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�Jango no

Normalizacão
•

RIO 14 (V,A,) - O Previ mando da batalha pela
dente da República assu- normalização do abasteci
miu pessoalmente, o co- mento de generos a!üncn-:'!

comando da -batalha:
-

abastecimento

Enquan!o o Declelo não saia ...

do
cios, Uma reunião 'Se pro...

cessou no Palaclo das La,

ranjeiras, da qual partlc1

LMais ,de \ mil nomeações
�. assinadas e.m Brasília
BRASíLIA, 14 (V, A,) - pais ainda terão de ser

o "Diário alicia!" que clr- providos muitos cargos, A

curou ontem foi pródigo em j propósito, folheou o "DI'â
nomeações: maís de mil, rio Oficial" de sexta-feira,
Não foi ainda publicado o para que a Mesa e o Ple-

decreto do Presidente da

República proibindo no

meações até dezembro,
Nas relações de ontem, o

recorde ficou, mais uma

vez, com o Ministério da

Viação (DTO): 845 nomea

ções, Seguem-se: Agricul
tura, 260; Educação, 47;
Relações Exteriores, 16;
Fazenda, 15 e Justiça, nove
nomeações,
Na Câmara, declarando

se Informado pelo sr, João

Mendes, presidente da Ação
Democrática Parlamentar,
o sr, Anisio Rocha (PSD·

Goiás) afirmou que o espe
rado decreto proibindo-se
nomeccões só será publi
cado daqui a uns 20 dias,

nário tomassem conheci
mento da avalancha de

nomeações nêle contidas,
Os contemplados enchem
cêrca de 10 páginas, não

escapando nem mesmo, se

gundo frisou, os ministé

rios milneres. O sr, Paulo

Sarazate, em aparte, de
clarou que se trata..... a de

verdadeira enciclopédia de
nomeações,
Denunciou ainda o sr,

Anísio Rocha a exlstêncla
de grande numero de ser

vidores mandados servir na

Presidência da República,
em Brasífín, e que perma
necem no Rio sem tra
balhar e recebendo a cha
mada "dobradinha". Con

elutu com um pedido de in

formações ii. PresidêncIa

sôbre o dinheiro já gasto
em diárias,

Semana ue [stu�os O�antoló�ico�
Terá lugar hoje as 20 Naquela ocasião será Inl-

horas, na Faculdade de ciada uma série de debn

Odontologia, Av, Rio Bran- tes em torno de problemas
co 160, mais uma reunião

do Centro de Estudos

Odontológicos de Santa Ca

tarina,

_______ • o

Garrincba jogará

Garrjn(.ha foi absolvido

pelo Tribunal de Penas,
criado peja FIFA, não re

cebendo mais do que uma

advertência. O Jornal El

Tiempo, referIndo-se ii. par
tida Ct.lle-Bra:iil aflrmou

ql1e os brasileiros foram

de uma paciência à tóda

prova, n,antendo Inteira

calma, apesar de duramen

te castigados pelo jôgo vlo-

lento dos chilelõl.os, Assim

se expressou a Imprensa
nacional sôbre o Incidente
entre Garrlncha e Rejas:
"Garrincha, que desen

volvia primorosa atuação,
foi protagonista de lamen

tavel incidente com o pon
ta-direita Rojas, atingin
do-o. fora de disputa da

bola, com um pontapé, aos

37 minutos do tempo finaL

ça, Sangrando, o jogador
consagrado pela cronica

Internacional cOmo o maior

da presente Copa foi ime

diatamente levado ao am

bulatorlo do estadia de

Santiago e aí n',edicado,

Foram-lhe aplicados três

pontos e enorme venda n(\

local atingido,

Nos vestlarios, em meio

â. aleg:'ia de jogadores, di

rigentes e torcedores brasi

leiros, Mané foi o prlmeirJ
a deplorar o desentendi
mento com o adversaria e

deu ao caso uma versão

diferente da registrada pe-

la reportagem: - "Ergui a

perna para deter uma cor

tada e tive a má sorte de

golpear com o joelho o es

tomago de Rojas. Lamen�

to-o multissimo, porque

ExpUlso pela arbitro, saiu não tenho o costume de

de campo sob intensa vaia utlUzar armas de astucia.

aa torcida chilena. "'i:fm E' a""prlmelra vez que um

�".hincha" atirou-lhe uma. arbitro me expulsa de uma

relacionados com o ensino

em Odontologia, visando a

partrcípacâo da delegação
catarlnense que deverá par
tlcipar da IV Reunião da

, slleira de Ensino Odonto
ABENO � Associação ara-

�p�,,!,��::
'Próximo mês de JUlho,

Eis os ternas que serão

objeto de eprectecoes: Ob

jeuv.ceoe do ensIno das
cececas oestcee na iorma

ção " de profissionais de

oaontologia, Condlçoes mi

nimas de luntionabllldade
de uma Faculdade de

Odontol�gla. Recrutamento
e seleção de candIdatos aos

cursos de graduação em

Odcntologia,

A dil'etoda do Centro de

Estudos Odontológicos de

Sahta Catarina convida to

dos os Integrantes ao corpo
docente da Faculdade de

Odontologia da êSC a par

tioiparem da série de de�

bates que serão Iniciados
com a reunião de hoje,

param os presidentes da

COFAP, sr, Max uO Retlo
Monteiro, do Instituto do

Açucar e do Alcool reprc

presentantes do Sindicato

dos Trabahladores na tn,
dustna do acucer e dtvcr.

sas o-uras cersonanrteeea
ligadas ao mecanismo tio

abastecimento de g-ener�s,

Sugestões Práticas
Uma Comissão da Llqa

Feminina do Estado da

Guanabara, falando em DO

me das donas de casa, en

tregou longo memorial ao

'Presidente da COFAP ta.

sendo graves denuncias
contra a IAA, concluin�{)
com as seguintes susestõec
para solução do problema
do aGucar

'

Requisição estudo em

profundidade) doS etemen

tos alegados para o aum-n
to pretendido, comparan,
do.os com os lucros auferi

dos pelas empresas õe açu

cal' no exercício antencr.
se� confusão do cesto
com o custeio da produção
além da analise dos itens

de lucros, levando se em

consideração o fínancla

menta e, também, do dl;lpr»
clação sem manlpulaçóes
raíses:

Levantamento
dos estupendos Iucrcs au.,

feridos pelos usineiros, re.

flnadores, forn)'cedore& de !

cana, para denuncia publi
ca até através do imposto
de renda, se fôr n.3sá_
rio;

Desapropriação dos esta
ques e equlslção da ;>OQJu
ção, na torma da lei, urra

vés do IAA tiue deve t.rana.

portar o prOduto do xcr,
deste para abastectmerito
dos grandes centrds co'n_
sumidores;
Propcstçâc ao sr, prcsl,

dente da Repúbl1ca, pnra

que sejam sustados 03 fl_
nencíumentcs, tanto à pro
dução como à comercteu;
secêo dos usineiros ou ror,

necedcres comprometidos
com manobra altista, e ii.

cobrança de debitas exts.

tentes;
Destituição do plenárto

do lAA, conslderande que

há membros da Comissão

Executiva, cujos mandatos
não são renovados há mets

de vinte anos ..

O professor Max elo Rê
go Monteiro prometeu -n,

caminhar o referido memo

rtat imediatamente 30 prc
sldente da República.

Convênio Com o Departamento
Estadual de Caça e Pesca

ntorênee de três qullômePassam a denonuna r.,

se "Escolas Prai,aca$" tcêos

�!r��
contram dentro da rai ..a

NOTA DA U CE
O VI Congre.!'so Estadual

dos Estudantes decidiu tor
nar pÚblico que a União
Catarinense dos F.studan
tes desautoriza pronuncla
m"nto de qualquer Órgão
estudantil catarlnense, que

oUJetlve dar apôio Incondi

cional à União Nacional
dos Estudantes íUNE), na

presente conjetura, em no

me da União Catarlnense
dos Estudantes (UCE),
Congresso Estaduai dos

Estudantes

Francisco Mastella
Presidente da UCE

24 milhões para foruru
de Rio do Sul

O flagrante acima nos fe do Executivo
mostra um aspecto da reu

nião efetuada no Gabinete

do Secretário Executivo do

Plano de Metas do Govêr

no, quando uma Comissão

de Rio do Sul, composta
dos senhores Raimundo

Mail' Sobrinho, Prefeito

daquele· município, e Ve

l1'eador Vitória Fornerolll,
fazia a entrega, ao Enge
nheiro Annes Guaiberto,
da lei que autoriza o Che-

de Rio do

Sul, a promover uni convê
nio, n::. ordem de 24 ml�

lhões de cruzeiros, para a

construção do Forum na

q�ela comare\,
No clichê, alêm da Co

missão de Rio do Sul, o

engenheiro Annes Gualbe_r
to, Secretária Executivo do

PLAMEG, Deputado Orlan

do Bertolli, Dr. Nelson
Abreu, Chefe da Casa CI

vil, e Sr, Manoel Brandão,

tTOS de largura, a uarttr

��T":tc�
aprovado 'pelo ocverne-tor
oetec Ramos e nrmedo en,

tre o Oovêrno do E,;,t"d(� e

o Departamento Esta.jual
de Caça e Pesca, E{;te, fi
cou autorizado, através de

elementos capacttadfl,. a

orientar e �upervlsl'Jnll." o

ensino dos program<l5 de

pesca e pslcultura e t:.l

balhos manuais, aprovaJ�s
pela Secretaria da Educa

ção e Cultura, sem prejuL
zo dos ,1{1 existentes, 130ue�
rá, também, promover jun
to aos escolares das "Esco_
las Pralanas" pesquisa:; de

cA.rater educaCional (>lm

relação aos assuntLl."> hga.
dos à pesca,

E' lhe facultado, ainda,
promover reuniõe$ dI! .:IO�

centes, bem como de pai.>
de alunos para os fins de

úLientação educaciollal
uttllzando se dos prédiOS �

equipamentos escolares,
sem que, haja, na1.ura.!_

ment�, prejulzo para as

atividades escolares. p(l)�

moverã, �ambém, 'Se assiel

'o entender necessãrio. reu
nlões para debates, Ilales

tras, �ursos de extel!s5.o
com os prOfessores Inclu_

sive os de outras ;',re�s

désde due não haja pre�
juizo para o funclonatr.ên2
to das aulas c ônus pura.
a Secretaria da: .i!:ducaçâ,-:>
e Cultura,

Em 5 de maio ultimo,
apôs dura refrega, torças
democraticas fiéis ao pre

sidente Rómulo Betancourt,
cercarem e capturaram um

grupo de golpistas - ma'-

Colonos

Brasil Fará EXJlo

sição na URSS.
RIO _ Durante IJ, ses

são s�cr-eta da EsCO!� S.u

perior de Guerra, reaJd.:l.

";'11. anteontem o chlaw�

ler' San Tlagu D:'tllta,>

anunciou que o Brasil vai

organizar uma expvsll)io
de Industna e Comt'rclo

na União Sovletica. Dl':''''

Que a não ser em re!.lÇ,l-:>
ao desesv.olvimento :ia fl�
sica nuclear, o Brasil p"clt:

reedit�r na R.ussla ,) su

cesso dos sovietir.os Ih!

Rio. O ministro do Exto.'

rior fez essa revelaçal), fl'J

responder a uma ser:'l! de

interpelações de ofk:als

miliGares, a respelt,) da

Feira Sovietica de Indus-

tria e Comercio,

Atividades-do gover
nador Celso RalJlos

Das mais proveitosas tem

sido a atuação do G<lver

nador Celso Ramos junl.o
a setores da administração
federaL Sua E�elên(!ia
vem conseguindo Inteiro

êxito na. sOlução de proble
mas de seu Estado,

I

apõ$, procurou as esferas

competentes do Govêrno da

República para encami

nhar expedientes de. mal('t'

relevância para a coletivi
dade barriga-verde.
Dois assuntos tratados

pelo sr. Celso, Ramos me

receme destaque, de Ime-

participou da importante
rC1Jnião dc Al'axó., com co

,

,
lesas de, oULros Estados, e,

Desde que deixou ,esta 'diato: o recebimento da

Capltal, o Chefe do .i!:xecu- 'carta patente, que habilita
tivo catarlnense não des- o Banco de Desenvolvimen

cansou um só momento: - to do 'Estado a t:unclonar,
e a liberação da vel·ba de

um ,bilhão T cruzeiro'>,
destinada às Brs, 59 e 36,

MI "",;4.,�i.. i ,."Ir, ,I.. '!I'"

·r.AC- CRUZE1R0-D0-SlJj_-711(ljNII{H-�
O T E M_P. O (Meteoroló3ico)

(Sfnteli� do Boletim aeometeorouçioo, di:
•. SEIXAS NETTO, válida até às 23.18· hli. do

dia 15 de 1unho de 1962
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERI
CA M_€DIA: 1027.3 mb; TEMPERATURA MEDIA;
1,6u C; UMIDADE,RELATIVA MÉDIA: 92%; PLU
IOSIDADE: 25 mms: Negativo -12,5 mms: Nega
vo - Grupos de nevoeiro cumular _ Tempo rné- ;

fllio: Estável. I

rujos e civis que preteri- chefe da fracassada rebe

dlam Instaurai' na vene- lião de carupanc, capitão
zueta uma ditadura no as- de fragata Jesus Villegas,
til� da que Fidel Castro es- 10i tambem aprisionado,
taoereceu em Cuba com o assim como ou�ros 9 oü

apeio da União sovíeucn. O crars da Marinha veneeue-

terão

ridícula figura, a caltlpa
nha contra o Governador

Celso Ramos, contra o

PLAMEG e contra �<ltlo fJ

que representa, atuatmen

te o interesse real pulna
grandes prcbte.nas d,;) Es.
tado.

Ninguém, certament� I'S_

tã esqueclco de que Q Üu.
putado dos SETE DIAS {I

cupou, durante vârios anus

a pasta da Viação e O'Jrtl';

Pública do Estado, O (lUfo

ningué[ll consegue lem})rilr
nem êle mesmo o co!i�c

gue: é oC":tie êsse pseudo lá

der politic.o, êsse cand\[la�
to de si mesmo ao maü ai
to posto de govemo de Stu

Catarina deixou reali7.:;l.ào,
como obra sua conto cm.

preendlmento seu, que o

!ilcomende como admin!t.

tra�r à posteridade. F'oÍ

sempre Ulll improvi.;:ldc.')',
na fun<;ão da pasta e na po
liUca. De::conhece o qu,> "se

ja planejamento caiu rÍu�
lhe [ari" mal, porque I) 1m
mem é absolutamente In_

capaz de prever, de progr:l.
mar de traçar os rumos du
ma arão, Disso, allt:s (.>it,\
fornecendo provas no pró
Ilf'O açodamento ('om que
faz a sua rampanh<l. ,'ru

ga uma idéia? Não Sugero!
Uill plano de conduta. polí
tica ndminlstra.tivn?

