3, do Código ComerCjal, aplicá_
veis à esoéóe os arte:. 52 e 56 ia Lei n.o 2044, de 31
de dezembro de 190B e oS arts. 172 e seguintes do

('ódigo Civil. III _ Requer, dn eXDosto de ocôr�o
Com o art. 720 e seguintes do Códia.., de Proeesso �I_
vil que to:nodo Dor têrmo o referido protesto, dele
intimado pessoalmente ou por editais - independen_
te d" mais requerimento _ o emitente RAUL M; PE_
REIRA e nue ao protestante sejam entregues, Ind2_
pendente de trasloda, os outos respectivos, no f?rma
do lei. Pede deferimento FtorianÕpolis, 2 de mOia de

1962. (Ae:.s.) Ruhene:. de Arrudo Ramos - Advogado
CERTI DÃO: Certifl(':n oue d!"ixei de procede� o

notificoçõo _ do Sr. RAUL M. PEREIRA, por motivo
de nõo encontrá_lo nec;ta cidade, encontrondo_se em

lugar incerto e não sabido. O que dou fé Fpolis, 2??�
maio de 1962. (Ass.) Erico Jorge Hovioros - Of1clIJI
de Jug���ACHO: Expi>ça..,se editais m.m .0 prazo �a
lei. Em 30.5.62 (Ass.) Ary Pereira Oliveira - JUlZ
de Di�ei�O�ra oue cheque 00 conheciment'l do referi_
dn RAUL M PEREIRA e não posso éte, de futuro 0_

leqar i(lnorã�cia é expedid,., n presente editol, que
será publicado � of;xodo nn fnrrM d" lei Dado e

I'IosSOdn ne�to cidade de FI"rlonór'.,.,lis Esto�o de

Santo Catnrina aos trinta dios do rY'P<; dE" mOia d,tino de mil nav�centas e sessenta e dois. Eu, (ass.
�

Mario Juroci do Silvo, Escrevente Juran"lêntodo, o cn

til"lOrofei e subscrevo.
(Ase:. 1 Arv pereira Oliveira Juiz de Direito
Conferf' com ° original.

Morta Juroct da Silva
Escrevente Juramentado

._____ - - -----

J

U:NIOlP10 DE FeORIANOPOLIS _ CÕNVENÇAO
EDITAL DE CONVQCACAO

A Comissão de Reestruturação do Dir�tôrio Municipaldo PTB em Florianópolis, designada pejo Diretôrio Re
gional em reunião reattaede em 10 de março de 1.962,

-
C O N V O C A, pelo presente, tõdos os membros filia
dos ao PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, nesta ca
pital, aqui residentes, para ll'ma reunião, em convenção,
a se eartizar no dia nove de junho (sábado), às 13 ho
raso na séde d.a União Beneficente Recreat.va Operária.
com a seguinte

ORDEM DO DIA

1° - Elclcão do Dlretólo Mrunínípa Ide Flol'j3.nô
;Jolis c de 'sou Conselho Fiscal;

Apôs a eleição do Diretório, êsrc se reunirá para t» ]f'
corem dentre os seus membros. a Com tssâo Executiva Mu
nlr.ipal.

Fteam convidados, cutrossfm , todos O.� simpatizan
tes da" cansas trabnuustas. os esludan1r<; os operários
e ndcrcs stndír njs os fUlirionárlos p:�blicos. os prortsslo
.lis IIbc1'ai�;, ('f)mcrl'Íant<,s, ind\lstriais. dônn d<, rasa e

o povo em gcrnt, para cssísürern il. .nludida r.onvençãn.

F\orian(:polb;, 1 de junho de 1.!lG2
A Comissão de Reestruturaçãn-
Dr. Ar'úcio Garíbaldí S. Thiago _ Engenheiro
ccsnr Sf'ara - Vereador Moacir Pereira _ Dr.
Fausto Li,l)o Bnl,�

9-6-62

Departamento Central de Com�nas
Edllal de Com:orrênda Pública

1'4.0 11 05 4"
o Departamento Centre! de Compras (oCC'.

de con+crmidcde com o ort'' 1 J
<
it� IH do Regu

lamento oorovodc pelo Decreto SF - 25-08-61/382
tOTn'J ocbuc., que fará -ecljzcr. no d'o 14 de juoho
de 1962, no suo séde, à Praça Louro Muller, n.o ?,
(fone 3410), CONCORRf:NCIA P(Ji3UCA nas CCHI-

dições seguintes.
.

I - OBJETO DE CONCORRÊNCIA
AQUISIÇAO

t - Brim, tipa linho, poro confecção de ternos, em

podronagem diversos (apresentar retalho para o�

mostro), Unidoc", - metro Quantidade - J .000.
II - Algodôo para fôrro de ternos � confeeçãn de
cu('oos (opresentur retalho poro amostral Unidad�
metro. Quantidade - 500.
III - PeltJcio, !Iso, diverSOs corês, pom cOl"\f��r:6"
de vestidos. Unidade - metro Quantidade 530, (a
presentar retalho pmo amostral.
IV - apolo em diversos I-<odronogens (apresentar
retalho I"'')ro amostro), Unidade - metro. Quantida
de - 520.
V - Camisa arr')ssa d'! algodão. pe!ucind,,., (opr('
sentar amostro), Unidade - Um, Quol'ltid:lde-
165.
VI - Meio, dA olgodi'b. l1ara senhora, ('ln�"Sent Jr
amostro) Unidade - por Quantidade - 130.

