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João Goulalf •

scncronou aumento dos 'Ibarnabés"
BRASIL A DOIS PASSOS DO BI: HOJE CONTRA 'O CHilE.

ra�a no Dia uos Pentecostes:
Existe atuallJ1ente um inesperado e
forte sentimento de insEgurançal

CIDADE DO VATICANO, clarou que, portanto, é inaugu,a no dia 11 de ou-

12 (A.P.) - O Papa João natural que a Igreja "Ie- tubro.
XXIIr, em alocução profe- vante sua voz e ofereça ao O Papa ralou do Conei
rida no Domingo de Pen homem o confôrto de sua lia e de sua Significação
tecostes, disse que existe doutrina e da coexistência nos dias atuais, quando
"um inesperado e verdadel- cristã, que prepara os es- foram encerradas RS cen
ramente surpreendente sen ptendcres da exultação mõmas de Pentecostes na

umento'' de Insegurança no- eterna". Um dos modos pe- Ba,siUca de S. Pedro. Ag ce

homem do século xx ape- los Quais se propõe a tanto rimônlas foram oficiadas
ser do progresso científico. a Igreja - ressaltou o San pelo cardeal Amleto Clcog-
O Sumo Pontífice, que to Padre - é mediante o nanl, secretârlo de Estado

conta 80 anos de Idade, de. Concílio Ecumênico, que se do Vaticano.
Vinte e sete outros car-

deaía, díplomatas da San.

ta Sé e seminaristas de 80

países, estiveram presen
tes. Nos meios ecíeetàeucos,
se diz Que o Papa convidou,
especialmente, os jovens
candidatos ao sacerdócio e

falou-lhes do Concílio acu.

mênico, para ressaltar a

natureza dêste Domingo

Governador Celso Ramos
Entrega Solicitações de
s.e. ao Fundo Alemao de Pentecostes.

JOf. joão Pc�ro
G�iOfZi

Em vslta à. nossa reda

cão onde manteve pares.
tra esteve na manha de

ontem nosso ccnrreoe jor
nalista João Pe�ro G1Últí;i

diretor de O CET,e:ntO,
que se edita em São JOSl'

de Oerrttc .recenteme-nte

elevado à.' categoria. de cL

dade, com p. cneçêo do.
município.
Gratos pia. gentileza". do

prezadn r-ontrndc.

provisões para comotetnr
w Instalação de auxutos

navegaclenais aéreos, tn:s

como alcance omnl ctb?ci
anal e alta frequência- eis

tema de aterr-lssagem por
instrumento: sistemas de

luzes de aproximaçân e uu

xníos para t-abalho de as

ststêncta de vôo nas áreas
do Rio de Janeiro, São
Paulo e Porto Alegre.

O Ministro Clovis Travassos assina os ucôrdo de assfstêncla ürmaõoa uc ,\'tinis

terio da Aeronáutica. '1\ sua direi la õ Ministro Leonard Saccln que assinou os

����_

õm-umciuos ('m nonH� ôos F,1iI:lrln. llnidos,
� __ � .

o terceiro ocordo Ijuda
rã a estabelecer uma esta
cão metecrotógice e um",

escola de treinamento de

meteorologia que se-é a

melhor organização Jo [le.
neto na Amértca tio . Sul.
Tais organizações, junta.
mente com o esterco co.

ordenado dos três eerv'ccs

meteorológico do 3(·ô\!',il,
formado o núcleo de um

sistema que servirá a iodo
o país,

,._J

o PRESIDENTE 'JOAO

GOULART ONTEM I'ELA

ItiANHÃ, 'SANCIONOlJ O

�ROJETO AUMENTaNDO
OS VENCIMENTOS nos

SERVIDORES ClVJS F. MI�

LITARES DA USJ . .\O, EM

40%. POSSIVEL:\IEJ'liT": NO

D·tARIQ OFICIAL DE !fOJE

SERA DIVULGADA.'\ IN·

TEGRA DA LEI. FUi(A'T

VETADAS AS PARTES JtI�

FERENTES AOS n:snu"

REIROS E AS Q.VF. En:·

TIVARAl\l OS INTERJ N(JS

Aproveitamento
do Carvão

Calar;nense
BRASTLIA, 12 (V.A.)·-

o p-esiderrte da S:)TE�C�
- Socíedarie 'rermeieutca
de Oapivart - enviou

mensagem ao mtmstr» G:\

briel Passos, dos Minas c E

nergia, comunicande na

ver chegado ai pôrto oe 1m

bitube um carregamento

Encontra se no arcsn

para uma série de conte

rênotas no Rio de Janeiro,
em São Paulo, Brasiüa e

Recife, o professor .'o:·te�
americano HenrY�. xn
sínger da untversídaãe de

Harvard Que viaja a c-n

víte do N[jnlstêrio das Re.

rações Exteriores do Brasil.
Autor de varias obras c ar

tlgns sobre politica i:"lté:",
nacional, o Professor KJs.
sínger é ccnstocraco um

perito em assuntos -lU'! d!

zem respeito à estr.l;,.�z'a
militar, à atual questno do
desarmamento e ao prub'e
ma da não müttaneacao
de espaço sideral. Embo· 3.

já tenha rlesempa"lnc:o
vàrtos cargos publicas no

governo dos Estados trn:

elos, entre os quaís o de
Consultor da Casa B,·:\rIc:l
o sr. Klssinger não S2 cn,
contra em missão )f\c:!at,
e, segundo declarou n i1'1.
prensa veio ao Brasil a

prender e não ensinar. Na

foto, o ilustre mestre nar

te americano quando lo.
zia declarações à iruyn en ,

sa, l::lG_o após sua '!hc�...da
à Guanabara.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�/l/f.1Ac:adêmico Pauler Casta Ramos

Aproa.nos ccnstçnct no dia de hoje, mais um

natalício do nosso ex colega de redação jovem Paula

�Casto Ramas, atualmente ocupando o carga de Ofi.,
I cio! de Gabinete da Governador Celso Ramos função

�

do qual se vem soindo odmiràvelmente bem, face SUlI

inconteste inteligência, e, dileto filho da nosso dtre.,
tor Dr. Rubens de Arruda Ramos e de suo exma espo_
so d. Gessen do Costa Ramas.

PortC!nto, é o efeméride de hoje de signHko_
ção poro todos oquêles que têm o privilégio de fazer
porte do circulo de relações de amizade da benquisto
Poulo.

Dentro:! os inúmeros homenagens de que for alvo
juntamos as nossas, prazerosamente.

.

Jovcm OSMAR ANTONIO SCHUNDWEIN

o dia de hoie t"'..,., dupla significação Dara os

que aqui labutom: primeiro porque nas sentimos 01'2_
• gres pe:lo retorno a esta fôlho após olquns mêses de
serviço milit.or, do n .....sso jovem intelioente e dinàmiccl
cole:qo de redação Osmar Antônio C:;"'hHndwein n"S50

e"'ti,.....�rl ... ,.. ...... ; .... ..., -,,,, (""m "'ronde eficipnc;o açupo os

fl/nrõe5 de 5"'Q"et ..í�i(' d ...... I"I('SI"O iorno.l. c-IÉÇ"l de se �"m"'_
titulr o""ui, em v'rtude d'Js suas aualidades moro:s,
do carinho e d'1-onrêr" de todas nós, que temas em

Osmar um qronde e dileto amigo.
Em seollnd ... lugar. pornue hoie é dia de seu n"J_

talicio, enseirnr!" <I .. ff!méride sobrados razões para
o nosso intenso regozijo.

Ao Osmar. entes de oualQuer cumprimento 8UC

recebo dI" <:eus inúmeros amigas. aceite o nosso, af�_
tuosamente.

Sr. Gustavo lehmkuhl

Folgamos em reClistrar no decurc;o do dia de ho_
je, mais um oniw>rsório notalícia d,., nosso orelado
cant�rràneo e portlculor omiOG! sr. Gustavo Lehmkuhi

personaaem ('toe hó rndis de vint ... anos vem emmf:S_

tonda os SEUS '-nbolho<; em beneficio do nossa Estad::;
com suo r>orce-Io modesh)

Atunlmente ('(:"n(t (l ilustre nataJiciante os fun_
cões de Fiscal de Cale-to�io em nosso Estado.

.

Ho�e, �t(tmos certos, o nntaliclonte seró objeti_
vo de ineouívocos demonstrações de aprêça e regozi_
jo, os quais nos os�iomos com votos de crescent�5
e ininterruptos felICidades, extensivos aos seus famI_
liares

ENLACE
OIlRlQUIS - PEIXOTO

Consorciar_se_õo, hoje, às 11 horas, na �greia
de Santo Antônio, nvm acontecimento social de !elê_
vo o sr. Altair Peixoto filho do sr. Avelino M. Pei_
xoto e de suo exma espôsa d.l Alzira Pe}.xato, com o

gentil e pr'endado srto Éllio Ouriques. estimado ,fil.ho
do sr. Arthur Ouriques e de suo consorte d. Veron1c'.l

Ouriques. Os cônjuges receberõo cumprimentos na

Igreja.
Aos nubentes, bem como aos seus familiares cs

nossos efu�ivos cumprimentos.

FAZEM ANOS HOJE
_ srfa Janete Pereira Dias
_ sr. jalme Assis
_ dr. AYezo Campos
_ sr. Érico Couto
_ sarg. AcorY do Casto Silvo
_ sr Antônio trorras Lemos
_ sr'. Arnold" Pinto de Oliveira
_ sr. Solon de Souza
_ sr. José Varf'la Junior
- sr. Antônio -êo)'er
_ sr Franscisco Cabral Nunes
- sr. Norton Paulo
_ srta. Marília Silvo
- srta. Nemésio Oliveíra
-- sra. Ursulina Castro

DATlLO:GRAFA PRECISA-SE
Poro trabalhar em escritório de coso comercial,

devendo ter instruçao secund6ria e bôa prática de Da'"
tilografia.

.

Inútil apresentar�se candidata que não preen_
cha tais requisitos. '

Trotar no "CASA REGINA" à ruo Felipe Schmi_
dt, 11 dos 8 crs 12 heras.

:Os Direitistas na Alemanha:g- os DIREITISTAS NA ALEMANHA 2.) Apesar do fracasso de urganlzaeóes da,
•

Prof. Dr. Her71lann M. Goergen :�tr::�9�,r;��a :b�:� prr:�i������: ��Zi��'f O Minist�o do Interior da Repúbliea s-e- tas em Berlim, Rhenc Westfalia e Baixa'
� !�:��:;o Al�l:t:7�:d�Ub�:r� P�:��d!OCU� ����n�:I::F::���;s�:;il:trf:�:� presos, e.
t

grupos da extrema Direita no pais. Enquanto 44�;' desses criminosos aglran:'
• O objetivo básico da investigação foi um conresseuameste por hostilidade ideO!ô.,
• �::!I��::;::� c�J�fJ���d�;a g��po�:;:�� ����rg:d�:d�:r �:��ât����to28:�g;g�:;�I;: aJ negam o pleno apÓio á ordem dem'Jcráti· ta, ajgo indefinIdo e subconsciente. O j)!'O f
t- cn dá República Feder-a] dn Aramanbu. pno rCI.atóri:) co ::1ini.stédo admite que:.

. • Existem !)� organizações e editoras da há sentimentos radtcrus latentes, que »ü»

I
extrema direita na Alema.nha. Jt. deeu- podem ser dennrdoa e abrangidos cm nú t

• ntcntação cio Ministério do Interior Cm', meros, o que não deixa de ser algu l)tri.'
\ 'nccc a prova de que, nos útumos dOis goso! •

• �:�:� e:;�s d�:g:;��a��:�t!:.reIListas per- �;�n�e��cS:I:t�nd:oM!�::;'� S:é���,lCr�\� f
I preoeupa o falo ue não ferem sido atino manté.m filiais em Cairo. Madrid c Bul' •
, �:!Oi::�:. n�:sl:�g::i�:��;S dejUcvOe�s�an�: �;Sg�:�� ���s��;,- :�� :I�! f����:i:I:��\:\(),
extrema Direjta. Multo ac contrário: a accão tnternaercnat. •
chefia dos Diritistas está sendo tornada E' verdade. que os grupo� partidos (li!"!· •.

de moda crescente por jovens. Listas não representam nenhum pcrtgo a

Ao mesmo tempo está se expandindo LUa! na vida »ouucc alemã. Não exiMI':

, �;i:�rt:Çã=a�adi�:��·nizações direitistas a

;�:;)J: :eo�s���=;ed�u �;r�:ç�:�a;ci���'el�:;
• No vrtm de 1961, partidos direitistas na então SA nazista. O povo alemão está vi •
• �:i:;:,h;rg:O��:��: a�En:l�p��m �!t�� ����00 d:mm;������ee�oã:ôl��C����:;�I�I��'
• partidários com 20.800' e as orgameacces combativo, e os debates poiíticOs f;lopula •
• juvenis com 2.100. "" desenrolam se. num' cmntcnte -tte ccr

• :ec�;;aC:lU��O r:�c!�i:��ig:i���IS�:i:���'!�� ���a'�' ��:,���:�I:en��tl:er 1:��;l���:C��; •
3 ritório da República Federal é fraco e mosréra da cervejaria

-

de Muntquc, e dL'
, �;�:I:S�O���s�, :���a��"ó::�tae �::r���l�: l�o��ic��.d:\l.se, 'penetrando nos comiclO�,
, ção como ideologia politica". rcem

"

subestimar, nem super-estimar P:lI"C'
• Não conseguiu a extrema Direita qual; ce a receita adequada. •
• �U;� adt�la:::s ��e:�:.ma6�'�lP�: �O��I�t�d:� !S;:s ':::��:�ocaC�j:t���::i:ae�·:�teCOn:f�a��e�.

... li da Direita não alcançarem sucessos eleito os constantes ataques da propaganda co,
a é rats. Argumen.to�. e slogan� nazistas nãv munista, contra o pretenso nazismo, mill'
] J :::e��traram eco nenhum Junto aos etct-

�a:!�:s:,��::ndci�::�a;s:�;:����I���.I;l�-'
• Entretanto hã no relatório do Mivlstérlo blica Federa] da Alemanha. O povo ale'
, algumas passa�ens merecedoras da nossa i'lão.e a prôpria democracia alemã, lar •
( ��;e�i�s::��i:odO nazismo não pode se� :������a:C��:;iC:u:c�o����au::mest����r: �
I corr:preendida sem as circunstânci<l.s eco- saberão defender·se contra quaisquer tel1'
• ����ce�� �::e�np�:::2e9 :m!:::I/:�;���.lsa �:�i::�d:ad:x�::'�:b�l�r��aa�é �aes���:·�m�.
• ft pergunta. l\.ie se impõe é, se não há és s�stema democrático até agorll c�nvin ,
, te perigo de um novo radlocallsmo, se a cente e vitorio.>o na nova Alemanha de a •

O / O / O , ��uOaç:l�r:���õmica e politica do povo ale põs guerra. ,

, - F ",;mm oO;"""io, ont,m,", [·s'-tu�U-a-Qt"!r.'s--�e�M-,a-tr-a-Cf"',..m"M-,e"'lo-u,:"'ad-e.-s -fp.-.rn·a'�JijI-fS:m,�nin'l.S D:l'l\1:.:a e Let.iria filhas do casal
2

-:- H)lnen.:l�eadl)i; n'l f\d3.de de f3I,uS- �t'lih')� e 'f :\tlrora Dr. Emanoel \CJ.mp�.�
��:s��e:,('�:.�.�;';�nleD�..;�n,��.�t��:l��rde A;:"O !Maria E\lgê�ia. MANI:ESTO Jo �

'Portanto colega es�,:(':Jr: reth; Aldo Mann; Orla:)(;?

tlça, Desembar".adol" M:m:í1io M{'clei�os e O / O / O
Os estud8�"es. da 3. !I'.rle tes de todo o No�s:l E,>tu_ A. Quanrlt; Neuza \1,' ''\

o Desembargador Eugênio T Taulois.
do Curso Tecmco de Con. do, unamD n:lS em 'a"no de SDuza; Reovaldo Ouns

!l _ Sabado o Clube da Colina vai acon-
tabili:dade de Rlo Ne�ro desse sincero e leal amlgG que Rocha; Oso�io Mal'I"!'["

tecer com o Conjunto de "Norberto Bal-
Pr., residentes em Mafr<L. para a vitória Nossa e je David "')o.uglas Corn)1: !';!'Ji

dauí" na movimentada SDirée de;. Facul_
SC, tendo em Melquiades nosso E5tado. José Francisco EnR"cl: R!I;
Fernandes a pessoa q'Jf: pn Com Melquíades paq. Dc mar Sternadt: BigumiJda
cama as esperanças para (' }:lutado a Assembléia o" Pleszezak; Ieda de \�:lúj,)desenvolvimento da !}lS, Santa Catarina em ')U:lI Figuerêdo.