Não. Esclarece o públ\('J il

re�peito dum ponto de vi

tai importâl�cia para .<I. ia
lução de qualquer :l!'ob;e
ma de interêsso J'" :lI?,
Nã.o. Que faz, então o de.
putado A. Carvalho no s(!c

jornal na sua difuSOl'l, na

Câmara Federal nas suas

rodas politicas? Nada, (\j1e
n:lS ataca. Apenas critico,

Apenas agride os fllle 'n_

bl!lham. O ç'overnador Cei
!oo R�m:)s faz alE';\lma cal.
sa? Pais bem; não deverIa
ter f�ito, O PLAMEG oue

é todo um roteiro ue 'ltl\'l
dades úesenvolvimeniist.ls

tm sido motivo centl'd.! do

ódio d.o deputado que as

sim se lhe perguntarem 11'1

que veio ele pa.ra o in"ral
e o riJ.d'o terá OI'! linill �:' 1;<)

rt cnnfr, aT, - "pal';T (L.
lllolil''' ....

E' curioso como ce-tos

'omet.", depois de haverem

ocupado posições de relêvc
que lhes ofereceria opcrtu

nldade para reauaare-n
muito pelo povo ou p�if'
sua terra, delas saem st'nT

qualquer lu,>tre nada tendo
feito que lhes atestasse à

posterldc.de o espirito pú
bllco: mas é ainda r:U1t3

curioso que, nessa,. ve.xa�o
ria sltuacão de inócuh!vde

comprovada,
em critlcos das ati"j,l-vles
de outros, que não lhc3 s'�
•

guem os exemplos de '·,l,Ua

gem politica e dlsplicé;l�
cla. O fato é. n.otórlo, ;.. o.

posiçãô catllrineose cst.i

hoje reduzida a alguns liu3
e\rmcntos cOlnprometzd)
I'es da arlminlstl'açã:J i}ns

sada, os quais no entanto

se guindam à condlçi!..l ue
idoneidade moral suficiciI
te para atacar o OO'lel'nu.
dor Celso Ramos,
Não quremos g.en<!rI'_li7.'ll'

o c.oncelto, Talvez mesmo

a experiência nos esteJa de

monstrando, atraves dl. ou

sadia e irresponsabilidade
d.esses adversários do go,
vêrno, que .os el'ro,� � ':e�

vias da política ad[\\Ín!s

trat!vu. �I} último quincjltl!
nio governamental s� de

vem predomlnantement.-', à

presença desses arrojaC!os
cr(ltlcos de hoje de quem
o po',,) guarda a imprl':\_
são m"IlOS li'Sonjeira. E,

que, como estão eviLlencit
ando esses �;Y.!''lS defep�(,

res da coisa públic€., e tl'!e
nunca flzeram coisa n�ni;1l

ma de favorável ao bem es

tar coletivo, não tem o

minimo senso de re,;:>,)!'S'l
bllldacle no que dizem afir

man, escrevem, prOC1!lln«n
ccn incrivel ImpUdência �

total Inflderenca para COll�
.o próprio dlscel'nime!lIJ

público.
O depu�Rdo A, Car'lrlEl"1,

por exemplo dlvorciàdo rtu

centro de seu partido, võe
jornal seu Instala uma

emissora sua. deita.se ao

mais In.ocente nar�him:J

declara se '. maior ('vtrr
O� maiores [' l.� IlC::t ,e. 1',.,

vo Dom Quixote. � malS
---_....)

O Diário Oficial de on

tem publicou diversas pi
finas com editais de pos

seiros que requereram lotes

de terras devolutas do Es

tado. São ao todo 166 colo

nos, QUE DAQUI HÃ 30

dias serão propríetárius de

um pedaço de chão. Mui

tos deles 'hã anos e anos

vêm seus processos rola

rem de repartição a repar

tição, sem uma solução de

finitiva, Muitos deles já
desesperançadns ate.

Há pouco mais de um

mês, noticiamos a Instala

çáo dos primeiros trace-

lhOs externos ",.ca a re- A Inglória Tarefa de um Demolidor,
giáo de onapecó, do Insti-

tuto de Reforma Agrária I
.........1)11._. �1I"l" ··l�to........ntâ-m.t"{�lIstrillr...sa1l1s!Jiâó vemo-l<Y hoje CO" 'IUI
lhêr os seus primeiros n-u

tos.

ll:ste é o trabalho cons

trutivo da nova adminis

tração pública em nosso

Fstado implantada por Cel

so Ramos, Sem demagogia
e falsos alardes, vai-se im

pondo à admiração do po�

Vo de Santa Catarina,

cumprindo as ,..romessas

feitas nos comidos e praça

pública.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FAZEM ANOS HOJE

- Prof Maria Mad!llena de Moura Ferro
Com satisfação. registramos hoje, o trcnscurz _)

de mais um cntversórío natalício da insigne profes.,
soro MJrio Madalena de Moura Ferro, Presidente do
Sociedade de Corobçta ó Lepra e Assistência 005 fi.,
lhos de Lózaros, e figúro de realce do Clube Soroor.,
mlsL) de Florianópolis Pertencente a família de trn.,
diçõo. no Estado do Piauí, é viúvo do saudoso fOCi.1L
tetlVQ Dr. Milton Mouro Ferro.

Dono Madaleno, embora nõo tenha nascido em
terres cotorincnst's ,á é considerada como sendo d�
vêz que há muito Estó rodicuda nesta copitol, cind�
tem prestado cs mais relevantes e oss:nalodos servi
çfJS à couso sc::i.JI, especialmente às criencinhas ·d�
Educandório "Santa Catarina" À ilustre natol:cionte
q:Je honrou sobrem..:.neira o magistério barriga v'?rdü;
os WlS!;OS mois ordent',s � <;olorosos cumprimenic:,
- menino Iara Me,. Alaon; Alves

Com indizivel prazer, ccnsignamos na efeméri_
de que hoje d�C:1rr� ') oitavo aniversário do galante
menino Iara MeV Alb(lni Alves, diletCl filhinho do sro
v'lo. Wond:J Alb ...H,i Alves, e, aplicadJ aluno do Co_
légio Imac:,I-dr: C--"ccicõ'l. À natolicic.nte, O<!m 0:0_

�� �orseu� ���lt:;;:r��QSn��:��e:�:ashd:e;;��c�en�ttu:
ininterruptcs felicidades,

--'. srta. Alcino Flái d!' Oliveira
- sr. Orlando $corpelJi
- sr. Woldemor flói de Oliveira
- Menin!' 0riv.:.ldo Ferreira
- sr. Rui M'Jio
- sr. Vitor M. do Silvo
- srta. O"v,..lrJõno Machado
- srta. Eldis Limo
- sr António J,1nuário do Silva
- sra. Meria SIlvo Sortor{,to
- srta. N",ide Oliveira de,. Almeida
- srta. Rino Manolo

i'Jilton Machado
Joõo Paulo de Souza

; .... O_"''FÇO
A JtAINHA f),,� 8TCICIoF.To\S fica na

('(jn,._:�lf·lr" Mafra n.o 11>4 d� um lafl.o
�('áo rio: P'f.ÇAS R ACF.,;;:.;:,"\�,n� ... "0

l .......:'j(l ri,. ,"""'TUnAS
'-.'.'""*''' :"'1!1

,BalTe.iros
Sábado 23 de Junho festa Junina
Gnll1de Fogueira de S:-to João e Jogos PopUlares

DOMINGO";-24 DE JUNHO
FESTA ,DO SAGRADO CORAf;AO DE JESUS

A!'; 7,30 horas Mls�a paroquial com Comunhão de
todos OI'} qcvol..o,� do Sar;rado Coração de Jesus;'

As 9.30 ho!'U!;; _ Solene Missa cantada;
As 15.00 horas Ccm::entração de todas as Ze.LadP-

ras e Zeladas e Sras. devotas do S . .Ç'lração;
As 15,30 horas - Rccepç:...l de novas Zeladoras e Ze

lad:13;
As 16.0r hor)),:; - PROCISSAO DE CORPUS CRISTI

Em seguida: Missa Ves:pertina:

--x__

Nê-�ses dois dIas haverá Barraquinhas com...,Aipim, A

mendoim, Batata doce, Melado, Pinhão, Qu.então,

Todas as pessoas CQI'l o nome oe JOÃO. são considera
dos PADRINHOS. c são nO>"'>05 CONVIDADOS DE HON-
RA.

__ x__

FESTEIROS
João Aquino
João Rita.
João Cheerman

VISTO
Pc, Justino Corstjens
Vigário - Fone 6266

1 _ Quem amá- Mllis Brasil? A ma- nha do acad�m1co de Engenharia AntoH
nequhn Gecrgtn Quetal, representante do me Paulo Brognoli. �
Ri.O Grande do NPl'le uma forte conco

corrente ao titulo. 7 _ EH 'rereanua Vilela, eleita na'

)�Ol- a,da da FilculdAde de ciênctes Eco-

2 _ A scnhol'loln znda rjoutart namlcas. Na fe"ta terça feira nos serões

Preeídente dn etuoe Soroptimista em Lira 'rents Clube.

nossa cidade, recebeu da DIreção do I
_

Banco Rio Grande do Sul, um cheque B - C' conhecido auben BJ'.aga est.a
no valor de CR$ QO OQJ) 00 para ser sor- sendo convidado para v)Jjjt;u nossa er-

teado no bingo dia :l7 próximo dade.

3 _ O dr. Ernesto Bruno Cossi Di- 9 - Trinta e três brotos de nossa'

reter da Faculdade de Engenharia da" soêtecede já estão Inscritas na lista das

Universidade Santa catanns. foi convi Debutantes, pura o -natte da Menina

dado pelas ncadémtcos, p�ra colocar a ra; Moca'', em .agósto próximo.

xa na "Namorada da Engenharia" ste

.a Rosa, sábado na. eJc"ante solrée, 10 - Santa catartna Falo crupe;

salões do LII'o. T.eni� Clube. prepara belíssimas fotografias para a

exposição �o próximo d.a 7, na C;l5a \� _ o orêmtc das Margaridas na canta Catartna.

-:j_,dadc de cacuícr vai promover "Miss

��.e!;ante gnngú". 11 __ Festeja aut ...eranrro uoje, a se

nh.jra crer. 1'10 eroconna ILuev _ Dum-

5 _ li. o.rotor.n do Clube Doze de p,I:·.jC�11 amos C01l1 vocos cc reuetcacões.
Agôslo pensa xer.a.ne.ue no nome dá

\

nova Rainha do veterano. para o ano 1:t "-- croccucncé de Paris cbegnrâo
de 1902 a 1!l63. ao Rl0 as elegantes senhoras: Lourdes

Calão e Tereza Souza Campus .•

!..oUt:jnha D'Avila vai ser rnadn

�.---:---�� ..

CONSELHos de BELEZA
Os problemas das rU5: s
o problema das rugas rigidez. E esta carenda é citadas e en_re elas, temos:

Dr. Pires p�'oveni�n'_e no geral, da e;(ce�rh'a mobilidade cuta-

AS rugas são pregas ou perda de elasticidade dos lH;�. emagredmento delllo,

sulcos que se formam na musculos ou da influénc�l. ;;iado, n:au estado ou faILa

. 5hperficie da pele em lace do tempJ, seja a ve,hlce. de dentes, comração repc

de stla respectiva falta de Outras causas Sã8 também Una de c!!1'tos grupos mus

culares, sequidão exagerada
da pele.

As rugas são mais"" nota
das nas mulhel'cs do que

nos homel1s e isto pelo ta-

ESTAWROS ARMArA S. A.
Rua Aimilanle'Lamego, 310

�J de (jl�e no sexo feminino

ENCANADORES �t!7l��0� l;;raj:c��e��!��Ci�l":�
Os c.ondiçlotos deverõo dirigir .. ye ,munldo,.c; cam, e)a.;pe� lVenq.s i€sis�el\,.tes.

�! íelsP:�;���<; doçumentos a porta ao dia 18, d.os 7

rui�sa�L9as:uJ:t:<lI�::ÜOm��:17/6/62 v&l'jados, embora sejam
sit.uam na testa ou fronte,
olhos e palpebras, face e

pescoço. Nos o!h:JS e palpe-
bras as rugas formam no

angulo externo da região
acuJar uma espécie de le

que, são os chamados "'pês
de galinha",
Uma pele enrugada me

rece cuidados especiais cu

jas principais relataremos
a seguir.
O primeiro deles. consis

te em aumentar o tonus das
fibras cutaneas e para is
to o melhor é a massagem
manual feita com um oleo

lubrif1can�e. Cinco a seis

n,lnutolj diários chegam.
Um outro cuidado impor

mais tl'equentes as que se

tante é o uso de um creme

me nutritivo para ser usa

do durante à noite. Poderá
ser de harmonias, vitaml·

nas. A limpeza das cutls

enrugadas, quando dema
Sla(w .secas (conforme ge
ralmente se observa) deve

rá ser feita sem o uso dE'

sabão. E' preferível um cre·

111e de limpeza gordurosq.

SÃO PAULO EXIGE ADOA(ÁO
DA CUlUlA UNIU

••

BRAS!LIA,
- Reclamando do Cer

•

gresso Nacional a exten

são da cedula oficl:!.l . !lnl
ca aos pleitos proporclo·
nais, a ban('ada pa'llisto
na Camara Federal firmou

a seguinte proclamaçà'), 4
da durante a sessii.o de h'J"
jli!:
"O problema da at!oçâe

da ceduJa oflclal n03 piei
tos el.eltorals está send.o

Objetlvap,o Em todas RS ca

menta em retardar qUE: a

adoção de um sjstema que
é reclamado em todns OS

pontas do p,aís. NiDgu,ém
admite que a cédula "flci�1
1'(';a '?síabelecida para 1;,1

da� as eleições sóment:; ue

Estado da Guanabara. ,�o

mo au_e som nte o nle\to:
dest8- unjda,,� fed,.,nliva
tenha a corop�ee!,ls�!) ri'

dever de votar. Esse "t�s�<,

do de Ignorância é re.::ut:'l,
do pelas (�:!mals unid;;.dci'

madas .sociais da no�sa tel federativas I'!, aqui n2ste
ra. Ningutm com!'l,"'e\j�� doeumenw, os paullsf a� 'o
dentro do espirita de ju.' ti. repelem para São Pau'').

ça que deve nortear n yi

da politica do Brasil, que
esse sistema prevaleça na.�

eleições majoritarias t: !lei

maneça I,) velho hab:l,) (':;'.'1.

cedula indiv:dual :10J p�:'!i
tos para a rep�esentll\,!ão
proporcionaI. Impremz, I':l

dia, tele;issiio nss�,..\a('õ,-,<;
de classe t8dos en '.un qu:'
tcm Interesse 1\(1 p:')gl"e�:;o
civico noss'! terra, ntl':t_
nham a atiLude do P'lI"l:1

Os pa rUdos politlcos P"'<.:Í
sam acompanhar a vonta

de popular ·ou serão an!�t.
nha condenados por esta.
"A banca.da paulista,

s�m distinçà() de legenda
partidária, traduzindo os

sentimentos do povo ba:l

dei'"'ante, reclama ao Con

gres.�'J Nacional a ,�edtl;"l

oficial para todas �,,� elei_
ções Que serfio reali�tHl:l>
em nossa terra".

