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Garrincha, e Aymoré, dois opostos na seleção nacio

nal. Um é elogiado, enaltecido, endeusado e, na adver

sidade, como no caso da expulsão, veementemente de:
fendido e perdoado.

Do homem sünp!es da rua ao "Premier", todos o

idolatram.
O outro, severamente criticado até ontem; malhado

como Judas: e1lquanto o escrete não acertava. Hoje, às

t''lsperas da final, é esquecido e relegado a um plano
inexistente,

o que importa, entretanto é o "81"._ Estaremos, en·

tão de alma l('�'ada. Principalmente Aymoré.

EUA contin�arão aiu�an�o
a n m é r i c a latina

Washinston, 15 - f A.A.)
- -JS EUA cont!nüa.:a'l �,'

judando com todo.> \,IS seu:,

meios a Aliança Para o

Progresso na AmeI':c:t La

tina e também poder3.,)
auxiliar os palses 1.r, lie

misfêrio americanl).::t. re

solver os prob:em9.:> que de

há multo foram levant:l
dos, disse hoje o ;:,residen
te Kennedy em entrf\'jüa
à imprensa.
O preSidente nflrmÔIJ

qUe os ES\3.dos Ullidu:, de

vem continuar dando apoi.o
às dificuldades cncontr:l.,.

Republicas la(.no america·
nas sofreram as �onsequen··
eias de fortes baixJ,s nos

preços de seu.� !)c\)dutos
basicos,

Salário Fa'mília
Para o

Trabalhador

SfTE -paRtlíío-s��'
apOIIM AMARaL

Kruschev revelou que Estados Uni
dos ameaçam União Sovip.tica
TOQU10 15 (UPIl - A carta de xruscbev foi penes apelou a xruseüév

I

I"otqegue a Ikeda através para que eceítaeee 3.8 pro-
neverccce que 9 prmen-o., da embnísadc russa F'ul postas hoctdcntats sabre a

ministro soviético, Níkitu uma resposta ii carta de proscrição internacional tis

Kruschev, em carta ecvln Ikeda de 20 de acrn. ern calizadadas provua nuctoe
da a seu colega do Jupêc, que o primeiro mnustro ;ia
Hayato Ikeda, acusou ,O);

Estados Unidos de t'stnrUl1l

tentando oreuaear um ata.

que de surpresa', atorutca
à União Stivíétrcs. '"ç:1n:;tl

tul um ato crmtncso c ra-

Nas próximas quarenta te oito,horas deyeró su"�
gir o "ame do presidente do Conselho de Ministros.
A revelação foi feito- pelo mhdstro Amaral Peixoto�
que acrescentou estar a bancada federal pessedista

convocada pat.::l ttegundoafeiro próximo. a partir de
'

quando se espero seja o problema da formação do fu
turo gabinete sub�tido tio CongrelSo.

PSD COM �ORRELICiIONÁRIO
No últ....o encontro hoyido entre o sr. João Goua

lort e o sr, Amaral Peixoto, oIém do troco de idéias
superficial sôbre a reforma administrativa, o questão
do gabinete fo� f�aliJ:ado, ,

A propósito, reiterou o líder pessedista - e isso
seria confirft\ado em noto oficiol di'Stribuida mais tar
de pela bancada em Brsilia - que só estayo ereden,
ctade a discutir o nom.e do "premier" se êste SGlsse
des quadros do partido, Evitando indiyiduoli'Zor o os',

sunto, o presidente da Repúblico afirmou que continu
ovo no per1odo d:e conyer.çães i que tão logo os cnn

cluisse eeeveeerte es dirigentes partidórios poro discu
tir o ossuntu. I ;aLllI

560 MILHÕES DE HOMENS
SOFREM FOME NO MUNDO

Nações Unidas, t1S) ,FP,
- Um aumento de 5''-' na

renda nacional doa pniccs
em vias de desenvolvímcn,
to, daqui até 1970, ccnsc s

tui um dos objetives asst
nalados por um informe
do see-eté nc geral d2. O. N

U'I U Thant, para u -r

cento das xecõea trnrdas
em favor do ctesenvorvt,
menta", proclamado em

para aumentar :\ mversâo
de capitais, rnetncrar a

instrução e a f .. -macâo
profissional, aumentar a

produção attmentacta.
p'orar os recursos natu-sts
facilitar o desenvolvíruentc
industrial e a construção
rle moradias, utilizar do

melhor modo posstvel 'a
ciencia e a técnica e de

senvolver O comercio Inter

MISSA DE 4.°

ANIVERSA'RIO

O Govêrnc do Estado

M P O (Meteorológico)
oletim GeomaeoroMgiço. a�
TO. válida até da 23,18 ÀS, do
1� de junho de 1962
Negativo; PRESSAO ATMOSFERI·

9.2 mb; TEMPERATURA MÉDIA:
ADE RELATIVA MÉDIA: 90%; PLU·
25 mms: Negativo - 12,5 rnms: Nega,

- Grupos de nevoeiro cumular _ Tempo mé
EstáveL

.

dezembro passado por un-a nacional. catartnenses Drs. Nereu

resolução da Assembléia. O informe de U T!lnllt Ramos, Leoberto Leal e

A partir desta case. cs subünra que 'é e"traordiná, Jorge Lacerda.

":;;.��d�ln"L':::���_.� �.�.td.��i1�_.;
�'fé,�â-' exp;::,mão e·��r l1ul1ea tnfiI�.��.��1"Ii Jiiá.'F.�Il� oOvtP .;....-'....;_;__;:.....::.;.;:;;.;._.�
ca.

.

momentos em QU� o pro, no di!frlbulu nota convi-

A proclamação OI) "Dec� gr$so da cíencra permite dando às autoridades e no

nio do Desenvolvimento" realizar os sonhes mns es povn em geral para que
- surgido com base numa travagantes" de ::103S()S an assistam a êase ato de fé

Iniciativa norte aruertcane tepessados. Esta euuucãc cristã.

exposta ante o consresso - declara U Thant .� »eve

pelo preaídente K,;nn('jy suscitar nos palaes t>",qr
- deve representar um çados e nos que se encon

novo tipo de "Plano Ma r s- tram em período de desen
hall,' mundIal, com vistas vc'vímento a decisão de
a promover esroeçcs con, terminar com semetcente
centrados e intensificados estado de coisas.

o homem ao "Tratado" Ja., um ar contrafeito, e

I'Osna alguma coisa .sóbre o barulho da irradiação, Lá
vamos 7IÓS cutra vêz - fóra.

"Amarildo tenta a bicicleta, com Garrincha, aten

ção., é GOOOOOOOOAAAAAALLLLL! Cai a bandeja
de café do aeromóço, O telegrafista saí da cabina 1 aos

pulos, passageiros se confraternizam, o aviso de "Atar

Cintos" é gloriosamente desrespeitado - o homem do
"TratadO" murmura entredentes: - Absurdo!

A pa1·tida se equilibra um pouco, o avião se desequi
libra totatmente, devid.o ao tempo, Garrincha ê discutido.

_ Maior qv.e Pelé! \
_ Assim também não, protestam.
_ Não pon/ue? Onde é que eslá o Pelé? Mascarado

é que êle está, issosim!
_ Não diz bobagem. velho ..

A Comissão dt Legisla- - E o se7l1l.or, o que acha?

çii.o Social do Senado aprc. O comandante, de passagem, sentencia; - "cada

vou, por unânlmidade, o um no seu estilo·' ...

parecer do sr. Floriceno GOOOOOOOOOAAAAAAAAAALLLLL!!! MANÉ GAR-

Paixão, fàvorável ao p:-oje· RRRRRRJNCHA DE CABEÇA!
das para iniciar :;UP. e"c-

to que institui o salárl". _ Olha ai o que ó que eu disse! Novos puloo, o co

cução. tamilla a.J trabalhador. O mandante sai apressado do "toUete" para se inteirar;
No curso de l':un entre·

projeto foi encaminhado ã. _ De quem, de quem?
vista Kennedy declarou Cámara pelo Conselho de O cavalheiro do "Tratado dos Chatos", identifican-
que �lguns gav,âruos lati,. Ministros e estabelece o do' SI2 com os tipos retrutadoS_1lJ).,JjJ!�o, chama o aerom.ó·

m·).merlcanos se mostram salário· família, na base de ço.
morosos na realizAção dc cinco por cento do salário _ Ser{" que ufir. da de. baixar o volume, pergunta
programas de melhora local ao filho menor até" 4 azêdo,
mentos com recurso,:; pl'Oo anos, e deverá ser pago _ "Absolutamente; se bu'xar ninguém e$Cuta na-

prios mas que outros rea� pela empresa. O custeio do da," Falava o brasileil'o, não havia mais aeromôço.
llzan{ "um gl'and� e,sfol· benefício é feito por parte Daqui a pouco, não há nem comandante mais, -

çO". O primeiro manc\n�:l. da emprêsa, sobre a fõlha penso soturnamente.
rio não Identifico1J Ui! nn· de liahi.rio dO empregado, Ao - Está caindo",

Ções de um 0'.1 d:! outro proposição foi encaminha- - O que?! - a velhinha arregala o� olhos, sai1ldo

J;l'llPO, 11l::l.S o sGI''lOll t"m� Ói Ü C(1ll1j:;são de Finan& dr' SI/r! sC51a })(Im olir(t((jlilameILte a -(e/TU.