;:��:o an!ç��S,SjO�;�('!t;:'le br.o de 1962. Transcrito do jlJ,'!",ll
Mafra, 26 de maio 'i� "TRIBUNA DA FRON'fE!�

por intermédiO' deste m:'Il�i 1962.

�
RA" de Mafra. do <II!!. 2 rt�

festa aos estudantes de to Riva.davla Pereira; A to Junho de ID62.

�reomn�l:�r::t::, pr�! c�� nio Arten; Lutero I_van � .1.

_

canc_!datura- a Deputad\l
Estadual, do ilustre nmil:\"O
e protetor, que ante" mcs·

mo d:! possuir QUa.!1..j:':';:;!,
cargo pilblico, semp,'e :,"u

bc atender aos reclamos do

classe e, demonstrad::!
,

Oj

seus verdadeiros gestoiJ de

Sociais
L:{

.

C� 'V<1 U{�L......,t...-
J \

___ comeamemos

o coquilel de Baldemf retepcicna convidados
Sábado a movimentada fesfi! da Engenharia

Hdvia Horn, o 1.° Miss Perfume eleito em nos_
so cidade - A festa do último sobado nos solõf's elo
clube Dc"Ze de Agosto; promovida par Eliz"Joeth Ar_
de. foi reGimente bastante concorrida.

.* I _. Em gra,1des a.tivic!:ldús o dr. Walter ... \.I"I1'and') C:llll i.<ulos para Deputado Es.

José para a cxpos Cão' Foto Clube Sant<l ta.d'lal

c"tarjnn quc ato:1tet:ei":i no próximo dia
7 .

0;0/0

o / O / O

3 - Sábado, no Clube Doze de Agõsto ce da de de Engenharia. Acadêmicos de En.
dido g;entllmcnle pan o Rotary Clube genharia da Universidade do Paraná. a

do Estreito a !esta"Noite na Bahia". convite doS" Acndêmicos de 2ngenharia
da Universidade Sant:l Catarina, darão

O / O / O presença a festa de sãbado.

4 - O ylce·governador Doute] dc Ar:ldra
de, janthva no restaur:mtc do Q1wrência

0/0;0

Palace, com ,)S sel1hol"c�; P3�eoaJ Simo. 10 - A cidade de Laguna vai ele�er sua

ne e Pedro Dletrlck. "Miss Elegante Bangu" no próximo mês
A festa e�t.á marc'ada par.a o dia, 28, nos

0/ O/O
�3lfies do ehlbe Congl"e.�so. cm prol do A

silo de Mendicidade Santa Isabel. I

5 - Os noIvos; Maria Helena Luz e Clóvis O / O / O

Ba!sini, marearam seu casamento pura o

dia 14 do próximo mês - A cerimõniu J 1 _ Clrrul"u na nova Capl�al (Brasí
rellgl{,s!! acontecera na Capela do Divino lia), o� ra'ial senhor c senhora dr. Cesur

Espirita Sant(l -- A recepeão aos convi G�mes (Maria Helena).
dados nos salões (,io Querência Palflce.

O / O / O
O / O / O

.

1". - Lilian Evangelista, majs um broti-
6 - A boutlque Jane Modas recebeu as nho inscrito na lista das Debutantes Pfl
ultimas novidldes em Carteiras e luvas ;a o "Baile da Menina-Moça".

toiletes. para a� Debutantes do "Baile

da Men!na,.Moça". O / O / O

o / O ; O 13 - Em grande' expectativa
''Twist'' que acontecera nos salões do

7 - No bar do Lux Hotp.1 onde se reune Clube Doze de Agõsto no J:":óximo dia 7.
as rodas polítlCgs. discute'n o n;>me de

Poucas �ão as pessõas que conseguem.

nesta� época dc agitação. nos momentos

turbilhonantes que atravessamos, o mi

lagre da calma. Ser rapaz de manter a

serenidade quando tlld1 nos convida a

exaltação: radias berrnnrlD cpmo loucos
gente que se amotina pe!rs Q(lncos e pela!>
esquinas atrnvancanc�) a p:l�sagem dos

humildes pedestrc,;, pessoas mal humo

radas qlle se df>dicam a trabalhos em

desacõrdo com as sua� personalidad�s.
E' comum verm'JS gordos em demasia,
obesos, carregando o peso da própria
inércia em detrimenlo dos esquálidos,
franzinos, que com tôda a facilidade gal
gam as escadas, sobem as ladeiras (tipo
lade!rR do H'osplta) de Caridade) e que,

quando atingem o cimo da ascenção
olham para baixo sem veltigem das al

i:ul'as.

'" . Assim também na vida objetlva. A má
vontade de muitos está em proporção a

q":'3.ntidade de lipidos e, provavelmente,
com relação ao excesso de colesterol no

sangue.
Para ingressar no Sacerd�.:io a Santa

Madre Igreja deveria através w testes
biométricos e biotipológicos stlecionar os

candjdatos aos semlnârlos e, principal_
mente com relação as Irmãs.
Tõdas elas deveriam ser langelíneas,

extrovertidas. para que pude� cada
ve� melhor. servir ao próximo.
E'sla mesma sugestão deve )ltevalecer

como pl'ecipun o indispensável ao exer_

eio da noblllt!lonte protlssãó de Assisten_
te Social

J4C'1 Monteiro

. ..

ti ':; >tti: �:

- ;M� ,'���' tk.�;

homem amigo e bat:1.!!lador
das causas inerenf� 9

O!f"ll.l.L[)(J !ULO
MINHA ZONA ESTÁ CERCÁDA

Saio de coso No Avenida Mouro Ramos os tro
bolhas de captação de aguas plUViaIS estão prontos.Prepara_se a leito do rua para o calçamento. Monticu
los, montes de terra fE"chom o estrado.

_Volto_me poro a ruo General Bittencourt. Re_
��oes de PEdras maquinas planadoras, calcomentn
iniCiado em grande porte. Por ali (] passagem é dificil
e, agora, cavação de uma <;!xtenso área. Canos novo:;.
Possagem impedido poro ônibus e outros veiculas.
Isso, no -Av. Hercilio Luz.

Entõo, vem o outra e escreve uma corto e come_
ço a dizer (obras e la9artos.

- Mas escuto seu fulana. Falava_se parque hovi:J
necessidade dz que fossem tomados providências
que tQ'fdovom

•

Vem a Govêrno e ataca com decisõo aqueles
setores poro concertar, parO reparar paro resolver cs

problemas apontados. Trobolhorlores' par todos os Io _

dos e ainda você acho ruim. J

Você ainda não percebeu do necessidade de re _

volver aquelas �erras da� ruas Que estão passando por
uma ,eformo ger-:JI�

Ora bolos seu do "contra."
Pois olha 'eu estou cercado,mas, cercada pelo

prOgresso meu amioo
Amanhã você dirâ: quem viu como estaVE:! c vf.

agora coma ficou
Esta o resposta que possa dor o sua corto sem

sentido, sem razôo de ser e ainda pedindo que eu o

publiÚU��' carta que atesto somente que você nõo �s_
tó regulando bem, porque dor taquarodas, meter a

Aulas Particulares de pau, atacando as autoridades porque estão cuidondu
!?ORTUGUf;S - LATIM - do cidade, só mesmo de louco.
RISTóRIA - FRANces - Esta seção nõo é válvula paro desabafar sõbre os
PSICOLOGIA - FILOSO- autoridades que trabalham pelo cidadc uma série de
FIA. bobagens sem nexo. E você diz no final de seu aron_
Professor: V1êturlno Sec zel que qUer "cooperar".,

co. Pois si quer mesmo cooperar então, pegue no

Informações: Qo:tltlor Pa- I enxada e ajucnrortrobolhodore!l do ruo.

h!ce"":Jrotel, à tarde, J& sei quo é. Q ·respasfa.
. _.

aprendizagem e fo;·ruatu.

,u

• Desenhos
• PaInéis
• Pirrtunls de

prGpaqanda
• Faixas
• fla.",.. I"s

a festa do

AULAS
PARTICULARES

;;.
d

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Será proibido crmcrno
mente de crianças durante

paCO viagem que possa (furar'Vã.

_

nos meses.

... .mdres, }lP'dO IIBRA-
Uma vez de volta, Os colo

SA 1 Nada de idilio 110 es-
nlzadcres de outros píane,
tas deverão continuar fiéis
ao juramento.paço - esta a ordem -

qUE.

�)lovavelmenLe será dada

aos homens e mulheres que

pretelldam lançar-se ao ea

paço, nos futuros voos CDS

micos. segundo publica rns.

cículo do Instituto de Estu.

dos Eatrategieus. pubucado
IliL dias na lnglatcl ru.
Oli casais, antes de deixa

rem a Terra, deverão jurar
que não iniciarão. a bordo

das naves cspacrets, nnmo

ros c, ldJlios c que multo

menr � provocnrâo o nnaeí ..

MULHERES A BORDO

o fasciculo em questão
chama-se "Além do Espaço
- Perspectiva para Q Ho
mem e fi Sociedade" e ccns

Litui objeto de estudos edis
cussões par parte de setenta

delegados de li nceões 'llle
se encontram reunidos em

rjrtghton. para uma oonvcn

çi".o sobre a vida no espaço,

IIÕ r. O .. R E C; O
A RAINHA Oi\S 6ICICI.ETAS, fica na '�,..
'-'f,ln�_ :lelru !\Jalra II," 15<4, ae um lado a 1O�.

�ç.to de PF.f,:AS E AÇF.SSô�uOS, e do outro a

.ecç&v de t"INTl'KAS K ,;oNl.)I!.K1'98, _

LEGIAO "lRMA BENWARDA�'
Assembléia Geral Ord;nária

EDITAL
De ordem do Sra. Presidente convido aos srs

associados quites com a Legião "Irmã Bernwardo" o
compOiecerem à assembléia geral ordinário o reoli_
zar_se, no dia 16 do corrente (sábado) às 16 horas
em 1 a convocação, no sede do Colégio "Coraçõo �
Jesus", à ruo Emir Rosa, 120, com o seguinte ordem
do dia:

Exame e aprovaçõo de contos, balanço e relató_
rio do Diretoria, relativos 00 exercício de 1961.
Não havendo "quorum legal" o assembléia reo_
lizar_sp_á com qualquer número de associados
no mesmo dia e local, às 16 e 30 horas.

Florianópolis. 11 de junho de 1962

(o) Mario Lucy Scha,efer Lehmkuhl
Secretária Geral

14/6/62
-------_._-- -----

PARTlCIP4(AO
Migu�1 Inácio de t:;ouza e sro Hugo Amorim e sr J.

Tem o prazer de participar aos por-entes e pes_
soas oe suas rel"C'ões o contrato de casamento dI" seus
filhos, Rub-l·'ns Miguel de Souza com o Srto Léo Ma_
rio Amorim.

.

RUBENS e UA
conflrmam

BiguOÇLI, 9/6/62
,,---_

....

R_Ar>j:Qni{'la.dc.BtJrr�_ 375 _ Ruo CeI T. OlivQ.it_o.. 10
ESI reito BiQL�'1

14/6/62

Aulasde Francês
IAUlAS de FRANCÊS estão funcionando no Qr_

gonizoção de Cultura Franco_Brasileiro lAlllonce

François�), ruo Marechal Guilhcrme, n.O I. no seguin_
te horário:

: 20. F�iro às la h. e 18 h
40. Feiro às 14 h. c 20 h.

Principiantes ,: 5°. Feiro às 8 h,
: 60. Feiro às 14 h.
: 30. Feira às 17 30 h.
: 40, Feira às 10" h.

2° Estágio·,· ": 50. Feiro às 17,30 h.
: 60. Feiro às 10 h.

20. Feira às 16 h,
Literaturo

40. Feiro às 16.h.

Conservoçõo PrátiCO:
20. Feira às 14 h.
5a, Feiro às 14 h.

Matriculas no mesmo horário ou de manhã d1s

9,30 h. às 11 h:
Telefpne: 25G9

13/6/62

Dia 12 _ térço_feiro _ NOITE DOS NA�O�ADOS,
promovido pela Faculdade de ClenClos E�

Dia 16 _ ������c:=.. SOIRÉE DA ENGENHARIA, com
o conjunto melódic:o de NORBERTO BAL_

DIo 23 --����o _:_ Festa Junlno, com Bondinho

pinhão ropodur<l, vergomota, ('te.
NOTA _ Reservo de Mesa. para as festas d�

dias 16 e 23, na RtllajoorJa Muller

H'D!O PATRULHA:· SOCORRO
POLICIAL DE UR�NCM TEL. 3911

No CU"'SO daquela convenção 150 pessoas ecoa uma, par
discutlu-se e ainda se dtscu. tindo com intervalo de um
te o problema da superpo- minuto, para fazer race 11.
pulaçíio da Terra e a. possi- superpopulação da Terra."

Em 170 Não Haverá Locomotivas a

Vapor nos Caminhos de Ferro Alemães

Nas: astronaves _ diz a

pUbftcação - há espaço pa
ra numerOias mulheres
mas não haverâ condiçõe�
neceesanes de assistência
para casos de parto e multe
menos para nutrir crianças
e vigiá-.las durante a longa
viagem e durante a perma,
nêecta em outros planetas.

SUPERPOPULAÇAO

FRANCFORT - COI\DI -

Na rede ferroviário. cl'\ 1\

lemnnha ocmcnuu, com ('1

seus 31.000 km, não ... 1-(��1.

lado, em 1970, tocomottv 1'1

a vapor. O Prestdento do
Caminhos de Pcrrç Fede!
rais Alemães, ProCe'>.'1::)1
Doutor Oefterlng, pal-tlcl�
pou no seu relattrlo anual
que entretanto se elctl'i!1
caram 4.100 km. Dentro de

PO'lCOS anos estará icrml
nada a eletrificação de
9.000 km, o quc slgnHicl
que num terço da I'f,'dl

ferroviária alemã só j,nve
rá locomotivas elétrlCfl3, NJ

parte eletrificada da rede

.efetuar�se ão tres quarta;
partes de todos os trans

portes do camlnro de ter
ro federais. A parti'.!1Pacão
das locomotivas a V<1por
nos quilometras percor,!_
dos, que eftl 1950 ainda per.
faziam 90%, balxu ('Intre.

tanto para 50%. Nos liltl

es-
bl1ldade de ampla migração
para Marte, venus e outros
planetas nos quais as condi

coes de vida sejam possíveis
para os habitantes terres-
tres. �

Entre outras coisas, diz ó

rascrcuto: "Se como é' pro.
váver. no ano de 2000 bou,

ver no globo 750 milhões de

crianças, serão necessá.rias
500 mil astronaves com ca,

pactdndc para transportar

mos cinco anos os CA.ml�
nros de Ferro s'eôcrau no.
nutriram tocouicuvas cll.td
ces e diesel num '11:1.1')1' to
tal de 14 bilhões de mnr

cos (350' mílhôes de ,-,,,I�.
resj. As tentativas dc -nl.
ciouaneer os transoor �!".

rerrcvtártos trarão gn:-.=.,es
vantagens aos pessaacircs
Sem descurar a egl\rtl'1Çá
elevar se i a velocidade que
hã alf:;uns anos aith1a. se

situava numa médLa' de

10 km/h. Em 1958, .já SI;.

tingiram, em algumi'!.s li

nhas, velocidades '�e 140

km/r e estes dias .im:,lli;u
rou se uma nova lintn :-.:'1

margem direita do R"T!1'l

.'Iue pcrmite velo::ina(\-;s
máximas de 160' km/h. pe
ritos contam com q.ul) dl'n,
tro de pOUt;OS ano,s cireu

lem rápidos a grande. :.Ils
tância com uma v�IOCiôS.çI(!
de cruzeiro de 200 km;h

CONSELHOS DE BELEZA
Evite a Insônia e o Cansaço

Dr. l.Jil'es

A Insônia e o '!al�snç"

crônico stio ver(ladl'l r()s

fantasmas para quem qui
ser Ler suúde bclell',a � mo

('idade.
Amj:los es�e.,> e�t(lo� õ.c

pauper::un o IndlviduQ [

pouco a pouco o If'vam "

11mB. sltmu:'i'to (k velh\('f

prf'coce.