(0e; rf'I''llhos entregues com o amostro, nõo Se-

rão devol\'idos,)
.

EntreQa dos propostos, até às 14 horas do dõ�
14 ne jllnho de 1962. Ab("�tur9 às C1win7� horas r:ln
mesmo dill 14, conforme F.d:tnl Dubl:"Orh nl"l Dicí
ri .... Ofrelal do Estad'l no 7.059 de 29 de m3io de
1962.

Hrrmes Justino Pmtrionovo
Presidente

10/6/62

�,...D_REÇO
A RAINHA DAS 8ICICLETAS, rica na �,.,
Con�_�lleiro Mafra n.(I 15", dll um lado a sua

J>eClçáo dtl PEÇAS E ACES!Ôh.OS, e do outfO a

�cção ele PINTl'RAS E OONCERT()S. -

....1.'1'1."· �U'J
'

PORQUÊ

,

I

I O PRESENTE E o que V. ouv'rã ao oferecer êst� finissimo Conjunto Sheaffet's. qu.e� • •• apresenta. em belo estójc a Imperial BheaITer's - a caneta de quali-
•

dade mais vendida em todo o mundo - e a Esferográfica Sheaffer's
I. QUE EU QUERIA! -c com carga gigante de tinia 'Dokumentet 303". Nas d�tas festivas,

r
destaque seu bom-gOsto ofertando o Conjunte - a maneira mais elo-

SHEAFFED 'e: quente de demonslrar seu afelo. - (COnjUoIOS desde CrS 2.500.00)

� COM. REPRESENTAçOl:S S1A, Hn.f'NA 111111 - PUA FELIPE SCHMiOl 5' _ ;ALA 4

Depoimento;-sôbre a hodierna
!

a meu ver. depois da pater mentes cm estado natural, cr mdos êsses contei tos que

CU tUra
na mtssâo, a de maior reli a uecess'daoe da mastiga- impressionaram o meu nc

conscbtucaoe social, exa- çúo. din.Inutu - e começou to e que êtes sejam úteis a

mtnct certo dia uma ceder a decadência dos dentes, quem se prepara. com a ar

neta em que reatsera, do tnn coa ceracterísucos da madura do Di I·"it1. para
VOCAÇAO D!1: PATRJAR

que lC, o que mars oTrnprcs civmaacão''. sn-Jutz, n::-IO h:"1 rluvídn ai
CA - Um homem que se sjonn e, jubiloso lá cncon- "COMUNISMO PRl"Mtl'r gumu ..

tornou pai de 12 rnnos irei: VO": "O Dr. carver cosere
!'fIle viu êsses filhos. mul- "EOOISMO: _ "Quando ve Os índios amertcancs C:J
tlpficandn-se, darem lhe 62 o homem entra a penem- mo cstranno, a tóces u.s .bE-POIMENTO SOBRE C'
netos e alguns destes brin no dia de amanhã, deixa o distinções da proprtedade, r'Vbl'J'lV1SMO _ O snr.
darem-Ih» com !) blsnutcs, Eden e penetra no Vale dJ. exceto quanto aos objetos Ivan Lme Mmfsf.ro do Trl
estando ainda em condi Ansiedade: surge a cobiça. de uso pessoal. zram extre Lo:..., .... j üO:: comas e legitimo
ções rtsícns e mcnt-us que a propriedade começa, e a mamente liberais uns com ocupante de uma das ecoei
lhe p-rmítcm acionar a antiga insouctance desapa os outros e suprlurn as de- ras da Academia Brasileira
vontade no sentido de di- rece", (Por isso é que sem- uctenctas d:>s amigos com oe Letras, com quem tenho
fundir. pela Imprensa e ne pre afirmei a existência do o que tinham em excesso. a· felicidade d2 nunter pl'e
lo livro. os mais puros pre p:l!'ui;;o nn Brasil, pois os Eram ignoradas as palavra:; cioso intereâmb!o intelt:c.
ceitos rln Cristianismo, po nossos guaranis não pensa meu e teu que, segundo S. tual, afirmou, em sua eon
de comitierar".<:e. dc�de que vam no dia de amanhã ... ) Cristóvão extinguem em fcrência mui recente sôbrc.
não tf'nha na�cido na Gro- "PRECAUCAO:' A arte nossos'-eorações o fogo da Gonçalves de Magalhães,
enlnndia, entre os esqui de guardar o txeesso de ho carIdade e acendem o da
mias selvagem que abo- je para o consumo de a- cobiça.
minam os velhos, um p,,-- manhã, ou de reservar pa Summer supõe-que o co

ra o inverno o que o verão munismo se revelou anti
nos dã. em abundáncia". biológico, um embaraço na

"A natureza ensinou ao luta pela existência, pro
homem a arte .:Ia previ.\ião, porcionador de pouco estí
a virtule da prudência, o 'mujo à. inventiva, ii Indus
conceito do tempo. A obser trla, à poupança; e que o