,.__-- -------

Companhia Serrana de Eletricidade
C O S EL

(em organização)
Assembléia Geral de Constitui�o

São convidados os subscritores do copital da
Companhia Serrano de Eletricidade - COSEL --o

(em organização), o comparecerem ro dia 26 de ju�
nho de 1962; ós 10.00 horos :10 sede do Centrais E_
Ibricas de Santo Catorina S.'A. CELESC - à ruo

Almirante Alvim n.o 36, no çidade de Florianópolis,
o fim de deliberarem sóbre o lciUdo de avaliação dos
bens oferecidos poro integralização do capital' social,
aprovação do mojeto de estatutos constituição defini_
tivo do sociedade, eleição do primeiro diretoria. con_
selho fiscal e conselho consultivo, e fixação dos res_
pectivos honorórias e remunerações.

Florianópolis. 13 de junho de 1962

Fundadora'
Componhia Catarinense de Força e Luz S. A.

Aureo Vidal Romos - Diretor - Presicfe"te
16/6/62

�.t

A União Catarinense dos
Estudantes vem a público
para expressar o seu mais
decididn _ apôi9 31) Centro
Acadêmico "Henrique Brueg
eemenn' da Faculda.de de
Farmácia da Universidade
de Santa Catarina, no mo

mento em que êsee Centro
Acadêmico se ceetara cem

trário ao projeto de Lei

4.177j62 do deputado Fede

r'1-1 Benedito Vaz que fere

profundamente a classe
farmacêutica do BraslI.
A U, C. E., sempre aten

lia as justa!> ··�jnvindje.a.®e.8
dos seus filisdos, esw- 1iD

ndárta com Os Acadêmtccs
de Farmácia e fará tudo o

Que dela depender para a

vitória final dos zsrudan-

da profissão de Iarmaceut!
co.

PROJETO NO 4.177 de 1-962.

teso

Ao povo, esclarece j, U

niâo catarjnense dos EsLu

dantes, que o referido pro

jeto de Lei é absurdo, imo

ral e atencatorto ao bem

público, pois Que vem fa

vcrecez a pl'oHferação, sob

impulso e proteção da 1<::1
de enartscaes, h're�poAloá
veis e incapacitados para a

nobre missão de earméeta
AO povo, tnceressacc prJ

metro, por cuja saúde deve

o gstado zelar, soliclta!J
U. C. E. o apóio também pa
ra a campanha ora inicia
da pelos Estudantes de F'lir

ruàcja.
Apoiem êste jovens! s'a

earn chegar ao Congresso
Nacional telegramas de rc

púdio ao pl'oieto de lei

4,I77j6? do Deputado Be.
dIto \0<1.,

Altera o artigo 33 da Lei
NO 38:;!O do Sr. Benedito
Vaz de 11' de novembro de
1960.

PArto 33 - Os práticos e

oüetats de Furmáeia, já ha

bllltadog na forma de lei.

puderún ser p-ovlsíonr-dos
para assumirem a respon

sabjlida4e de técmcc pro
nsstonct 1'J)m farmácia de

sua proprWdadc, desde que
nn dAta da vigilnela dCpta
11?1. O,; nMillCCtivQS eeruüec

do,s de habilitação tenham.
sido expedidos a mais de 3
�tr8s) anos pelo Serviço
Serviço Nacional de Fisc�_
naaeão dn Medicina, ou pe
Ias renarucões Ii.anitarlaa
competentes dos estados c:

TerritôrjOs, e sua Ilond!(,ào
de oropnetanos da f:lrmá,
cia de mais de 5 anos. sen

do-lhes, porém, vedado o

exercício das mais nttvida
des pnvauvas da profissão
de rarmaeéuuec''.
FranCiSCO Mastella
Presidente da Uni3.� cn

«artnonsc dos ·1!:j;Lud:l.nj(,.�

I Esta é a hora da União,
E só unido o povo ven

cerá.
Unam-se todos aos Es

tudanl.-es de Farmácia
contra a hn{)l'alidacle. a

indecencla, a c:Jl"rUp
ção de certos legi8lado-

NOTA

LEI '110 3820, do Sr IJcne-'
dito Vaz de 11 de .Novem
bro de l�O,

Art, 33 - Os prâ.tlcos e

oficiais de farmácia já ha

bilitados na forma da lei,
p:Jderão ser provisionados
para assumirem a responsa
bilidade técnieo-proflssio
nal para farmácia de sua

propriedade, desde que na

data da vigência desta lei

os respE �tI'IIOS cert1!icados
de habilitação tenham si

do expedidos a mais de 6

anos pelo Serviço Nacional

DiO 16 - Sóbcdo - Soir.é� "Bcbtc ó Noite" em
benefíç;:l do Lactário da Cosa da. Amizcdo da; Se,

chores dos Rotorlanos do Estreito
Dia 1S- - Terço_feirq � Cinema
Dia 26 - Terçc. tetro - Cinemo
Dia 30 - Sábado - Peste de SÕo F'edro.

N.OTA: A Diretoria do Clube comunica que, nos
dtcs de festa a Secretario funcronoró dos 14 ós 1 I

haro� nôo atendendo pois em bipotese alguma (I

sol)cltaçõo de convites, após êstp horário

Rio de Janeiro - Estado da Guanabara
Laranje;ras - Leilão Judicial Co[cçâo

Espolio Ministro Iyan GaIvão
Plnruros à oleo de Pedro Am€rico e outros mCs

tr-es e-stronqeiros; prataria ingleso, Dortuguésa e frOl1
çeso: em fooueiros,..boixelas, de chá e café candelo_
bras, bandejas e tabuleiros, castiçais, relogias. Porce
kll1>J!i em jarrões medalhões brQnzonodos, .opomlhes
de iantar. ditos de chá e café, serviços de crIstal b.,c
corat antigo e S. Luiz espinhado bico de jáco frutei
r05., jorros e muitos peças avulsos.

.

Legitimos topetes Persas, toalhas de linha cnm

�orda�os<. bronzes p c",,!urJ0s de rr.armores; ontlq'--'s
moveis de jacarandá. Mobifiário Rcnosc'enC<J: P0l)"_
leiro f1 M"rin ) ,. Ç('modo papeleiro antiQo hormn_
nioso P.ü"lI1" PI ....yeJ l'm caixa Cropeou de jacorandá.
Lustrf> nl"H,.. .. i"'res de bronzes cinz"lcd"s cnm cristais.

ÇANOIOTA (Rafael Medici Candioto) Escr. Av
Preso Y<lrgQs, 11 15. Autorisodo por Alvorá do MM:
�" Dr. Jui;z de Direito do 3° Varo de Orfôos, venderá
no

.

SEGUNDA.FEIRA 18 DE JUNHO DE 19r.2 E
DIAS SUBSEOUENTES, à. 20 hMÇ,S,

Á RUA I P I R A 1'1 G A • 7S
EXPOSIÇÃO nm; dias 16 o 17 dI") corrente, à por

tlr dQ'; 16 horos,Cot,nlogos ilustrados
Comi:;;')óo 5% ..

Custas e deliru'ncias d.., Juizo
Imd. Federal nos objetos de prCota Sinal de 20% no

ot,Q.

rfm vedadú o exercício das

mais atividades privativas

FALECIMENTO Sra.

Onória Gonzaga
As 19,30 horas de ontem,

OB"1.1.LDO 'ULa
Ct\TEDRA'TICOS... Recebi outra carta Ia terceira

uma �p6s outra) Como se vê, as cartas chegam, eu rcs

ponao OIJ delKo de re3ponde-las conforme o "caso",
Esta, que 'o 0orreio trouxe ontem li tarde, quero crer

que velo com endereço errado. Isto, porque r.5.0 sou

professor de português e P assunto, escapa as finalida
des deata seçà().

Diz o mi.,>sivista: '�Lj ontem no jornal O ESTADO,
(1" do correnteJ um artigo sõbre a estrondosa vitôria
dos nossos malorês em futebol e cujo titulo � êste: _

"Cat.edráticos :r'Jrasl!eiros fulminam o Chile: 4x2·'. Per-AO Jado dos conselhos a- em sua residência, veio a

c�ma relalados OULros pro faleeer a exma. sra. Onó gunto se o te:'mo "catedratico", aplicado, está ou não

cessas tem sido preconiza- ,ria Gonzaga, mui digna es-
certo" ( Um modesto Catedráticol.

dos. São m.étodos que re pôsa do sr. Cíd Gontaga. Bem, meu amigo. já ·di�s(! que o enderéço veio er-

querem a Intervenção dire.- rado. mas, entretanto, o "papai" registra: - "Câtedra"
�a do especi�ista e que vão A .extinta, _dama de ex- (cathedrals. Cadeira )lll:lf€\>soraL Depois! Catedl':Ítlco
desde as transfusões de celsas vjrtudes, gozava em ad. S. m. - Dlslgnatlvo de. ou lente efetivo de esco

sang'ue Jovem, medicamen- a sociedade local de vasto Ias secundârjas ou superlores"_
II

tos hormonais, aplicações circulo de relações, que O nosso valoroso time já foi classificado por �rítl'
fjsloteraplcas até a clrur- r.cc.ebeu a nDti.cia do seu cos especlallzados no assunto de "prole.« ores,de fute

gia estética, passaPlento c.om Imensa boI.
O Cato é que as rugas não tristeza, Agora quanto ao resto, procure o amigo quem mc-

constltucm mais hoje o lbor e eorn aul.oridade possa responder com mais f·xn-

terrlvel problema dos DOS- Deixa a sra. On6rla os tldão.
501> avós, pOjs JJ. medicina .seguinte.s filhos: Zany Gon� C�R-T,. P,A.TENTE O Bancn de Delienvolvimento d::.
p,oó,cl'á fe;IiUlv.cr a wnumto Zflga-, ltaiá- j.mlWIo Oonza- .E6ta® reeebf!u a respectiva carta pa\.Cnte para que
os Ca&DS 1l\;Q.Js rebeldes. gp. e JJrilfU!a Ooma". pOlisa f1.j.IH�ionar.

Nota: - O }J.Ossos leitores
poder.ij.o sollelt,ar Q1.j.l1-lquer
ClIns.elho sobre o tratamen
to da pele e cabelos ao mé
4jco especjallsta Dr. Pires,
à rtJa )déJj:1oo, 31 - RIlI de

JaneIro, ba.stando en."Jar o

presente artigo deste jornal
e o' ende-re� COJJ1plcl.o pa
,t'tl It refSp03ta.

o .seplJltament.o de �s
reste.s mot'b_Js j$o€rá eleUia
do no dia de hoje,.. ,0
p_or_as, sajndo o féretro do
H(lspjtal de Cruldade p.ara
o Cem'térw da Irm.4ruJad2
(iQ Senhor 1106 Passo,s.
o ES'rAOO aJn"t.litfita à

tilmlHa pnlutada "UI 1j1Jl
Çet'M \'atoe de pIeIamn.

N;s;m, entrariÍ a agir para reali�r mais um.1 JlL"O
messa do Governador Oel ..o Ramos.

De paraoéns nosso progre.ssista Estado.
RA'DIOS COMUNICAÇõES DA PM. Com I). recupera

ção 4e Estações do Serviço de Rádio da Policia Milit.aL"
do Estado e com outras Esta�s que serão Inaugurad9.s
em- vários munlclpios, fica es,sli! importante servl�o em

condlçOes de estabelecer rápj4,as comunica ...,.ões entre
Lodo o território catariílense com a capital. O Major
P:lr.heco tem desenvolvido sua competênCia .thnlca pa
r·arreallzar eS!!Ie tmportan� sewr lie' n08S :eM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Com a circunspecção e a rãvel corpo de doutrina,
hurnUdade que o caracter! que é o ESPIRITISMO,
zarn. Allan Kardec nos diz uma dentre tôdas digna de
no Livro dos Médius, pâgt- ser assinalada por suas ca
nas 386/7 da 26a. edi,<ão ractensuces doutrinárias e
dn FEB, Que, recebida por que trazia assinatura que
um médium merecedor de o respeito mandava ocul
tôda confiança, circulou tar pois que essa. asslnatu
na França. pela época em ra era a do próprio Jesus
que o CodHicador setecío Quer-nos parecer que ii
nave as mensagens do pia aludida mensagem deve ser
no espiritual, provindas de atualmente dar a mais am
tocos os pontos do globo, pln c esclareredora publicj
para organizar êsse ndmí- dade posslvct, per isso que,

E5TÃÕO-DE SANTA CATARINA--
---

JUIZO DE DIREITO DA VARA DA FAMILlA E SU

��;���NIA DE FAMILIA E SUGESTõES
-

EDITAL DE CITA�:S�O�EHE����NTE EM LUGAR

O Doutor OSWALDO AREAS HORN' Juiz
de Direito da Vara de Familia e Suce�sõe:;
dê! Corno-co de Plortonópous. Capital do

;:��do de Sento Ccrortno no ,(armo de 10i,
FAZ SA8�R aos q,ue o presente edital virem, ou dê;
I':. conhecimento tiverem (expedido nos autos de A_
çao de Desquite Litigioso, n.o J. 70 J registrado a fo
lhas ,54'1 -. de lIVro no 4, em curso néste JUIZO, e em
que e autora - Gertrudes Maria Kersten Silva. e réu
Antônio Autron Rodrigues Silva), pelo presente edttol
com prazo de trinta (30) dias, que será afixado no
sede, dêste il;liz,"', no lugar de costume e. por cópia,publicado por uma vêz (I) no 'Diório Oficial do Esrn ,

do" e duas �2) vezes no iornal "O Estado", CITA o�
senhor ANToNIO AUTItAN RODRIGUES- SILVA
brasileira, desquitado, residente e dmicjliada em lu'
gar ig�orodo, poro no prazo de trinta (30) dias, qu;
correra do doto do primeira publicação do presente
edital, se fazer representar na cause por advogadolegalmente .h�biljtado, e contestar ou não no prazoleQol, o petlçan e despacho abaixo transcrito, alegan_do o que lhe oferecer em defesa d� seus direitos sob
peno de, decorrido o prazo marcado, se considerar
perfeito o citoçõo, e ser havido revel e ter inicio o
prazo ooro o contestaçã'J, no formo do lei. {PETI�
CÃO DE FOLHAS 42) "Exmo. sr. Dr. Juiz de Direito
dn vo�,.., c;",,·r do C0morca do Florianópolis. GER_
TRUDES MARIA KERSTEN SILVA, brasileiro de3_
quitado, do lar, vem por seu advogado abaix') 'assina_
do, expor e r"'(1uerer o V. Excia. o seguinte: 1 _ Que
no ano de 1.946, processou_se nesse Juizo o desQuite
litioio<:n dn rpouerente contra ANTON 10 AUTRÂN
RODRIGlJFS SILVA tendo sido por sentenlio dl'ltoda
rl") 9/10/46, decretado o desquite requerido, 2 _

�ue conforme ficou provado nc feito. o réu abando_
nau o lar no ano de J. 924 sem qu" se tivesse até a

r�F'!"ente dot<1 noticias suas. 3 - Que homolonadél c
d"<:(luite deixou_se de nroceder n,.., inventário é 1)Clr_
tilho dos ben<: dO) cosol (o�t. 642 § 2. e do CPC) e

aue em c(ln�t;tuid') ,unicamente rle 1/6 (sexto porte)
€I ... imnvel ,...I,oiy,.., descrito herd'1do pela requerente,
(1t1ondo ninda sf'lteiro, n'o inventário de seu pai ·sr.
Carlos Kerst"n. 4 - Oue aClaro, desejando alienar a

pnrte nue nn,><:ui no re-ferid('l imóv"r, requf'r: - a) ,,_
vnl i('1riio dr) norte d,.., imóvel refp�ido n0 item 3.0 o_
vnlinrn" 1"<:0;0 ('lue devNó retrfJQair ao tempo da ·d ....