I ..
h_em que a l-,alc!.'�... ..:..,'._.i. :._�'.. ----:-�. __� __ ''''''-__ '�' _.

(CONT. N/i.úLT. PAG,) �.:..c..

4 X 2, I� tor��
Paulo do Costa Ramos

TUflo pronto pata a decolagem; vai, ser iniciada a

partida. O aerçmoço já nos assegurou que 'escutaremos
o jogo, atr:...;és do auto-falante de bordo" apesar disso
significar que iremos até Curitiba sem a minima comu

nicação com a terra. Tanto melhor� ningué1n atrapa
lhará.

Ao meu lado senta·r.e um cavalheiro com o "Trata
do Geral dos Chatos" à mão, Estamos sobre Copacabana,

lá vai o seu Mané; levantam-se dois ou três PU$'"
sageiros, - córner,

- E por aí que ','lOS vamos hoje, comenta o aeromo

ço, de passagem.

manda celebrar as II raras

de hoje na Catedral Mc�
tropolitana missa de .ls.0
amvereénc de tetecimen
to dos saudosos c nustres

(iovernador
cr é d i t O
Conforme vem se�ld0 am

piamente rlivulgad�, o gel!.

'�ernador Celso Ramos,
quando de sua última v::a.
gGm, conseguIu junt.o às

altas esferas fedem i!;, a li

beração de veJ"bas qac v!·

!:iam a consecuçã::> de seus

abj'\�tlvos desenvolvlmen...,
tlstas.

Neste sentido, ':era c ,'
vernador Celso Ramos êle
receber despacho teiegráfi.

.. co do sr. Leocádl0 Antunes

Presidente do BNDE. cu�o
teor trar#Crevemo�:

Informo Eminente g()\'cl.
nador liberação fundo F�
deral Eletrificaçfif) Serah

feita acôrdo crOnO(rilma.
obras eh'is Sotelea pt Pri.1
xima ��mana Ser,lh Li�ep.
rada primeira parcela W(I

lo', aproximado 130 milhões
cruzeiros pt Alendo:.a sau

dações Leoeidlo Antunes.

PRESIDENTE DA SOTEL
CA AGRADECE:

Em telegrama p.nviajo
ao Governador Celso Ra.
mos, .o Engenhell"J José

Hulse, Presidente d" Sor.�'f

ca, agra�ece as providen
cias tomadas por S. E;:c:a
com reiação à libançio do
fundo federal de eletrifica
ção.

Do engenheiro José Hul

se:

Venho presença vossi�
cia apresentar .,gr.t.deci-

=�:s ���t:ro;�:��nc:�:;
Bnde vg fim liberou' ct'c(li
tos Sot.elca pt So.ndaçõ('s
Ellgcnheiru José Iulse.

rl'csidcuLc SOTEL(A ....

to de certo elemento i.en,
tar prepara contra nós um

ataque de supreaa, mcatan

te o predomínio na upllcu
ção das armas nuctcares'

diz a nota de tcrusc.iev.

Essa comunicacún estava

relacionada com o recente

retníco das proves uuctece

res atmosfericas por parce
dos Estados tjntdos. xrus

chev disse que o presrden
te dos Estados UnidOS,
Jon Kennedy, "parece opt
nlar que os zstedoa Ijnf
dos têm o dirnlto de Intct.

ar uma guerra nuclear".

U1n aspecto da alegaria feita pelo Sr. Montenegro, o1lde

aparecem a antíça: e a atual sede do G. E. Vidal Ramos,
� na outra, um flagrante da "Marche aux Flambeau.x",

pelos alunos daquele estabelecimento escolar,

consegue
p a r a a

liberação de
SOTELCA

f'oi inaugnrado l·ecente·
mente na cidade de Pitts·

burgh, 1WS Estados Unidos,
um auditório público, que
é uma das mais rell01ucio

nárias cQnstrll,ç'es já ide"_

Ii:;adas. O atldi�óriu, q!IC
Lc::m cupaciclf\de 1)(0'(, lu

foto, aci�na, uma vista ex

terna geral da edificaçdo;
em baixo, urna foto, toma-
da de um ém.glllo Interno.
proporciona detalhes da
esJ.T!lV/· e uma .Yi$ta pa

n.orâmiw elo centro ,d�;:)
(;l(idd�•._�-�'"'::hi,

,

1Ilil lugares, é cobertp por
u.ma cIJll'utura móvel de
oito gigantesca,$ ldmlnas,
m.eUWaas ' semi·eiJ!édcas,
que se movimentam sóbre
'H'11l _J;'ilh_g c propQl"cio-
11< m , ariu,\ possilJilida(les
d.e cobertu.ra Cto local. lHo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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uneusr um aniversário da Batalha mais perfeitas e destruído- dos, destemidos.
Rubens de Artuda Ramos

Gerente
Dominlloa Fernandes de Aquino

Reaatore,
Flbl0 �berto de Amonm • Osvaldo ME,.\o.
Antonio Fernando do Amaral e Silva

Colaboradores
.

Prof. Barreiros Filho - Dr. Osvaldo �odrl&uesCabral - Cid Gonzaga - Dr. Alcides Abreu
- Prof. Othon d'Eça - Major lldetor.'io Ju-
venal - Dr. Milton Leite da Costa _ Dr. Ru
bens Co�ta - Walter Langa _ 2.ury Machado - Lazaro Bartolomeu _. Ilmar cervanic
- Prof. Paulo Fernando de Araujo Lago _

Haml)ton 8chmidt - A. êelxas Netto.
D�PARTAMENTO ESPORTIVO IRedator- P�dro. Paulo Machado

H(:d.,Lores. auxilIares: Maury Borges, Rui T
Lubo e Gilberto Nahas.

Colaboradorell: DIVERSOS
Representantes

Representações A. 8. Lara Ltda.

���; \2��5l9_2�ua Senador Dantas 10 5° andar

R�() Pauto - Rua Vitória 857 _ conj. 32
Porto Alegre - PROPAL _ Praca D. FeliciJ
nu 15 - conj. !I _ Tel.: 74-'W

.

Agentes e correspondentes em todos os mu
nldploS de Santo Catarina
I\owwlo'i rnemerue contrato de acôrdo com,
tahe)a em vtaôr.
ASSINATUkA ANUAL - CrS 2.000.00

�Ebi�:ÇltV,��8�e ;ei;,r:'l.;�h�?j.�(/ peles concet-
tos emitldos nos artigos assinados.

__

Manchas sor-dus . espmhos? .

Leite de'Co/onia
é ún!(O para sua beíera I

FAZEM ANOS HOJE
-- sr. NeY Castilho França
- srto. Gilda Souza
- sr. Gerson Valente
- sr. Japurá da Costa Fernandes
- sr. Antõnio Boobaid
- "''''0. Alice Peirelli
- dr. Prisco Paraiso
- srta. MJrio Delme Abreu
- sr. Joõo Aureliano de Assis
- sr Henrique Stefon
- sr. João Carlos Tolentino Neves
- sra. Palmira Simas Cunho

--------

-PROCISSÃO DE CORPUS CHItISTI
E D I TAL

Dom Joaquim DOmlngU�S de Oliveira, por mercê de

Deus e da Santa S,; Apostollca, ArcebiSPo Metropolita
no, etc.

AOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM, SAUDAÇAO,
P.A.Z E BENQAO EM JESUS CRISTO.

Fazendo saber que, sendo o próxImo dia 21 de junho.
consagrado à. magna solenidade de CORPUS CHRISTI
em que se homenageia a proprla Divindade do Misterlo
da SS. Sacram�nto, e para a�ender aos justos desejos d!"
nossos a.r.atlcs diocesanos: H:1vemos por bem confirmar
para aquela data a SOLENE PROCISSAO DO CORPO DE
DEUS que se verificará como segue: Reunidas as ASllo

dações rellglosas, abaixo e�pecl!lcadas, e naquela mesma

Jrdem, dent;::o e no adro da Catedral, um pouco antes das
16 horas - 4 horas da tarde - desfilarão ao sinal dado,
LENTA, CONTINUA E ORDENADAMENTE, precedidas da
Cruz processional, obedecendo ao seguinte itjnerário:

Praça 15, ruas dos Ilhéus, Artista Bittencou:t, Emir
R:Jsa, Praça Getúllo Vargas, rua Visconde de Our ... P:eLo,
Praça Pereira e Oliveira, rua Arcipreste Paiva.