"ação dos picapaus que en faLo de dar ao mais hábil, com frequênCia, lhe deve

ser relevado. Eis, rC:l.lmen-

-li t'<cC;:;

triarca.
Esta é. pois. a minha in

.<:nfi.<;mável vocacfi.." mojês
t.ia fi parte. E <,orno lodo o

patria:ca. vivament.e inte

resso·me pelo encaminha

menta da prole, <la. prole
dn') filhos e dos n"tos. do� celcirum 'nozes nas árvores

e d:!s abelhas que acumll-

e de não castigar o menos

trazia um. nlvclamenlo de

cajJllCidade, o que é hosUl
ao desenvolvll11�nto dos gru
pos, ou os prejudica na

eompetiçao com os outros.
(HisL da Civ. pa;: 221.
Não lllC pn.rerl'lll dc.�pi

b!�!1cto.'l e dos tntal'anrl:Js.
habitu"ndo,m(', aS.'im. a ter

interess.e fraterna pelo bom

encaminhamenLo 'de todos

Os homens, meu irmãos em

Deus. pois que a sublime li

ção quc nos tl'n.nsmlte a f.

milla é a d') amor ao p!"ó
ximo .::omo a nós mesmos.

ensinado por Je.':ius, pal":l

que .':iaibamos amar a Dt'lH

s'Jbre tódas as cousas.

Apr'l.z-me, ]J':lrtanto, como
é natural em quem possui
a voeo.çiio de patriarca, e·

xaminar a conduta dos dl'1-\

cendentes e dos homens em

geral, mas scmpre eom a

b�a intenção de pl'OmO\ler
o bom de todos. De um dos

netos que se prepara 110

nestamenLe para o exerci

cio da ll1agisLl'a�ura que é

1::'111 o n1!,.u, deu ao homem

a idéia de guardaI.: alimen"
tos para o dia de amanhã"

"USO E CONSERVAÇAO:
"Com o amaciamento pelo
fogo das du!'e�:a." dos nll-

ADVOGADOS
ACVOGAOOS.

DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.

PR""VIDI\:NCIA SOCIAL: - Recursos :l Juntas de Julga
mC'lto c Revisão.

Ap(/�">en �adot·ih.�.

Beneficios, Hc.

QUESTõES TRABnLHISTAS,
CÍVEL e CRIM1NAL.
l�ua l;>elipe Sehmidt nl) 37 - 2() l:.ndar _ Sn.la 4

Das 9 às 11 e das J4 às 16 horas.

UM �UNocíplO POBHEFLORI ANÓPOUS

IMPOSTOS PAGOS MUNíCIPESPELOS

RA'DIO PATIWLHA: SOCORRO

POLICIAL DJ URGENCIA TEL. 3911
__�

t. FI R E C A O A C. Ã O

UNIÃO ..... . .49.9%

AO ESTADO 43.6%
AO MUNIc{PIO ..... 6.5"10

o impôsto arrec.adado pelo Muni
c!pio é aplicado exclusivamente
em Serviços à População: em Es·
colos, Ruas e Estradas, Limpeza
Pública, AssistênCIa Social, etc.

,

MUNICIPE

PARA QUE TUA CIDADE' HAi)
FIQUE MAIS POBRE, P"GA TEU
IMPÕSTO COM PONTUALIDAOE

que,
.

a. 'uCllllao eSte.
"lJümentarios e Pensamen

t..lS", ao Positivismo, labor"l,
corltudo, num equívoco ex

tremamcnte g!'osseil'O, mas

que, sendo amda h:>je, de

pois de mais (I.; ll!elo sécu
10 de completos e reiterados

eselareciml�Ü:)s, j(;j)Cl�jO

W. o qUI: di", . >!.xC'luindu a

irlei.l de Deu,; de sua fano

tisLica rclihlil'l j)o,<,IUva,
quiz Comte iludj!' o .':ientl

menta re;lglo.':io".

Ora, a vera ....de é que o

filu!>Ofo não excluiu a idéia
de Deus, mas já a encon·

trou espontâneamente ex

eluidJ. em muito" dias mnis a

1;lo\cicanÍ.; t.c seu.'! con

L";!llp0raneo:>. D.,v construir

o P0"ltLVbmo imle:lmentc

para 'IS que, por nào pude
rem n;ab admitir·Deus, ca

I�ecem, pa.a eles e seu.'! fi

Ihus, de um sistema geral
de educaçãO' que estabele

ça, do bcrço ao t,úmulO, a

cultura dos sentimentos,
da. inteligencla e do cará

ter, baseada apenas em mo

Uvos humanos e sociais".

J!:ste depoimento, presta
do por um dos mJ.is escla
11��id;)S e.;piritus (�.) nosso

le.. .. pJ, restabelece a verda

de a respeito da doutrina

positiVista que veio acha.

mar-se impropriamente "re

Jigião da HumanidJ.de",
pois que, de fato, a Religi
ão da Humanidade é o Crjs
tianismo do Cristo e não
d:JS seus suce:dotes, no. exa

ta expressão do Padre AIt,I.
E a verdade é que aqueles
"muitos dos mais aprovei
táveis contemporâneos de

Comte" não era a Deus que

repeliam. mas a deturpação
nntropJmórfica do no.�S()

Pai E.'Pil'lLual, tanto assim

(jt:e se conformam com O

que de mejhor preceituam
(IS Evangelhos, que é buscar
o homem um sistema de

educação que estabeleca.
"do berço ao túmulo, a cu!.
tUla dos sentimentos, da
jnteligêneia é do caráter"
- para. que, acrescentamos
nós, possam desfruta!", fe

lizes, da imortalidade:

que ê, sem rotulo, ter Deus
no coração.