_

cretn'cõ" d,.., dQo:."'\lit�. hl - Vpndn do norte Que cab'!!
('''l cncnl n',., desouit..,do nn citodn imóv!. depositan_
d')_se ef'l1 Juiz') o valor corrpsoondent-e ó porte rio
réu - Rem 'P( ainda a êunto do preSSf'nte nos

autos do n('l:;"" de desnuitp acimo mencinnoda (Pro_
C'pss,.., n n5.021 - reo. ás fls. 15 do livrn 7 - 2/5/46
DESCRI(,ÁO DO IMóVEL - ítem 3.0 Coso residen_
ciol n n 26 - esc, ruo Nunes Machado - alvenaria
ndauiridn nor heronC<1 no espólio de Carlos Kerstem.
Nestes Têrmos Pedf' Def"rimento.

(Sêlbre estampilhas Ec.:taduais nn valor d Cr$.
22.00 vê _ se n sequinhO!: Flf'I(innónnlis {, cip iunhl'l dI'!
lQ62, /(0) ErmY Jonnis". (DESPA.CHO DE FLS. 45 y)
"1) _ A e R. 2) - Tome_se por têrmo o promes<;Q
de inventariante. 3 _ Publique_se edital de citoçco
com n prazo de trinta dias por duas vezes no jornal
'''O E S T A D O" local, e umó v-e,z no "Diá�
rio Oficial do Estado" Em, 12/6/62 (oss,) Oswaldu
Aréas Horn. E poro que chegue 00 conhecimento de-;

interessados e ningu�m posso alegar ignorônc;a,
mondou expedir o presente edital, no formo do lei
Dado e passod(l nesta cidade de Florianópolis, Co_
marca de igual nome Capital do Estado de Santo Cc._
torino aos treze dias do mês de junhn do ano de mil

. novec�ntas e sessenta e dois ([3/6/1962) Eu,
Escrivão. o fiz datilografar. conferi e subscrevi.·

(As,) Owalcfo Arêas Horn

Juiz de Direito do Vara do Família e Su_
cessões.

RA'Dia PATRULHA: SO(QRRO
POLICIAL �E URGEM IA TEL. 3911

1'e'9e1ando o sinal do nosso
tempo, adapta-se perfeita
mente à tendência, cada
vez mais veemente do eapt
rito humano, para nortear.
se por um realismo crenn
fico que exclui qualquer in
tromlssão de dogmatismos
e convenções compromete
dores do livre exercício ddl!
faculdades de pesquisa in
teligentemente e racionar
com que a Paternidade Dí
vtna doctou a especte hu
mana. sem excluir a hu
milde atitude ce-quem. per
cebendo a nmttecão das
suas POssibilidades' Intetec
tuais, admite a existência
no infinito Universo, de sê'
res que lhe sejam superto
rcs em virtude c saber c, a

cima de tudo, a Divina Sn
becorta de Deus, que rege
os destinos de tôdas �s

enaturns às (lua!:.; deu o SI'I'

Transcrevemos, da uludt
da mensagem, o tópico a

que desejamos fazer per
nmctõnos eornentàríos que
nos sao eugenoos peio exa

me da situação atual dos
povos:
"Meu Pai. não qucr cnt

qullar a raça humana _

declara o Devino M�stre;
quer, não mais por melo de

profetas, não mais por melo
de apóstolos, porém, que a

judando-vos uns aos outros,
mortos e vivos, isto é, mal'

tos segundo a carne, por·
quanto a mOl'te não existe,
vos socorrais e que a voz

dos que jâ não existem aln
da se faça ouvir, claman
do vos: Oral e crnde! - por
isso que a morte é a ressur

reição, é a vida - a prova

escolhida, durante a qual,

����;a��, q� ��::�:r e v��
senvolvel'"se como o cedro".
A primeira idéia que nos

sugere essa mensagem, pa'
1':1 cuja exegese tempos de

pedir subsidias aos �1.i(JS o

correntes no mundo, é a de

que Deus pôs nas mãoS' dos

homens, com o possibi.itar
lhes de se aproprh.. rem de

segredos da natureza, que
.!.ia JCls eternas até ngora
ctesconhecldas na Terra, o

poder de aniquilar a raça
humana, sendo exat.amente

por isso que de todos 0.'1

quadrantes do �Iobo ho·
mens e mulheres clamam

contra as explosões a!.Õml
cn,q. Estando nas mãos doo;

}",omens êsse poder das suas

virtudes é que depende a

gora o não se utilizarem dê
le para a destruição, mas

sim para a construção de

11m mundo melh:J!'. Veja·se
bem: pela Interpretação slll

cera e justa da proPosiçào
que estamos comentando,
não é I'IOfISO Pai que quer

aniquilaI' a raça humana;
Cra, se ela for aniquilada
por uma guerra -atômica, a

culpa recairá. unicamente

sóbr:e Os próprios homens

Que a constituem;i logo, o

melo de se evitar a heca

tombe é fazer a vontadc

de Deus, amando-se os ho

nlens uns aos outros, pois

Jorge Lacerda
(4° ANO)

e
o que nosso Pai quer é que
nos socorramos, ajudando
nos reciprocamente. não
havendo mais necessidade
de proretas nem de apósto
los, isto é, Jo prevalecimen
to de uns sõbre outros ho
mens, mas sendo precLso,
Imperioso mesmo. que nos
tornemos irmãos uns dOs
utros - e a tal ponto qUt
ainda depois de mortos nos

Interessemos uns pelos ou

Lros, pois que, livres da

obscuridade a que nos re

duz a carnalidade, que Je

sus qualifica de morte se

gundo a carne, muito mais

crara-oente podemos ver os

problemas de cuja solução
depende a felicidade de to

(los os que habitamos a SI1

!lel'{icle deste planeta que

"n nUII oferece a posstbllf
d.uío de uma existénorn
tranquila e acomudndn aos

elevados Interesses du npcr

retcomento intelectual e

moral da especte.
Perfeitamente dentro dos

prtnclpioa da Democracia,
que vão pouco a pouco a

vnssnlando todos Os povos
da Terra, está. o pensnrnen-
1.0 do Divino Mestre, expres
so na mensagem que esta

mos comentando e procu

rando interpretar condigna
mente: "Quer (nosso Pa.i)

não mais por meio de pro

fetas, não mais por meio

de apóstolos. porém, Que

ajudando-vos uns aos ou

tros, mortos e viVOS, Isto é.

morts segunda a carne,

porquanto a morte não exls

te, vos soc01'l'ais".

Eis aí, claríssimo, (l sinal

dos tempos, com todo o

seu realismo democrãtlco,
Incoel'cível, dentl'O do qual
não hã privi.Jgios de nas

cimento, podendo todos as

pirar, pelas suas virLudes,
pt;lo seu esfôrço, pelas suas

buas intenções, uma POo;SI'

bilidade cada vez m:J.lor de

ajudar os seus seme.hanLt!s.
Itl:almente eslá e�cluida da

época a possib.Jidade de a

parecerem ploretas e os a

póslolos não. mJ.is sAo ad

missivei"S; pois que sorÍlcmc

tt;m valor hote em dia o

bom animo 'fraLerno dos

que se dispõem a auxlltal

os scus semelhante;;: dll.n

do· lhes ensino, educação
trabalho !lara sua manuter

ção e de ;uas famílias; nun

ca, porêm, procurando sub

metê· los a qualquer espécie
de vassalagem, seja de ar

dem espiritual, seja de ar

dcm econômica. ou tempo·
ral.

Que a mensagem do Devi

no Mestr�, tão adequadra
<lOS tempos em que vivemos,

encon\.re guarida em túdas

as consciénoias para. que

possamos viver, de acôrdo

��mD�:e:oOd:�:O�e����if���
balhonao em paz e produ
zindo obras que somente

beneficios visem no seio da

coletividade,

Arnardo S. Thiago

A família de "Jorge Lacerda", convida os parentes
e amigos, par.. assistirem ã missa que mandam celebrar

dia 16, as.8,I5 horas. na Catedral Metropolitar.a,
�de já agl'adecem à todos que comparecerem

6-6-62

Departamellto (entrai de Compras
A V I i O

o Departamento Central de Compras aviso aos

interessados que tôdas as Concorrências (públicas e

administrativos), Coletas "je Preços e Pedidos de Ma_
terial mesmo publicados e expedidos, ficam suspen_
sos oté ordem em contrário, Que seró publicado no

Diário Oiicial da Estad0 no jornal 'O Estado" e nes_
te Departamento,

.

Compras, em 7 de

(Hermes Justino fotri...lWo)
Presidente

15/6/62

VE.NDE-SE
Um Plano. Preço de Ocosiao Trotar à rl1a Con�

selheir. Mafra, 154
15/6/62

Juizo �e Direito a scuunua vam CíVEl oe [Inrjallópoli�
Edital de citação com o prazo,de trinta (30) dias

o DOUTOR CLOVIS aludido prcces so admtnts- citados para contestarem; termino que o prazo �e cj ..

AYREB GAMA, luiz de traüvo, sendo então neces- si quízer, no prazo legal, tacão de edItaI sera �e
Dirett.o oa z.« Vara Cio série Ação Contenciosa' de findo o qual por sentença trinta (30) dias

".
Fpo]lS,

vel de Florianópolis, natureza real c ruo-ordt- 23.-5.62. (as) CLOVIS Ayfes
Estado de senta oa- nano. em que serão obrt- de V. Excia seja determina- Gama".

tarina, na forma da -

gatoriamente, aítados todos da a retificação ora pedi- CUMPRA·SE, Fpolis., I de

lei, etc,.. os interessados. Assim nos ca, ao Oficial do Registro junho de 1962. Eu, t as.j

ensina Washington de Bar de Imóveis desta Comar- Jair -eosé Borba, Escrivão o

FAZ SABER a todos ros Monteiro, em -ouso de ca. Protesta-se provar o subscrevo. tas.r CI01Jis- Ay
quantos o presente editai Direito Civil _ DIreito das alegado por todos os- meios res Gama, Juiz de mreuo.
com o prazo de trinta (30, Coisas 2.a Edição de 1955, oe provas em rnreno admi- contere com o ortatn.u.
dln,i virem, ou dele conne- pag, 390" Pelo exposto quer tidas. r-ã-se a presente. pn
cimente tiverem, que, por L) requerente promover, di- ra efeitos nscnrs. o valor
êste meio, intima os IN- go, propor, cerno de fato de 1.:1"$ z.tur 00. F.. Detcrt
TERESSAVOS INCERTOS propõe, observadas as for- menta. Flqri:llllípolls. 22 du
por tudo o conteúdo da pe- rrralídades de estilo, a pre- maio de 1!J62. I ns.) Mario
tição e despacho seguintes, sente Ação de Retlflcaçào Laurinda, advogado".
extraídos dos autos da RE-
TIFICA(:AO DE A'REA, de A'rea e respectivo regts
em quo ê requerente PE- tro. ct.muosc OS mtercs
'DRO XAVIER: 'gados Ir-certes por �di�al e

por mandado a Pl'CfClilll':'l.

Munklpal di' FI"rjan6j)oli.�
e (IX (�()llfl'(mLante.�, :wima

PF:TIQAO DE FLS. 2 f' 3

"EXUlO .. Sr. JUIZ de Di
reito da Vara civot do. co
marca da Capital. PEDRO
XAVIER, brasileiro, casa

do, comerciante, residente
e donncíuecc neste Capi
tal, vem mui respcuose
n.ente, expor e artnat I'C'

querer a V. zxcta. o se·

guinte: LO _ Que em data
de 31 de mala de 1930 o I'C

querente adquiriu, por com

pra, de Ricardo Pedro
Goulart e sua esposa, Do
na Libanili. de Olivell'a
Goulart, um terreno c ca

sa sitos nesta cidade 11 rna

Bento Gonçalves n.o 17
2,° - Que por um lapso fi
cou constando da respecti
va escritura de compra e

vencia como tendo somen
te, à área de 360 m2 com

as seguintes oonfrontações
que, com o decorrer dos
tempos toram mudando;
frente com a rua Bento

Gonçalves fundos com heI'
dell'os de Crispim de Tal,
None com a viúva Manoelli
e sul com Euzéb:o Nicolau
da Silva, .tudo transcrito no

Registro de Imóveis desta
Comalca a fls, 353 a 354 do
Livro n.o 5, AuxUiar, sob
n.u 422 3.0 - Acont.ecc, po
l'I!Pl. 'I.1Q.!.J)�rcpte_cotl:$.
tatou que na realidade o

terreno de sua propriedade
c adquiriu, d!�!O, c !l.qul dt's
el'ito aprescnill uma área
muJI.O superior aquela que
constada. escritura 4,0-
Qu.e o requerente quer, a

gora retificar no Registro
de Imó,els desta Comarca
a área do terreno, que na

realidade apresenta as se·

gutntes dimensões e con

frontações atuais: ao Leste
numa extensão de 9ms4'7
COin a rua Bento Gonçnhes
ao Sul numa extensão de
44ms85, representado por
uma linha perpendicular a

rua Bento Gonçalves, com

terrenos com quem de di·
reito a oeste numa exten

são de 17ms45 com terrenos
de Antoi-üo Apostolo, re

presentada por uma linha

perpendicular a extrema

sul; e ao norte, numa ex

tensão de 46ms35 com ter

renos de Dahll Amlm Helou
representada por uma li
nha Inclinada que liga a

extrema do oeste com a rua

B<lnto G1>Dçalves. Ora, diz
o 'art, 86ú aõ Código CivU.:
SE O TEOR DO REGISTRO
DE IMÓVEIS MAO EXPRI·
MIR A VERCADE, PODE·
RA O PREJUDICIADO RS·
CLAMAR QUE SE RETIFI
QUE. Como vimos, nossa

legislação não considera Q

registro Imutável. intransl
glvet, permitindo que si
êle não exprimir a realida
de juridica ou a verdade
dos fatos, ser modificado,
Imediantb noclamação do

Iprejudicado. Também 09

arts. 22"1 a 228 do Decreto
n.o 4857 disciplln/\ tais re

tlJicaçôes si se trata de

simples engano de tomada
de Indicações constante do

ttiulO, com'> divergênda no

nome das partes, erros de

metragem ou de localiza
ção, lapsos de referências,
etc ...