A benç1.o, para que nlo haja Interrupção no }.>réstlto,
será dada, apenas no adro da Catedral, para alcançar
a t.odos os fiéis, havendo em seguld.:.. a CELEBRAÇAO DE
SANTA MIEfSA.

A ordem das Entidades e AssocIações no prêstito !rerá \

a seguinte: Cruz processional. Colégio Coras:ão de Jesus,
Asilo de Orfãs, Cruzadlnhos, Congregações Marianas fe-"
mini nas, Associações de Santa Zlta, Santa Teresinha,
Damas de Caridade, Apostolados da Oração, Ordem Ter
ceira feminina, Ação Catoljca, Abrigo de Menores, Cole
gio Catarlncnse, Congregações Marianas mascullnas, se

gundo a ordem de precedência ou costume, por último a

Irmandade d� 88. Sacramento, Clero e Palio
Cada Asso!:laçõ.o deverá apresentar-se com os respec·

tivos estandartes e di.stlntlvos. São perm�tidas crianças
na procissão só velltldas de anjos para abril' o préstito.

Os Cléls que não pudererr acompanhar a procissão
deverão postar-se nos passeios dns ruas do trajeto para
assistirem a passagem.

Para tomar parte nessa magna festividade convldam
se as meretlsslmas Autoridades· e a população em geral.

Aos fiéis recomendados o malar respeito ao SS. Sa

cramento, em que está verdadeira, real e substancialmen

_te canUdo o CorJXl de Nosso DIVino Salvador.
OutrossIm. louvamos e encurecemos o piedoso costu

me de ornamentarem as ruas e as Crentes de suas casas,
em homenagem a tão augusto Mistério.

Hipotecamos a todos anlcclpadam{'nte as huml)des
bençãos, nutrimos a certeza de que tudo correrá para a

malar gloria de Jesu., Sacramentado e honra da Religião
e da populaç:io t!orlanopolitana.

Dado e passado em Florlanôpolis, aos 13 de Junho

de,19&2.
'

Pt 4....�
De mandado de Sua Excia. Re·ima. .

(Ass.) Mons. Frederico H()bold, Vigario Geral e Cura

da Catedral.
Comendador Newton da Luz Macuco, Provedor da

Irmandade do SS. Sacramento.

19;'6/62

y comec/mersos Sociais

1 _ Logo mais noÇ--220'metros de

passarela do Maracanãzinho, a disputa
do titulo Miss arasn 1962.

- �
8 _ Domingo dia 24, nos .'laloes do

Clube Doze de Agõsto, a festa Infantil de

'São João", com quadrilha, e outras

brincadeiras.

9 - O Acadêmico de Direito Marcia

2 - Em coesa cidade,
Otacillo Amaral.

o violonista

Por-tes de Barros, Cal o vencedor do maior

3 _ Marcada para ás 19,30 horas, de bolo da cidade, no valor de crI 50.000,00,

I
ncje. a rcC'epção no cuerêncra Puluce ao pcln õrsnut« daR pllrtldnll ecmtnnnís are

��ani��d����cr�I�I!.��ll�a:r ;;r�ç��me�:: .:iiI cn.te, c 'l'ehccoeslcváquln Iugnslávta.

.aucamentc de mais um dos seus tabu- •••

, 'lJSJ�. L.
P. E.'pcrnllws que Os convldadcs

-hcguem prcctscuicme as 19.30 horas. lU - De parabéns o casai senhor e

senhora dr. Jose Hulsc IZalral, pelo'
nascímcntó de sua filhinha.

,
4 ,....... "A Prfn-eslnba 'de Ouro" a peça

InfalJ.il q\l� O�ny Burbn .evn ..a nQ 1'0:1-
: cro ,\. -irc de L..'Lva.lu, n j prÓximo di3. 11 _ Nos sal::e/; do Clube Doze de

,
quatorze. ,\;;OS[IJ, h '.ii) -ann.n .1 Nr.ttc '. n reste sob

o alto p.rtrocinln do ROjonJ y Cluh do Es�

trcitc.

5 _ Agradeço a gentüeza do senhor

e senhora On.ldino J. Lenzl. o convite pa-
rll a rece::;cib em scu apJ.rLa�lCnto que 12 - Com 1lrazer regist! .'Imos o con-li
aconte{;eu na ultima quana-fE:Jra. trato de ca�amcnto da dm. Marlene A-A

b:'aham com o dr. Berl.elJi - Aconteci

men.os Sociajs felicIta aos nol�'os e dlgna�
Cam\Jias.

6 _ Circulando com a debutante EH

zabeth Medeiro�. o não menos discutido

.'aulo Pereira Oliveira.
14 - O Clube Doze de Agosto está

,

cp�:tratando uma das maiores utrações do

7 - 03 Acadê.ni�os de Engenharia Rádio Brasiieiro, para uma festa em seus

hoje nos salões do LIl'a Tenis Clube, re- salões.
eepclúnarã o "society" para a elegante
festa que Norberl.o B:üdauf abrilhantará .15 .:._ O c!ichê nos mostra o 111a7le·
_ ,\ primeira festa d:!. Engenharia da quim "Jsabela.", que circula pela

Ellroval�lniversidnde de Santa

..
t:�tarlna, aeonte- em passarelas, alJlauqida pelQ. mundo ele-.cerá com entrega de dlstmtlvos aos Aca- gante feminino _ Na Europa, Isabela a

démlcos e também a entrega da faixa a presenta modelos do costureiro Nazaret
N"n.nwruda da Engenllana. .

�..A
• 't"':"C ·:::::s::u (. _ ... � .......!:J{S:U �

T. Seaborg, preSidente da

Comissãc de Ernegia Atõ

mlca,.a :!ducação nos Esta
dos UnidJs deve ajustar-se
de maneira que possa fa-

.

zer freOle à trés sItuações:
1) dedicar resursos cada vez

maiores ã. Inve3tlgação e

.�c desenvolvimento cientlil
'O, a Iim de manter uma

economiã de b:'l.ndancia pa
ra todos; 2) enconLrar lll[

dos de enfrenlar os nume

rasos problemas que resul
tum do rápido crescimento'"
da popUlação; 3) aS1>egurar
Que o pais, colocado em p:l
sição cemral no cenário
mundial tenha a direção
capacitada de que precisa
nos diversos campos para
pOder atender de maneira
efetiva às nossas relações
Internacionais.
Essas afirmações foram

felt.as pelo dr. Scaborg em
São Luiz, Misurl, perante a

Associação Nacional de
Juntas Escolares.
Em relação a recomenda

cões especificas, o dr. Sea

horg expressou que as ma- �

terIas )�ó.slt:as, para uma

educação liberal são o t:s·

Ludo do Idioma inglê.� e o

das matem{Ülcas. Qunntu
aI) ensino cientifico. mane

C'u-rsos em educação ou pe
dagogla receberam enfase
excessiva no adestramento
dE: protesores. Em sua opi
nião, "a pessoa que tem
bom conhecimento, que gos
ta de sua materla, e que
tem vocação para transmi
Ur seu conhecimento e in'
teressar a outras pesoaE,
rhega a ser o melhor pro
fessor.

professores que têm relaM
vamente pouca expe�iência..
no ens1r.o podem aprended
observando a auação dos

professores de primeira li
nha.

No que �e refere aós me

Llldos de enSino, o dr. Sea�

borg' expressou a opinião

CONVOCAÇÃO
ASSEMBL1!:IA GERAL ORDINARIA

Pelo presente ficam convocados todos os sócios con
tribuintes da Sociedade de Assistência Soelal prô Hospi
tal e Maternidade Sagrada Família, do Estreito, para a

assen.blela geral ordinária a realizar-se no Clube Recrea
(.Ivo "(I de Janeiro", no Estreito, na dia 20 do corrente, às
20 horas, para, em escrutinlo secreto, elegerem os 7 (sete)
membros da diretoria que regera os destinos da Sociedade
no per!Jdo 1962 1983 na forma dos Estatutos.

Lembrar poIs Rlachuelo,
é le:nbrar Marcilio Dias,
G:eenhalg Mariz e Barros

e Barroso, e não é sbmen�
te fa'.:Os históricos, mas

Sim os bravos que traçaram
para nôs o caminho de no

vas vitórias, na guerra ou

na paz, e glorificaram o

nome da Marinha no passa

dc'; désta Marinha sempre ..,.---------
fiêl as suas tradiçõe3, que

;lVUO�Ú\u��r:I'�:����o, ��:�
sentar ao mundo uma Es

quadra poderosa e capaz,
para defeza tie nosso imen
so litoraL
Reverenciemos pois a me

Jr.Ória dos herols que t.om
bafam no cumprimento do
dever e em defeza de nOS!la

Pátria.