Vejamos a Insônia. pN
exemplo. Ninguém dc»co.
nhece que ba.<;ta pa���t
uma noite mlll dormidtl pã
rOo que no dia scguifli.e no;:

sas forcns sejam cla.� flsi
co. .ou menLais, apr�sl'ntelll
um ritmo de tr'\bnlh:l
bnstante dlminuillo. 'Qunn
do Isso aconteec IImn .nu
outra VOZ ainda pa!l�n., P�
r6m quando o fato se torn:õ.

um hábito costumeiro R

questão muda Intelr!Hn�ntl'!
de aspecto. Aí, então. a�

rtlgas vão aparellendo ou

se acentuand.o com Inten.
sidade fora do comnm, A.'·

...... olheiras se anunciam ns

sustadoramente. Os olnos
ficam como que inr.hacl'ls
A pele perde todo viço da

mocida.de. E' a velhice que

chega antes do tempo.
Evite que isso acont ...Cfl

eliminando de sua exi.<;tên

cla a insônia e cujos l'li"lcs
de derrota la estão I'nL 5111),.\

proprlas mãos.

Um dos oonhecldos e:;pc�
ciaUstas afirma que a fana
de sono provém da tem:\/)
nervosa e qualouer Indivl
duo pode 11car livre dela.
Parece que essa sejrt :.eal,
mente uma da.,s causas, <;0

bretudo se levarmns t'm

conta que muito.s ve;;cs f1.
camas sem dormir sõ no

pensar que no dia sl)guintl!
temos que acorda.r cedo na

ra fa�er uma viagem. Umu

preocupaçfuJ por mcnor ou

mais simples que seja po,
derá ser o motivo de lima

noite sem dormir.

Partindo desses la.tos �

que .o Indivíduo que i'ofr

de Insônia pode com um

pouco de boa vontll.(fe c

absolutamente sem,:l \1<;0

de droga.,<;, voltnr n tlor1l"!,'

rf'gulnrmente. Bn..<;ta (lHe

promova o Çlue lle e!lllm:l

um relaxamento do COI'pO
c do espirita. Consiste 11<1

.�gulnte: dedique algum
minutos por dIA a 11m pro
fundo r�ouso elJmtnan\iõ

.os confiibos mentais ou

emocionais. Deite.se nUl1\f

poltrona confort<j.vel ... dei
xe que os músculos ieJ '�'ll.

sem, Não leia, não '1tIr:�

rádio, não veja tele·",.:à/l.
Tão pouco conv�rsc.
Em pouco tempo ') 5')!1(

chegaqá. As exoeções 'úo

pouquhsimas, Mas' S� o

seu ca�o for um des�."s IÚC'
dClmnime. Tente ma;" nl

guns dia poi!i con<;e�ujr"
derrotar a !nsónin.

NOTA: - Os nossos Il'i.
tores deverão <;.QUci·,ar

LONDRES, (IBRASA.)

Escrevendo de Paim Sprtngs
na Califórnia um corres

pondente de 'The Times"

desta capital, conta a

curiosa história de cem-i "

poucos vndlos que sao ta:
vez as pessoas mais rica

daquela area dos E�t Ido

Unidos, onde (J pnrlr-au 1
vida é um dos m_�.s etcve
dos do mundo. São 103 in
dios norte nmcncnncs. (lu'
representam o remanas

cento da tràbc Agua Cil_
uente. Carla um dclrs pos
sul' umn rn-en de terra qu
vale 110 mínimo 335 mil
etcínros (mais de 100 r_1Í
lhõcs de cruaetroaj .

No inicio da cnlnnfençãr
da Califórnia, os governa
tos mr-xir-nnus e' cspcnncr
prauccmento não. mol('l;t.��
ram os índios Ca.lmill:l.. coe

quais fazia parte él trig<
Agua caucnte. Depois nu.

os norte amcncanos toma
rum posse da região mas

sacres c doenças dlzHi,
ram o índIos. Bast'l d'7e

que, quando os con(llliS�;l
do"'es espanhóis chcgal·.Hrl,
à Califórnia. existiam cer

ca de 200 índio.� no val� (j,

CÇlllchella, cujo cC�ltro, h0

je é PaIm Springs. VIr
seculo mais tanle res!.,IV.( r
apenas 20 mil índio.�.

REPARAQAO

Em resultado dr 11m 1':1<'

vlmento no sentIdo ol._' I)

ferecer aos índios rem,.

nescl'ntes algumu reOa!':

ção, f-ol eln.borado no cCr.=
gresso dos Estados Un; .... {'.s
no inicio deste secub Ur>'

plano pekl (lual todo �e.m
bro obrevlvente da' ri�,'l
Agua Callente tc"la dll'l'i
to a escolher uma area o''
terra que ficaria sendo 1e
sun proprledar·,. A eXt

cução do plano rtardo:l.sf
pO" muitos anos moMnlnclp
ações judiciais que c.r.ct.:.l
ram ate à Crte Suprema
Em fim da decadrt dr

1940, porem, foi ct('(:ld!do
que cada índio t::rla dlrtldo
3. escolher uma ár<'-" dI'

tgea de 19 ht'l�ba..(!� je
terra dos quais l"€rC:l de 1

hectare se ctc<;Unal'l;'( �

C'ollstrução d mor!!!!i:. Ul1l-1

2 hectares seriam ele '·.cl·r�
irrigada para lnvonn ('

há
.

ndius milionários
•

pn
pecuane e os restantes H
hectares seriam aprovett-r
dos como os proprietáríus
quisessem, sob a superví
são do Escritório de Ne�ó.

possuem propriedades .mc,
billárlas alguma. õeles si
tuadas no centro da cida
de.

Assim, os remanescentes
da tribo Agua ceüente
quando não são mítlonn

rios, pelo menos vivem tal".
gadamente de rendas, pro
vententes de Imóveis flUo:
ulugum a. lojas, bancos, ho
téts e outros cstabete-t

mentos comerciais.
E, como diz o correspc.i..

dente de "The Times". ('�

se processo sem ,11Jvil!'l

�ontinuará pois virtual
mente os únícos terrenos

Que ainda restam pa��:-t
expansão na area de �:' tm

Springs são de proprte Jde
de índios dn tribo "í!':I:-t
ccncnte.

qualqupr conselho .;obre o

tratamento da pele e �''l(n.
los ao médico especia',I,qt',l
Dr. PIRES à Rua MCx:'.!o
31 - Rio de Janeiro, 0:\;.;

tando enviar o pr::1ente
arMgo de... te jornal e ') Cl1

clerêço completo l)aff1. �\

reflpostn.

SHOROSO\ JL SO CArE ZIT�
.

Perdeu-se
A caderneta nO 80.303 la.

série da Caixa Econômica
Federal de Santa Catari-

na, pertencente
Chagas Campos,

á Maria

cio de Indícs.

l.esse meio tempo. antes

que 05 indios tivessem escn

lhido suas terras, o pro
grcso chegou ao 'laje' de
Coachella. Paim Sprillg�,
que não passava de uma de.
solada estacâo da estrada
de ferro "Southern <'!.Pê'I
nc" transformou se llUI1UI
luxuoso. estascta de. tnvcr soda cáustica
Alguns dos terrenos a �('

rem dis trtbuldcs entre os

índios ncavcm exatarncnu
no centro de toda esse

prosperidade, enquanto C'lI

tros se situavam lU n-r
rimclr9 que começavn a

ser aUngido pelo descnvct
vtmcnto da cidade. OU[.!,(J.�
porém, ficaram cru seto,,':;
desvalorizados.
Essa desigualdade no Vil

lar das terras provoca
conflitos entre os prol.,i·ir.
indios que decidiram por
fim pleitear a distrilJ'[lc'lr
da terra disponivel com

base -em seu valor e nao err
sua extensão.

CRISTALIZADA· EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIM�IRA VEZ

CIA. ElETRO QUiMléA ·FlUMINENSE
A DISTRIBUlÇAO Embalagem Industrial:

SaçO$ muh,folnCls (Papel e P!6stko) ue 50 quilos

Embalagem Doil1.éstita:
Caixa! de popelõo cam 24 pacoli::.s pl6stita! de I 1/2 (.,

Houve nov.os pro�c"sú

judiciais e, finalment,',) t'S

tribunais decidiram p,�la
distribuição com b�L,:: nu

vnlor das terras. Em 1 fl:)fI
o Congresso dos Estado� a.

provou a legiSlação n�cl';;
sa:ia para a execuça:l da_<
decisões judiciais.
O Escritório de Negor:cs

de Indi.os promove1! entã,

�. ����b��:�a�:m,,�:�;�: Funcionamento de Grupo Exêculivoremanescente da tribo A-
gua CaBente recebess.',) imo

O Secretário Executiv �diantamentos. recebnl{Os,
veis de igua.l valor. C0il) oa

do Gabinete de Planej9.�· nos prazos e sob J. firma

se na avaliação das terr:ts
mento do Platlleg, ellgp.� lixados pelo Divisão <;lf'

disponíveis, cada indj'J 1'1". �=I��� �e':��·cã.���:P,���' �::��::a� Orçame'n�!) d�

��beV:l:;t:: 33;:0::i\ed::,�' põe sõbre o funcionamen'to ,e) cumprir. 'a orlental;h
do Grupo Executivo q.o técnica e adminis&l·tlUv;'t
Instituto de Casdiorogul. <. 'ditada pela Assessoria T�c
Diagnóstico P�ecoce df' nica para ASS,unlos ctl' S:t�1
Câoces, ficando_J,he at.�i de . Pública e Assi:;Ll'lI'�i:1
baldas os .encargos (lI" ms Social do Gabinete ,lo- Pb,
talação, técnica e adlllini:ô. nejamento, cujo �iL<.111r
tratlva, dos planos "In.;ti emitirá parecer sôl.'I''' ln
tuto de Cardiologia" c dos os atos, executactn,< \'Ir

ServIço do Diagnóst!co Pre lo Grupo Executivo, I'n�"\�
coce do Cãncer". O G. E minhanio os com exp"'dl
exercerá suas atriblliçõr- ente, ao G. P. do Plame:,r,
sob a direta superv!sà'J c

orientação da Asses<;I}l'ia
Têrnl:a 'Jara Assunto:: d-.
Saudc "Públira e AssIsti!n ..

sla Sorlal do Gabinete de
Plnl�ejame'nto, competl!ldo
lhes, especialmente:
a) Aplicar os re�·urr,0:1

cspcclnlmentc dos pl:ll10S,
'l1J};:!(valas as norma, 1('

gais vigcnlcs para nC1uisi�
ção de caterlal e eXf;';l1çi\(
dCSC1'vlt:.os; I

b) prestar contas dos

RepreSe"lonles poro os

Euodos d� Sanla Colorina e P(]rarl6

BUSCHLE & LEPPER 5.04,
JoirlLlille • Btumenou • Curitiba

----

De lá para cá o valor rtos
bens imóveis na are,!. Il'�
PaIm -.,5prings. como :Im 10 t
da a California, aum"'n"Ju
muito. Em resultado '!iSS')
assim cmoo do proce.ss,)' d�
herança. muitos Ill,li:ls
Agua Caliente ficaram l;lÍ
lionários. Todos as nrl,os

@ru2c��
,
.... "

�

PROGRAMA DO MES
FROGRAMA DO MES DE JUNH,O

Dia 16 .- Sábado __:,_ Soirée- "Bahia à Noite" em
benefíc::l do Lactário do Cosa do Amizade dos Se-

nhoras dos Rotarianos do Estreito
Dia 19 - Terço_feira - Cinem�",
0;0 26 - T-erço_ feira _ Cinema
Dia 30 - Sábado - Fest.:t de SÕo Pedro.

"1OL.l MAIS Pt:�ITA DOMASIL

VI Congresso de Munidpios
Acaba de ser transferida nicípios transferido pal'fl.

a data do VI Congresso de quatro a onze novembro
Municípios. Neste sentido data que conto sua honro
recebeu o Governador CeI· sa presensa importante
so Ramos, o seguinte des conclave pt Deputado AI
pacho telegráfico:

10-662

NOTA: A Diretoria do Clube comunico que, nos Comunlco vossência aten
dias de fcsto o Secretario funcionará dos 14 às 11 dendo apêlos governadores
horas não atendendo 'pois em hipotese alguma o Paraná et Prefeito Curltl
solicitação' de convites, opás êste horário. ba vg Sexto Congresso Mu_

many Sampaio Presidente
COmissão Nacional Organi
zadora Sexto Congresso
Municípios Brasileiros

V.vai acompanhar o Brasil na

OOJF�JD)@
�@�

.... _. Ouça a mais perfeita cobertura dos
,�. jogos do Brasil no Chile, lance
� por lance ... emoção por emoção!

_RÁDIO GUARUJÁ_
_FLORIANÓPOLIS�

--------::._::-_.-----
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Prol. ARgelo R�r9 que não têm podido solucionar oe proble-
.

mas afetos aos seus govêmos, pregam
Passa a democracia brasileira por gra aberta ou sub-repticiamente a derrub6cia

ves e sérias ameaças. Por um IJdo os do regime e a implantação, consequente,
,.gitadores da �elta ou da esQ'lerda de um govêrno de tendências esquerdía-

Olplomaao pew atacU1dade que buscam tir�r proveito uesae Sltua tas, a Pidel Castro, etc.
lIiac10aaJ .te Me4iclnM da ção conturbada que estamos vjveoQ.o; Porque a democracia não usa dos mé-

UDhenidade do Brasil por outro lado são os politicas dem.agogos, todos empregados pelas ditaduraS com

E.It:.-14terDo por concurso da Os falsos profetas, que pregando aberta relações aos elementos que lhes são an-

Maternidade-Escol",. (Ser mente as revoluções, as subl�vaçóes... es tlj.gônlcos? Porque a democracia não
viço do Prof. Octâvi", Ro pera poder galgar posições de wand!) procede a uma depuração para setveguee
dr�ues Lima). Ex-interno ainda a custa dêsse pobre poec que so- de. de sua própria scbrevlvêneja? Se as

do iJervlço de Clrur�m <.lU mos nós. sim procedesse nada mais estaria reeen
Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio Ambas essas racções, extremistas e de do que adotar os métodos usados pelos
de J"nelro. Mé1lcc do Hos- magogos, muitos dêles Inocentes úteis, eovêrnos de extremas onde os elementos

r::��d����r!.u���l:S �:l��:� outros conscíentes das .üneudades de discordantes são afastados de posições
seus trabalhos, estão coopcr�rJ<io para onde a sua permanencla seria perigosa

:�:�:S ;E o;������ levar o Brasil ao caos da revolução de e nociva.

_ l"AKTOS $LM DO,," pel"
onde possivelmente sairemos para- uma Porém há necessidade, a par dessa ini

1II�'udo pslco-profUatico ��:d�:r: �ee:��g:e���_:��ore�:s.1az_ crer, I�:;��":':t:a: :�em:�I:e:r:cS��:::ãOU::gU:
�r::�J:gr�; ::sa. JI��PI: E o que ma�s nos alarma, e alarmará ttante em que vivemos, na qual o Indi-

18.00 hoJ'.o.&. Atende .:(J1Il
todos aquéleg que võcm o 'Problema de vid1;lÇ), se não fôr portador de uma for

nurae mercuoas. 'rererone :l:êr::ia:, �c:it;:�;���eco�o ��:; ;;l�:�·· ��;�osem��ala;ra:���� ::s�anu�a�e:�n���-"aO:�1i _. l.e.·ndcncia: aue
blerna está sendo encarado pelas auto- contentamento e dI!. revolta imperantes.
ridades responsáveis pelos nossos deeu .1\. ernca, a resolver o problema da

nos de pais democrãuco. iuta entre o capn.al e o trabalho, entre
05 extremistas e demagogos usam e ae

o ganho de cada um e as despesas
busam das liberdades que a nossa de- eecoerentes com alimentação e vestué
mocréttce conetnuteão nos proporc1o rio.' se torna para essa solução e a 50-

na para virem à praça pública pregar a brevívêncía da democracia brasileira
revolta, a sublevação e a eeerccàda das

eue os poderes públícos procurem cqlQlr

�:i�:�:::i:���::'"�:;�:E�t����:��::� Ei:a���:i�� �::::x:J�::�::I;:'I�:d::�
::::a:iE.�::�:���, ��:;!8" d.;;;:'�; �:�n:;!��,;:::��::�;:;::g,,:,�:c�o::;::
:::�,:�:;��:,�::���{���, ::����:::!� :�o::::i;:':o�::m�'�:::,:: ::,:::"1. Ã,;';;R���1ho ras contra a democracia.

� A democracia está pagando � tais e- proliferar aquêíes que, servindo-se da

�o-::��as?E p�:IA:���â tementos para que Os mesmos tenh'fll 'a Inércia e da impassividade daqueles que

aD 8«"pttal d� Carldatle_ ��:Si::l���e n�� :������man:gÔl:I��ti�u:� :OSpo��I�e:�e�ae;B;as��mocracia. traem

da: 'i�a;".�:'(I.:onl;�����. sa mesma democracta. ...

·
.