,
a retificação proces·

sa-se administrativamen
te, mediante requerimento
do Interessado, desde que
náo haja possibilidades de
_nreJut.zos para terceiros.

.

Mali, si :l alternção é f'lln:
tl::lll1entc.! já. não basl:,it o

JCl1/' Jo,�é TIn/'/in
ESCRfVAO

I

Dia 12 _ têrça_feira - NOITE DOS NA�O�AOOS,
promovido pela Faculdade de ClenClos E_
conÔmiccs.

Dia 16 _ sábado _ SOIR�E DA ENGENHARIA, com
o conjunto melódi<:;o de NORBERTO BAL Departamento Central de
DAUF, . junho de 1962.

010 23 _ sobodo _ Festa Junino, com BondInho

pinhõo rapadura, vergomota, etc.
NOTA. _ Reserva de MeIO_ pelra as festol dOI

dias 16 e 2�. no Relojoaria Mull('r

15-·6-62

DESPACIIO

"A; façam se as citações
requeridas devr'll<lll S(:"('lll

ciladas, outroxsnu. vx vr n

credores HII::lI'C11l P(:(lI'Ô
(1o\l!;II"I, t' Sll:l mul'bt'l'. De-

• Dê-me
.sua

mao ...

Eu rhe gCfcnto - é muito duro aprender a (lndor no minha
idade ••• Os múscu!')s nõo obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover os pernas. Domas aiguns possas com ati·
mismo e, de repente. os fôrças nos faltam e nós coimas. Mos
nQS levanlomas depressa para andor e torn�r o cair. Às vêzes
a gente chora , .. Assim difíceis sõa quase todQs os nossos exer

cícios e esludos. Mas o sacrificio compenso: �u, por exemplo, já
melhorei muilo e eslou certo de melhorar ainda mais. No futuro
espero ser como Você. Para prosseguir minha recupera·çõo e de
tanlos crianças como eu - para olender a milhares de oufras

'1ve sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxilio, Ajude·
-nosl O que é pouco para Você seró quase tudo poro nás I

Presidente datCampanha, ...

Dr. J", Etmlrio d. Mora.. Filho
�$te "o Centro de ReobHitn·

�fSTe�cltS�O���í��A DÓErE�:
TUOSA • à Av. Ascendino Reis,
São Paulo _ o mais complelo do
Américo Latino, Além de dor os·
sislência, preparo lécnicos e;;,
reabilitação, servindo n Ioda o
Brasa. Graças ós contribulçoes
do povo, já $e encontro em par.
te inaugurado e em fUl\c;ol\o.
menlo. Aiude.nos o opressor sua
concluso'), o fOler face ós dcç
pesos de monulençõo e" C!llIpli.
ando·o, o cuidar de maior nu_
mero de crionços defeiluosos.

ASSOCIAÇÃO
DE ASSIST�NCIA
A CRIANÇA

DEFEITUOSA

CAMPANHA PRÓ-CRIANCADEFEITUOSA
ENVIE SEU DONATIVO À TESOURA.!iIA DA CAMPANHA À RUA tENADOR
FEIJÓ. 205 - 8° ANDAR - SÃO PAULO, OU DEPOSITE-O EM QUAL
QUER 8ANCO EM NOME DA "CAMPANHA PltÓ ":R1ANÇA DEfErTUOSA"

•

>.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



QuiúíTA PAGINA

Os salários de KRIfCHEY:INDICADOR
ÔLHOS - OUVIDOS. NA-RIZ
� _e GARGANTA

. Ó'peroções óos AM(GOALAS por prQ-cesso'
: OiODERNO
EQUIPO de OTORRINO (único no Capitor)
poro exame de OUVIDOS, NARIZ ._

GARGANTA
Retroto� BAlJ-SCH a LOMB pc{ra reéeifa

de ÓCÚLOS
Tfotamento dos SINUSITE� por ULTRASOM·

Dr. GUERREiRo da FONSÊCA
CONSULTAS PELA MANHÃ E AI TARDE

i
C_?n$u!'óflO - Ruo jóõo ·PII'llO, 35 - FOMe 3560

•

fle�li'enclQ" - Ruo Fe!tPe SChmld!. 99 -F one 3560

Dn flávio - Alberto de nmorim
� '-

� ADVOGADO'

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

astomagc, intestinos, lIgado e vias biliares.
Consultârlo:
Rua Jeronlmo ccêtnc, nO lB ..alas 21 e 22,
nesíeêncía:

-

Rua zão Jorge 32 rene �1,
Diàrlamente das 15 às lS'noras.
Atende das 8 às 10,30 cores no HuspItal dI! Caridade.

DR. LAURO DAUBA

Cl:nica' Geral
--MtDICO __

Especlall!!;e. em Dlolést1a de Senhoras e vias urí
na-tas. ou-e rad1:a1 das mrecccõec "guC'a_ e Cl'Ó

i rucce, do "parêlbc. '5Bnito·urlnarl0 em ambos o,!l

...exos. D()('.n!:a& do apaI !lho Dlg�t1vo e ao 8iate

�!iJP1�ne�; ._

I Horárlo: das lO às 11,30 noras e das 14,30 ".17,00
I hocas. - Consultório: Rua Saldanha M"tinho, 2i
I 1.0 and9':". (eau. dI. Rua loão rlntol _ Fone: 3.�4&

I Residência: Rua Lacerda Oout1nb.o, 0.0 t3 fChá
I cara.:1o EspaIlha) _ Fone: 3148.

I -----

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

llJ Sl',MUn FONSECA
CIRURGIÁO-DENTlS I p.

Preporo de co .. id(llde� pelo oito �(.'Iocldude.
JCS!DE:"N AI'"l.OTOR C; S Vu-HITE

kodiologio Oe"tórlQ
CIRURG:;. l. PRÓTESe 8uco-r A.CIAL
Con:.ultório: Rue. Jerônim(' Coelhc; 16 _

lO anel':!, _ Fone 22:5
F1I!.cluyiYom�"te cgm -horn'l morco,,-.

,éRVIÇO DE MUDAN;A5 URBANAS INTER·
MLJhlCIPAIS E II-lTERESTADUAL.

Ncio ê nf"·"''õ.;óro ., engrodamento dos móveis.
Intormoç;:;. ..." à "la FranCisco Toip:-.ty,o, nl'l-A

fone 3305

Prepare-se para o Futuro
ú�!quirindo lotes clt! terras, pequenas chócaras e

éreas-pora indústrias em

B,6RREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, orlde está situado (' Srul)o
Escllllor !ocol.

Os interessados p'XIerõo dirigir se diretamente ao

ESCRITORIO DE VEND,6 � DE lMOVEIS de

0110 julio MalinQ
Ruo Felirp. Schmiot, 14 - Sobrado - �o:"'e

2347 - Flor\onoDolis
SERViÇOS TiCKICOS ADMINISTRATIVOS

ORG.ANIZAÇAO E REURGANIZAÇ'ÃO DE SER
ViÇOS .,

RUA CONSELHEIRO MAFRA _ 1(;0 .'
FLORIANclPOLIS SANTA CATARINA

PROFISSIONAL
DR. MARIO GENTIL COSTA

M:!;D r c O

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.

JOS� KOS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORlANOPC,U8

HORARlO DE Co.�;SULTAS: - Das 14 às li> Aora.!

Pela munhà, hora marcada, inclusive aos sábados

Telefone: �989.

CONS1.JLTO'UO:
.

- Rua 'ren. snveire l5 - Conj. 203.

I!;J.)IF:iCI0 PARTHENQN.

,
..

"Curso Preparatório Continente"
DATILOGR.AFIA
TAQUIGRAFIA

PRE-GINASIAL ADMISSiiO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSO�

�

CURSOS ESPECIAIS
PAR" PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA
_ Baseado nos mais Mordellos processo, pedo

gógicos.
� Equipo'!to com móquinas no"o.

Oirigid" t!�lo:
PRC"F. VICTOR FE�R.r-:IRA DA SilVA

HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Faço suo ir.y.riç-;o o Ruo Dr. Fulvjo Aducd.

O"t ..... 1.4 de M�io, 748 _ J!' andor
E�TREITO florienópolil

I�� WALI publicidade
I a 1-' em "Sta. �.t.rin.

Conlec!tão e conservação de palnil.
em todOJ o Eshdo

R� Ferna,,�o M�c;hedo. G - 1! andar- . -fone 24 13
-

_ � -';tORIÀNÓPO.l..lS.

NOTl'(IAS E ESPORTES PELA
U'D!O lJUUJA'

8.,)0 t- C('rrespondpnte COLUMBUS
8,55 - Reporter ALFRED

10,30 - Rú::.enha Esportiva r::INZANO-FIREST'JNE
10,55 ._ lnfm',nativo CASA BRUflQUE
11.55 - l"tep('r'.er AL:J..'RED

1225 - CorrespOl1den�e COLUMBUS
16,1)(1 - Cu.rellpolld{'nle CClLUMBUS
16.55 - ftcpor(.er A(J'�rll!:D
Iii,10 - R.:q!nhn J·7

a'.55 .. � Cflrre�pundcnte COLUMBUS
lD.OO - Mumento Esrortivo BRHAMA

21,0() - Reporter ALF'RED

21,30 - Correr,pondente COLt:"MBUS
2205 - GRANDE INFORMATrvO GUARUJA
T"' 'la'·tar. !'nto1: de NO":rOIAS '- ESPORTES _ Tels.·
381R - 3822 Rádio Guarujá de FlorianÓPOli3 _ A

MAIOR POTeNCIA RA:'>IOFõNJtJA DE SANTA CATARI
NA_

Onda média - 1 CO kcls _ 5 kilowatts
CInda CTJ�TA - 5.97f kcls· 10 kilowatts _ 49 me

AD'JOGADOS
ADVOGADOS.

DR. HtLIO PEIXOTO.

DR MOACYR PEREIRA.
PREVIDeNCIA SOCIAL: _ Recursos à Juntas de Julga

merlto e· Revisão.
Apo'sentadorias.
Beneficlos, etc.

QUE8TOES TRABrtLH1STAS,
CíVEL e 'cRIMINAL.
Rua Felipe Schmldt nO 37 _ 20 l:.ndar - Sala 4

Das 9 às 11 e tias 14 à'! 16 horas.

Missa de Aniyersário de Falecinienlo

DOUTOR NEREU RAMOS
DOUTOR JORGE LACERDA
DOUTOR LEOBERTO LEAL

Dr. Walmur Zomer
Garcia

Diplomaoo J)t:ta r'acuIdade
Nadoual ae i'.ledicioa da

Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso ua

Maternidade-Escolr,. I�",I

viço do Prof. Octavllt ho
drigues Lima,. gx-uucrno

do Serviço de Clrur!',La do

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio

de Janeiro. M.:QICI,.. do nos

pttul de cenuace e da Ma

ternidade Dr. Curtes VOLTe ....

PAI ..TOS - (JPE.KAÇÓt;�
DOENÇAS DI!: SENHOltA..-,
_ PAR'l'OS SEM DOn. p�l"
mêtodo psico-proCilatico
ccneuitcno: Rua Jcio Pm

to D. 10 - das 16,00 .....

18,Oe horss. Atende con.

"v .. ,''' !u"u;uul\S. Telefone
:i0:�!l - he�uJencla. ttua

Dl. Ayl'lon R m"ho
CLlNI('A OE CR.1ANCA�
Con.!'lIttas: Pela manhâ

no BMplt.al dI" Caridade.

.\. tarde, no eonsutte-t

da!'! 15,30 :..ts. às .l'J,3r los.

Ctr,.suitorl .... : Rua ,",Ull"!

Macbad ••. , _ 10 andar -

telefone Z18'li.
Resldt'llcla: Ru&. Pad!"

Rnma, 63 _ Te1",toob 27"&

f(.. ·�5'5!9""' lrUr..fI

CONruc;ou.SI OUt,OUif; l;po
, , Dj: t�J�1

tlWh.lllt'oItoI......·1I

Florlnnõpolls, 15/6/S2

Dr. Acácio G�ribaldi
S, 'r'hia�o

IOVOOADC"
Escritório especlaHzado
Questões traJ:,alhlo;te.s.

�dmlnistraçã.o dI! bens

Imovt:ls. Defesas !isca�iI

!tua r'e!lpe Schmldt, 14 -

1.0 andar - Fones: 2511 ..

2216

-------_.

Terreno Van�e")e
Vende-se um terreno 'na

praia tio ''?deio'', em Co

queiros, loteamento 10 Sr.

Tlbau. Fac1llt.a-se o paga
mento.

Tratar nesta Redação
com o Sr. Osmar
Cr$ 110.00u,0c>.

5--6-62

DISCURSO DE ARNO Alt ía tio fraco! cctteoc dos

capitalistas ocidentais! Qu.�
vulgares são os seus eapr.
tals ocldeqtais em compa

raçij,o com os do pais s')v1t
uco de 23,3 mllhôes de km2,
com 78% de terrltôrio co

tentei, ou semlc.olonlal com

367 milhões de subjugados
dos quais, 61% estão aiIltla

no estado colonial ou colo

nlalista, pois êsse é Q ma;

ar Império coíontensts d

orbe!
O jornal "Kcmuníat" o

gão oficiai, como qualque
órgão de manas ctennttcov

de lá oficiai ainda vá P'JU
erenvnccu

os 300 e poucos mnbêes d

subjugados de queos JO\"<)'

da União Soviética ;>��cI.
sem ser conduzidos. no es

plrito de Intolerância oca

tra tudo que seja nacional

(Muito bem).
Também na Rússia �OIH'J

nista o povo paga o pato,
E paga mesmo!
Quando Stalenl foi :).s�as

smedo, seu filho e sua f!�
lha, que também eu multi

mutonãnos foram deeoreia
dos de seus bens ..

Cuidado mestre xrutcnv

cuidado - a lagoa vRI se

car tam�ém para tI.

NT NA CAMARA
O deputado Arno Arnt,

que integra a bancada dr
PRP na Câmara Feriera!,
na representação do Rio

Grande do Sul, tem tido ClT'

tôdas as ocesiões" wna aluo

ação eficiente, versando

problemas de grande mte

rêsse e todos rnoldadcs ns

doutrina que esposa. Hoje,
transcrevemos para conue
cimento doe nossos reitores
a manifestação de A'::10

Arnt na sessão de 11 de
abrll p.p., quando 0�\lP6n
a tribuna da Cãm lr'l. �ltl
ra uma com•mtceçêc.