Comemorando pois a pa.�
sagem do 97° aniversário de
tão glorioso feito. o 50 DiI,
trito Naval fez reallza·r na

Escola de Aprendizes Mari·
nheiros de Santa Catarina,
com a presença do Exmo.
Er. Almirante Jurandyr da
Costa Muller de C�mpos, e

todos os Oficiais e guarnl
ções dos órgãos sediados em
em Florlanôpolls, cerimÔ
nia alusiva a data. Nessa
ocasião foi lida a ordem do
dia do Exmo. Sr. Chefe do

Naval do Riachuelo, trava
da no dia 11 de junho de
1865, quando nossa Arma

da, escreveu com letras de

ouro no grande livro da hls
torta Pátria, mais uma pá
gina de heroísmo.
Nossa história está reple

ta de epteõtücs marcantes
de heroismo de nossos ho
mens do mar, desde 08 prI
mórdios de nossa necrona
lidade.

Entretanto, Rlachuelo foi,
segundo as palavras do Oe
neral csõnc, "A salvadoro.
da causa da aliança", quan
do, mais uma vez, nOSS(l:;

marujos empenne sam-se
em defesa da soberanía e

integridade de rréssa Pátria.
Nóssa Esquadra, não éra

tão poderosa como a dos

Paraguaios, superiora em
, número de navios c homens,
mas, a bravura uo, que

guarneciam "Amazo
nas", "Jequitinhonha", "1

guateml '; "Mearlrn". "Ara

guari", "Beberlbe", "Belmon
te", "Ypírangu" e a vaten
te -Pa.maiba", levou-nos ii
v.tórta.
Os sinais içados na adrl

ça . da "Amazonas", foram o

preludio da vttórt.i memc

rúvel, de que jamais se 01'
vidarão os brasileiros. '

"SUSTENTAR o FOGO
QUE A VITóRIA E' NOS

SA"; "ATACAR E DES

TRUIR O INIMIGO", e o

mais significat.ivo dos si
nais traduzindo a ordell'
du grande Chele Barroso:'
"0 BRASIL ESPERA QUE
CADA UM CUMPRA COM

ras que estas sejam, está

ainda, e sempre esta rã, na

dependénola das qualidades
de bravura, de resprendí
menta e de patriotismo dos

que as empregam.
Jl: 9.0 valor humano; de

que os herois de 11 de ju
nho de 1865 deram provas

tnexceotveís. que a Marinha

presta homenagem, emocío

nrm',e, na data de hoje.
O bina) Içado na Fraga-

O SEU DEVER'.

Hoje, com o pensamento
voltado para aqueles ho
mens que, em defesa da
nossa soberania, se coeri
ram de justa glória em Ria

enceto, buscaremos no epi
sódio niaís decisivo da nos

sa Hístórja Naval o exem

pi'), (Í ínapír-acàc e o eettmu
lo de que prectsnmds. a to
do instante, para levar a

nossa querida Pátrtu ao seu

verdadeiro e grandioso des-

til "Amazonas", concitando tino!

nossos homens à vitória, Ary dos Santos Rangel.
tmnscedeu do seu signin- Almirante de Esqundrn. Che

eo.do comum o firmou-se na re do Estado Mníur da Ar·

tradição naval brastletrn co mada.

mo símbolo da confiança
na ação dcs nossos maru- Gilberto Nalws

Berreiros
Sábado 23 de Junho Festa Junina
Grande Fogueira de São .roão e Jogos Popumrcs

DOMINGO. 24 DE JUNHO
FESTA DO SAGRADO CC'RAÇAO DE JESUS

AS 730 horas - Missa paroquial com Comunhão de
todos 0.'1 devotos do Sagrado Coração de Jesús;

IIs 9.30 horas - Solene Missa cantada:

As 15.00 horas - Concentração de todas ns zolndo
rns e zeladas e aras. devotas do S. C")raçiio;

I\S' 15,30 horas - accepcéo de novas Zeladoras c. Z{!

ladas;
A:i lU De horas - PROCISSÃO DE CORPUS CmSTI

E'l1 seguida: Missa Vespertina:

--x--

Np<>se::; dois dias haverá B:trraquinhas com Alp!m, A

mendoim. Batata doce, Melado, Pinhão, Quentão.

Toda .. as pessoas com o nome de JOAO. sii.o considera

dos PADRINHOS, e são no.��os CONVIDADOS DE nON

RA.
,
__ x_-

FESTEIROS
JOfLO Aqulnr..
JO:lo Rita

Jo[io Clwl'rman
VISTO

Pe. Justino Corst.jenR
VigáriO - Fl)ne 6268

FROGRAMA DO MES DE JUNHO

Dia 16 _ Sábado - Soirée "Bahia à Noite" em

benefíc:.J do Lactário da Cosa do Amizade dos S�-

nhoros dos Rotarianos do Estreito
Dia 19 - Terça.feiro - Cinef"Y),.")

•

Dia 26 _ Terço_feiro - Cinema
Dia 30 __; Sóbado - Festo de SãO Pedro.

NOTA: Â Diretoria d" Clube comunico que, nos

dias de festa o Secretaria fun:::ionorá dos 14 às 1',
horas nõo atendendo POis em hipotese alguma o

<;(llir:ltocõ ..... <lf' convit-e-s. opôs êstp horório

Estreito, 11 de junho de 1962.

Herval Melim - l° secretário.
19-6-62

(ompànhia Serrana de Eletricidade
COHL

testou que deve Iniciar-se (em organização)qlJanto anLes e que pode la Assembléia Geral de'Constituisão
z�r-se até desde o primeiro São convidados os, subscritores d9 capital da
glau. Companhia Serrano de Eletricidade _ COSEL -,\ Cem organização), a comparecerem no dia 26 de ju_
QUALIDADE \'hC' de 1962, às 10,00 horas na sede do Centrais L

IÉtricos de Santo Catarina S.A. CELESC - à rua

Almirante Alvim n.O 36, no cidade de Florianópolis,
o fim de deliber-arem sõbre o laudo de avaliação d0s
bens oferecidos para int.:gralização do capital social,

com prazer a apl!caçiio do aprovação dc projeto de estatutos constituição defini_
pressão publlca em nivcl tiva da sociedade, eleição da, primeiro diretoria. con_

local _ de condado e esta selho fiscal e conselho consultivo, e fixaçõo dos res_
pectivos honorários e remunerações.

Referindo-se aos cursos

{'ursos suplementares. o dr.

Seaborg Indicou que verb

dual - para conseguir a

educação de "alta qualida-
de" que contenha progra

moas académicas so!idos pa
ra todo estudante capaz e

menos pressão para impt;;·
programas suplemer.tares

pa�:a�t�OSa�s u:�L�daant:�:�l_ �,U;.:..
Aureo Vidaf Romos - Diretor 16�6i��ente

Florianópolis. 13 de junho de 1962

Fundadora:
Companhia Catarinense de Forço e Luz S. A.

Batalha Naval
do Riachuelo

Marinheiros do Brasil!
Decorridos quase cem anos

do magnífico feito rle Bar
rosa em Riachuelo, não es

tão menos presentes em nos

.'Ia memôrin nem menos Vi
\oos em nossa gratidão. os

eplsôdios herôlcos, e grandlo
sos da luta travada er.tn.
as valentes Aqnad:'ls do
Brasil e do Paraguai.
A hm;nanldadé atravessa,

no momento, uma época
em que os adeptos Inconsl
derados dos valores mate
riais vivem dominados pe
las re.alizações espetacula
res dà. técnica, e em que o

real e
\
a fantasia, sem limi

tes, não fazem mais senti
do e levam o mundo a um

destino cada vez mais pro
hlemático e desolador.

Conquant.o a espantosa
evolução dos engenhos bélj
('os e a consequente modifi
cação dos proceSIlOs de eom
bater tenham Introduzido
rndicais alterações nu con

duta da guerra., o sucesso

[ On�LDO 'UL.O
I -

� FIM DE SEMANA Embora 'seja hoje sábado. o fim de se-

mana �e translcriu para domingo e isso, parque, .toda
mundo estâ pensando, esperando, torcendo para a che

gada do domingo.
O grande dia do último sofrimento. (
Mas, que sendo de sofrimento não será proprlamenle

de agonia.
O sofr':nento scmelh:l.llte á convalecença que termI

na pela Cl'!'a do doente.
E' que será o fim da Cap::!. do Mundo.
E entra com multa esperança e quasl ccrter.n de vi·

tÓrla.

Hoje e a preparação.
A espera com ansiedade.
Já amnnhã n:io há mais remédio.