RiO, 14.5.962

Arno/rio S. Thia{1'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



''E' com a mais blda.

honra que em nome da te,
mílía proprietária das

FIAMBRERIAS KOERICH

dirljo.me às autoridades,
convidados e- à. Imprensa
aqui representada, 110 mo.
menta em que Inaugura,
mos mais um estabeleci.

Inaugurado importante
trecho rodoviário -

ra todos.

Ratificamos, aenm. ()

pioneirismo que ncs levou

a ser os prímeírcs a lDS�!l$
lar as Flambrerlas.

. _

nonremo.nce, POIS. em

orerecer à distinta POPUIR.
ção florlanopol1tana os

serviços práticos e moder

nos do PEG-PAO.

A INAUGURAÇAO
Agradecimento !'to.:!o espe.

crer, também, aos runcícna.
rios da organíaação, pela
maneira dedica:m (;o eutu,
slástlca com que 110S tem Segunda feira, dh 4: foi Paulo Derengowski, Repre-.

prestada sua. eulabcraçán. Inaugurada em Lajes, o tre, sentante do Gen. Chfe do

'As dignas autoridades e cho asfaltlco ennetruido pe. Departamento de Pr0duçao

ccnvrõecos, o nesse muttc lo 2.0 Batalhão Rod1v.árl:l, e Obras, do Chefe da Dlre.
obrigado pelo comnerect, que 1I1;:-a a cidade em sua torta Gera! de Engennaria,

menta.
zona Sul com a importante e Comunicações e do coe.

Honr,o.me, pois, am con.
estrada BR-2. As sclenida, fe da Diretoria de Vla� e

vldar S. Exa. o Sr. Prefeito des compareceram autorl. Transporte; Cel. Guerreiro

Municipal para inaugurar dades civis, míüterea e Brito, Cmt. do 3.0 Btl. Rdv;

o estabelef'.imento. eclesiásticas e povo em Be" CeL José Ferraz, Cmt. do

ral. Dentre as autoridades 2.0 BtL Fv.; nepresentann
presentes destacamo� o' do Cmt. do 1.0 Fv. Ten.
Exmo. Sr. Gen. Ernesto Gel. Neiva; Cm". do 6.°

Geisel, cmt, da 53.. Regiâo Bt!. de Engenharia de Com.
Militar e 5a. mvteêo de Reportagem de Neh'on

Infantaria; Cel. Bertpldo (cont. na 2." pág)

Da idéia inicial à con,

crenaecãc da obra media,

ram intensos trabalhos,
marcados sempre, feliz

mente, pelo entusi�srao e

dedicação de nossa nume..

rosa família ('joadj'lvaua
•

Ao ato de rnauguceçec
do novo Bstabelectmenta

O Super-Mercado cas

Flambrerlas xoerícn re

centemente Inaugurado, é

em tudo semelhante aos

das grandes metropoles
brasileiras.
Localizado em local onde

predominam resuíenctas
(Rua Vitor l{ond·er) ado.
tende ,0 sistema PEO P.""G

r:' guperMercado s'tembre.

compareceram além do f menta de nossa crganíaa,
Prefeito Waldemar víetre, cão.
o Desembargador Ivo out.
lhon Presidente do 'I'rfbu,
nal RegiOnal Eleitoral o

ten. Egon Peressení Ite�re�
sentante do governador do

Estado, altas autoridades e

numerosos convidados.

Há cêrce de 6 anos após
Vm longo periodo de ln.:

gentes esforços cesenvot.
vendo atividades tndus, Com o mais complete soro

tlmento de produtos e

mercadorias de um eateoeie
cImento da espécie, ceede

os artigos de nossa linha

industrial, como salames,
fiambres em geral. carnes

de porco, de gado, gaUuhas
e os já tradicionais nas de,
mais casas da firma, o

SUPER-MERCADO crere.

cerá também peixe borJa"
uçes, frutas, etc. com tsr,
viço para o público a partir
das 7 horas d& manhã e

até 19 hOras da noite; ,

Instalamos uma grande
câmara frlgoriflca" com

balcões frlgoriflco� adapta.
dos ao sIstema PEG.PAO e

acreditamos estar' em p�f,"
feitas condições' paIll at!en.
der à'_honrosa 'p�eterêI':i:ln
da popUlação da capital.
Essa preferênCia, espéi:a ..

mos continuar merecendo e

Governador Libera Importantes... ���1�. ,.mMS pa<a cor.;,,_

é prec;�Olq'�e d� �:e Ps�i�. samentC!, com o pre.sidentY Em nome dos rnhos, per.
<>,. João Goular�, não tem fa,l- mltlmo nos congratularmo_

te a. expressão lfoliticà, to_ ·tado a'o:r apeloS .. do Gaver_ I'·· .

mando a polílica na.sua nador· de Santa cat�rina,
mais alta acepção de tnte- em horas como esta que
résse voltado para os pro- representa pttra a nossa

blemas rtG. terra e do povo. história adminiStrativa um

Não é preciso in.si.stlr na lanCe de empolgante' reno
evidência. do prestígio que, vação de processos de go-
71tercê de sua honesta, pa- vernar. O sr. Celso Ramos,
triótica e objetiva atuação tendo a representar·lhe' as
governamental, o sr. Celso aspirações na Capital da
Ramos tem sabido consoU- Repú.blica o deput.ado Joa

dar, junto do Govêrno da quim Ramos não tem re.