Ex-presidente da república «:. atê m�s
CV,.sullort,,: Ru. "IUOI'f'

mo certas autoridades governam'lltll1s

:ª���'��e;�;:::;::� Arte popular pôrtuguesa : Hamburgo
, Importante exposíeêo v.1l\� rlque?� de cores lm- molto bem representado_!"

no Centro Português preeetoeanter o sol de pr os tectoos execotadcs a

de Informações _ VL tu.guaJ· parece ter sido cap mão- em teares simples. dos

são de conjunto de to. �ado por estas cores vtvas quais também se expos 1Il11

d.os os domínios da ar ,Pouco a poUI<O a vist.. exemplar. A escala abl'ilng!!

te popular. consegue .ordênar os p1r tapetes e cobertores ao lâ,

HambUl�go - {Por Pe�or ::��_�'-:�r::: ;�d�:i�. ����i�� rg:tl��.h�ãOe n��'�:
�:� �e�io\���:�r� ((e B�loe dletribllidOa. !& a:> eobértas a A�u �fl',.

Hambu;go realiza de vez é� todos· os t�anh"s, POJo eom figuras' geometri�a"

em quando expOSições flU. :�ut, ::i��fi�v:n;:�! ��!i;::a�u�;r::nI��ti>:�,,��
---.------

��a�:asf{)�asaq�I�� ::I�:I; tíndo'as suas asas em co ção e santos exemplos c�

Dr. Áçáçio Garibaldi ��,::ç;:�'t��u��: ':.:.�;��t té'.���::·::'ce:'ml�!�I":. ::,:�:;�c��:!:''':o t:;:��
..
S.. Thia(!o ma arte popular. Actual rigln�.

mente a expoSição "Arte Estão rcpre�entados!.o de prata e candelabro:;. tS

Popular Portuguesa'; aúat dos 0$ estilos do palS, de:: teiras, figuras de mõslc!)s

a atenção de um 'pbbllc1 �!LD'âo.:s1: vaso de linha de madeira, ramos de tio.

numero-�" que visita -dl.�.;.a �b,re.s; ,eJu?ressão
.

de Uma res de papel pratos; e j .. r

dia o pavilhão de c.�poiii- tJ_ladlç:�� b1ult1&ecular. Uma rt:s de estanho e tinn�.

ções no Ganseinark�: '�,,;h,,� �.:. 'éotes�'() 'ire,_ vaSos. dt mente os maravilhosOs tra,

b;,��jj-!�g#�th;ôs', 'com 'l�l()' balhos em fallgrans' lia re.

���!:� da cidade de:����, �I'\'os /�e' h�n1ellS' e d(' �:1.nl glã.o do Porto. - tod03 este!
,

, ,:' , mlifs,': 'SUf"Pn;tendem pelat objectos manil'estam a ri

t�::��:��1��::��:�1�: :�:ad�:i�:h�;:�. f::
slem' ai Imítaçtle.s modero � r�c:�::n�:��rgan.l.
���dÇa�:d::�a�:n�:��i� zada por uma flnna de

ras de �atâo e de cobr'!. t::::r q:em��tbd:len!:�
:' qd��II���a�:t!.�:��rên:�: pelos produros da art� po

trabalhoS em madeira. cor,. pular portuguesa. Será,
tlça e ch1fre do Alentejo, com certeza, coroad� d!
às cestarias de vime, cana êxito, pois jã. se aprt!ser.ta.
e palha, às salas e len(,-o.� .ram numerosas firmas in.
à Minho .ou aos belos bor _ teressadas em por estes a"l

d8.dos da Madeira. E_;tãc
_

alcance do publiCO alemão.

Dr. WaJmllr ",ODIeI
GuciaM.DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLINICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.

rosa KOS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPC.L.I8

HORARIO DE cm'SULTAS: - Das 14 às 1P doral

Pela manhã, hora marcada, Inclusive aos sáhad06

'rereroee: ;a�89.

COIllSlJLTO':UO: - RulI. 'ren. Silveira 15 - ccaj. 203.
_ EDIFtCl0 PARTH'ENUN

(LlNI(A SANIA (ATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataquea - Mantas -

Probíemátíco Afetiva e sexual.

Dr. ,fláv;o A'�er'o de nmorim
.

.

ADVOGADO'

Tratamento pelo Eletrochoque CURI

Insulina terepte - Cardh.zolorapls
psicoterapia.

Direção dos Psíqulàtráa -

DR. PERCY JOAO OE SOrtEh
DR. JOS� Tr..VARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

zndereço: Avenida Mauro aemos. 288

IPra·�a. Etelvina Luz) - Fone 37-53

Prenaratório Contlnente""CursoDR. (LO'VIS DIAS DE LIMA
(LlNI(A ME'DICA

DATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA

PRE-GINASIAl ADMISSÃO DURANTE O ANO
AUl ..S P"R" CONCURSO'
C""SOS E�PfCIAIS
,..R" 'ROFESSOUS

OE DATILOGRAFIA

astornazo, intestinos. figadO e vias bUlares.
ConsultórIo:

(I Rua Jeronlmo ccêínc, DO 1B ..alas 21 e 2:2.

r :��rt���l�:orge 32 fone 2721.
P Otimamente das 15 às 18 noras. ��.

'ç' Atende das 8 às 10,SO horas DO HospJtal dI! Carldade.

,

".�_:�
- Baseacfc, "as mail Mordena. processa, peda,

gógicas.
. _ Equipodo c:am máquinas na.,as

Oiri�id(r ..�IC):
PRN, VICTOR FE��(IR" DA suv..

HORHIOS: DIURNOS E "'OTURNO�
,

'aço tua in�crjc;o o Rua Dr, Fui ..;", .ducr.�
...... :- .... " 11(' MII;C), 148 _ 1" andar.

.

ESTREITO Fln,i",NDOli.

Florianópolis, 8 de junho de 1962.

Angelo Ribeiro

DR. LAURO DAURA

CHnica G era I
- - MIDIOO. __

EspectaIle:!:a em ruoléstla de Senhoras e vlaB nrt·
Da -Ias. Cura radizal das !nfeceçõea: oA.BU(',B::! e erc).
nte...s, do "llarclhc. '3enito·ur1nárlo em ambos 011
.,exos. Dot'uçu tio aparelho D1iuUvo e do mie-
ma oervCMlO. -'

Horano: da.! 10 às 11,30 notU e das 14,30 6& 17,00
boralõ. - Consultório: Rua SaldanLa M".rlnho. 2

I 1.0 and9�. letllL d", Rua loão rJnwJ _ Fone; 3:':40
Resldência: RUII Lacerda Cout1nbo. n..0 13. IC�·
car&. do EspanhaJ -FonEl; a1Q.

I �'
t3:rV4 iJ:]

. ';" fJ,. $ 1tÚm/!itJfP
c.tC(:OU·!foo.&lml;pf

II t�.l"
"

.. "...............
•I�� WALI publicidade

,t
• 1·' em SUl CItIirf.. \

• Can.ec:ção I! conservaçia de palnél.
em todo a ESt�d.

R, Fernando Machado.6 1" andar· -fone 2.q 13
... FLORIANÓPOLIS

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

A:>VOOADO

NOTl'(IAS E ESPORTES PELA
RA'O!O GUARUJA'

Escritório espec:aUzado
Questões trat.albi'lt9.S.

�dmlnlstraçâo dI'! bens

Imóvc�s. Defesas !h!�&.s
"'tu,a r'elipe Schmidt, 14 _

li) IInrl.r - Fones: 2511 ..

�211i

8,..IÓ - CNrespondente COLUMBUS
a,55 - Reporter ALFRE:>
10.30 - Resenha Esportiva CINZAN6-FIRF.sT'JNE
10,55 ._ Informativo CASA' BRUf!QUE
11.55 - Rep .... rt.er ALl"RED

12,25 - Correspoudente COLUMBUS
16,00 - Co.respondente COLUMBUS
16,65 - aepor��r ALFr(�':D

!&,!O - R,e.�ellna J-7

H\55 -- C()rrespondcn�e COLUMBUS

19,00 - Momento Esoortivo BRHAMA
21,00 _ Reporter ALFRED

21.30 - Corre ....,pondente COL1:MBUS
2205 - GRANDE INFORMATIVO GUARUJA

-------.

fomas das linhas e dos ma

teriais atinge quase a fu.
>

são, de maneira que ::. vl�

sitante tem, ã princ�pjo
dificuldade em dlst!nguir
a beleza de cada :..bJp.tJ
Os organizadores da cxpo,

slção impuseram..se Il ',are

fa de oferecer uma visa.')
de conjunto dá arte popu
lar em Portugual. A prl·
melra impressão é J, d:!

na, SAMUEL FONSECA
CIRURGIAO-DENTISl A

Prep",ro de c:a ..;dode! relo oito ,,�I'X'idod.
'llC�DE'N AlqOTOR , S "'HITE

i(odialog'io Dentórla
CIIWRGIA (PRóTESe Buco-rACIAL
Cansultélria Ru.:. Jerônimo Coelhc 16 _

1° and')r - Fone 22:S
�clu.i"am."t(' c.')m horat marcaCh.S

D!'partan entos de NOTICIAS e ESPORTES _ Tels.'
3al� - 3822 Radio Guarujã da Florianôpolis - A

MAIOR POTeNCIA Rfu)IOFONICA DE SANTA CATAnr� lIII"ijIj!!i���IJ NA r

I
Onda nlédia - ·1.'.:0 kels - 5 kilowatts

. Onda CURTA - 5.97� kcls· 10 kilowatts _ 49 me
vr( ...

----� ..

,�!!��� MC�"A> C�,� '"'' I� ,á.��.. ,_. IMLJI'I����'Sn:�"l,,���E:E,Sn":���;�to do' móveis.
FLOR�

Inlu!maç,....� a rIJa FranCISco TDlp,'ltino, nf'J,.t
tone 330, I ('ONCURSO OE
-------- -----_j pt)PULAR CIO 8RASIL

Prepare-se para o Futuro
c.��quirindo lole� ÓtI terras, pequenos chocaras e

beas poro Industrias em

CIN�MI� � carMzes �O �ia
CiD. 510 JOSE -BAIiBOS

eia. GLORIAFone: 3f1311Centro
ás3e8hs.

James Mason

DOrQth:E�,:!,idi.óet1a
CinenlaScbpe

Censura até H an6a

ClDe lIti
Centro

Estreito ,"one l2a

ás 7Vz - 91h hs.
Sessões Populares

Johnny Carrel

Kay Wheller em:

AO BALANÇO DO ROCK AND ROL{,
Terreno Vande-se

Vende-se um terreno na

praia do "Meio". em Co
queiros, loteamento 10 Sr.

Tibau. FacUlta-se o paga
meoto.

Tratar nesta Redação
com o Sr. Osmar .

CrI 110.0OG,Ofl.

BARREIROS ás 5 e 8 hs.
Joan Crawford
Louis Jourdan
Hope Lang - EM _

.

-SOB O SIGNO DO 81EJ[�J
CinemaScope TecnicOlor

Censura até 14. anos

Censura. até 14 anos

CI•• UlPEBni
Estreitono "BAIRRO YP1RANGA. onde t!stó situodo c '.iruf)Q

Escolar local.
Os interl'ssados poderão dirigir se diretamente 00

ESCRITQRIQ DE VEND� 3 DE IMOVEIS d.

Fooo: 6295

ãs 8 bs.

Sessão Popular
Johnny Carrel

Kay Whelle-r em:

AO BALANÇO DO ROCK ANO ROLL
CensUra até 14 anos

Oflo Julio Malinl Cb.e Bon
Ruo FeliPe Schmiot, 14 - Sobrado _ t=O!"l.

2347 - Florian6polis
SERVIÇóS T'Ct\tCOS ..DMI ... ISTRATIVOS

ORG4NIZAÇÁO E RE\)RG ..... IZAÇÃO DE SER
VICOS

t:, RIJA CONSELHEIRO

I.EtORIANOPOlIS
-

'1.�\

.�
b

CENTRO

�s 8 hs.

Terence Morgan
J{)an Colllns em:.

TRES MASC""RAS DO DESTiso
Censura até 14 anos

Chi.WÁ II. JOIé)
.. 8 M.

R099J� Reagal1
Rhonda Fleming úm:

•.,t0; .CARRASCO DOS TRO'PIcn� '';'
_

EM f.'OI.ABOIMÇI40 COIIII/ VASP oosu DE CUtl
ENTÃO PECA LUE ZITI'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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" QUlN'TA PAOllCA
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"r( m f n
DISPOSIÇOES DO REGULAMENTO GERAL DA P;E vivamente interessados nos problemas
VIDINCIA SOCIAL REFERENTES À FALTA DE RE·

d B .1
deveras bem Impressionado O visitante brasileiro no. na Universidade da Callfór

COLHIMEt0-4TO PELAS EMPRr5AS DAS CONTRI-

O rasl
com o caracter independen tou que os americanos tem nja, onde passaram seta se-

BUIÇOE.i POR ELAS DEVIDAS E PÊLOS SEUS EM" te da mulher americana e acentuado senso de respon manas em debates e salas
PREGADOS, AOS INSTITUTOS DE APOSeNTADO: a submíssãc do homem a- sabUidade social para com de aula e ouvindo conferen
RIA E PENSOES __ CERTIDOES NEGATIVAS. mericano No lar, em geral, a comunidade, não se liml- cies sôbre a vida. americana,

(Transcrito de Resenhe do Previdência Social n. 47) "Estudantes universitários o homem faz o seu quinhão tando apenas às suas fami-
Artigo 456 - Das decisões dos JJR, poderão os americanos tem se rcostra- de trabalho _ chegando lias. Esta atitude leva-os a intercaladas por curtas vta,

seus membros, os beneficiórios e os emprêsas recor_ do multo Interessados no mesmo a lavar touca e mu, melhorar suas cidades suas gens em fins de semana.
rer pore o CSPS no prazo de 30 dias. Brasil, sua IIngua, seus pro- dar fraldas no bebê. Lá só- comodidades. Contribuem As duas últimas semanas de

§ 1.0 - Nos cosas de débitos e multas, o recur., blemas", declarou nos o uni mente os ricos podem man- para a construção e fazem estadia foram gastas em vJ

d�o :e��ap�r�;��t!�e::���:i���������iO d����ii�� �:��I,���;�OR<l0:fR���ie f�i:�: ter criada. doações a Universidades par
sitas a universidades tlpi.

dôneo. feitos dentro do prazo do recurso Nebelur.g de Blumenau, que es;::ato �rna:���Ci:I::�t: :�:�:are:�ns��;::�/rq:s�:: :::a�er:������aa �:to�a�
ou m�d7�������ii"d� ����r�����al��I �;r������o� acaba de regressar de uma quando jovens _ trabalham contribuições um dever do fornfa, Boston Nova. York.

do oelo part interessada ou pelo Ministério Público
viagem cultural de 2 mêses e economizam para a aquí-' individuo e nêc do govêmo. Washington e Miami.

�:;,;������s":e:�o'�:,o�;;;��õ�e�:'D��;�'��fc�� �� ;:�:,:.��������::��:a�:� �;:;rl�eA�'::'!:�::t1n�:: .: d�v�:j:':be�:�dan�:: .- .....

U�i�od�:p��;��efeg�� ��;i;�s3�9)�SPS' que infrigir._ Los Angeles. !rna:sal�:::I� �:s:Zsa::��� brasileiros selecionados com C A F E Z I rt H O, N.AO!
Parágrafo único. Recebido o requisição do processo,

Entrevistado nos escruõ- a rtm de poderem manter: a ajuda do Serviço de Dlvul C � � r; � I T O f
por parte do Ministro ou autoridade por êle delegado rios do Serviço de Divulga. seus filhos estudando em-. gação e Relações Culturais '- __'

poro êsse efeito o Presidente 'do CSPS enccmínhc.Jo ção e Relações Culturais dos escolas supertores, conslde�� dos Estados UnIdos, para .-

ó dentro de 3 (três) dias, poro o fim indicado. Estados Unld� mBIS, em randc jstc uma Obriga!:ão.; frequentarem o Semínárlo
Art. 462. _ Solvo no cosa do art. 460 os recur., Curitiba, declarou que a

ses deverão ser int-erpostos perante os próprios órcõos crescente disseminação de

que tenham proferido o decisão, devendo ser, desde notícias através da írnpren.
logo acompanhados das rozães e documentos que 00; sa, rádio e tetevrsêo dá a 0-

fundamentam portunldade aos .eeeudantee
§ 10 Consideror_se.ão como não interpostos, amerIcanos de acompanha-

não podendo ter qualquer ondamenta os recursos que rem de perto o desenvOlvL
não obedecerem oo disposto no crtloo. mento politico e social na

Art. 463 - Os recursos n'ão terão efeito suspen; América Latma e prfnõfpal
stvo solvo se, em face do tnterêsse do instituição ou mente no Brasil.
o resguardo dos direitos dos beneficiários, assim o de; "Os estudantes amertca
terminar excepcionalmente, o próprio árgão recor., nos", explicou Mebelung,
rido.