F!�allsslma.
Mas. quem há que pos.o;a mais duvidar?
A torcida estâ forrrada.

Brasll, Brasil, Brasl).
Será o des:lfõgo.
A vltôria.
Brasll·'Bl".

Então, multa confiança, multa. calmn, muita. cf'rte7.n
na grande vitória final.

As:mnto?
Maior do que i:s1.e?

Melhor do que éste?
E Oarrlncha jogará.
E talvês a surprêsa de Pclé em campo.
E tudo de acor(Jo.

'�rnslL Brasil, Braall.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de relevoÇ"ão,' ponto sorteado, dcv"ll/h e s Gratifica,,:5.o de nível uni

Portorio Ministerial n. 229, de 21 de autub,,, de 1960 --. - - ---

ttvcs �i:P�:b�t��r�efo:or�:t�!�t��t�ed��:;:i�t��o��gO; A. GONZAGA
Pensões.

O Ministro de Estado dos Néooctos do Trabalho
usando da atribuição que lhe confere o <lrtigo 91, i_'

�:e '�e dr�g�f;st�tf�r��ci�:��od:�e;;���e� �ce��� Ruo Trajano, I') - Sala n.O 7 (Edificio São Jorfle
se referem os §§ 3.0 e 4.0 do artigo 253 do R,egula_
menta Gero I do Previdência Social -expedido pel"
Decreto no. 48.959 - A, de 19 de setembro de 1960,
a fim de que, sem embargo do obtenção do fim 'liso.
do pelo ortiqo, nõo se ooanhom. entraves excessivos
On movimento, normal dos trnns�ções ali referido:;.
notadamente no setor imobiliário .dodo sua peculia_
ridade,

Resolve expedir os seguintes instruções es

peciais o respeito:
I - As certidões nenativas ° que se refere o § 3.0
d,., artigo 253 do R.G.P.S. serõo exp,edidos pelo Ór_
gõo Local do Instituto em que fôr matriculado o em_

prêsa f! v�l""rão cela período de 30 (trinta) dias con_

tados do doto do sua emiss'õo Um Piano. Preço de Ocasião Trotar à ruo Con_
2. - A certidão poderó ser sucessivamente revolida_ selheiro Mafra, 154
do po)' iguais periodas de 30 di�s. mediante declara.
cão nela feito com o necessário aufenticidode Dela
Órqõo Loco I d., Instituto, uma vez que p'E!rmoneça o

estod., de inexistência de débito por r,rorte do emprê_
sa nos têrmos dos §§ 1.0 e 2.0 du art. 253 acima re.

fe;ido previamente verificado nos registros próprio<i.
4. _'Enquanto o In'stituto nõo tiver modêlo especi(11
paro,... "recibo f'special" o que alude,? § 4.0 do ,:,e�
cionodo art. 253 ooderá ser êste supnda pelo propno

('ortõo de protocoln dn recebimento do pedido de cer _

tidõo, UJ'OA ..v.el. OLtO' ctÇlf! CQne;tem 30m f_lg��:-a, oe;

et"menfos exigidos p('l,., referido S 4.0 a sa�er: doto

de entrado do requerimento e menção expresso 00

ossunto do r('qúerimento�eque no próximo número

REPRESENTAÇÕES I. SCHNORR 5. A.
Assembléia Geral Ordinár;acrs

Ficam convocados os
I

senhores ocionistcs do
"Representações R. Schnorr S.A." poro se reunirem
em assembléia geral ordinário, a reOIiZOf_e;i" no dia 7
de iu1h() de corrente ano às 15 'horas no sede social
à ruo JeronimQ Coelho n'o. 5, 2.tl andor, nesta cidade.
o fim de deliberarem sôbre a seguinte '

ORDEM DO D1A
o) - Tomado de contes do Diretoria e .conhect;

ment .... do seu relatório sôbre cs negócios sociais do
e>o'<ercício findo;

b') - Exame e discussão do balm1ço qerol C'll"
to de lucro!' e perdas e parecer do Conselho Fiscal;

c) - Eleiçõo dos membros do ConsDlho Fie;cni e

fixoçõ..., de seus honorários;
dl - Ase;untrrs dp interêsse social

Florianópolis. 31 de março de 19G2

FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA
COPOEIRAS

INCORPORAÇÃO E VENDAS DE IMO'VEIS

PROGRAMAFone - 3450

1.0 Juiz - Sr. Dr. Dib Cherem e Exma. Sra.
2.0 Juiz - Sr. Emeterio Silvo e Exma. Sra.
Festeiro - Sr limo Nascimento e Exma. Sra.

Tem Para Vr'nder
- Aoarto ... ",.foos de 2 f' 3 DUc:lttO'
- Casos dI! M ..deirQ tiOS Barreiras
- Terrt'no.: Morro do Geraldo _

DIAS 22. 23 e 24 DE �·JNHO
Dia 22 - 60. feiro - às 19,30 hs. r- Noveno
Serviços de Ba(, Alto_Falante e Borraquinhas

Dia 23 - Sabado os 19.30 hs. Noveno; Serviços Je
Bor, Alto. Falante e BARRAQUINHAS

Dia 24 - Domingo às 8 30 hs. Misso festiva
Dia de Sõo Joõo)

.

às '5,30 hs. Procissão do imooem �e Sõ() Jr>êi"
itinerório: Ruo Diõ Cherem, Joaquim Carneiro
e Compolino Alves (Bairro do Butio)
às 19 30 hs, Noveno
às 22,00 hs. Queimo de fogos

(Paulo Rudi S.-h""rr)
(O!Zor Teske)

(Ra$ita :)ehnorr)
Diretores

Jardim Atlânttc:: ... - Jardim ·Aero�
part� e nos Barreiras.
Pagamentos o ('ombinur,

19/6/62VENDE-SE
CONSELHOS DE BELEZA

Unhas Frágeis e Quebradiças'5/6/62

Dr. Pires vulneravel para o aparcci
Abrilhoritará os festeios nos dias 23 e 24, uma

afinada BANDA DE MUSICA e haverá onibus pera
o centro até os 24 horas.

menta de um proeesso infec

As Propostas dos EUA e União Soviéti
ca Serão Estudadas em Genebra

Entre defeitos da;s �ioso ou �czem:lijsadQ.
unhas, a fragllldade cons

titue um dos I;l1als frequen
teso Raras são as pessôas,
scbretudo as donas de ca·

Quanto â. causo. da fra

gilidade das unhas pensou"
se durante muito tempo
que fôsse 'Um deílclt .órgâ-

A DIRETORIA

GENEBRA, 15 - Uma sub_comissao das NaçõQs
Unidas espe<;ial.izado em estudos s4lir����...__ ��1aAJ' .lA.&.'IUA...� ...I,
rol docidiu d'Ivklir-se e+n três secçõ���"

-

........L"IKW �--.J. 11.
fim de examinar os propostas dos Estódos u'hiJOs e

'

União Soviético relacionadas com ós ·usos pacíficas Rua Almiranle Lamego 310do espaço. r

sôbre°oss����o2��� � ��:��s��d��� ���f::u ��!��S ENCANADORES
belecer imediatamente os grupos de trabalho, que Os candidatos deverão dirigir_se munidos com
se encarregarão de onoliSCIr os pontos satisfatórios e os respectivl,.S docum'cntqs o partir do dia 18, das 7
práticos de duas propostas norte_americanas e uma às 1 I horas.
soviética apresentada" no semana passada, na se_
mana inaugurol da conferência.

As propostos norte-americanos pedem (J criação
de uma pista jnternac(onal de to�uetes inter_�onti_
nentois de sO;1Jagens dedicados inteir.amente o fins
pacificas e o intercâmbio de informações científicus
e técnicos relacionadas com o explor<Jçõo do espaço

sider1' proposta soviéitica pede o desenvolvimento das
relaçã� do sub-comitê com vários organismos da
ONU, tais como a Organização Mundial de Meteoro_
logia, o Uniõo Internacional de Telecomunicações e

o Conselho Internacional de Associaçães Cientifica,>,

sa, que já não tiveram es- nico de certos· corpos. como
se lJt'oblema. Aparent;efrltri' jo�' ejfemplo, o calelo. Dai
te é uma coisa sem impor
tâncla e um pequeno peda
çu de esparadrapo colado

a indicação de comcr ali·
mentos ricos em caleio c

mesmo administ.ra-jo inter.
namente ou por 'injeções vi
sando·se com isso suprir o

orga.nismo daquela dericlcn
cia, e como consequência c
vitar o enfraquecimento
das unhas..
Hoje pensa·se· numa mi

gem congenita ou glandul:n
(tiroidel. Mas ao I:"tdn dI'
uma causa geral, não se PI")
de negar, entretanto, (11H'
outras (1ucstões mnltn mnls
e"idenciáveis são capm>:('s
de promover um esiadO' d('
fmgilldade un�uenl, como