Repúbliaa. O primeiro Mi- corrido em vão ao Govêrno
nistro Tancredo Neves, em Federal, quando O. que se

perfei�a identidade de pen.. torna objeto d'e suas rei·

vindicações é semp, e o de
senvolvimento e progresso
'de nosso Estado.

:�:�� �;o:::���;���:�e�;:� Dr. Vitor Fontana
::\o�s:::s:t:�:: �:'i, f!:� Viaja Para
;����a�� :ls:��I:d��r ���= Alemanha:
FlorianópoliS aqui Insta,

rance a primeira Flambre. Estudos
ria, à rua Deodoro.

Embarcará a 29 do cor

Aquela casa !.:ll a se, rente, por vIa aérea, para
mente de todos '1'> estube. a Alemanha Ocidental o

!�c:;;;�!�Sa�s���:���e��1 industrial Vitor Fontana,
.. "pr.esid�nte do Sind!ci).{..') ia

podíamos supor que 11 pte, 'Indústria de cernes e De,
rerêncie 3 o preslí�p.� com rtvados- de Santa Cat.ulnr.
que sempre rios rllstlr.gu:u· e que naquele pais far&. es�
nossa cnentete nos 'possi. tudos de aperfeiçoamer.to

bil�tasse a tnaugur.icão de da indústria frlgorlflca,
hoje.

.

com o objetivo de mocemt.
Este

. SUPE�-�RCADO, � zar e atualizar.o .parque
Que ,cUldam.os fO.:lsa teito 'tndustrlal daquela pro(f1.i�
para ope:'ar nos Dlold,es ção em nosso Estado. ��

Iniciando a sctentdede
usou da palavra o Sr. wet.

ter Koerlch que pronunciou Tenho dito."

Túnel Sob os

Pirineus in::�;ei�a �::�:�t:o�Waa���:
simbólica dando POt IOtl.U_

guradc o moderno guper,
Mercado. As autor-da-tes e

convidados, na ocas'eo ti.

vetam oportunidade de' co"
nhecer as modernas Insta,

Senado Rejeitou:
Não Haverá
Ajuda

PARIS, 7 (A.P.3 .- O gn

binete francês aprovou a

cõrdo com a Espano.• pn:-\
a construção de um tuner

sob os Pirineus, desdç Ara

7o;e!p;:!a:!el�a·�0::���: �W;S�:�:��'eit�l� (;��
de nova ponte tntarnacto. "peucãc que lhe fez ,_Ilrcta.:

NOTASlações do estabele.!.mcnt.')
TecêmJnaugurado. O Governador: CflY;l Ra-
Em seguida foi feita a

mos aprovou o !:4njló adi.
benção das Instalações e u

tavo ao acêrdo celebrado
entronização do SagLado entre o Govêrno do' Estado
coração de Jesus, ceu,a a

e o Instituto ��o Canlsto,
que todos assistiram com a segunao;·' O· qual :.será ·pro·
mais pr.ofunda dC'/o�ao

_

'lllovldo em ltapiranga um

Um coquitel ofered�,cl r.o.� , curso �rátlco e inte�Slvo
presentes encerrou as scle� de suinocultura..
nldades da inaugumç:.! 1 do

Cabe ao Ínstltuto de
moderno SUPER_MERCA� Assistência e Educaçl.:J
DO das ·Flambreri!'iI._,; Koe. São Caníslo:
tlch.' a) fornecer alr>jàmentQ e

reteiçõeft "para os profes-
sõres e cursistas;

•

b) fornecer sala de aula,
com o material dldatlcd
básico para as aulas teó-

'Josê, no Hospital Mlguél
Couto, de Ibirama, e na

cojõnra Santa 'rereee, �
São Josê;
com a çongregação das

Irmãs Franciscanas Ber·
nardinas, na Maternidade
Darcy Vargas, de Joinvllle;
ainda com a Congrega·

ção das Irmãs da Divina
Providência, na Colônia
Santana, de São Josê.

na! entre Her.daya e Irum.

O túnel permltlM o trâri,

sito r.odovlárlo o.tnlvCs de

uma zona. onde. a nc�e bJo_
queia no i"nverno, M pa�fla,
gens atravês "da monta.
nha. A ponte substituirá a

estrutura existent.e, que se

acha em condlçõ�s precá_
rias e dificulta assi,,! v tr.á�

lego.