.

"flzer ..,n-nos .perguntas,
Art. 464 - O órgõo recorrido instruirá o pro; nem sempre faceta de res-

�7:;���v�ro:�c�!����n::o� ��J���: �r���,f�ri��: ponder."

tôncia superior. ra;:o� :::::!O;rla���:\n::�
§ lo. - Quando houver parte recorrido, deve

ser.Jhe dada visto do resurso, por 10 (dez) dícc, coso
em que o prazo do artigo poderá ser dilatado até mais

15 dias.
§ 2.0 _ O órgão recorrido poderá no mesmo eão que levou as autorlda

prazo referido no artigo, reformar su<f decisão, em des brasileiras a assim pro

face do recurso coresentcde coso em que deíxcré ês., cederem. gurpreenderam-se

te de ser enccmtnhccc à instância superior. também com a presteza com

§ 3.0 - O disposto no artigo e nos parógrofos que o Brasil reatou relações
anteriores não se aplica no coso do artigo 460. cem uma nação que Jurou

Art. ..(32 _ Por motivo de infração dos disposl, destruir as Instituições de

tivos do Lei Orgânico do Previdência Social, no for, mocrãüces.
mo do presente Regulamento, ficarão sujeitos os res; Apesar do alto nivel de

ponsévels às seguintes multas vida nos Estados Unidos dl_

I - de 10%' a 50% do valor do débito, no mínimo flcultar a expansão do co

de Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros). pelo falta de reco; mumsmc os estudantes a,

lhlmento, no época próprio de contribuições ou ne mertcanos sabem perfeita.
outros quaisquer quantias devidos às Insttt.rlções de m\Dte, que devem esta. a

�evjdência scctcl: .
.

"i j �
•

\ii. pdIIIo �ra�1'Cl8r' a
II - Je Cr$ 10.000,O� (dez 'm.i1 . cruzeiros), ás ou; IIber:ade que desfrutam. Es
toridades e serventuértos que Infringirem o disposto tão êtes prontos a. de!ende-

!"'� artigo 142 do LOPS (or�'. 253 do RGPS). sem pre;
rem, com suas próprias v1..

JUIZO da peno de responsabilidade que no coso couber; d á 1 f pró
______

segue no próxima edlçõo P::�_�b��:e
r c:n�;;' &0 a,

Assembléia Geral Extraordinária �:�::a�u a tnrutração sub�

{ONVOCArO Nebelung, que cursa a Fa

.,A cutdade de Ciências aconô-

Ficam convidados os Ses. Acionistas da SIA micas na Universidade do

RIO BONITO FORÇA E LUZ, o se reunirem em As_ �,.ra.nã,;�lz q�e,.:rjJ �li:, 11
semb!éib Geral Extraordinário, no dia 23 de Junho de 'IAk teli.ç�\lmt�lutl,yetl-
1962 as quatorze horas, em sua Séde Social, o rua sltários americanos e seus

3 de Moia em Tangará, Sto Catarina, com o fim de professores são multo bóas.

deliberarem sobre o seguinte ordem do dia: Devido a esta. situação, o

10 _ Eleição do Novo Diretoria estudante americano não

20 _ Outros assuntos de interesse do Sociedade vê razão de razer greve, con

Tangará 5 de junho de 1962 tra o slste�a universitário
•

Guaftii!ro R. Piccoli ou contra os seus dlretore!:

Diretor_ Presidente .tle não tem tempo nem

13/6/62 . vontade de "agitar" ou em-

------.--�-------� brenhar-se n� politlc� .. na...

VENDE..SE cional. 'ConsiPer:a -sua nnlver

sldade como um lugar onde
se prepara para sua carrel:
ra futura e, portanto, acha
que todo o momento gasto
em atividades extra.-curri
cnlares é tempo e trabalho

desperdiçado.
Além disto são tantos os

candidatos ao ingresso nas

Faculdades que os requl�
sitos s'ão càda vez mais rI

gorosos para admissão �as

rnesD'\as.
Muitos candldatr;ls bons

são reprovados. Por esta ra

zão o aluno que consegue

ingressar na Faculdade con

sidera esse rato um pl'ivUé
glo e sabe também que se

não -obtiver bôas notas du-
ranttl o ano, será excluldo a

fim de dar lugar a ·outro
que espera sua vez.

Os estudos são caros nos

Estados Unidos, variando
de dois mil a trêS mU' dola�
res por ano para cada estu.

dante. Deste modo a grande
maioria dOIl estudantes tem

que trabalhar para pagar

as despesas decorrer.tes dos
estudos.
Durante os rins de sema.

na. Rolt participava de reu-

niões sociais estudantis as

sim como visltava lares a-

ADVOGADOS.

DR. HÊLlO PEIXOTO.

DR. MOACYR PEREIRA.

PREVIDOCIA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Julga
mente e Revisão.

Apdsentadorias.
Benetícíoa, etc.

QUESTOES TRABI"LLHISTAS,
CíVEL e CRIM1NAL.

Rua Felipe Scbmldt nO 37 - 20 zndar - Sala 4

Das 9 às 11 e das 14 às 16 horas.

Depa�ameii'õ·Central de Compras
A V I S O

O Departamento Cenrrot de Compras avisa aos

inter-essado� que tocos as Concorrências (públicos e

oQrl'lIn1strahvas), Coletas ..Je Preços e Pedidos de Mo
teriol

..
mesmo publicados e expedidos, ficam suspen:

ses are o.rdem em contrário, que será publicada no
lório Oficiai do Estado no jornal 'O Estado" e nes

ce Depcrtcmento.
- -

Departamento Central de

junho de 1 962.
Compras, em 7 de

(Hermes Justino Potrianovol
Presidente

._ _

15/6/62

JEEP-S9
Vende.se um capoto de aço, em ótimo estado.
Ver e trotar com Lacerda à ruo Fernando Macho

do no 6 - lo andor - fone: 3326
13/6/62

------

COMPRO - CASA
Base um milhão de Cruzeiros, pogomento à vls;

to. Negocio Urgente. Atendo pelo telefone 3088.
13/6/62

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

Departamento Central de Compras
Edital de Concorrência Pública

N',o 1f 05 48
o Departamento Central de Compras (OCC) de

conformidade com o art. 11 ítem tu do Regulamento
aprovado pelo Decreto SF - 25_08_61/382 torna
público que fará reoltecr, no dia 14 de junho de 1962
na suo séde, à Praça Louro Myller, n.o 2 (fone 341 oi
CONCORRENÇIA PúBLICA nas condições seguintes.

I - OBJETO OE CONCORRêNCIA
AQUISiÇÃO

I - Brim, tipo linho. para confecção de ternos em

podronagem dtvescs (apresentar retalho para cmos.,
tro), Unidade - metro Quntidade _ 1.000.
II - Algodão para fôrro de ternos e confecção de
cuecas (apresentar retalho paro amostro) Unidade
metro. Quantidade - SOO.
III - Peluc!ql lisa, diversos corês, poro confecçõc
.de vJ$ndOs':·.ttni'Cloade--�Q merro Qübntldaeft{ 530,',d'_''''
presentar retalho para amostro).
IV - Opala em diversas podronogens (apresentar re.,

��2b.!a amostro). Unidade - metro Quantidade

V - Camisa grosso de algodão peluctcdo (coresen,
ter amostra), Unidade - U_m, Quantidade - 165.
VI - Meio de algodão paro senhora, (apresentar c;
mostra) Unidade - por Quantidade - 130.

(Os retalhos entregues com o amostro, não se.

rõo devolvidos).
Entrego dos propostos até 14 horas do dia 14

de junho de 1962. Aberturó os quinze horas do mes_
mo dia 14 conforme Edital publicado no Diário Oficio I
do Estado n. 7.059 de 29 de moia de 1962.

Her�es Justino Potrianovo
....... , Presidente

Departamento Central de Compras
Edital de Concorrência Pública

N,O 17 05 50
O Departamento Central de"1:ompros (OCO, de

conformidade 'com o artO 11 tem 111 do Regulamento
oprovodó pelo-uecreto SF - 25_08_61/382 torna pú'�
b.ico que fará realizar, no dia 20 de junho 1962, no
suo séde à Praça Laura Muller, n.o 2, (fone 3410),
CONCORRENCIA PÚBLICA ncf, c;ondiçõe5 seguintes.

I - OBJETO DE tONCORRENCIA
AQUISiÇÃO

I _ Jogos do seguinte material para desenho: Com
POsso - Transferidor _ Régua em "T': Sólidos geo_

. métricos especificar, no proposta, tomonho e quo!i.
dade, Unidade _ jogo QuantIdade - 4.
II _ Corneta em SIB, formato compriqo. de metal.
niquelado, Unidade - Um Quantidade 8.
tH _ Cornetõo.baix,o em "SIB", formato tubo (tiro_
cólo), de meto!", niquelado, Unidade - Um, Quanti_
dade _ 4.
IV _ Caixa_torai (repique) com tarracha, niquela_
da, e respectivos baquetas Unidade - Um, �uanti_
'dade - 2.'
V _ Caixa.de.regua com tarracha niquel�da. e res

pectivos boquetas Unidade - Um, Quantidade - 2
VI _ Surdo méd'io com tarracho, niquelado, e res_

J>ectlvas baq�tas, Únidode _ Um, Quantidade - 2
VlI _ Surdo_mór com torracha niquelada e respec_
tivas boquetas, Unidade _ Um, Quantidade -:- 2.
VIII _ Bombo tipo militar com torrocha. nIquelado
e respectiva maçaneta, pn.idade. - Um Quantidade
-1.
IX _ Piano em madeiro de imbúia ou marfim, lira

'rnétalica cordas cruzadas que permitam o centrali_

::ação e pressõo quando distendidas, sem socr!ficar c

nivel do caixa hormôn�ca ocusticidade perfeIto du_

Plorepetição teclado compôsto de 88 tecl�s, três pe_

dais, tendo de dimensões, 1,23 m ou maIs de altura

1,47 m ou mais de largura, e 0,67 ou mais de profun_
didade Unidade _ Um, Quantidade - 1.

, tntrego das propostas, oté es 14 horas do dia 20
e junho de 1962. Abertura às 15 horas do mesmo

a 20 conforme- Edital publicado no Diário Oficial

Estado n.O 7059 de 29 de moia de 1962

Um Piano. Preço de Ocasião Trotor à ruo Con_
selheiro Mafra, 154

PARTIDAC oe
fLORIANÓPOUI: EM

OIAC ÚTEIf: AG

9horas!

companhias americanas da

telefone e de força e luz no

Brasil, perguntando a ra,

15/6/62

...

Tac·Cruzeirodu Sul
._--,....- - ..... � �

., Ila-me
.

sua
mão ...

.

� .. ,\

';
;.,.

eu lha goranto =- , muito duro aprender a andar na minha
idade ••• Os músculos não obedecem. Só com muito. esfõrço
conseguimos mover as pemas. DamoS' oiguns �ssos com otí...
'mismo e; óe repente, QS 'fôrças nos .foltam ê nós c�írnos'. .M(:I9:�':.
nos levantamos depresSb"pard andar 'e tar'nar c:t-c_air�·'·-ÀS!vê�!{'
a gente chora ••• Assim difrceis são quase toldos os'n�ssos"éxe',:7 '-.

cíçios e estudas. Masosacrificio compensa: eu, por exemplb,'já
'

melhorei muito e estou certa de melhorar ainda mais. No futuro
espero ser como voce. Para prosseguir minha recuperação e de
tantos crianças como eu - p_9ro atender a milhares de outros

que sofrem o qve eu sofri - precisamos de seu auxilio. Ajude·
ofiQsl O -que, ti, pouc;;o parQ voc;;a sardi quase tudo para nós I

Prestdente da Campanha1 ...

Dr. Jqs' Ermírio d. Moroo,' Filho
tlte 'a Centro de ReobililC7.

�TsT��Cr:S).°������A °ÕEtEi:
TUOSA - 11 Av. Ascendino Reis,
Sõo Paulo. o mais complelo da
Américo .latino. Além de dor 01-

sislêncío, preporo técnicos em

reabilitoçõo, servindo o Iodo Ct

Brasil. Groços ós contribuições
do povo, já $e encontro em por.
le inougurodo e em funciona_
mento. Aiude-nos CI opressor SUei

condusa", o fozer foce ós des_
pesas de monulenção e, ampli_
ondo·o, CI cuidar de moior n�
mero de aionço5 defeituosos.

AssociAÇÃO
DE ASSISTe:NCIA
A CRIANÇA

DEFEITUOSA.

encontros com rapazes sem

gue nem o rapaz nem a mo.

ça veja nisso um namoro

ou via de C,,-sc.tllc::lo. ricou

m���:�O�ue a universidade CAMPANHA PRÓ-CRIANÇADEFEITUOSA
amerjcana gosta de tnarcar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REDATOR:

lSPOkTIVG

'EDRO PAULO MACHADO

REDATORES..AUXILlAR!$,

MAURY IOR"ES. RUI LOBO'

GIL.'UO NAHAS

COLABORADOR'S, DIVERSOS

'SANT" CATARINA

._.-�. O veterano locutô, AcY Cabral Teive é visto no

fla9ront�i entrevistando a Rubens Santos, logo após o
sua vitória no 11.0 Provo cidistioc:o Volto 00 Morro

.

Hilton Santos. umo dos figuras de realce do
quadro "cono;inho"

.

Inclusive o elemento feminino esteve presente
dondo ó téeue de renlce do festa. A reportogem da
Guarujó e de "O ESTADO" estiveram presentes 00

oconteci.mento e poudc participar do rigosijo daque.
les que ('ncerram uma históri� o pt'lrte_ no vida nóu.
tico do esporte do remo em Santo Catarina.

Catarina, como também do
Paraná, Rio Grande cl:J
Sul e São Paulo. Em tôcas
as três o sucesso foi t"t·t1

catannense.

Quis o destino que os semifinais do Comoeono.,
to Mundiol de Futebol fôssem dtsoutccos entre eou! ,

pes sulcmericoncs e europétcs. Assim é que na torde
de hoie, no cronde c-rcncodc poro as finais, teremos

em Vina D<:>I Mar o combate entre o sefecõo chileno
e o brasileiro num motch de grandes proporções, ven
cederes que foram do Rússia e Ingloterro, respecrtvo.,
mente Enoucnt-, isso. em Scnttooo. e�torõo orettondo
os selecões rio Lucostóv:c e da Tchecoslovóou!o. Do..
surctró os d-iis finalistas que decidirõo 0 titulo da
Cor-c no tarde de dorrunoo. Portento. um :::Iub':! svlc.,
merlcono e 11m -urcneu. 'estarõo fatalmente. decidin.,
do o Copa do Mundo. o sétimo que se realizo.

Venctc.ve um, capoto de aço, em 6timc e�tádo.
Ver e «crer com Jalda, à ruo Fernando Macha�

do n.o 6 l° (inda r �- ter-c: 3326
12/6/62

_
Numa pelejo em que. afinai, .pôde demonstrar

O fi . suo potência, cpcscr do ausência de Pe!ó e o contu Estão send convocados os ses. onociods efeti_
t
a�ronte :c�mo �ostro o sensacional vitória do soo de Amarildo substituto do defensor do Sontas; vos do ÂHodaç60 dos Veleiros do classe Schorphco oé)nensed u. e:1' antos no segunda prov.o dclis". \ seteçôe brcsttetro suplantou domi� ern Viria De! do E.rcM d. Santo Càtarino, peta uma reunião deca. gran e. �e ....to tombem estará presente no Mar 00 famoso "English Tecm" "e c�m tal triunfo Assembléia Geral Ordináriol qU(' terá por IMOlo se,comp"hçoo do dia 24. Repetirá o foltol conseçuíu classificar_se s�mifinol;sta, devendo, hoje d«: do Veleiros da Ilho à ruo Silva Jardim 212. A re.,

em. Santiago dar combctc aos. cnfunões da Cccc . união estó marcod_ poro o noite do dia 14, quint.,
que sôo os chilenos, vencedores do selectonoco do feira. com início previsto poro 20,00 horas,
URSS. Setentc milh0es de brasileiros voltaram o vi '

brar com os peripécias dos nossas rapazes que já en= Inegavelmente a vitorio do Brasil diante do 'En,
cont-erem seu melhor jôgo, embora muitos ainda ccn, glish_Team veio tirar uma grande dúvida Que pctro.,
sideram Pelé imprescindível paro levantar a Copo pe..