O sr. Presidente convem

que o Brasll saiba o ·1,1" vai
---------

pelas nações vremnas. ao

menos no que tange h ,

pocrtsta e à menuru.

O chancecter da A!c'\�{'

nha Oridental ganha 100

mil marcos anuais. O ce

Grã Bretanha, �12 mil At

o Ilderda Oposição na Orã
Bretanha recebe 34 mil

A. GaNZAGA
INCORPORAÇÃO E VENDAS DE IMO'VEIS

Ruo Trajano, 12 - Solo n." 7 (Edificio Sõo Jorge

Fone - 3450

marcos anuaís. Tem Poro Vender
- Apartamentos de 2 e 3 qLlortos
- Casas de Madeiro nas Barreiros
- Terrenos: Morro do Gera1do -

O Presidente dos Es��
dos unidos, 400 mn mnrco.t

anuais. Mas, pelo orçfl.1"né'1
to soviético se verifica que
o chefe do Governo Krut Jardim Atlântico - Jardim Aere-. ,

porta e nos Barreiros.
Pagamentos o cembiner,chev percebe um saràrtc

de fome de (30 mil :1\·.uC::l1

alemães mensais! 2:5,;� Sr

Krutchev é um cabida da
empregos :E:le acumula 3-

função de 1.0 Secretárto dJ

partido no qual abtscona
outros 400 mil marcos mcn

sais. Sua renda mensal c

pois 800 mil mll.rcos 011 2

milhões e 400 mil rublr..;,
9 milhões e setcent as mil

marcos alemães, ou en�ão
em moeda muito '10SS'l cu

nheclda. mesmo que nada
valha 760 milh,es .tc cru

zeíms anuais. Xrutcrev ga
nha mais de 63 mllh,� -s de

PARTICIPAÇÃO
AUGUSTO BERTELLI E SRA JAYME ABHAHAM E SRA.

Comunicam aos parentes e Comunicam aos parentes �
pessoas de suas relações, o pessoas de suas relações, o

contrato de casamento de contrato de casamento de

SI.'U f1lho JOAO HAROLD SU& filha MARr,ENE com o

com a srta. Marlene Abra- sr. João Harold Bertell],
ham.

12 - v 62

Floriarôpolis

1 i

Praça Getúlio Vargas 24 JAYME ABRAHAM E SRA.

FlorianpPOIlS 1643
cruzeiros mensais. e; uma

pena que o capitalismo SP ".....
Curitiba

19-6-62

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Cieolilicomenle dosados, fornecidos em fór.
mulas especiais poro diferentes culturas. de
acOrda com o natureza dos sofps. Diversos
lipos de adubos poro bnloto, cano, mondl.
oco, fumo, milho, arroz, feijão, trigo, pomo.

res; jurdif1S, etc

®
BUSCHLE & LEPPER 5 IA.

.

JOINVlllE' RUA DO P�INcIPe, 12�
BlVMENAV: QUII BQVSOllE, 115
CU�ITlBA: OHIM8ARGAOOQ WESIPI1AlHI, �'2··

CJN�MÂS gartazes �D �ia
-BAíllBOS

Cine GLOBIA
Centro Fone: 3831} •

as 3 hs.

Ronald Reagan
Rhonda Fleming em:

O CARRASCO DOS TRO'PICOS
Censura até 10 anos

EstreIto Fone fl291.
ás 8 hs.

Espetáculo de Téla e Palco:

Na, Tela:
James Mason

Dorothy Dandridge em:

TERROR DO MAR

CinemaSc.ape

ás 8 hs Pré-Estréia
Prô formútura "3.0 Nonoal do lr.stitutc
de Educação"
Rock Hudson
Doris Day em:

CONFIDf:NCIAS 'A MEIA-NOITr.
Cin�maScope..EastmanColor

Censuld ate 14 anos

No Palco:

Sel�ção de músicas Paraguaias pe.1os fa
mosos artistas,

IRl\iAOS SALINAS
Censura até 14 anos

Cille IITl
Centro "Fone 34.35

âs 5 e 8 hs,
Ronald Reagan
Rhonda Fleming em:

O CARRASCO DOS TRO'PICOS
Censura até 10 anos

r.'n. IMPERIU
Estreito Fone: 6295

ãs 8 ns.

Brian Keith
Sal Mlneo

Ci'ô@ BOXY Susan Kohner em:

O CRIl\m CAnUNHA PELA NOITE
Censura ate 18 anos

CENTRO FONE 3435
O Govêrno do Estado convida as autoridades e o

- povo para a Missa que será celebrada, no Altar·Mõr da

�.���;�1 ;:!����lta��, (��)9 a��:::s��lodl=e l6'f:��c��·���� G9S'fA DE CP.FÉ�

�,��(>:.I�:�tl;'SL���::�;�I"���u�outol"es Nerêu Ramos,
.

ENTAo l'ECi\ l,!\FE ZiT·" I t
FlorianôpoliS, 12· de jU�:lO de 1962. ,. ,

.

;.,����������_IIIIiIíiiíi""""'iliiiilíiiiiilllíiíllllllil"'lIIIÍíiiIlIIÍIIIIIIÍ'-

ãs 8 hs,

Dan O'HerIihy
Jean Slmmans

Rhonda Ffemlng em:

O DJRfo;IT0 DE SF.n FELIZ
Censura �te 14 anos

Cine RUA IS José)
ás 8 hs.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LO��!���!!SO ��!��r�S������ II �REVIDÊ::'=:lMIAMI, 14 - A assinatu merclaria com todos Apesar de não ter unúa mulação ,*naJ do desejo qualquer ctrcunstâncaa o fundo o seu significado e .....

ra de outro tratad� comer países do mundo. atingido a quarentena, ':0· dum bom dia ou duma boa seu semelhante com rnaíor valor educativo !flais tão (Continuação)
eial a base de troca entre Desmentindo as reitera. mo já vou achando ,iht ....n, tarde pelo v hmo de louvor respeito e conservara. cem apropriadamente os 110SS')$ DISPOSlçoSS 00 REGULAMENTO GERAL DA

o regime de Fldel Castro { das promessas d� Fidf'l te .o tempo da minha l.�· perene a Nosso Senha!' J�. mais facilidade uma noção antigos maior será o J seu PRBV�IA SOCIAL REFERENTES A FALTA DE
a União Soviética, anuncia castro, os próprios dados râncía! Ouvia se, entsc, a sue Cristo. surtcíentemente forte de valor a sua força mais ln RECOLHIMENTO PELAS EMPRtsAS ...
novamente que Cuba fo: de seu regime indicam que cada passo, nas aldeias do Hoje há maIs cívntaacãc dignidade humana. E se a tensa sua beleza. Nio del . § 40 O disposto no § 30 não tem aplicação ao caso

levada a depender total o aumento vretígtnoso U:"lS Norte, à laia de eumprímnn No sentido material o saudação amiga entro os xemcs morrer tradlça; tão da InscrIção "ex-omcio'', decorrente de recusa ou sane

mente do bl.oco comunista embarques da rquezas de to ou saudação, es,! �',ll- facto ê indubitável e pena transeuntes ae estradas portuguesa. gação dos elementos neceesérjos à. �al,ização, consoo
nevetenec se, uma vez Cuba para a Rússia come, mente a pessoas Idosas � na é que tal progresso oêo te- caminhos on carreiras for ABEL SAMPAIO TAVARF.S ante o díspesto no § 30 do art. 81 da Lei orgânica da

mets, manietada pelos pai çou em 1960, quando ri di 'vice Inocente das n �.1 nha podido estendec se
-----

Previdência Social (art. 264 do Regulamento eeran.
ses comunistas, a dtaduro tadura assmou o seu pri. ças, a linda trase da lPl- multo mais ainda em eu- Serviço de Assistência Médica Artigo 487. _ O infrator podará dentro de 15 (quin
castrlsta anunciou que, i\s� melro tratado com M'JSCOU, grafe. E era também \'01"- perücre e profundldade. zej dias ImprorrogáveIs contados da data do recebtmen-
te ano, a troca de mcrcu durante a visita que rez a rente a resposta compre- Mas talvez haja menos c- Domiciliar e de Urgência to do auto, apresentar defesa dirigida-ao órgão compe
darias com a Rússia será: e Havana o Vice Prir-teiru mentar: "para sempre se- 'ôucecêo, direi melhor me, tente para Impor a. multa <artigo 485).

���, :u�õ:: d;e::=tl;�Ub�� �:���t:�. Soviético, Anastas !�r!::ado��a�����v:ase�u�� ��:�:ld��od:ao�U�ert.�J�n��� Delegacia Regional de Santa Catarina do :::::r::�ab��:�o E�e:�CU!!��: ��!���to:,pr::::
��: c:�t�a��. comércio exte v.o�u��a�� t;�:a e:m19�osO :s �:tr:��i:s�:� :sm��l:;:� :::�: :';oe�:: �o::n�: Seção de Material �:p!;:�;mau:�r:mc��m�r:�:��f���::� �:;Sd��
ex:�:��e� o �vo��e�a d:� ��u p��::o:ub:n��� e:lii���� !:ÇãOdu!ú:�:��anJesm;ep:!�: :��:!�a1::�ad���:S q:�: Edital de Concorrência logoAtr�::d�:8�� �0;;�c::'be1::!�ld�OoT::: �� ai'-
que se envia aos outros esse volume subiu a eêrca vez mIHl.QS funto maa, da representam multo. HO_ Comunicamos a reabertura do concorrência nO tlgo 487, será Imediatamente encaminhado ao preslden

�:��Sq�: I��t�:;r:see::rr:o :m5000sem��Uó:�iO:, :��::l�
,

:�:�e:�:ld�ivl=IS e a;�:� �ei: d�: P���em::�I1�� ���u�����Ci�o aD��;����i����ld�el �i�����S. pagina 3, !:n�;o Ó:!ã�Oc�7:.tente, o qual proferirá sua decisão

por cento do comércio ex levara de Cuba mercado. tícado do que o da ctua nas gerações r-ovas, já se Imformações, à ruo Alvoro de Corvo lho, nO 70, Parágrafo (mico. _ O Presidente do órgão, [ulgan-
terlor cubano e converte o rias avaliadas em 750 ml� lidade. E, se penso que -mn vai .perdendc o costume õe das 12 às 18 horas. do necessária para perfeito esclarecimento a. reallzação
bloco comunista em um rnões. Por outro lado, o tas vezes tais dizeres re- saudar sístemàtícameu;e ;J "t ' -,

de alguma d{ugênda, fará baixar o processo ao órgão
comprador quase exctuuvo texto do tratado são diz presentavam apenas .1 re- próximo, conhecido <./u ��.. .Florian6polis, 11 de junho de 1962. que competente rôr marcando o prazo para seu eurnprl-
dos produtos de Cuba, ães. claramente quando os rua petição automática dum" tranho, rico, pobre ou re-

to
\

........., ,

mentindo se, assim, outra sos envíarãc seus artigos fórmula ouvida e emir."!", mediado. E é pena; é até Ailton Firmino Cardoso menAr�. 489. � A Imposlçâo das multas será-8ú'ãrd'ãdal.
���el t�:���, :::.m::as19�� ��n::�ca dos produtos Cl1. ;a�o ����re::�IV�e:o��e�I'�7� �:��z d:�as�:��te�:��equ.: Eng. Seção de IMaterial

17 _ 6 ;;!�::�esa r�;:;:�CI:oo:r:U::�,Ci:bs��a�i:��:�:;:'��t:
asseg�a��:. _ C_���co_._. .

níncaco, ao trocar t !;):- desamor do próximo em
normas: ,1"'-1'�_�!l7�7!1!1I!1!IIIII!IJII1!egoísmo ou excessiva ansor

�) na eusêncía de'"agravantes, a nunca será aplica
Projetam os EUA Estudos

.@..a.'1l6-_'.
E:�;:�:m::��,u::::�çE�';". CLASSIFICAÇÃO iDO REGIONAL r da:� ��a�g��::��, do' itens IV e VI elevam a pena-

de MARTE, VENUS E lUA mas também não é educa- Com a derrota do Fi.��e "�gar _ Avaí e Atld'
lIdade ao grau médio;

WASHINGTON, 14 - En- atmosféricas sôbre li. ctare , tíve a. posição de lndlfe- rense, diante do Attéttcc
tíco 4

c) as agravantes dos itens I e II elevam a penal1da

fins do corrente ano. os zll; das imagens a altitu�.�.. rença assumida pelas pes- por 2 a 1, o certame da 3.; lugar _ Figuett_ense, ':i
de ao grau má�lm� _

d ulta s do itemcientistas nort� americanos sõbre o comprimento de on, soas ou entidades que Ide- cidade oferece agora '\ S(
4.0 lugar _ 'remenda-

Art. 490. - g uaçao a m ,no ca o

elevarão ao espaço U!THI.· da da luz. viam jã. ter dado cont.a do gulnte colocação:
rê, 10

I do art. 482, combinará com o critério estabelecido no

série de balões a fllll de Os dois outros prDgra fenómeno e procurado com m��� c��g;r P�.
Pa.,ul<J. Ra.-

5.0 lugar _ Guaram, 14
art. :8� �e�':;:��lra infração _ valor de 10% a 20%;

���!ar�C�:mda �!;��;:��s ��: :O'�l�:��, f:;ã�'�k:r :�:��d���v�fe�tooo�:;;�� II pela segunda infração _ valor de 25% a 35%

1Je atnwsfera terrestre, os finalIdade experiêndas 1\
.1OLA ....... PI!IIftlTADOPAIl'w ção de que se o povo man- ��;:�:af�r��;c�.ln�;ai:r;õ:sal�:ri��ca�! :e:� G..

�!���::s L�:�te e Venus e o ��:e: f:���u�: �:�r=�� En�ino Gratuito em Brusque decorrido o prazo de 24 meses da anterior, volta a apll-

A�O��;;��!�oS d� P:s��;�� 36:�0 t:::::: aperfeçoada.� NOTICIAS DA co:����rOe�t�: � �ovêr�� �:�!��::oC�:��i�;n:�: ��u�
car �rt :��.d�Çã�o:::��::I��rc:s:��!�·s agrLvantes

�;rç�e ";.sé���as_bLa�c,nn��'�ua �:I.�:asCi��!�::; se�a e�ópr;ea MARiNHA ��n:t;��s, edao c:::�i:U�� �:S���C:T:��:�oo �;n�:�a::.
da �n���Ç:o�nfrator reincidido;

......Jo\)

ti a das II _ ter tentacl.o subornar funciona.no do Instltu-
os projetados vôos. gadas na mediçao das AO agradecer a home�� ��:����;õe�e���:nt�flCado- Brusque Segundo o acordo peclabdade a todos QS alu

to,Os vôos terão por obje temperaturas da Lua à gem que a Assembléia
da I�dole de nossa III _ ter agldo com manifesto dOlo, fraude, ou má.