. mente a Casa arance e

'votou a favor da oronncêo
de tõda espêcie -de ajuó'l
externa norte_amer;�ana ,t

Qualquer país que i ,tt.iu
dominado pelo comunismo

Ao àprovar a medida em

apreço, a Casa atuou de

acõrdo com a emend.' p10_

posta pelo senador F;r.nk

J. Lahsche democrata pnr

OhiO, no sentido de ·IUf) se

Incluisse no projeto deJ"i
de ajuda exterior. r:.o va.

lor de 4.!?_62.000.0CO de dó

lares, que está pend!!nte de

aprovaçã.o, uma prOibição
contra a concessão CE' au.

xillo a qualquer na�a0 "dO·
minada pelo comunismo 'Ou
pelo marxismo". l:itn vem

contrariar a ajUda que vem

sendo pror>orcionad� l"a

forma p�i.lcipalmf'n·e de

generos aliment.ícicl3 à

Iugoslávia' e à P.ol{Jni:�.

10 LITROS DE LEITE Pi\.
RA ASSOCIAÇAO DEST.\

CAPITAL
Visando �tlneficiar a

Associação Irmão JoaqUiM,
de 'Florianôpolis, o .;ov")'oo
nador Celso Ramo<; <reler
minou o fornecimeflto dii
rio de 10 litros de leite '"
quela instituição.

A Assoc!ação Irmão 011\0

quim, que mantém o AsUtt
dos l'lelhinhos dirigiu Mi

cio, sr. Silvio Machado diz.

rio catarinense, no qual .;
seu presidente em cxere",

cio, sr. Sitio Machado 11;7:

"O gesto de V. Excia. trol!
xe alegria para os nossos

velhinhos, que terão me.

lboradas as suas rdeições.
Não nos surprendcu a Sll'

atitude, porque, de hã. mui

to, Iieconhecemos em VOSI
sa Excelência um homc..

que viveu e tem procurado
viver a suz. 'lida em tiro
mos de beneficios aos seRl
semlelbantes".

MÉXICO SURPREENDEU
3 a 1 Sôbre a' Tcheco-Eslováquia

Criado o DAES
(Cont. da 1.a pá·g.)

'bl os bens móveis e imO

veis que lhe forem trans-
ricas e;

c) t,ranspol'te, rio ro·.mi

cípiO, pai a a realização
das aUl&S pratic.as, que se

rão dadas em propriedades
de agricultores e no Põsto
de Suinocultura.
CompetIrá à Secretaria

da Agricultura:
a) contratar Os técnicos

especIalizados para pJane-

j��)e ����!�:� o t�:�:;�rte
para os mesmos;
c) papr as despesas de

aquisIção de material de

demonstrações.
x x x

SERVIÇOS DE ENFERMA
GEM EM NOSOCOMIOS

DO ESTADO
O Go,:ernador Celso Ra

mos aprovou os segujntes
têrmos de contrato, para

prestação de servIços de

enfermagem:
com a Congregação das

Irmãs da Divina Providên

cla, no Hospital Nerêu Ra

mos, nesta Capital, na

Maternidade' Teresa Ra

mos, de Lajes, e na "Mater_

nidade Carmela Dutra,. de

FlorIanópolis; 1

com a Congregação das

Irmãs Franciscanas de São

o' selecionado do M_éxico, que ,empora per1end,0 por
2 a O parA o Brasil e' l'á O para a' Espanha, J soube seI"
adversârlo de valor, teve uma despedida aUSPiciosa, on

tem, quando !ogrou quebrar a invencibilidade da Tche

coslováquia, cujo arc,o passou in<;:ólume nos jogos com

brasileiros e eSpanhóis. Os aztecas, dando verdadeira
demonstraçãQ de técnica e combatividade, lograram
fazeI;' tombar por terra todos os prdgn:ísticos derrotan

ro pai 3 -a. '1 ao time esfavo. Tal resutaldo con'stltuiu sem

dúvida, a grande surpresa da rodada de ontem.

feridos;
e) os bens mó,,�is e uno

veis que vierem ti. ser aa

quiridos pelo DAESi I

d) doações e legados;
e) saldos �nanceir09

transferidos para. a conta

patrimonial.

Auto-DeterlniDação IV·
A Morte Mora em Bogotá

TITO CARVALHO adviria a alcunha de "EI na Calle 42 ao bairro de

Negro", de estatura me- La Magdal�na, acompa-
Houve um reboliço no diana, grandes olhos vivos, nhando·o sua espõsa Am_

salM, com v .... ....,�dr de nariz levemente adunco, paro Jaramillo.
caoellas, o tlhh ...� louça haVia, no dia 8, defendido Já então, a onda popu
e o vo:...erjo COruU�0 Utl 1<-1- com rara mestria, no tri- lar se avolumara, em cres_

dagaçl:l.O aprt:enslva, ea bunal do juri, o tenente cente agitação, no ponto
quamo o garoto, tremenú. ... ,

Jesus Mar�a Cortés acusaao Unal da Carrera 7, sob a

anumado, não cessava .. ", do assassínio, em Mahiza. advidade de agentes sedi

gntar, ehtre lágrimas, eui les, do jornalista Eudoro ciosos, em cujo número

teIrau; "Han muerto Gal- Galarza Ossa, conseguindo figurava o estudante Fldel

tan! '. E e<:>se grito era co. sua absolvição por unani- Castro. O sítio em que ha

mo o prenun.::lO da desor. midade. Sentia.se eufórico via tombado Oaltán fõra

dem, da tra�eQla e do cáos com a vitória da sua habl- isolado pelo povo, sõbre

em que merlSulhava a vida lidade profissional. Ia co. êle estendidas a bandeira

nacional. uo:rronte a. mim, memorála,. no. dia <l, com n.v;lona! e outras e �pa-i:
Slrots:ki, representante dum' seus amigos: Pedr9 Eliseo lhadas braçadas de flores.