-

vo ent.rc brcstletros e lnçtêses. Acontece que os deis
lo segundo vez consecutivo. Hoje o seleção "ccncrt., selecionados se defrontaram até hoje três vêzes. A
nho" pisará o estádio de Santiago· poro tudo eo, primeiro a Inglaterra venceu por 4 x 2. em fotejo e:
vidor poro'Se cfcssiftcor -finolisto mesmo sabendo Ietucd-, em Londres. 'Depois" Brasil empatou de O x

Grave denúncia, apareceu num matutino desta co ��en��raf��;��SOu�ã�s�_r���Ot;�Ci�'é��;�oo to�u���;; g�d��1 ;::O�i�n����:zee \���ês n�oS��c:��O�ãs:g��n�pttcl, relatando que um cronista do ccpttcl opltcém como o que vem de eliminar um dos mais fortes con., ceu por 2 x O. Portanto, o Brasil tinha a seu crédtto
um golpe no Asscctocôo dos Servidores Públicos do Es., correntes, C1 "onze" do URSS. Vão lutar pela vitória uma vitória e um emoote o mesmo acontecendo comtodo �� ;�:;,tc�a���a��:'Cronistas Esportivos de Sente

. ����C�7i%����I�p;0;t:'�or�'i�Sa,�tt;:so ��;;�; :�t��e�� o seu cdvcrsdrio. Dôminoo o "negro" foi efetuada)
Catarina orgão máximo dos que labutam na irnpren , quê scberôo sctr..se bem do emprettcdo. uttlízcndo ,

�Q����l� :���Siri;��t�sx dl�":I�ueCvoa��ediJZ�'�Spos��:��se esporttvc. vem de oficiar à Assocíocõ-, dos Func!o; se de suas possibilidades técnicos e 'ftsícos que sõo o contar com o soldo de uma vitória diante dos inglê_no rios .públicos, par� que. aquela reporttcõo esclore; os melhores. Fôrça, Brcstr ses, considerados os criadores do futebol no mundo.
co devldcmentc o foto e Informe o nome do cronista, E falam no possibilidade de Pelé vir a atuar n::J
autor do golpe. tarde de hoje cõntra os chilenos. O "Rei" tem apre.Aliás, não poderio ser outro a atitude do ACESC sentcdo melhoras em suo contusõo e. o que é impor_já que Q noticia divulgada apontando o foto menciona tente, está com uma disoosiçõc de ferro poro de no.,
que o autor é cronista mos nõo esclarece os fotos de vo vestir a jaqueta ourtverde do Brasil. Vamos torcer
vidamente.' poro que o Bros!l, logo mais, adentre a cancha ccns.,

A notícia nõa pode ser contestado, porque se gol tituido pelos seus valores exponenciais!
pe reolmente houve, todos por certo saberão seu au_ xxxx

tor, e jornais o jornal se passaria o notícior tal foto, Rivais no Velho Mundo, hoje lugoslóvia e Tche_
se não fosse verdadeiro, e se a notícia não fosse colhi coeslováquio defrontar_se_ãa em disputa do outro
da no próprio fonte. jogO semifinal. Ambos têm categoria poro decidir.Seria interessante e justo Que o nome do tal era com os sulomericanos do Brasil ou Chile, o pompo_
nisto fôsse informado aos ouvintes e leitores 'do espar sa título de Campeão mundial de 62. Quem vencera'
te pois o verdadeiro cronista, aquele que tem respan_ xxxx
sobilidode e deve- possuir acima de tudo moralidade O Atlético cumpriu, domingo uma dos suas me_
poro criticar os homens do eSI-'orte, deve pautar por Ihores "perforn)Onces" no Campeonato e, como 0_
uma conduto honesta dentro e foro do esoorte, nõa contecell no turno, alijou o Figueirense' do !ideronca,
dando mamem o Que se descubro o seu lado negoti. deixando isolado o Paulo Ramos. O quadro tricolor
vo que conforme é o casa mancha toda uma socieda comprovou Que é_ de foto, candidato real 00 cetro re_
de, conquanto seus membros nõa sejam responsáveis glonol de'62, bastando que nos restantes compromis.,
pelos seus atos. sos atue como atuou no tarde de domingo

Cabe 00 órgão atingido no "golpe" oficiar à A_ xxxx

CESC e tambJm aos jonais citando o ocorrido e apón O Figueirense Futebol Clube completou," ontem, No "oite do próximo sábado, será realizado
tando o infrator. As coisas nõo podem ficar assim pe seu Quadragésimo r>timeiro oniversório de fundaçãQ u�o AS!iembléio Geral Edroordinário tendo por lo�
lo alto dando margem a comentários e desconfian_ pois foi fundado no dia 12 d.e junho de 1921. É o de_ «:01 ° sede do Federoçã" Catorinense de Futebol. NeL
ços, cano dos clubes de futebol do Copltol, tendo sido com ta aoartunidode. ié'iQ cleito o nôvo presidenfe da enti�
sris sr atierrr D .. dê F mfdpl fgppç dpçd pdçg o Avaí e outros o fundador do Liga Santo Catarina dode móximo do futebol catorinense sabendo�se ot�

Não rato isto acontece e os autores de tais "gol de Desportos Terrestres, hoje Federaçõo Catarinense o momento.Que o atual presidente o' "Presiident. E.
pes" nõo são õutras serão os que muitas vêzes pre. de Futebol. Suas vitórias, os títulos que conquistou terno" é o único candidato. Portanto. deverá o SI', Os�
qam moralidade e Ci,:hincolhom seus sémelhantes. Por estõo oi paro comprovar existência glorioso. S!\,u e.s� ni MPI ... yolt,., a "reinar" como autêntico "sob.raRo"
isso, mislér se torno conhecer_se o "goloisto", desmas tádio no Estreito é outro atestado eloquente do copa_ na sede do FCF. A componho neste fim de semana

'I' vará_lo perante o opiniõo públiCO e deixar o resto cidade rcolizador-o de seus dirigetltes. Meu hurra 00 foi apr�5Sodo. tendo o presidente visitado várias Li�
com o policio, Que é no realidorle o autoridade capaz clube alvipreto, uma dos expressões mais robustos do gas. naturalmente "cabalando" alguns votinhos
d� lidar .::om tais pessoas

_ __�r:"rte de Santa Catarina!
__ ,_a_

mp-59

Conselho Regional de Desportos
L 1 TAL

No reunião cue será realizado no noite de e.,

manhã, Dela Associocão cios Veleiros do Classe Schor �

pie do Estodo de Santo Cotdrino em Assembléia Ge�
rol Extraordinório. estorão send� debatidos dois im_
portantes ossuntos,
1) Eleicáo de um Membro do Comissão de Medição
2) Âprovação dos Flotilhas

.

Pelo.pr' \' ,.., ....5 00 connecimento das en_
�jdad,,·' t<:tryJo (Federações Ligas e

Asso o Regional de Despor_
tOl::.

'

do Decreto_Lei n.

5 3'4� Deliberação 87/55
d,) Eç Desportos, opllcaró
pma A DE ATIVIDADES,
às FC{iL {" ,Coes desportivos que
nõo PS:'; 30 do corrente mês
uo Alvo� á ia por êste argõo.

Es't:.IcH ·r.'ll ,Im que poro obtenção do
AI\(orá cnl {" ,II d, 1 ro já fora de prazo. deverá'ser
recolhido o mulJa I('gal dI.? Cr$ 1.000,00 - um mil

A Ligo Atlética Norte Catarinense, em colabora_
ção com o Associaçõo dos Cronistas Esportivos de
Joinville, promoverá no pré.;e:imo domina0, uma pro_
va ciclistico denominada "PRIMEIRA GRANDE PRO_
VA CICLlSTICA COMERCIAL SALFER". A provo se

desenroHJrá pelos principaiS" ruas de Joinville, num

percurso de 50 quilômetros apruximadomente. Ne��
to prova os vórios ciclístas que se dedicam a intensos
treinamentos, estarão tentando suas possibilidades,
com vistos .voltados paro IV provo "Volt-o 00 Morro",
a maior :::ompetição ciclístico do Estado que se de_
senrolará na capital dó Estado, no pr.óximo dia 24.

rUElAiÕLTI 10 MORRO EM BICICLETI
" _J

Promoção da Rídlo GuaruJá (�m ii (olaborlçio das Fábricas Monal4l

cruzeiros

Informamrl". também, ôs Federações, Ligas e

Associacõc�., qLl�' embora tenham requerido os seus

Aharás c que qindo nõo os receberam, prende_se à

circunst[lncia de os rt>spectivos pedidos terem chego.
do o êste Can Ih. Regional após o expiração do pra_
Zo de conce o 'm multo, isto é, 31 de' março do
correnfl' ono.

Sccrlltf'Jrio lo Conselho Regional de Desportos
dr' San!a Cal r la 8 dI! junho de 1962.

Soul Oliveira _ Secretório
13)'6/62

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



do seu exercito
Nova vork. HBRASA) _ mente maior do que 'um c

"Eu diria que o VII Exercito xerctto em campanha na

é a mais poderoso força ter- segunda Guerra Mundial A

re.>tre já posta em campo Iem de armas mais aoerret,

por qualquer nação em qual coadas. o VII Exercit? �iS
quer opaca

_ na paz ou na põe: nojc, de comumcac�cs
guerra _ e que está agora � mais vastas e s�guras '. �s�
prunto para entrar [media- sim com? de l�alOr muniü

tamente em combato. Et: di ��ldceo����c�:lu:S��ali�e
ria que é o m.uor dissuasor

tCI'rc.�ll'e de uma ação sovré- temente seu potencial de

ti('fl. a))1>t'la na Europa." roso do que serta .1 um E

L<;s� foi o que disse as for xcrctto da epor-n (la Se-run
d.r oucrrn {Ia coré:a.

cns nnrte.amcncanas no

continente europeu, em cn.

trevista il revista "U.S.

NI'wS & World Report"'. o

jIp.neral Bmcc c: Clarke.

nlle alé 30 de abril. quando
s'c l'cforrnoll. era comandan·

te ('Il('f(' do Ex(>n,jt:J dos E�

tado.;. UlLidos na Europa.
A uma pergunt.l sobre o

potcncial das forç:lS tcrres.

trcs norte.umeric:lnas n:l

Europa, o gener'al Clarke

respondeu:

DISPOSTAS

PARA O COMBATE

Com que rapidez puderia
VII Ex('I't'lW In()viIJ!�·n_.l!·_.;;
A e��a p ... FgUUL:., o generaj
Cmrkc lesp.mdeu:

- "O VII Exercito pOde
reagir e nLovimenta�·se ra.

pida.mente cm resposta a

qualquer ameaL;a- a P.l.Z ou
_ "0 Exercito dos Esta

dos T.hlidos n.l Europa-tem,
elementos que se estendem

desde o mar B:'l.ltico, no

norte, até a Itál!a. no sul. e

a Turquia, no leste; e em

B".rlim. Basicamente, porém D O I Cnos.�as forças estão locaU·
zadas na Alemanha, n:l.

• ...
F:anca e na Itália. Aproxi-
madamen�e um quarto da

[orça ativa_total do ExercI

to dos E5t:ldos L'nido.� en

contra-se h?je na Europa.
Em resultado (1:1. crise de

Berlim. o poderio militar

dos Estados Unidos na Eu_

ropa foi aumenttido em cer

ca de I!)',; PCLl ('onveh�ão
do ultimo nut:mo. O tama

nho c :lo (·3'n,�ex:dad(.: d,) E
xéH;iLo dos Ei;t:t'ct,)� Unid.1:;

na Etll'OP;,t :;:'0 mr;h'Jl' Ib�

trados p�lo falo de cle gas_
tar quase 3 bllhõe!'l de d:Jlã

res (mais de 1 trilhào de

c:u7.cil'os) por ano c :mas a·

ti\]d,\clcS empl'egarem mais

d� !J mil rivis nor!.e-ame!'Í

t:tnos e a:proxjmad:tlllt.'TIte
91 mil civis não norte-ame-

provável emprego em tempo
de guerra. E.11 outras pala,
v . .oe, estao li mpre parcial.
mente díspostus pura opera
cões de combate. O VIl E.
xercho, assim como ores.
to de nossas loiças, man
tem alto estado de prontt,
oao. Pelo menos 85 p.)!' cen
to do pcsaoaj de todas as

t).,:d:ld(:s deve estar a todo

m,AO('nto pronto para ação.
Isso pcrn-ue a todos Os ele.
m('ntú.� rcacjrcm rupldurrion
te tom pessoa! .rdequndu em

(',lS(J ([(' enu-rgeru-Iu.'
Subru a co pacidade do

VlI EXl'r('j,/j paru cnírcnta r
ns ru sux. ra: o i.,SIJ venha a

acontecer. o gencr.u norte,

:Lltll'l'j('uno dcclarJU.
O Vir I::""J·{'ilo _

Q:.Lt' inl'lulrtl elll tempo de
guerra 2 corpos alemães, as

ll;m C{)lIlO 2 ("lI'P')s nOrte_

U),.I·rk:t,10s l .• ','t ln'in,lll

chI, e(jlllp:ld I C prl'IM,ado
para cnfrrntar m,la iorç_1
n:uLo maior, na 0Uerra con

velleional ou nuclear, A
lem dl�w. o ... U Exercito

n:[O L(;r:a d.' '::.mlcl' os ru,';..

�:;s .SQún!L I Um ataqtle
ao inlcio de hJsuilidades e- sub.'latjl'iul rl,ntl':l o VI! E.
fCLivas. E:.sencialmente, as :at1:Jto. J-ll'O\:jl[tr'",1 um::!. rea

fOrças do VII Exercito estito (::'10 �:r'l'a) d,)�. lC(·llr.�OS da
permanentemente aquartela 011l:'J e. pl'.lvavclmenle,
das nas area geral d.e seu tamb:m o ('nvlo d(; forças

Juizo �e Direito �a �enun�a vara cível óe flur�anó iOlis
Edital' de citação com o prazo de trinta (30) dias

O DOUTOR CLO''lS pra, de R)(.'ardo Pedre- eêo. lapsos de referências, de V. xxcta seja deterrnma

AYRES GAMA, Jui� de Goulart e sua esposa,

Do)
etc ...

,
a retificação preces- da a retificação ora pedt

mrenc tia 2.a Vara Cio na Libania

d.e
Oliveira

sn.s.e �dmlnistrativ.amen- ca. ao Oficial do Regtstro
vel de FlorianópE>Us, Goul&". am terreno e ea- te, medíante requertmentc de Imóveis desta comar

Estada' de Santa ca- sa sitOs nesta C}(tade â ru do mteressaoo. desde que elo protesta-se provar o

Após observar que as ca, tarina, na forma da Bento Gonçalves fI.o 17. Dão haja possibUidade� de alegado per todos os meios

pacidadeg logtsticas soeté- lei cte.. 2.0 _ Que por um lapso n.. : puejui;&()S sera tereetres. de provas em direito admí-

uces mejjioraram conside·' cou con.<;tamto da respectl- f' Mas, lli a eueecêo é run- tidas, rsá-sc a prrsentr, pa-
ravetmente eresde a Segure- FAZ SABER a todos va oscrttura de compra e uamenrc t jâ não ba�t�� o ra efeitos üscars. () valor

da Guerra Mundial, o gene quantos o presente edital venda como tendo sêmen- utl,ld�do processe adL-'ninis,.. de cr$ 2.100.00. E. Defer!

ral cierke acentuou que o e6m o prazo de trinta (30)' te, a :lFCa de 360r m2 cem tWl)tl,,� seneto então neees- mente. l<'lori'1!1(Jn{JIi.�, 22 do

VU Exercito também tem doias virem, ou dcje conhc- as se�uintes l,onlrontac;ões surte Ação contenciosa de maio de I!J52. Mario

excelente mobilidade I�.;i.�. etmentc uveeem, que, por que. CJI1l €I oeeorrer dos l't�tU�C:Ó3 reaa c nto.oret- Lruulndc, ..lc!V1)�·:t(U·.

ta. Suprimentos foram pre, õstc meto. InUm,l Oll IN· tcmpes foram mudr..ndo; narro. em que serâo obrt-

'viamente estocados a fim frente com a rua. B�nto p;atorlamente. dtau::Jll todos DESPACHO

de assegurar aubo-suücfen- TERESSAOOS INClj:RTQS Gonçalves Iundo., rom f ClT· os intt're��ndos. J\_�llim 11'1:<1 '·A., Inr-ruue . I' ;�S c.mcõos

cin uun..ate as fases inieiais ]XlI' lodo o conteúdo oa pe- dctros de Crispim de Tal, cnstn» Wl1_shilll�lon rte E"I' reqscndns d '\'tl7tIJ serem

da luta. O exercito é apeia, ucao e despacho seguintes, Norte com a vrúva ManocHj rOR Moolei.sn, e-m "Curso de citados, O\ltl'l�:-;i'l1. o;, ven

do por vastos ststemas de extraídos dos l.utos da,RE
e sul eom Euzébio Nk:oI:lu rxreuc Civil Dircilo das Guul,.rt (' . t 'I mulher. De

ti positf).�, h·"oviáS rod().. TIF1CAGAO DE 'A REA, da Silva, tudo transerito ne C,>is;.lS 2.a Edj1iOO de 1955, tt'r!llin') f 1Ir' Ir pra:l.o de ('i-

vias e o,eodubs. ��Oql��I�i�INf'nte PM;'