se obM'rva em peS,�OflS nul'

manipulam certos liqUidas:
€ssência de terebentina, es

sências minerais, éter dl'
p�t!-oleo. O emprego de de
terminados cosméticos. co·

nhecidos como removedores
de cu�ícula ou solvcnl('s,
também citados Cf'mo res·
ponsáveis pelas unhas se"

nprcsentarem fracas, sobJ"f'
tudo quando possuem um

teõr mais forte da suh.<;t'i.n"
cla básica de Que são feitos
(tllcnlis). Outro.tr prDpara
dOfl e meios emnrel"ad')s o'))'

ocasião do tratamento das
linhas (manicure) sào tam
bém responsabilizado" ti"
modificarem a contrxtll\'ft
ungueal como a acetona
(dissolvent.e das �ol'dul'n�)
mas, sobretudo, a questão
do ljxamento.
Corno tratamento evitar

os desaluegantes e solven
tf'S de teôr forte, B lixa ('

aplicar a-9' deitar uma pc·
mada á base de colesterina
retirando·a pela manhã.
('om o auxílio de um sabão
neutro. Internamente acon

selham-se diariamente a

vitamina A - (dose fraea)
(I. ainda, gelatina do comél'

na parte em que a unha
rachou resolve );) assunto.
Mas e um IDal que deve 'ser
combatido não sómente pe
lo lado estético como, tam
bém, porque inCOmoda e,

ainda, pelo fato de que as
unha.ll lascadas estarão su"

jeitas a Infestações por co·

gumelos p; oduzindo a\ mo

16sL!ali chamadas onloom1·
cose:> em que elas ficam
enegrecidas e defeituosos.
Havendo também urna so

lução de contln'lidnde un"

IPleai pode exle'll', eomo

conse(1uêncin, ponto

Jorge Lacerda
(4° ANO) 17/6/62

A [runilia de "Jorge Lacerda", convil.. a os parentes
e amigos, pnrl>. assistirem i missa que mandam celebrar

dIa 16. as 8,15 horas. na Catedral Met.ropol.italla.
Dc,�de já agradrcf'1ll ?l todo,� que comparecerem

6--6-62

ELEVADOR
Vende_se um, antigo e em ótimos condições, po_

ro 5 pessoas grodeodo e com portos pontográfico,>.
Serve também para carga. Ver e trotar em Pôrto />,_
legre, à Ruo Siqueira Campos 1125, 3.0 andar, 5(1_
lo 34. Poro maiores informaçõ'e-:,: Banco Nacional do
ComérCio $. A. - nesta cidade.

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

Departame!1to (entrai de Compras
A V I S O

16/6/62

PORQUÊ FLORIANÓPOLIS t UM MUNiCíPIO POBREO Departamento Central de Compras a.viso oos

interessados que tôdos os Concorrências (publicas e

administrativas), Coletas ue Preços e Pedidas de Ma_
terial mesmo publicados e expedidos, ficam suspen_
sos até ordem em contrário, que será publicado n�

Diário Oficial do Estado no jornal 'O Estado" e ne�_

te Departarr.I>nta.
.

I MPOSTOS PAGOS PELOS MUNíCIPES

Ã UNIÃO 49.9·'.
AO ESTADO .. ". ,., .. 43.6·'.

AO MUNiCíPIO ...... , 6.5-'.

Compras, em 7 deDepartamento Central de
(unho de 1962,

(Hermes Justino Patrianayal
Presider"te

15/6/62

o :impôsto orrec.adado pelo Muni
cípio é aplicado exciusivamente
em Serviços à População: em es
colas, Ruas e Estradas, Limpeza
Pública, Assistênclo Social, .tc.

010 12 _ têrça_feira _ NOITE DOS NAMOR,ADOS,
promovida pela Faculdade de CiênCIas E_
conÔmiccs.

Dia 16-sábodo _ SOIR�E DA ENGENHARIA, com
o conjunto melódico de NORBERTO BAL.

Dia 23 _ ���o _ Festa Jun1na, com Bondinho,
pinhão rapoduro, vergamota, "tc.

NOTA _ Reseno de Mela. paro as fe$tas do'

dias 16 e 2), na Relojoaria M,:,lIrr

-RA'DIO PATRULHA:' SOCORRO
. ,POLlOAL DE URGENCIA TEL. 3911

,

MUNICIPE

PAIU QUE TUA CIDADE NA",
FIQUE MAIS PO aRE, PAGA nu
IMPÔSTO COM PONTUALIDADE

CiO (sete gramas).
Nota: - Os nossos leito

res poderão solicitar quol"
qUf'r conselho sobre o tratn
menta da pele c cabelos no

médica especialista. 01'. PI

res, á rua, México, 31 -

J:"tio de Janeiro, bastando cn

via!' o presente arLlgo dê,�

tf'---;Ol'n�1 e o endereço com"

pleto pllra a l'eSpO:5tll. •

_�__,=.1 � E C A D A C. Ã O

...,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QUARTA PAGINA

Dr. flávio· Alberfo de nmorim
-

-

ADVOGADO'

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

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

Estomago, intestinos, figado e vias bll1ares.

consuttõrto:

I -. Rua Jeronlmo ccêrbo, nO lB ,a,u 21 e 22.

�'� neestêncta:

� Rua Zão Jorge 32 fone 2721.
Diilriamente das 15 às 18 horas.

>

o\tende das R às 10.30 bcraa no Hospital d� Caridade.

DI. LAURO DAUBA

CI:llica Geral
- - M'CDtoo -

Especlall.t�A em runléstla de senhoras e vias urt
·ná·las. Cu.". radbal das !nfeccçõ&. dgU�a... e ere

nrcc,e, do "parêlhc. �enJto·urtntu1o em ambos a.
-oexoa. DotIll.98I do aparêlho D1pBtlvo • do _te·

!ma nervoeo.
- , ,

HorárIO: das lO "'11,30 hOfas e da.!! 14,30" 17,00
,bocas. _ Consultório: Rua Saldanba M",tinho, 2
1.0 ande!'. (e811. dia Rua loão rlnto) _ Fone: 3').4&

·Residêncla: Rua Lacerda C',.outlnho. n.o 13. (Cbá·

,cara do Espanha) - Fone: 8'148.

-----------�_.__
.

-

'fAIXA POSTAL 50

FLOHIANO'POLlS - SANTA CATARINA

ll] SAMUEL FONSECA
CIRURGIÀO.OENTISl A

Preparo de covidodes pela alta ..elocidod•.
"C�DEN AI�OTOR S S "'HITE

i(odiologio De. ,tório
CIRURGIA (PRÓ1'ESr BUCO-rACIAI
Con�ultório: Rue; Jerônimo Coelhc 16 _

la ond'Jr _ Fone 22:S
lEacluII;vctm<.!ni'e com hora. marCD6....

.. -

ATENÇÃO
SEINIÇO DE MUOAN;AS URBANAS INTER

MLJI .. ICIPAIS E IhITERESTADUAL.
Ncio é np"''''<:<;óro () cngradamento dos móveis,

Intormaç�<: ó rua FranCisco T",lp-.tino, nf'3A
fone 3305

-.-�------- -------

Prepare-se para o Futuro
c.��C1uirindo loles de terras, pequenns chácaras
ércas poro indústrias em

BUREIROS
no �'8AIRRO YPIRANGA, or-.de está situC'ldo (' Grul-)O
Eseclor !ocol

CSw interessados prxlerõo dirigir se diretamente 00

ESCR,ITORIO DE VENDI' ') DE IMOVEIS de

0110 julio Ma'in�
R.uo Ff'lipe Sr.hmiot, 14 - Sobrado - �o:-o.

2347 _ Flnrianópolis
SERVIÇõS T'C"ICOS ADMINISTRATIVOS

OJlllANIZA,ÇAO E REORGANIZAÇÃO DE SER
VICOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA. _ 160

��� FLORIANOPOLlS SANTA CATARINA

I,t 6

DR. MARIO GENTIL COSTA
MSDIC O

OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALlZAÇAO NA CLINICA PROF. 't

JOSE KOS, 00 RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORlANOP(,LIB

HORARIO DE COI'-SULTAS: _ Das 14 às lP �oraa
Pela manhã, hora marcada, inclusive aos sábados

Telefope: :i:íJ89.

CONSlJLTO<UO; - Rua Ten. suveree is - ConJ. 203.

!:.J..IlFW10 PAATHENON.

-ruNltA SAN-IA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
.

Angustia _ Complexos - etequee - Manlas -

Problem8 üco Aeetrve e sexual.

Tratamento pelo znetrocnocue com ar.esteslA

lnsullna�erapla .....: CaJ"Olvwlullipll:l

pSlcot.erapla.
Direção 1105 psiquiatras --.