�:�s c��::l��:sin:o.����,��:: �oite, medidas

f
cUJOt; crro� glSlatlva da

I �uan:b:� ;:�te Flfiahzando dlSse - •• fé,
sôbre o espaço, dfl.lldo-sn g;:�:ao

ser lO erwres a

i:l::tou oà A�!�r�n:e A;gelO Ela sabe que as nações só
•

IV _ ter Incidido anterIOrmente em outra mfração

particular .atençãO ao estu As outras expene�,as N01�CO, M;nlstro da Ma�l- �odemô�;;st�Ulral::e�c:;a:� Aprovado Regulamento de Hospllal do \:"e�n!:r r:!�:a�:�!�'por qualquer forma, no ato de

d�Ad;é���'-d�a���r:c:;n� �:=�::��7a a :tl��:a:� nha dls;e, q��:r�rn;.:u: o;�:n:, da �ncordia, da Atroves do decreto N SS _ 29_05-62/1 534 o verificação da infração funclonár_:lo do Ins�1tuto,
clulrá

-

uni"Voo trIpulado. rfieles reo!,ras de Mar '�����l rável & cl.- -liberdade e dá Justiça." �la� Glv8rnQdl;ar� ..8.aa::Ios-...apWVOI,lo..;;O.�Iomento.-do. "',VI _ ter ob6tado, por qualquer melo, a açao""'da fi6ealio-
denominado "Star Gazer". i V d

"" dévl! s, �e lsola- e o Brasil não poderao Hospital Matermldade "Maneta Konder Bornhau_ zação do Institutoe e enus e a a_r !Hgun;a zânla e a qua squer
_

optar po� outros c�minhos. sen", do cidade J:le itajaí. Aquele estabelecimento hos Art. 49:t _ O órgão julgador, em casos especiais,

:;:!�rar:' ·�:ter���!�st�: ��:::a d�eC:�O:�ç�� �=: dos acessos de l!r�:!�açf��� Vários
.

deputado� usa- pit�lor funcionará: como emprêsa público de fins be_ tendo em vista a boa-fê ou a manifesta Ignorância do

efeitos das turbulõncla!' tas
• �centu�u, qUE' o�trlbulr pa- ram da palavra, enaltecen· nefu:entes,. su�ordlnoda 00 Governador �o Estado, �- Infrator, ou no cas:J de ter êste procurado expontânea-

. a mlssao de c'l não ral- do os feitos da Marinha e t�aves do ?rgOO ço�p�te�te do. Secretana dos �ego_ mente corrigir a falta em que já incorrerá, poderá dei-----------

ra que QtJ Bras1_ I na defesa da CIOS do Saude- e AsslstenCla SOCial. com putonomla od
ar de aplicar multa em que ja. incorrera, poderá dei

tem as condlçoes neces- o seu pape
.

e das ins- ministrotiva e financeiro, bem como personalidade
x

dlla multa por equidade
sárlas ao.seu ddeSetnVOI�� �i��:õ;;b�:=�ráticas. jurídisc� própria!: I.d d

xar e ap car

'(Continua no �róximo número)
mento paCifico, en ro 00 suas Ina I o es:

.

-- -

• o) cola:"�orar com os demais órgõos d.:o Estado. da A PolHlca do Bolafogo e'Doze d eCapoelras Inaugurou Un;õo � doMunk;pio' no �xecuçõ.o"dos plonos onuo;s ...

de profIlaXia e de educúçao santana; (Cont. da 6.:l pág.} rica do Norte, pelas quais

Novas Instalações b) promover estágio de estudantes de' Medicino, dos sells pro!1ssI0n.I::;, Se. 'receberá, 'IIvre de qualquer
. t

enfermeiros laboratoristas, ou de quaisquer outras gundo o dirigente botafo. d€i"$pesa, quaren1la. mil dó.
pr.olongou..se 8,�e as "qu��o atividades ligados aos problemas de saúde; guense, essa é a resposta lares. Esta importâQc1a, d�
horas de dommgo. O -

c) colaborar em progromas de Saúr!� Pública e :fInal ao.s que se atraverem acôrdo com os paredros
TADO" agradece ao .S€cl'e Assistência SOCial que lhe sejam atribuidos pelos ór_ a conquVitar craqup.s pata. alvi-negros, demonstnl. que
tário ,Sr. Carlos ES�mdol:l.. gõos competentes. foguenses. conservando seus craqnes o
a gentileza do conv�t,.�. e.�. No qualidade de instituiçõo filantrópico, o Hos_ Anunciou tambêm o sr Botafogo só tem a ganhar r::
vlado ao nosso funclJl1l\tlú pitaLMafermidade "Mari�ta Konder Bornhausen" -Brandão Fllho que o n�ta assim não há posslbUldad<!
Sr. Gilberto Nahas, que p�r obriga.se a manter 33% da suo capacidade em lei_ fogo recebeu uma proposta de se dJesfazer de nenuro
motivos imperiosos n�o tos, e ser.viços_hospitalares par.a uso público, g�ÇI��i_ para quatro jogos na Amé. deles.
poude comparecer. to, sem dlstinçao de roço, <:or, credo, sexo ou rellglao, •

Departamento Nacion,1 de
Endemias Rurais

ATENÇÃO
Chama.se o atenção dos interessado: poro o E_

ditaI de Concorrência Administrativo que este Depor.
tomento está fazenda publicar nos dias 15, 18 e 19 do
Corrente mês no Diário Oficial do Estado, poro ven.

do de 5 jeep's WILLYS e 1 caminhão Che2�0)��62
_.--�

ELEViDÕif--
Vende.se um, antigo e em ótimas condiçÕe,s,. po_

ro 5 pessoas gr-odeado e com portas pantograflcas.
Serve também paro carga. Ver e tr�tar em Pôrto �A�
legre, a Ruo Siqueira Campos. 112::>, 3.0 andor, ')0_

10;34. Poro maiores informaçõe..,: Banco Nacional dll

teme,�clo S� A - nesta Cidade
16/6/62L __ ._

....--�-=��==-=.�.�
...

�'����������

Fl{)l"iflnópolis, 15/(1/62

PARTIDA� OE
FLORIANOPOLl� EM
DIA� ÚTEI� AG

9horas!
-

Tac�CruzeirD,da Sul

____________:.O_:ES=T:.:ADO�_-_O mais antigo Diário de Santfl Cata'rlDa
-----------------------------------

QUINTA FAOINA

O slmpàt1co clube Je Ca.

poeiras, Inaugurou vános

melhoramento .em sua sMe

Soda,l constando do pro'

grama: multo bem orz'3.nL
zado pela atua.l diretoria

que vem se conduzi11.do, Jl

altura na direção da 80

dedade, uma SOlrée que

PORQUÊ POBREMUNiCíPIOFLORI ANÓPOLlS UM
CBD tem 18 mi

Ihões para distri
buir entre os

Jogadores
RIO, - O sr. João Have

lange Informou que a CBD

tem Cr$ 18 milhões para

gastar em premlos com o

selecionado bIasllelro, caso

êle chegue até a !Inal, e

Isto sem contar com a gra

tificação pela cODQ)llsta do

título, que aináa não foi

estipulada.
o impôsto arrec.adodo pelo Muni 7

cípio é aplicado exciusivamente
em Serviços à População: em Es·
calos, Ruas e Estrados, Limpeza
Pública, Assistênclo Social, etc.

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNíCIPES

Á UNIÃO 49,9·1.

AO ESTADO 43,6·/.
AO MUNICípIO 6,5%

• Desenho!:
• Pc;Ilná19
• Pt"'uruc de

prcpaqanda
• faixas
• Flôm .. lo$

,

MUNICIPE

PAIU QUE TUA CIDADE NA\)
FIQUE MAIS POBRE, PAGA TEU
IMPÔSTO COM PONTUALIDADE

I
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Pá�ínl JlfgaBizacla PlIr JÓio-SEP.ITIBA-------·
Esla lõ1ha irmaJlada às demais do país. lem I{;olllpanha

de. atravél 111I1e. noticiola. o estupendo lei!o ia nluos re

presel!!ant�B na VlI Caupe Jules Rímel e. tem escultado com

85 cG"�d�ias eelessaís que nesses palricios têm alcllnçado.
lião ehsíante enormes s�Lr;ií&ios. não lendo inclllllve en

caraio as coDsequencÍlI IUI&llal' q�c adviram pira os nos

!OS j,gadores. lace a deslealdade qll8 usam OI seul adversá·

rios. su�rindo a dclic:encia 'Ecníca em relação aos insomp!
raveis hrasílelres. E1úet:r.!1l. rr:d;raí1D ullilragem laceio

sas. caso do jUt2 peruane, nossa seleç:ill>nl1r3[1assoD. !falhar
demenle a !��os os obsláculos e se manlem incólull:e, mrza
amm�Gda. si!:l1ple:men!� espa!!:o�a e dignificante, sob ID-

do� os lIspeclc�. erruaandt com Elia habilidade ii lo�os,

alim de alllng;rmcs, c!cmittgo. lrenle aos checos, o elimax de

uma odisséa glGriosa. z.rrebalando, nia lemos duvidas a

'CIlUPE JULES I'iH4:f:f" peia $eguncla vês conseculiva.

Todos 0$ adjetivos que procurarmos nos dlete.,

na rias ,.ão exprimem o valor desse maravilhoso

GARRII'-lCHA, outênti�o herói de todos nós bro9ilciros

/

Última heec: Gorrincho expulso do motch de
anteontem pelo inscnsotêz do jui· peruano, foi iut.,
godo. onte·m, pela FIFA1 e, em ccesequêncle de seus

p'f!dic�dos de atido disciplinarmente exemplcr,
todos que fizeram porte do julgamento, absalverom�
no por unanim:dodc.

Portanto. nõo mais tememos pelo sorte do en.,

Contra, com Gorrincho atuando em tôdo o 51.10 plcnl;
tllde técnico.

no Brosil, ocupavCl as manchetes dos jornais, em vir_

tude da drama ifttimo de que f6re vitimo, motivo pc ,

" qual. ,;. ... itos não acred�tovam na sua recuperação

-------- ___...

o camrtnenso Mellg.í.lvio
•

1..1'1111 siflll IlbjcLivo dos mJto;

d�);cn('"ntrad(t.� 1'(Hnent:,.-

rtl)s. pois quando a delc!;".:

r::iu deixou o Brasil sueetn

,II)T impusição da imprclI�"l

c (f,) nidio paulista como o

tilular aLlsoluto da jaqueta
que ,tinha como ocupante
Ui!!i. TOda"ia, multo

_

embo

ru ':
• C\TAltlNA" praU.�

UIIl e'-ct'If'lIte (utebol [oi

Ilrclerid'J vio;fAl que Didl

possui maior tarimba. dai

ndu haver tomado p.rte
('lU IWllhum dos n.osso:> J6-

No foto acima, os heróis nacionais, cor-fiontes. o espero do encontro decisivo, da domingo, quando
norroróc atraves o esporte, o nvssa mafS subhn.e conquista, ._�

Outro capitulo (I parte. é, Niwton Santos, que

com seus 37 anos dos quais 14 de futebol catedróti,co,

_.� constitui, conforme dtssc' c jorn;,"Jlista do "TIMES".
f de Londres, no maior jogador, em SUCl pos�ção do

j. Universo. em todos os rompes.

Abraç.ados, Zóztmc e vcvé, extravasam otdo c

seu contentamento.

Aliiado do Prclto contra o. checos o "Deus Neçro

Pcté". ia n>feilo do dtsrencõo, deverá poro ol.:-griq
de todos os brcstieíros voltar o integrar o

onzn nocionqJ

GILMAR, outro elemento
de realce da Seleção "Ca

narinho"� apesar de havt:r

falhado "0 I.nu flue retlun
dou no l.') tento da. sete ..ão
chilena.

-

Posteriormente �e

1'edlnbu. recebendo aplau
sos por suas admiráveis in

tervencaes.
"

AMARll.DO, o jovem e no

t;�\"el jogador nacional.
hoje consagrado f'm tod,) II

lIIundn, qll�"do lanç:tdo em

5uh�tituição a. PELt., re�

pondéu prl!5.nte, esstna

rc nao MI dois Inuquecívl'll'i
gols cul; tra B. "Ful'la. F.lpa
nhola" que 1I0!1 valer.... II.

c1flulfioo"!\o para rtll quar

ta!!! u foL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DL Na�olcão �e Oliveira: nnvo· �iretor
Executivo �o Plano üo �arvão Nacionai

,..

Estudou por outro lado D ínterêsses nacionais. A ês.
estrutura social e economí te principio não pccena
ca da Indústria carbomre. fuglr.o problema do caro

ra na França; Alemanha; vão brasileiro. A sua mtc,
Holanda; Bêlgica e E')t:l.dos sracão econcmtca (,Sv'e

Providências que objett
vem a redenção do pôr tu

da Laguna, no Sul do zs,

tado, a Implantação da In.

dústrta curboqulmtcc e a.

tos que proporcionem nos

trabalhadores em minas

melhores condições te vice

serão motivo de estudos

imediatos por parte C1D. Co

missão do Plano do Gâr�
vão Nacional, segundo re,

velou o dr. Napoleao fie

Oliveira, novo diretor cxe,

cutivo daquele oraeutsmo.
durante a sua permanêr,
cta em Crlcluma logo epõs
haver assumido o cargo :<0

Rio de Janeiro.
O dr. Napoleão de ouver

Unidos. 'ser equaclunada, entrosan
do o profundamente cem

a siderurgia a geracao ce

energia e � Indústria qui.
míce. P�.'eq9( todavtu
o entrosamentij_'da Indús.
Mia cervoelra

'

no ccmpte,
xo citado, Imperativo SP.

torna o seu fortalecimento
e racionalização".
Na primeira viagem que

acaba de realizar na r uaJi
dade de diretor execuuvc
do Plano do Carvão NacÍ'l

nal, o dr. Napoleão de OU
veira manteve contato com

Por ocasião de sua cossc

no Rio de Janeiro reauza

da no Gabinete do Minis_
tro das Minas e Energia
o Dr. Napoleéc de ouveirc

ao discursar anahzou a si

tuação da índustrta earbo

ntrera nacional e traçou
um programa geral .Jc tra

balho cuj a consecuçao se

gundo afirmou tará com

que o carvão brasileira ccu

pe o papel de retêvc que
lhe cabe no processo ae de

senvolvlmento do pais.ra agora elevado 2.0 prs!')
máximo do orgão que dl"t:l.

a politica carbonifera bra1>i

letra exercera até então as

funções de representantecie
Santa Catarina junto ao

Plano do Carvão Nacional.