���!:��: �e n���ci: 3:�!: �a;�:U��:t�IOp�:=!;r:::,t �:;��� ti; -,�:!itd I.�. s�r;P01�;
- "Em suma", .disse o b 4 (A

gcneral norte-americano. PETf(�A() DE FU:;. 2 c 3 �.i:I:22n3�O 5_:_ A::���':,_c, � ��;;I�:���{';:�::'�!" �('<; ���� 23.5_62. 1.1 J '/I>! yrN;

"cu diria que .lmbos os la_ (.
,

dós teriam efetiva mobilida '·Exmo. Sr. Juiz de Di· �!��� q�:eO ::qU�::�:a;:n; ::�:.l::�/�/:-;t;'�ti;�e:Çr;�� ';���'�HA.&E. rp.E 1 de

de logistica no inicia de um reito da Vara Cível da Co·
terreno de sua propfledade 'ii junho de l!\(lJ. E I, :l.s.)

conflito. Entretanto, em vis marca da Cnpital. PEDRO
o adquiriu, digo, e aqui des- de A'rel. � resp:::"tiv') regis-: Jair' José Borb ,

E.,el'iv, o o

la da maior flexibilidade de XAVIER, brasileiro,
crito apresenta uma ãr�a tro, citando-�f' os

ioeeres-I
subscre-vo. ln. j Cj(J�'iJ Ay

n03S0 sistema logístico, a do, comerciante, residente
muito superior aqueJ:l. qu-e sudos im'pcto& wr edital f res GWJ/!, Jlll. d� Direito.

mobi�ldJ.de do VII Exercit::J e domlciJ:'lCl-..J nes_a C"'Jli- constada escdtura 4.0 _

por mnnd.:.do a Prereitur� Confere com li or Ln.lI.

superaria a das forças ter- tal, vem n.ul l'e;pe!to.�a·
Que o reque�ente Quer, a· Municip'l.l (II' Flarianópoli:

res�res sovietlcas à medida n�cnte, CX:J:H c annul re·
gora retifitar no Rr.gi..,tro (' os con(,'oJ'lt:mtes. acima Jair José aJl'/)(I

qur prosse�uis�c o combate. qucrer a V. Exci:.l.. O se·
de Imóve.s des.a Comarca iitados pa"fl. r'1Ylte.�tarem. ESC!Li ,0

I'sp(!cblmentc se f03SC tIn- gulnte: l.D _ Que em data

vada uma guerra convencia de 31 de maio pe 1930 o re

nal" querente n.dqulrlu. pol' com

a área do tcneno. qúe tln.

realidade apresenta as .,e�

guin.es dimensões c con

fron tações atuais: ao Leste

numa extensão de 9ms47

com a rua Bento Gonçalves
ao Sul numa extensão de

44ms85, representado por

uma linba perpendicular a

rua BtlltO Gonçalves, c:>m

telrer,as com quem de di·

reito a Oe<il>

são de 17ms45 com terrenos

de Antonio Apq&tolo, re

presentada por uma linl'la

,Perpendicular a extrema

sul; e ao norte-. numa elt·

tensão de 4&11s35 com ter·

renas de Dli!:hif Arntm Helou

representad.l por uma II·

nha incU!lad-a, que liga a

extrema dQ Q-elltc com a rua

Bento G1mçalves. Ora, diz

o art. 86ú do Cõdigo Civil.:

SE O TEÓR DO REGISTRO

DE IMOV>!oIS NAO EXPRl

Mm A 'VERnADi!:; PODE

R!\. O PREJUI>lCIADO R!!'

CLAMAR QUE 3!: RJITIFt

QUE. Como vImos, n(js.�:l

lcgisl!\ção não considel a o

registro imutá.vel, intransi

gi'9"el, permitindo que $1

ê1e não exprimir a realida
de jurídica QU a verdade

dos fatos, ser modificado,
Imediantto reclamação da

1,1I'ejudicado. 1'ambém os

'arts. 227 a 228 do Decreto

n.D 4857 disclplin,'l.- tais re

tificações si se tr:lta de

shn))lcs CJlg30no de tomnd:\

dr in�i(:açue� con:;tantc do

ttiuJo, (;om<J dlverg'cnc!a no

�; nome da� pal·tes. erros de

,.oLA M"l_ �"'1E1TA no 81U.tlL
--

metmg-em ali dc localiz:l.-

adicionais dos Estados Um.

dos. Essa reação total seria

pronta maerea."

CAPACIDADES
UJGISTICAS

onse�ho Haciona 1 de/geografia eiDt onvênio
nico, foi fi�mado a;.·olrlo genharia fotogram8tria. l"• .:I

ricanos·'.

18 DIVISôES
Em solenidade real�l,,�:;':.

no Instituto Brasileiro li ..

Geografia e E5htijt;ca,

coincidindo com o ;)rol',r:!
ma CO!llLln.:>rativ" do a'li�
vcr.sário daquc:c Ürga.) ti'!·

ESTALEIROS ARATACA S, A.
.

Rua Almiranle Lamego, 310
ENCANADORES

Os candidatos deverãp dirigir_se lTl.unichs com

os respectiv,-,<; documentos a partir elo dlo 18, dos 7

às 11 horas.
17/6/62

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

POBNE

entre a Agência do O_'�('n

volvimento I!lte:·nl.et,ll':\1
dos E.rJ.A. e I) Come!!)') l'I1

cional de G",.()g:r�[a, por:!

o fornecimento por ')J.: W

da A.D.I. de e<.\uipan� �!:(..;
e téen:'eos m:"':na:d'úS .< :'i

prim(}ral o sistemu 1e l· .• ··_

levantamento ce 'l11Pl!S

modernos p:l.ra .'·el.1S ':stt

dos básicos. M.D.I. parti
c!!)a, tamh!}m. da p es',\,

çâo tle assistência MS (Ir

gã"" do go��rno bni.'l'�rO
desses :;dudtm, e&m.) ,l c

tografia c tõ:v�Jltg.m�n�:) • .)

pográ-fico em tôdf o
-

'. r:

lório naC�O))al.

xempnnea e.'YI. no.ssa coo

,peração com .() D�part'l..
menfio Naciomtl de :--:'):'l!
ção M!ne"al (1,0 Mi')l �h-,';')

�O f�t!::;r�s:::��o,a.:�� ,,�'J �:n�:�\:eE:��:�, ;j::i(!��
pe�:;r Ministro Leonlllrd S•. C

no NlNl'lljamcnt€l UJ ,I(':)r

�����������e��oAgêl:�I��I�I� t'o Q�e ora SH�Wt'11'P (>

�I�n:;a::�p::;:l��el: o�/ );:_:' ��:;��:����:�dt' rl;,��.�::)�·\�'u'��
�:n�: Jd�e1�a.:':" e �;:��

-

� ::�:;: �e=n�:C;I�
Coronel Waldir God,)!;');�:-n

apunha �ua :l!{sioatur'\ :1 I

���r�!!:��n�e�:1 ��I{��_�l_�� "1'órdo t�o,ljl i su:t "sqUl'f
da o sr. Sá. Freire AlvlIlI,

O Ministro Lcona:d S;:v
l'residente do I.H.ri.R

cio, dirigindo_se aos .ll'!tr.

bras da mesa que pr�>idiu
a solenidade, prOI1lIIl<.:.G,1
brcve alocução dizen:lo t:Ol

alguns trechos o se�ui:ltl':
"EntM(7 os grandes des?

nos com quê' o Bra';il s:'

depara hoje, esti o rl'! (lr'

minar os recursos de 11m

dos mais vastos tetntó;';IJS

.<;.Ou 'a mcsma bandf'inl
,uma tarefa que só pO.��l"'f'l
eom o empre',ro da fot,).� .!,

fia aéreâ e da modern.l Im

PORQU=E�FL�O�R_I_A_N_Ó�P�O�L�I$ UM MUNiCíPIO

IMPOS�TO�S��P�A�G�O�S�P�E�LO�S�=M�U�N�IC�I�P�E=S

UNIÃO .. . .. 49.90/0

AO ESTADO 43.6%

AO MUNiCíPiO �.5·/.

o impôsto arrecadado pelo Muni

cípio é aplicado exclusivamente'
em Serviços à Populaçôo: em Es
colas; Ruas e ·Estrados, Limpeza
Público, AssistênCia Social, etc.

MUNICIPf,
PAIU QUE TUA CIDADE NAo
FIQUE MAIS POBRE, P"GA TtU
IMPÔSTO COM PONTUÀLIDAOE

si- (}ui�er, no prazo legal.
Jindo o qua� por scntenç:IJ 15 6-62

CONVITE PARA M!UA IJE 1.° DIA

Henrique João Mllller, filho c: sempr�
lembrdda R'ÜBELlA CHENAUD
Vem por meio dêste convidar os parentes e pc<,_

soo'> de suas relações poro (I m'��.(l de> 7° (lia nue se_

ró celebrada no Igreja dE' Sõa Luiz d:] Pedro Grande.
no dia 15 do corrente (sc'(ta_feira), os 8 horas

Aprove�fa a oportunidade poro ogrodecN o todos

que compareceram aos atas de encomendação e :;e_

pulramento. assim como 005 que t�stemunhorom seu

pesar envrondo flores, coroos. cartões e telegrama;;.
E pl"r mais êste ato de coridode, antecipo agra_

decimentos

Florionópo\is,.13 de junho de 1962
13/6/62

Sensacão na caJital...
coni:mjaçio -dtS�tã p(ig -TROFE'U PEDRAS' �AP.A
em participar da. QUarl'l IS�UEIRO "COLIBRI"

Volta ao' Morro, já pode-'\I' O p:"ime_ o v,rnnd::! tl'ofcu
f:l7.er lluas In"('ri('óf's �-:. D;' of::,rlado pela fábrií'3 d,'

partamento dc E�portc�' da
R. Guarujá, diúrianlt!lll>;:.

A prova dcste ano será

unIcamente para máqaill<�s
de corrida.

]-V PROVA, NO CALE�

DARIO FAC

A monumental corllp<;';
çã� dé"tr ano e nos sl'b.
sequenlL-s, lrl'{i, !'lItlL"a oii,

clal; ji (]nr n. !"('tjcr3do
Atlética C(tt.nl'in('n�e qU(l
tem n prcs'di'\a p díl'.lIHi,'',)'
Odl Varela, numa incon

leste de sua grande rerCl'�

euss5.o .('olocou a em seu

calendárlt'.

BICICLETAS MO�IARK

"GRAN PRE11l0":

GRANDE SENSAÇAl)

O ('x_comandante dO' Exer

cito dos Eslados Unidos na

Europa informou que, se ir

rompesse uma guerra no

continente éuropeu antes

de ln de julho, os aliados

poderiam contar iniciahnen
te com 13 divisôf!s de tr()..

pas terrcstres. Já rxistc na

Europa e(lllipam('nto sufici

ente para mais 2 divisões,
bastando paru ol'�:lnizu·lns
transportar homcns por Via

aérea dos Estados Unidos. _

Além disso. as forças alia.

das, provavelmente, pode
riam contar com mais 2 ou

3 divisões francesas, Assim
o comando alindo na Euro-

pa poderia dispor imediata_
mente de um total de 17 ou

18 divisões de tropas terres-

tres.
O VII Exército, 1;egundo

esclareceu o �cneral norte·

americano, não opera tati

camenle com forças britâ
nicas. Trabalha, porém.
muito intimamcnte com as

fOJ'�as alemãs e francc.�as in

cluidas no Grupo qe Exerci
to Central. Neste grupo In_

cluem.se 2 corpos de tropas
alemãs. que estão sob o con

trá]e operacional do VIf E

xercito e se consideram par
te dele.

, Em sua entrevista, o gene

tal Clarke. adiant'ou qUE' o

VII Exercito dos Estados

Unidos. como força de com

bate equipada com sistemas
de armas nucleares táticas,
tem um potencial de fogo
de magnitude malar que a

dos exercitas da epoca. da

SegUnda Guerra Mundial e

da Guerra da Coréih. Suas
armas nucleares podem de

sencadear, em um unlco
dia, maIor potcnr.ial destrlll
dor dn fIlie foi possivel n.

um exel'rito em campanha
dUl'ant(' todn' p.. Segund{l.
Guerra Mnh·dial.

Como fOl'l;n convencIonal,
o Vn Exercito tem poten·
etal de Cago .slgnWcatlva-

pedras parn isqllf'inl 'C0

libi" já se cnconl ra I�O :J"�
partamento d(' Espo'Le3.u:;J
Rád:o Guarujâ em �et':l l'n

tr�gue ao cat:lr!nen� {lu,",
m('lhor se colorar n;:;_ co'n

peti<:ào 1:0 dia 24 dI! cor

rcsl.c. Oulros trofl;Hs 'iev('�

�ã�:l��;a�a��r s�;��;� ����.�L
guc aos ror.('d,)l'(·� (!'t t;0m

pp.tiç�w. Por t lldo Illso. � dI"'

se acrcditar qUI' :;J IV P�.O
VIt CICLl'ST1CA "VOL'!'A
AO MORRO" l'eahn�lq:(\ �C'

cor'l.t,ituiri cm vcrdadei.n.

sensação

Graça Alcançada

Acham �e cxp!,>sta,> l'as

vltr!nes do Magazin!:' Ho�

!lt'k", Irmãos Glavar, e

GCl'mano Stein, as tres e_"�

tupendas blclclétas qtl� !'e

1'5.0 entregues aos tre:> p�i
meiros colocados da IV

Prova Clelistlca "Volta ati

Morro". Podemos ncl:c:ntar

que é a últIma palav:'" cm

blciclêtas de passeio, tr,tal

mente eqUipadas, tr'nclo �

asscgurar sua extraorrlltlá_
ria qualidade o nom"! (,lO

NARK, que por si só, lils Ag'radcço a Pc. Rem.
pensa maiores adjetivos. Z. (;arciJ.

Instalada a l.ai>atrulha da Polícia
Florestal Em Curitibanos

Vem de ser instalada a menta do plano elaborado
ln. Patrulha da Polícia por seu governo e o AcOrdo
Florestal em Curitibanos, Florestal, cuja finalid:l.de
segundo comunicação feita patriótica é a preservação
ao Governador Celso Ra- do patrimônio Flort'slnl
mos, qlle passamos a tl'ans_ catarinenSI!, Na Opol'Luni
ct'('v�r na ín�('gra: dadc permiLa V. EXl'ia. ('11

I� com a maior satj:Uação viannos nO-"ll:ls con{;l'atuJa
que comunlçamQs a V. ções, na eerteza que éste
Excln. a instaluçiio nesta s�rvlço Q.lcançat·ó, h:lLo
datn, du la. Putrulha dn completo sob a supel'vl.�an
PoliCia Florestal composta tl'nente lletel'i>, conmndnn
de element.os da nossa brio. 1.e (!rt R!l., CM. COI:dials aau.

S!l Policia Mltif.ar, dando· dações
�e assim, 1n1c.1o ao etp.PIL
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Govêrno do Estado e o ensino:
500� mil. cruzeiros para o

Ginásio de Hamônia
Reúerànd�- 95 seus aF�/ munícação: NA QUALIDA_

decimentos e os .da ccnamr. 'DE PRESIDENTE SOOlE..,
i d'de' �é Ibirama, o I"r,cf;i', DADE ESCOLAR HAMO

dente� da Sociedade E.;cO,,, NIA' VO CUMPRO GRATO

��{ '�f.rmônia, Sr. Franz .

�����A E����N��R����
BlohIll1?-enviou mensagem, CIMENTOS VALIOSO AU_

t61.egr:áflc.a ao Governado':' XiLIO QUINHENTOS MIL

qelso Ramos, pelo auxilie CRUZEIROS PRESTA-.

de quinhentos mil cruzei, DO SEU FECUNDO OOR

rb�:;rlconcedidOS àquela en,.. VERNQ AO GINASIO H_\.

tl9,ade educacional. São os MQNIA VG CUJA CONTRI

ise'ftH.intes, os têrmoa eo co BUIÇAO VEIO RESOLVER

Govêrno Iinera Yer�âS �ara Santa Catarina

-Ó, 0

Escolarizacão
•

Govêrno do i::�t:l.du instituiu um Curso compre
vem de criar mais quatro
grup.os escolares, com !\.'!

seguintes denominações:
"Frei Balthazar", .1:1 vila

de Forquilha, munlcrpic de

Cricluma;
"Professora Elza �f['.l1,�e

los de Moura", em oueru.

jã do Sul;
"João 'roíenuno rumcr''

em Presidente Nerêu.
No Grupo Escolar "João

Oaya", da cidade de Luis

Alves o sr. Celso Ramos

mentar.