vespertino carioca, desa- Cruz, médico; seu correli- Quando lá chegueI, gentb

pareceu. Mais tarde se pc, gionárlo Plínio Mendoza humilde punha ramltos e

ri=. a salvo, no b<l.lrrO dl- Neira; Alejandro ValleJo, molhava no sangue lenços

plomátlco de Chapinero, de da di�eção do "Jornada" e brancos, como relíqUias.
onde telegrafaria para o o escrit,or Jorge Padllla. O assassino, Juan Roa

s"u jornal a piçore"ca no_ DesceJ;'am do seu escritório Sierra, rosto pálido, angu

ticia de que, nos dlStul'- no edifício Augustin Nieto, 10so, de pequena estatura,

bl0S, os dois jornalistas el.a na Carrera 7. Uma chuva magro, barba de três dias,

Asapress, eu e Nunez Arca, mluda, intermitente, mo- 1� .. �"I';O, de olnar odlenLO,

haviamos sido fuzilados lhava a cidade. Ao ganha sL!!.unao um dos compa

.em plena rua.. rem a rua, oaitán adian- nheiros da vítlme, anima.

Saí à cata de pormeno- tou se, de braço com Men do duma paixão feroz,

Tes do assassínio do chefe doza, ficando um pouco cumpria um encargo e não

do Partido Liberal. Na vés. atras os restantes. Mal ha a tarefa de pistoleiro as

vera, um redator do "El viam dado alguns passos, salariado. Fõra escolhido

Tle�" que, na redação defronte à Bombrerla "San para aquêle covarde fim.

me brindara com seu livro Francisco, soaram quatr;) Utilizara·se de um H.O.,
de biografia partidária, dl�pal'os, feitos à queima· calibre 38, cano comprIdo.
me havia dito que a slcu<l. LUUjJa, pelas costas; três Feitos os dlwaros, procu.

ção era das mais tensas, deleS acertaram, em triân. rou refugial.'-.',t;! na Dl'Oga.

com liberais e consel'vado- guio, a Galtan, atingindo. ria Olanada, sendo impe.

res entredevorando-se poli. lhe a base do crâneo e Os dldo pelo cabo de Policia

tica. e fisicamente, posição dois pulmões, enquanto o Carlos Jimenez, que lhe

c situacionismo apóstados, Quarto se perdia. Caiu, deu ordem de prisão e o

ao longo do pais, em excr ver"cndo sangue abundan- deõiarmou, tentando, a se

cer a pena de Tall,l.o, vida te. Mas, não teve morte guir, salvá lo da fúria po-
•

por vida, agressão por in;,u.n�ànea, sendo< levado pular, havendo muitos que

agressão. num táxi para a Clinica pediam não o linchassem,

Galtán fazfa. parte da Central. Põsto na mesa de para Que revelasse, em

delegação colombiana à' operaçôes, foi feita uma interrogatório, os seus cUm_

Conferência. A 7 de abril, transIUsão de sangue. A pllce;s. Tudo em vão. O po

num almõço com os jorna- êsse tempo, chO'via torren vo, chorando, enraivecido,

listas brasileiros, como em cialmente o Que não Impe- inCitado, talvez mesmo pe

presciência do seu fim, di'l a agl:lmeração de pO. los mandantes, que se ln.

havia declarado que o pe� pulares que, angustiados, teressavam em silenciá-lo

rigo dos condutores polítl. em ansiosa espectatlva, para sempre, queria o seu

cos, como éle e Getúlio tentavam penetrar no edi- trucldamento. E" então,

Vargas, será o se converte fício, para ver seu idolo. um engraxate ambulante

rem em mística popular, Embo'qa os esforços mêdi- (IImplabotas) manejando o

cessando a predominância cos o "caudillo" falecia às seu caixote pela alça de

de d0utrinas e programas, 13.55 horas. Logo embalsa- couro, deu-lhe violenta

tornada a massa carneiros mado o corpo foi transferi

de Panúrglo. do para a sua bela resldên.

JOl'p:e ',Pero. l' G�!t:\n. tI· ('Ia hoje c('nver-tid� em

Superados, desde- o iní·
cio da ·atua.L gestão._ go
vernamental, os métodos
polítiCOS adstritos a impro_
dutivo faccioSismo, o Go
vérno de Santa Catarina
nunca deixou de sentir-se
à vontade para pleitear
dos Poderes Nacionais aqui
lo que necetõsári.o sfJja ao

êxito da administração e

ao bem estar dos catari
nenses. Nessa perfeita in

tegração do seu pensamen
to politico-administTati'lb
0.0 descortínio do Govêrfl.o
Federal, o Governador Cel
so Ramos tem �ido, em seu

Estado, um intérprete exa

to da orientação renovado.

ra. que vem sendo impressa
a tôdds as' esferãs da a'd
ministração nacional, com

o fim de dar ao BrasiL 11Or

mas inêditas, de sentido
reformista, ,que lhe garan
tam o aceleramento de sua

evolução para o lugar que
de direito lhe pertence no

concêrto das demais pO[én-'
cias mundiais. Santa Cata·

tanna, a êsse respeito, não
se deixará atras(lr, uma

Vê2 que o seu: Govérno,
trQ.9G.ndo rumos desenvol
vimentistas à sua política,
está realiZando obra que
proporcionará 0.0 Estado
um avanço de extensã'o
inca(culávell.
Grata, portanto, aos' ca..

tarinenses ê a notícia da

liberação das verbas que,
no orçamento da Repú.bli·
ca, se destinavam a fínan·
ciamentos federais em San_

ta Catarina.