DR. PERCY JOAO DE BOrtEs�),

DR. JOSE Tt.VARES IRACEMA

DH.. IVAN BAS'TO� DE .'\NDRADE

CONSULTAS: Da.-, Ui as 18 horas
.

Endereço: Aven'da M�uro Ramos. 2M8

(Praqa Etelvina Luz) -- Fone 37-53

Pltu-lnnópolts, 16/1/62

Dr. Walmur Zumer
Garcia

Diplomaoo peta 'acuidade
Na.eional de ctedlcilUlo da

�venidade do Brasil

Ex-interno por concurso da

Maternlda.de-EsColf'.. (Ser

vIço do Prof. octávlu ao

dngues LUna). ex-tnterco

do Serviço de Cirurgia do

Hospital I.A.P.E.T.G. do Rio Há. nas bibliotecas c-u geral pessoas en

de Janeiro. Medicc do Hos- carregadas do tombamento, catalogação

pIta1 de oandece e da Ma- e distribuição dos livros de acôrdo com

termdade Dr. Carlos corrée. os métodos em uso. São os bibliotecários

PAI.TOS - úl"ERAÇOE� que, Via de regra, apenas tem por função
- DOENÇAS DK St:NJlORA!} issa parte técnico-administrativa de tais

_ PAR1:0S SEM nua p�h.. ínsütuíções.
método pSico-prorl_lat,ico Com relação, no entanto, ao que diz

ccneunoríc: Rua acsc Pl�' It respeito às consultas, uma vez que o ín

!AI u. 10 -- das 16,00 !iS teressado ou consulente não disponha de

��� !:::�d��en�:le::: meias ou não esteíc opte a consultar: por

'0�5 _ lo.{�'õJdêllCjl:l. I"f.uu :a::�n�: �;::��:ia;:.rillca-sc um ,senão

"Curso Prp.oaralório Continente"
DATILOGRAFIA

TAQUIGRAFIA
PU-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO

AULAS PARA CONCURSO!'"
CUR:SOS ESPECIAIS ........,r

PAR� PROFESS"�ES
DE DATILOGRAF'A

_ Baseado nos mais lj1ordc"_os proce••.,. peda·
gógicos.

� Equip"da com móquinD' nowen

Oi,iqidc. ;..'!Io:
PR<'F. VICTOR FERR'IRA DA SILVA

HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNO�
Foço suo inscric;o o Rua Dr, Fulvj", Aduét:�

anti..,ol 24 de Moia, 741:1: - 1" ando,.
€STREITO -=IorionóctGii,

I�� WAlI pU,h. ici�a!t�,
• 1-' em St•• C.tarina

,�

e
.

Confecção e cons.rvaciO d. ·pllnil.
,

em toda o Estsela

R:fernan�Q: M';c.he.d:o.6 1G endar--fGne 2..q 13

�
_

- fLORtANÓPOLIS-

NOTl'(iAS E HPORlES pua
RA'D!O lJAIlUJA'

----_.

Dr. Ayrlon R. m �.,
CLINICA OE CRJANÇA.�
Con!'Ull&as: Pela manu«

no BO!pital dI" Caridade

A tarde, DtI tlonsulturl.

das 15,311 :Js. as 17,31' Ls.

CtI,.SUlWriu: Rua �un .. !

Machado, 7 _ 1° aOdlt.l -

kJ .. roee 278'

ResIdência: Rtuo Pad! t

�ma, 83 - Te1.. foDt> :n-'II

e tJCAÇHE>
�Orientador Bibliográfico

Prof. Angelo Ribeiro _ Curso de estudiosa se t ...r na proibitivo pelo seu ele'

Medidas Educa.clonala dO Instl- vado custo), por não terem condições ou

tuto Nacional de Estudos Pedagó conhecimentos necessérroa Quanto a. loca'

gtcos (M. E. C.); Curso de 'récat- tíaação daquilo que deverão procurar por

8, ...0 - C('rrcspúndf'nte COLUMBUS

8,55 _ Reporter ALFRED

10,30 _ Rcsenha ESj)Ortiva I"INZANO-FIREST'JNE

10.55 -_ Informativo CASA BRunQUE
11.55 _ 'Repr>r",er AL:to'REL>

1225 _ Correspondente COlUMBUS

16.00 _ r:::o. re::spondente COLUMBUS

16,55 - Reporter ALFrll!:D

,t;I.!O _ r..:..�enha J·7

lr,55 -- Cnrre5pondente COLUMBUS
19,00 _ Momento Eswrtivo BRHAMA

21,00 _ Reporter ALF'RED

21,30 - COi'reropondente COLCMBUS
2205 _ GRANDE INFORMATIVO GUARUJA

Dl partar.. ent,os de NOTICIAS L ESPORTES _ Tels,'

38111 _ 3832 Râdlo Guarujá de Florianópolis - A

M��R POTtNCIA RAJIOFÓNJt.::A DE SANTA CATAn.r.
.1ii�iíi�i'Ifj�ilil

Onda nlédla _ 1 CO kcls - 5 kilowatts
Onda Clf:a'TA - 5,97f kcls _ 10 kllowatts - 49 me

AD'JOGADOS
ADVOGADOS.

DR. HÉLIO PEIXOTO,

DR. MOACYR PEREIRA.

PREVIDli:NCIA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Julga
me-'1to e Revisão.

, Apo'sentadorlas.
Benefícios; etc.

QUESTOES TRAB.....LHISTAS,
CtVEL e CRIMINAL.

Rua Felipe Schmidt n'i' 37 - 20 ,,-ndar - Sala 4

Das 9 às 11 e tias 14 à� 18 horas.

Dr. Acácio Garibaldi
.. S. 't'hi��o

A:JVOOADC'

Escritório espe�lal!zado

Questões tral:.alh!-:uts.

IrlrnlnJstra1;âo dI'! ber.s

irrlÓv€!s. Defesas fi�cals

!;tua Felipe Schmidt. l4 _

l.n IIndar'- FOl'lP.F' 2!'il! •

2216

...._----_.

-. - -

Terreno Van�e-:ie
Missa de Aniversário de Falecimento Vende-" um 'meno na

• praia rio "'Meio", em Co-

queiros, loteamento 10 Sr.

DOUTOR NEREU RAMOS !:::::. Faoilloa-,e o paga-

DOUTOR JORGE LACERDA
DOUTOR LEOBERTO LEAL
o Governo do Estado convida as autoridades e o

pove pa�a n Missa que será. celebrada, nd Altar-Mór da

Ca�eclra! Metropolitana, as 9 horas do dia 18 do corren

te, ppla passagem do (40) aniversário de falecimento

aos i'ustres brasileiros. Doutores Nerêu Ramos, Jorge
Lacerda e Lcoberto Leal

junho de 196'i

Tratar nesta Redação
com o Sr. Osmar

Cr$ 1l0.OOCr,OI).

5-�1I2

oaSTA DE cHÉr
ENTÃO PECA tAPÊ ziTf'

Agradecimento
nmo Sr. ses sé revezando dtlrall�/� zade de todos àqueles MiII

Diretor do Jornal toda f. noite no vetórto tares da Marinha dando à

"O ESTADO" Inclusive com uma ceri� família el"llutada,' todo n.i
Solicito a fineza de V$, :nI,a�I):����' Q�::dotOd�: pôlo moral c materls.l.

:�c:;r: :Oa�lrmS;;r:, �a -o tMtro, fato que
A,fncíosamente. !-gradece...

por um motivo justo de com�rov.a a bondade e aml Maria .nácia M;elo
agradecimento el gratlClãu, --;::.__ . - - - -- ----

qu, 'ocno públloo, "",q,te Sérviço de Assiste"ncia Méd.·ca
e a grafdão o mai/i bclo

dO�...S��!ir;9n�Oes :�i����l� Domiciliar e de Urgência
�,:g�:::e:,"�e�::�en, .:.::- Delegacia Regional de Santa Catarina
gado da Escola de A,pr"n S d Mdi,,, Maeinh,"o, V,"""to eção.fI aterial
Guilherme MelJ.o, o io·tem

,h"o de e,pmnça. OU, aI. Edital de Concorrência
;:�:;a seguir a' car�elro.. , Comunicamos a reaberturl' da concorrência' nO

Quiz o deQUno q\te .s�us 1, pub!icada no Diório Oficial de 16.3.62 pagino 3,
sonh-os fôssem desfei�!)s pe

cem referênCia o reforma total de viaturas. '

lo trágico aconteclnle[ttO. dos 112�ir'T8�:��sà rua Alvoro de Carvalho. n.o 70,

gr�����:;��� :::e:i·��'.:;�·{ ;�,� Flark'n6P,oIis, 11 de junho de 1962 .