De outra parte eo }á
cres-itdo número de esco

las isoladas foram ajunta
das mais as seguintes: na

localidade de Orueetro, dls

trtto e município de Ara

ranguá; nas Iccauuudes
de Serraria zarpeion e VI

la de São Sebastião, muni

ciplo de Lcbon Régls,:na
tocr.üdade de Palmital, dis
trtto e município de oba-

pecó.

EMPRE'STlMO DO B. I. n. A'
FIRMA CATARINENSE

A administração do sr. CR tem se feito sentir em todos os eeeõres. O rodo

viário, importantissimo, vem merecendo especiar carinho. Para dar execução ao

plano traçado, são necessári09 enormes recursos jinanceiros. O Chefe do Execu·

ttvo. assim, tem jeito valer o seu prectiçio junto às esferas ledera'83, crlnseguin-
do a liberacão de verbas, com.' as quais será possível abrir caminhos para o pro- /

sresso. f) cliche, mostra a liberação de verbas. para execução de:, importantes
trechos rodoviários.

Assumiu ii

Direção

Ginásio Industrial fiO Eslreito

que virá ao encontro das

O sub-distrito do contL aspirações de sua moclda

nente contara com o seu de estudiosa.
ernésrc Industrial. fato

Nesse sentido. o Gover

nadar do Estado acaba deRIO, 12 (V.A.) _ A.�Su.

míu a presidência da era. -------

Carbonifera de santa cate
. rína, o sr. Otlolmy a-rauch.. Novos �refeilos
O novo dlretir da errpr1<;a

--

mineradora sullna é cc(:�

nomista, jã tendo represen Provisórios
tado o Brasil no ONU .. na

QUalidade de delegado:'� Foram, nome;adiJS mais

doisl· preféítos Provisórios

para municípios caturmen

ses: Alfredo Mais Jathay,
para o de Irineópolis, e

. Lú�io Meira, quando éste Antônio Maciel de Araújo,

ocupou o Ministério da para o munlcipio de Matos

dn COsta.

.. entldade InternacHna!. O

sr. Ottolmy Strauch exer_
1 ceu tambcm as funções do:!
'chefe do Gabinete d,) alm.

Viaçãi e a presidência
BNDE.

MENOS FRIO PARA OS POBRES
Sim, apenas um ,0'lCO

menos frio para os J)ob!·es.
Diminuir as tortura� das

noites sem agasalhos �

dos dias sem abrigo. E' llIn

imperativo da conciêuclct.

Uma determinação JQs
sentimentos de solldarl.ed?,�
de humana.

pas para quem sente o frio

enregelante e que de calor

nos invernos só conhec� o

calor da própria verganh:!.
dos seus farrapos.

Aí fica o apêlo. A9Clo :1')

comérci.O. Apêlo aos Rcta�
rianos aos Lions à Maçc�
naria ao S'Jroptimistas as

organizações religi.Osas. en.

fim a tôdas as entidade"

filantrópicas, a. todos os

corações. Que se organi
zem comissões. Só f>llta

quem. se disponha a pedir,
a arrecadar. Gente si:! bJa

vontade, gente que e[,�á

pronta a ajudar, a ja' ge�

nerosamente a dar mf;�O

de coração não "falta.

.'
Sabemos quc algo �a (01

:, aqui feit�. COrações femL

,:H ;�::;a!�a:e j:o��:e::�ar:
';. distribuição de cobcl'to�'es

<'j; �:sla�:; ai:s:\����������
l! ansiosos, pelo aconcnego
� morno de acolchoad0:; ou

cobertores. E roupas? P...ou.

pas para sair de ca�a. R-::a

pas para as criança.'!... rQU

DepOis de escrever que o sr. Jãnto Quadros era SU

JO POR DENTRO E POR FORA, de insultá lo e ofendê-
lo por todas as formas, o sr. Carlos Lacerda. elevou-o a

PADRAO DA DIGNIDADE BRASILEIRA.

A esse tempo o eminente Marecha[ Lott merecia do

mesmo panjletário as pechas de GOLPISTA. TOTAL.I_
TARJO, COMPROMETIDO COM TRANSAÇõES DE MA

QUINA DE ESCREVER.

Agora, novo julgamento: o preclaro militar, HON.

RADO E PATRIOTA, t O MELHOR NOME PARA A

CI-lEFl,1 !'C ""_�J','."F:1'E fllINI$'1·ERlilL.

O ato setu publ1cado
edição de anteontem

"Diário Oficial".

O Banco Inter Amertca

no de I,�senvolvimento
concedeu recentemente um

empréstimo de 560 mil dó"
lares à Fundição Tupy, �e

.rcínvme, Santa cateaoe.

na Destina se o empréstimo a

do permitir que a firma brnst

letra amplie a sua llnll:-t ce

produção de peças de auto

móveis e caminhões, dan,

do lhe condíçôea também

para iniciar a fabri.=aç;-l.o
de sobressalentes para ti-a
tor-es. Na foto, os srs. Hans
Dieter (esquerda), presrden
te da firma catarínenee e

sr. Felipe rrerrere preslden
te do Banco, quando assi
navam o empréstimo.

PREMENTES NECESSIDA.
DES VIDA EDUCANDÃ
RIO PT HIPOTECANL1b
SOLIDARIEDADE GOVk�R.
NO VOSSE:NCIA REITER.'\
AGRADECIMENTOS NO
ME TODOS LABUTAM VI
DA EDUCANDARIQ PT

RESPEITOSAS SAUDA�
Ç6ES FRANZ BLOHM.

A referida ponte cujo ve
lar e: aproxímadamente de
33 milhões e 859 mil l:RI,
33.859.000,00 deverá ser
construida sõbre o Rio Hcr
cuto, próxima à connu-n
cte do Itajaí.,Açu no tre,
cho da estrada Bublda Rl.j
do Sul tendo um compn,
mento de 226m. e a pista.
lagura de 7,20m.

iJ��ESTADO'
'';'',,'' O flAlS AHTICO OIAIIO DE SlJItA CUAlIJI'A ,

FLORIANOpuLI/:). (Quarta-feira), ia de Junho de 1962

o PLAMEG Esta fazendo malTos
adversários do gov. Celso RamoS
o deputado Aroldo cer- ees, a evidência concreta. se valeu. A� contrário...... o

valho fundou um semana Pois saibam quantos es- PLAMEG.!Ce distanciá do
rio e uma radiofônica. Pa- ta aürmação esperam, que sistema POE, exatamente
ra quê? Para elogIar,se a o PLAMEG foi criado para porque, enquanto o POE
si mesmo, tendo a Ilusão promover o desenvolvimen- era apenas uma sIgla, o
de que pelo menos uma to de Santa Catarina. Não PLAMEG é um centro de
fôlha impressa e um ml- é uma simples ampliação dinamismo orientaria no

crorone rmprovjsadc se ocu do POE, porque êste não sentido da solução dos pro.
pam da sua pessoa. Narct- produziu coisa que lhe jus, bremee gerais do Estado,
sande, se por essa forma, o tlflcasse as verbas de que Esta a verdade. I
políuco que evita qualquer
referência ao último dos

além de um erróíc moral

Auto "determi�naça-O inqualificável, que o ex-

_ Secretario da Viação e
.

Ob,.., P'blim, um d"

S.·gue Ia prstttl."ta - VII ::�:��'�l:�':,"on�;'��m.""�
" U Equipamentos, veJ\h,a pe-

Tito Carvalho g�nte, coraj.osa e gentilí3_ mos a tempo, adqulr!: :3._ las colunas do seu jornal e

�. slma. Em dad.o mom�mto, tas de sardinha e "p'üP.". pelas ondas de sua radiodL

Ficamos sItiados no Ho� ha uma descarga do extl1� com bolachas salgadas. fusora atacar o PLAMEG,

te!. rlor, vindo as balas eaCrll_ Um jipe da embalíUlda que esta em plena atlvlda-

Açulados pela eml';;JOra, var.se na parede em que' tras numerosos pacot�s de. Não Importa, certa

a "chusma" havia estendl� estavamos. ao alto. Ná') pa de alimentos para os jor_ mente, o que o despeito

do o facho incendlãrlo até derlam atingir�nos Jli1a a nalistas amerIcanos, que dêsse oposicionista sem ga.

o Colégio de la Salle,' llue diferença de niveI. Mas, os os recebem e correm a barito in.sinue aos que,

ocupava quase um 4.uar�el nossos colegas "Ianque�", guarda)os nos quartos, ��u;��=;ntaO� q:: SqãU'" a�nl"
rão e pelo qual havlat,l atemorizados, dêsde logJ esquecid.os de ofertá"los aos

passado sucessivas gera- se atiraram de bôrco no demais COlegas latino ame. diz. O que importa é que

ções. Queimavam um dos assoalho ... Por muito gr"lve rlcanos, como mandaria a Os homens ::te bom senso,

maiores f.ocos de irradia.. que fôsse a situação, lIüJ sua proclamada soiictarie� cujas ambições não exce

ções do ensIno com um contivemos o riso; dubli- dade de oficio... dem os limites dos natu

largo acervo de benemerên nhado pela observaça.o da Não me contenho ti V,jU
rais estimulas próprios de

ela. E' dos -desígnios verma doutora: "Mira. como bay ao teletone, que aInda fun ���am Ufi���:��a d:f1:�I�;���
�::o.�ombater a 'alfabet!- valentia!"

c�l�n�� e;�:ix�::n���S�:i ela estejam dando o seu

Ai passamos a noite, Vil::; ra. Atende.me um secreta.:: :�;�� =�e p�or�ae�t� d:e:��
::�ln:�eb�.oe�a;�n�s a:ar��� ���ç:a�r:o ���.o ae;o��� n�: executadp. O que Importa

de as.!\alto, que soe diriam encontramos IncIusiVl�. E
é o desenvolvimento de

briquedos de fô!h\\, ,,;t:l� êle, com o ranço tranquno �:�:�or�a�::!7sa d:U:uatoe���
clonavam. nas esquinas. r.:0 (�'! displicente burocrata,

intermitente cantata. Não alto da tõrre de Santo Ina_ 'indaga: nomia e de sua cultura. E

havia mais luz e as 'leIas a cio continuavam os di.�pa. ' isto é o que está sendo

nós cHstrlbuldas s.ulrlam ros na direçã:> dos solda; _ E que temos nós a vp.r promovido, através do

racionamento. Jã Dl0 se dos. Podia-se sair J. ru". com isso? PLAMEG, que absolutamen

sem riscos. Falo, entã 1, a. RespondoJhe no ;nesr.lo
te não tera a sorte do de-

um os soldados jovem dI? tom:
sastroso Plano de Obras e

19 anos, tímido, com .Ir de lEqui�mentos, criado para

campesino. Indica me a _ Ah! Desculpe. Pensei favorecer ainda mais os

igreja, observando.....
'

sorri que fósse possív-el conltmf� primos ricos da situação
dente. 'car à Asapress no R:o Que passada.

- Sigue la pistolita... ainda vivemos, Supu .., que Ilude-se o deputado. O

Certa noite. no saho da De fato, .os estalidos silo estava falando com a em Povo ja tem uma conscién.

quase ritmados. Escla\"e·!"� baixada da minha Pãtrla. cia formada a respeito do

me, .então. que não h-:\ sli Vejo que faio a dipl0tuatas que merece o seu
I apôlo.

vos de projêteis. Os cumu. da Senegambla, que Iml- Desconfia, com razões, de

nlstas postados lá no nit,o tam os amerlcano� no que homens que, não tendo

simulam tiros com pequ�� há de ruim e não no W.le realizado nada quando tu

nas bombas, dessas ':lu::, (-!:� há de bom. Bolas! do tinham em mãos para

toiram contra muros em E larguei o fone. p!l.:-a realizar o melhor, vém de-

festa��l�;�nasdepois ,1.j:l- .�,' r:��� ,: ����I��iSS����l"�I��. �:i:l;Cel.:��J'io:'!:I:mPe�1�:7s
____ ,do f!Ue �� �0S, rt� �·c"H�!a·.

criar o Ginásio Industrial

"Aderbal Ramos da Silva".

Mas, das janelas �upar1o
res do Hotel, à. minlma ten
tatlvà de aproximação dos

assaltantes-; as metralhado�
ras e fuzis faziam aSila

serviam ref-elções normais,
tocando apenas um �andui
che por pessoa, como o.L

móço e cama jantar quan.

do o perigo que sõbre nós

pairava mais abria 4) ape.

tue ...

imprensa, separado, da
rua pelo do refeitório, os

jornalistas norte amerIefl..
nos batiam suas mãqulne,s
d,e escrever. Contra fi. pa.
rede do fundo sentaramos

rJfJ:�jj:f::I?��;, nf� Hos�ital �ara tunerculosos: Itaiai
lar .duma administração do Um Grupo Executivo da- .Soclal do Gabinete de Pla

passado cita somente o rã cumprimento ao recen nejamento do Plameg, pa.
saudoso Jorge Lacerda _ te acôrdo firmado entre o ra orientar os serviços de
anda agora inquieto, por- Plameg e a Sociedade Be- adaptação do referido hos

que o PLAMEG esta reen neflcente dos 'I'rabalhado. pital (Santa Beatriz) a um

zando, no Estado, aquilo res "Santa Catarina", de hospital para tuberculosos.

que o fracassado Plano de Itajaí, para adaptação do O Grupo Executívo ces

Obras e Equipamentos não Hospital "Santa neatria'', sará suas atlvirlades, ücen,

rée, visto que a politicagem daquela cidade. do extinto, quando cons

prevalecia então sôbre os Deverão constituí-lo, por titulda a mesa admlnls.

ínterêsees da coletividade determinação do Governa tratjva do nosocômio.

catannense. dor Celso Ramos, os drs. As suas atribuições serão
Vinicius Pedreiro 'e Juarez fixadas por ato do êecre
Queiroz Campos. tãrto Executivo do G.P. do
O novo G.E. terá. a suo Plano de Metas do Govêr

pervIsão da Assessoria 'réc- no do Estado, a quem nca
nica dos assuntos de Saú. rá diretamente sub cdtne
de Pública e Assistência do.

Diga o que 'disser o depu.
tado AroIdo Carvalho, o

PLAMEG será cumprido,
para maior desespêro dos

que, como o candidato de

si mesmo, desejam manter

o antigo estado de coisas,
a serviço das ambições
grandes e pequenas dos

politicas sem espírito públi.
O Governador Celso

Ramos não é homem que

se deixe envolver pelas
manobras dos seus adver

sarias, que o são íguajmen.
te e prjncípatmen te do Po

vo de Santa Cata.rma.

Chega a ser ridículo.

Missa de Aniversário de Falecimento

DOUTOR NEREU RAMOS
DOUTOR JORGE LACERDA
DOUTOR LEOBERTO LEAL
O Govérno do Estado convida as autoridades e o

povo para a Missa que será celebrada, na Altar-Múr da
Catedral Metropolitana, ás 9 horas do dia 16 do corren

te, pela passagem do (4°) aniversário de falecimento
dos ilustres brasileIros. Doutores Neréu Ramos, Jorge
Lacerda e teoberto Leal.

Florianópolis, 12 de junho de 1962.

Domingo último, lá pelas 22 horas, liguei orá.
dia para ouvir mais alguma informações sôbre o

campeonatp. E vai dai que tupo com- uma voz co.

nhe.cida, esbragalando se num comício:

"Renunciei também porque no Palácio
do Planalto, dia e noite _. não me cansarei
de repeti-lo - estava cercado pela corrupção
e pelos corruptos."

O sr. Jânio Qu.adros estava cercado por qUem?
:xx :xx xx

·0 Sete Dedos comentou, a seu modo, que o Go.

vernador Celso Ramos somente conseguiu liberar
verbas dos Minlsterios da Viação e Minas e Enerl{la,
cujos titulares são da UDN,

Exato. Nos demais, não foI necessário.

que liberar as que estavam presas!
xx :xx xx

Piada de serrano:
- Não tenho medo dos chilenos! Temo é que

eles metam as chilenas nas pretensões da gente!
xx xx :xx

- Escute a escalação do Chile: Escuti ..
- Tau escutando ..

Ele teve

- Conteras, Ramire':l:, Touro ..

- Também?
\:xx Xx xx

- Provérbio é o diabo: para baixo todos os san

tos ajudam! E o selecionado tem 4 Santos ...

xx xx :xx

E hoje de tarde será leriado nacional .. ,
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