São Joaquim - Cidade Famosa
Possivelmente São Joaquim seja atualmeilte acida.

de mais faiada no País.
Neve em São Joaquim ... neve cobrindo a vastidão

dos ca.mpos, pinheiros e telhados. Neve cobrindo as

ruas ..

Não há Jornal que não tenha falado no frio inco-

mum deste Inverno. Todos m.encionam, como raro· fe·

nõmeno, os 7 abatxo de zero que, há dias, reinou nessa

cidade cata'Ilnense.
O Estado de São raulo, do último dia 5, publiCOU um

foto apresentando São Joaquim inteiramente coberta de

neve ... Foi uma sensação. O Jornal passava de mãos

em mãos para constatação do fenõmeno e comentários.
A fotografia elPpolgou. Atê mesmo Pelê foi eclipsado
das conversas daquele dia.

Aliás, dlzém os
_

jornais que � frio feito atê agora é

apena� um mensag_elro. Mensageiro de um frio ainda

ma.js 'Intenso e' cuja duração, se presume, ira atê Outu

bro.

dRE'DIO ESPECIAL DH
I 'QtrrNHENTOS MIL
1/0 " CRUZEIROS
Para cumprimento do. lei

n. 3.030, que dispõe ,.;pore a

Conselho Estadual ele E.

ducaçã.o, o governadoL' do
Estado abriu o crêdJto es.

pecial ,de cr� 500.000,00.'
NA POLICIA MILITAR
Por atos gover:\l\mel1

tais, foram classlti�aiOl
na Polícia Militar do D.

tado;
o tenente.coronel Ola')

Rech, nas funções de Dlre.
tor do Curso de FormaCM
de Oficiais, da corpo�ação,
o tenente.coronel Jorg� d&
Cunha Ocampo Morê, nse

funçõ�s de Comandante da
1.° Batalhão de Polícia �L
litar com séde nesta ';_'ap�
tal.

CPI Sôbre Trigo na Câmara Federal:
Ouvidos Drs. Olavo e Lauro Salvador

rios dias. A compulsação
geral dêsses elementçs en

sejara a feitura da lei bá.

slca do trigo, que solucio
nara de_vez o problema da �
comercialização e da in.

dustrialização do cereal em llOL.A IIWI f1Pn1'Q DO IRASlL
nosso país.

A Comissão Parlamentar

de Inquérito da CãmarQ

Federal encarregada da

elaboração da leI ,sõbre a

politica do trigo no Bra

sil, convocou elementos II.
gados à industrialização do

grão no Rio Grande do

Sul.
De Santa Catarina, com. Elucidativos, francos e

Federação das Indústrias do Estado
de Santa Catarina
EDITAL

Conselho de Representantes
Na forma do disposto nos artOs. 280 letra ub" e 2'

do Estatuto, fica convocado o Conselho de Represa'
tantes da Federação das Indústrias do Estado de sanll
Catarina, para as reuniões de Assemblêlas Gerais Ordl
nária e Extraordinária a realizarem se em sua sêde 50

ciaL á rua Lacerda Coutinho, número oito. (8), nesta
Capital, no dia 20 de junho de 1962, a fim de dellber&
rem sõbre o seguinte:

REUNIAO ORDINARIA, ás dez (10) horas.
l° _ Leitura, discussão e aprovação da propasta

orçamentaria para o exercido de H163.
REUNIAO EXTRAORDINÁRIA, ás dez e trintl
(10,30) horas.

10 _ Leitura, discussão e aprovação da retificaçãO
orçamentãrla do exercício de 1962;

20 _.Pedido de filiação do SindIcato da Indüstrl&
do Trigo de Santa Catarina;

30 _ Assuntos Gerais.

Florianópolis, 7 de junho de 1962.

OUILHERM� RENAUX
Presidente V

"__-.�
,

._�-�'Ç?j'

pareceram, como represen. objetivos, o depOimento
tantes do SindIcato da dos representantes catarL

Indústria do Trlgo em San_ nenses mereceram a maior

ta Catarina o .dr. Ólavo atenção da CPI, presidida
Rlgon e o economista Lau- pel.o deputado Daniel. Fa

ro Salvador, cuja depol. raco e tendo como relator

menta em Brasília, na Co. o deputado Gileno de Car_

missão citada, durou vá- li.

ll\,,;lurne:nt� mu:iunal e: eu\

(;\ij(l ,inl:clim. foi enlel'J:,Hln'
pO de nH!sti{·u. cu!' more:

lln Cfll'l'c:;�rl}\, dr. (�1Ir- 1I1C

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