Numa parte de seu dis., os representantes de Lagu
curso salientou Dr. Napa na- ocasião em que fOI hc.
'leão de Oliveira ser obVIO menageado cem um ban,
que os grandes problc-uus quete naquela cidade. NR.
do Brasil somente ?0dl'râ:) oportunidade, o dr. Napo,
encontrar solução acertada. -leão de 01lvelra ratrüc-su

Apesar de sua condrceo de -nernente planejamento d(! sua dísposlçâo de acelerar

advogado há mais ae 6/;2: ordem geral. , cs estudes que visam trens
anos se dedica aos estudos "As soluções tsotadea v-, formar o porto de Laguna
tendo Inc:u�lve repc:!seo_ afirmou - por mais c,m .ora em estado de estagr!9
tado o Brasil em 1953 n:1. sentâneas que pareçal:1, ln ção em um grande cs�oa_

Conferencia Internac\f)r;�l dem implicar no ChOqU3 c douro da produção e?

M

GCô'v�rnOfll'i�úa naYerl�ôs"m�ãrat"Sanr:râ d�aUtarrnã'�'

Itajaí.Açú, no trecro da. es
trada Subida Rio do sut.

Mais recentementa, roí Venceu a a firma Albuquer
sentir a sua presença 11a aberta concorrência públio que 'I'akoaka.

Grutinha, cujos preços são através de sua Força de

sempre Os mais reduzidos Transportes. Obedecendo a

da praça, serão, erceccto- êsse programa, o NTR

narmente, rebaixados, nos Ary Parreiras, deixou o

artigos para o inverno, põrto de Imbituba com um

Quer sejam para senhoras, carregamento de 40.000 sa

crianças ou homens. t cas de farinha de mandío

uma valiosa cooperação ca para o Recife. Também

Que visa favorecer exctust- o NTR Soares Dutra, cne

vamente as classes humll- gou ao Rio com um cal-

:;:te!d�m�a��i�::;aç:� z: ,t;r�:en�oo �� �;ae��: d��
soas de pouca .rortuna na Sul, escalando em Imbjbu
compra de artigos para ba onde recebeu mais ...

enrrentar êste uivemo, 10.000 sacas de gêneros.
ccnstderado o mais rlgo
rosa dos últimos 20 anos.

Quinzena camarada
FINOS AGASALHOS, EM 13 MENSALIDADES

PELOS PREÇO DE A VISTA
E

10% DE ABATIMENTO PARA AS CLASSI'S
POPULARES

na popularíssima
GRUTINHA

Hoje tem inicio uma

A referida obra de arte
_

��á��ros�o�P:��v�:�� ,:; Instituto de Aposentadoria e
;;0 íníctados ímeütatamen

Pensões dos IIl�usfriários
Delegacia em Florianópolis

EDITAL
CONCURSOS PARA AS CARREIRAS DE CIRUR

��,.oÕ�I��r�sr�rív����R�El��N����t.'i,(�sTI;�.
GAOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

•

430,�= !:�, c -419, C-420, C - 425. C_

Faço público, para conhecimento dos Interesso
dos, que as provas Escritos dos Concursos acima ref;
ridos serão realizadas em Flortcéópolís nas seguintes
Escolas.

.

�NSTITUTO DE EDUCAÇÃO DIAS VELHO
CADEMIA DE COMêRCIO DE SANTA CATA

RIN
E de ocôrdo com a seguinte escalo:

.
DIA 17/6/62 às 8 heras _ no _ INSTITUTO DE

EDUCAÇÃO - CIRURGIÃO. DENTISTA E ENFER.
MElRO

DIA 17/6/62 às 14 horas - no INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO - FARMACêUTICO E MOTORISTA

DIA 24/6/62 às 8 horas - no - INSTITUTO
DE Eg:iC�g/�2ÔS Sl��;a��' no _ INSTITUTO
DE EDUCAÇÃO E ACADEMIA DE COMêRCIO

ATENDENTE
Florianópolis, 13 de junho de 1962
Rodolpho V. Tietzmann - DELEGADO

15 - 17/6/62.

Ponte ue �enero
Uma ponte de gêneros

para o Rio e Nordeste, foi
estabelecida pela Marinha,

.. BOLA MAIS POtFEITA DO MASlL.

Auto-determiinaçãlJ -IX
Poeta e Pistoleiro

Tlbo oarvaino-.

vulsã.o telul'lca, pondo a

circular o seu j.ornal, r.1a.!

acabado mas teimosamente

combativo e agora com fel

ti .oposicionista. As emisso

ras haviam sido ret·)ma.

das pela legalidade, irra

diando atos govern:unen
tais. O comunismo perdera
a partida, sobretudo por�

que já não havia camp() de

pilhagem para a ::J.ord�

que engrossara o "tornado'

destruidor. Fiq\el Cast.:-o,
contudo tivera ai com Im

punid'\de, seu treino dt ex

periência para mais ta rde
fazer o movimento di) SlCr
ra Maestra, mascarando.�e
de dOmocrata e ali�iallúo

combatentes de todos o�

erectos na luta contra a li

so tesouro em jolas e arte

tatos de ouro, parec�_me

que de origem Incaica. As

grandes portas de gradis
de aço estavam ligada." ,i

corrente de alta tensio.

Quando os assaltante:>
�
a

elas se atiraram, f,)[um
�nstantãl�eamente eletro

'cutados, flc.ando um .icles

prêso a,os losangos d� cl)r

tina. VI fat.o seus cadá\'e
res. Tal fato atemol'izow o

bando, que pretendia sa_

quear os demais Ba!1cos,
nacions is e estrangelr.o,3 €

isso explica o motivo �e
haverem es mesm-os esca_

pados à pilhagem.
ProsseguIam, com,udo,

em atividade os grupinh�s
de guerrilha volante. Sua

• quinzena de excepcionais

j vantagens. Uma quinzena

� que recebeu a denomina

� ção Interessante de Big-
Shaw de inverno.

,

O estoque de agasalhos,
de A Modelar que, sem exa

gêro, 'Pode ser denominado

de maravilhoso, estará, de

hoje até o dia 30, a dIspo
sição da sua seleta fregue
zla, em condições magnífi
cas: 13 mêses de pagamen

tos, porém, sem o menor

acrésctmo sobre o preço à

vista e ainda sem qualquer
entrada. Assim, os mais

belos manteaux, tallleurs,
vestidos de lã, salas, esto

las de pele, malhas (excep
to Ban-Ionj e cobertores

poderão ser adquiridos pa
ra longos e suaves paga

mentes, exatamente pelo
preço das vendas à vista.

Quanto a popularissima

Considerando a margem
de lucro insIgnificante com

que são marcados 06 erü
gos da Grutinha, é conve

niente. deixar claro que o

descpnto dos 10%é a titulo
exclusivo de cooperação e

se
.

acha lImltado, exclusi

vamente, aos artigos de lã

para o inverno.

rarua de Fulgênclo üattsta

sargento míüor-áno. De FI
O corpo de eaitãn, em. del diria, em 1961, o ex pra

balsamado exposto em seu sldente coJ.omblano Rober.

palacete teve vários dias o to Urdaneta Arbelaez: "Na

pranto de um enorm-� ::Ies. Colõmbla conhecemos
-

bem

file de populares e a �ua a Castro dêsde 1948, (]uon�
Inumação no jardim. ou do agiu como incendió.rw

melhor, r.il parque re.>lden no "bogotaço". Afirmo if'to

cia!, a assistência de ueze e Indico aos que quei"a�l
nas de milhares �e oes documentar se o arquivo
soas. Desaparecido no lu da Polícia de Bogotá, G'1dc
mulú monumento, perdia existem provas abundt\'ltf's
o Partido Liberal a �ua tór' contra Castro.', se va pa Barranquilll'." e o

ça aglutinante, q_ue;;o se F.u e Arca resolv�mGS intelectuB_ p..:rtorriq'Jen-,;,'J
referida aos esf.orços � Da tran�fe"ir nos para o Hotel Enamorado Cuesta, qlJe
rio Echandia e Llera.$ nês Granada, vasto e alto cei pleiteava junto à Cor.Cel'ên

trepo internacional1sta co Cicio da Praça Santander cia a manicipação de sua

nhecldo. no centr.o ,da cldadê. lJ� pátriaj ainda sob a 1omt.
De outro lado Le�ndro vrandú nos, as'slm do jnto nação dos Estaàos Unidos.

Gomez, chefe cons�rva,1:ll' lerável cerco ao quartf!!rãO Cuesta, tipo miudo frnr'zl.

;:aad�a d�s:��:�o e.��a;:� :;�s�l�:la�e e:UI��!a il�� \ ,G;i�l�iji����s r:::soV�I,VOc;
do à sanha, inimiga. "El dos, pereceram os capitÃes nossos serões forçados pe

Siglo" era um mont!l.O de Mário Serpa e Miguel Hun 'lo "toque de qu&da" às 19

cinzas. O próprio e popu dra e os tenentes AlI/era horas, versos de sua euto�
lar uEI Tiempo" 'lofl'p.r� Ruz Holguln Gustavo Si:. ria, e!ll exaltação da "pe

danos, suspendo a lJuolir.a va, Campos Elias Tcost� e rola das Antilras". Era 0le

ção. Entretan';,o (..om um? o sub tenente Carlos Esco� de temperamento expl'.nst

�����lad:�::!:��03 im���� ba�ou à Avenida �i1enez :�ta�a alel:�dOD,:��:m;u;��
visaram novas oficInas e de Quesada. Ai se lo!:aliza gusto", o livro sõbre a vI.

redação num velho pl'MilJ, o Banco da República em da de Luiz Carlos Pt'estes

onde esteve a fim da con cuJ.os porões hã u:n fabulo versão espanhola.
'

Se Os fados h.ouvessem derrotado o Brasil, anteon

tem, no Ch.tle, contra o próprio, por evidente que esta
riamos sob comoção nacional.

O pú')O, que vem suportando a infLação agravada
pelo governo janista, não suportaria uma derrota do se

leciol/Udo, que começou meto de chumbo, chegou a ser

de lJra�a contra os espanhoes e sagrou-se mesmo de

OURO, contra o Chile.
J4 derrota serta o desa9S0SlJêQo. seria. o inconformis-

1'10, S""';h rr "r,·('lIrl. serif' ri desordem popular.
Daí 1'orque Ilâ.o .!sl(ll'a CIT(lda a nossa assertivrI ,de

"consigna" se reduzia ape
nas à desordem esparsa 0.0

"sangre,", perdida a torça
com que, antes tivera pelo
impeto e a compreSliao es�
peranças de triun'fo.

Achavam se no L:rran:td'l.

meus colgas Rocha � �an

deira, salv,Qs d.o inrendlp
do "Regina". E aí cunheci

o radialista hondurenho

Soza, que, à noite ao p�ano
cantava o "Se va C'l.iman

Era porém, como desco�
bri, mero agente comtlnl.�.

ta. Deu se .o caso de unl ti

rateio contra o último an

dar do Granada partido de

um edifício vizinhO, ã. di

rei ta, atingindo a roupar!J.
e ferindo embor&. de rns.

,pão, uma das arrumaCle,i ..
raso Em consequência, dês

de logo, um pelotâo do e.

xercito foi postado no .in"
dim fronteiro, ao lat1" da

�:e�:r:�e s:�anF::r�cl.'��
meu quarto do último Ilil.
dar. a redigir a cróniC:l

que remetia para o 13l'asll
via Panamá, .oiço estan'p!
dos embaixo, Abro a jan�"
la a ver o que se pa>�a. i!:',
do pelotão me vem o grL
to intimativo: "Cerr3 �a

ventana!" Procuro obede�
ceI', quase, tardiame:lte,
porque uma das balas ILcer

ta a semalha, caineto loe

caliça à cabeça. Algliêi:1.
do telhad.o, sõbre a meu

quarto agachado na plat!
banda havia disparado o

tevôlver sobre -O� soldados.

Desço à procura dos cole.
gas. Cuesta não está' ein
seu quarto. Mas, encontro.
o \10 corredor, mão enegl'e
cida da pólvora e � roti�

Ra manchada da .-Hljeil·q.

Já antes havia eu �(j[,l

Inslilulo de Aposcntador!a e

Pensões dos Industriários
Delegacia em Santa Calarina
1° O I.A.P. dos lndustriários por seu Serviço da

Assistência, nesta Cidade �to no 'Ruo Vitor Meireles
11, 3° andor, deseja contratar com Maternidades'
Hospitais e C-osas de Soude que disponham de Servl,
ços especializados em obstetrícia, a prestação de 03.

ststênctc ambulatorial e hospitalar às suas beneficio,
rias gestantes envolvendo o pré e pós natal e interno.
ção no porto e nos emergências obstétricos.

2° O Instituto elaborou "Normas Técnicos Mini
mas" poro disciplinar o atendimento de suas benefi_
ciários e indenizará os estabelecimentos contratados

segundo tabelas de preços variáveis em funçãq dos
suas instalações e do seu oporelho�nto.

3° Os estabelecimentos interessados no presta.
çõõ dê lalS-"S'I!l'9Tçt1S"'NIcontroTão no Serviço de Assis_
tência acima mencionado, todos elementos esclarece�
dores. As inscrições dos interessados deverão ser pe_
did«s por corto, até às 16 horas do dia 3 de julho de
1962·

FlnrionóDolis. 15 de junho de 1962
Rodolpho V. Tietzmann DELEGADO

15 - 17/6/62.

Mais de mil nomeações foram feitas pelo govêr'
no federal, antes da sanção da lei que as prolbe.

Mas, por aqui, um jornaleco 71wfalista vai ficar

de hlco calado, porque das mil, nada menos de 845

salram do MinistérIo da Viação, cujo titular é ude·

nista, .

Domingo vamos ch.ecar os checos.
xx xx xx

Mas o sofrimento continua. Ainda ontem pela
manhã o Brasil inteiro estava en suspense. Mais
uma crise. Como a' de 25 de agosto de 1961. Pesava

sobre a n�clonalidade a terrível pergunta: Garrin'

cha. serâ suspenso?
Depois tudo passou. Mané jogará domingo! E se

Pelé pelear, vai o campeonato, na finalissima, virar

pelada/
xx xx xx

Depois do 4 a 2 com os chilenos, encontro o lIus'

tre deput�do Doutel de Andrade, que vai logo de'

clarando:
_ Veja você, meu caro Guilherme, como é di·

flcil ser VICE!
xx xx X'...::

Entusiasmado com uma jogada espetacular de

Djalma Santos, um lageano me confessou:

_ Gosto desse negrinho prinCipalmente porque
êle se parece com uma chicolateira!

O centro atacante eslovaco chama-se Kadrava.
Confiemos em que não abakadrabe ...

xx xx xx

De Nels011 RodrigueS; "Feliz do povo que pOde
esfregar um Garrjncha na cara do mundo." "Vltórl�
selvagem". Quanto ao juiz: "Elchmann do apito.

Pobre juiz; cuja coragem Nelson
. desmoraliZ��

Apesar da coragem de expulsar um chlleno antes

Garrincha ... Ra;-;ão tem a Biblla: não ,1ulgueis!
xx xx xx

Domingo próximo será musical: se não fõr ulll

SI, será o BI.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