Sr. Comandante da E3'�ola Ailton Firmino Cardoso
'T1�.I.

�:mA:�nodl:�: :����le���' Eng. Seçõo de Material

clars, Gua'rnlção e Apr.�n
dizes, pelo multo qU0 fize.

ram, colocando 'condu<;õ�3
à dIsposIção da famlHa,
mandando rezar mis.�a de
corpo presente na Capela
de Escola, com os A!,)tendl

CINEMÂS cartazes �o �ia

ca de Ensino para oncíaís do

Centro de Instrução "Almirante

Wandenkolk" (M. M.).

Tomando-se como exemplo a nossa

Biblioteca Pública temos venrtcedo; nas

vezes em que lá. vamos, as dificuldade.'
pelas quais passam aqueles rapazes e me

ças que, acorrendo àquela Instituição. em
busca de elementos para execução de

seus labores escolares tbiograrlas, mono

gráflas, prepare de lições de História ou

Geografia, etc.), não dispõem de quem as

oriente, convenientemente, na busca dos

� llvros ou manuais. necessários àquêlen
fins.

Quer nos parecer que tal fato evídên
cte r-ma falha da instituição que, educa

tiva por excelência, deverá dispor de al

guém cuja função seja tão somente a de

encamínhah e conduzir os consuíentes
(principalmente Of neõütos e ínexpeeten
tea) , quanto à toceueacão do assunte ou

da matéria a ser ex�mrnad.� ali co.n.sul.
tada.

Parece-nos que muitos estudantes dei

xam de se diclglr à bibUo,téca, embora

multas vezes não possuam Ofl livros necce

sérios ao seu trabalho é -""elltudo (o que

�ara a grande parte de '�ossa Nve�tude

r.i"e lIAO JOSE
Centro Fone: 383..

ás 3 -71h - 9\12 hs.
Ronald GoUas
Grande Othelo
Costmha

Norma. Blum
O DONO DA BOLA
Censura até 5 anos

r.ill.lm
Centro I'one 1435

ás 4:f:! _ 7% - 91/2 hs.
Brlan Ke1tb...

Sul Minoo
Susan Kohner em:

. O CRIME CAMINHA PELÀ NOI1'E

Superscope
Censura até 18 anos

Chi .. HOlY
roNB 343.

às 01 e 8 bs.

Donald Slnden
DIana Dors em:

A COSTELA DO DIABO

�i mesmos,

De acôrdo com O· atual sistema de en

sino que obriga os alunos, mesmo os do

curso médio, a apresentarem trabalhos

préucos e que, por conseguinte, os levam

as pesquisas e às consultas (o que, de fa

to, educa e Instrui), têm todos necesslda

de de recorrer as bibliotecas para a cole

ta do material e preparo dos seus traba

lhos.
Em assim sendo e considerando que

as bibliotecas sômente atíngírão as suas

finalidades quando, a par de suas boas

organízacóes, possuam elementos orien
tadores Que possibilitem aos consulentes
o encontrar os livros ou assuntos (melhor
dito), que Ines interessem, cremos deva

existir, em cada btcnceeca, um odenta

dor bibliográfio.
Tal elemento, embora nada conneces

se de técnica bibliotecária, deveria, no

entanto, ser conhecedor bastante de as

suntos gernts e, especialmente, bibliogra
fias. Vale dizer que a função deverá ser

�:e��: ��u:!gu::;tan��eel:�:d:o:!�dO:
que, muitas das vezes, não estará em con

dlções de atender e ortcntar os coneuten

tt".s na procura dos assuntos de que estão
necessitados.

.

Com tal medida estarão as btbücté
cas aparelhadas a melhor atender às suas

finalidades culturais e ecucecronete. E'

de se acreditar, também, que des'tarte o

número de consulentes possa aumentar

'uma vez Que todos os que buscarem essa

instituição a procura de material para a

execução de seus trabalhos escolares en

..centrarão aIí, por certo, quem lhes pos
sa asststtr na direção de seus trabalhos.

Florianópolis, 13 de junho de 1982,

AngelO Ribejro

17 -6

.; '" O .. R I c: O
" RÀINIIA DAS BICICLETAS, :tca Da li - •.
r.nn:_:lIfolrn Mafra D.O 154. dt'l um lado a ...

� de PEÇAS B ACBSf!O\uOS, e do ODUo a

� de PlNTVaA8 • C'X)NClRTClI. _
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Cine GLORIA

l!!streJto Pone 82�
ás 5 _ 7Y2 -. 7lh hs.

Jeck Mahoney em;

FALTA UM PARA VINGAR

ClnemaScope-EastmanColor l

Censura até 14 anos

Cill.OOElIU
EstreIto Fon�: 8295

ás 8 l1s.

Terence Morgan
Joan r::ollins e.,:

3 MA'SCARAS DO DESTINO
CensurcL até 14 anos

CiAe IAJA (S Josél
ás 8 hs.

Rory Calhoun
Gianna Maria Canale em:

O SEGReDO DE MONTE CRISTO
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Juizo �c Direito �a se�unda vara eívcl oe flnrlanópolis
EdiJ�J!eCL&t�.�ª�,. ç,o�p,.� p.!.��!�� !!In!�pl��ld!��o

AYRES GAMaA, Juiz de venda como tendo somen- representada por uma 11- propõe, observadas as for
Dlrelt.o da 2. Vara Cio te, à área de 360 m2 c:'m nha inclinada que liga a malldades de estilo, a pre
vel de Florianópolis, as seguintes qonfrontaçoes extrema do oeste com a rua sente Ação de Retificação
Estado de Santa ce- que, com o decorrer dos Bento Gon�alves. Ora, diz

�

tarlna, na forma da .tempos foram mudando; o art. 86CJ do Código ClvU.: de A'rea e respectivo regia-
lei, etc.. frente com a rua Bento SE O TEOR DO REGISTRO tro, citando-se os ínteres-

FAZ SABER a todos
Gonçalves fundos com her

DE IMOVEIS NAO EXPRI- secos incertos por edital e

cetros de Crispim de 'rat,
MIR A VERDADE, PODE· por mandado a Prefeitura

Norte com a viúva ManoeHi
RA O PREJUDICI}.OO R3l_ Municipal de Fh)rlanópol1s

e sul com Euzébio Nicolau CLAMAR QUE SE RETIFI· e os confrontantes, acima

da Silva, tudo transcrito no
QUE. Como vimos, nossa citados para contestarem,

Registro de Imóveis desta legislação não considera (? si quizer, no prazo legal,

���s���nti��C;:T�� Comarca a fls. 353 a 354 do r�giSLrO imutável, lntransi- findo o qual por sentença

Por Iode o conteúdo da pe-
Livro n.c 5, Auxillar, sob �lvel, permItindo que si

n.v 422 3.0 _ Acontece, po-
e e não exprimir a reaítâa

tição e despacho seguintes, rém, que o requerente cone
de jurídica ou a verdade

��;��;A�OS a;�os �a��!� tatou que na realidade o
dos fatos, ser mollit1cado,

��Oq�A��i�erente PE- t:r:���i��, s�;o�:O��i:���: �:���tc���r:�� ':
crito apresenta uma área arts. 227 a 228 do Decreto
multo superior aquela que

n.c 4857 d1sclpl.iDfL tais re

PETIÇAO DE FLS. 2 e 3
constada escritura 4.0 _

nríceções si se trata de

"Exmo. Sr. Juiz de Di-
Que o requerente quer, a-

simples engano de tomada

reito da Vara Cível da Co- ��r�r:z�.��ca�e�t: !��;�: �i�U::,d�:a!�sdl���::::: ��
;;��l�,a �:�!�:I�O, PEc�: a área do terreno, que na

nome das partes, erros de

do, comercIante, residente �:���:Sdedi�p::::�ta:s c��� ::�r�!::s o�e �:f;�:�::
:al�O��%�i��i ne:t:�pe����� frontações atuais: ao Leste etc ...

, a retiticação preces-

mente, expor e afinal re- �:.�: ��!e�Se�to �:n���:� :::s:'ed�::nJ:!���;��n;
:�;��:: \oV:_E��:"em°d::� ao Sul numa extensão de

do interessado, desde que

de 31 de mala de 1930 o re-
44m�85, representado por não haja possrbnídetíee de Goulart e sua mulher. De

uma linha perpencícuíar a
prejuízos para terceiros. termino que o prazo de ct

rua Bento Gonçalves, com Mas, si a alteração é fun- tação de edital será de

terrenos com quem de dl- damentcr já não basta o trinta (30) dias. FpoliS,
relto a oeste numa exten- aludido processe admjn18- 23.5.62. (as) Clovis AyTes
são de 17ms45 com terrenos tratlvo, sendo então neces- Ga!1la".
de Antonío Apostolo. re-

série Ação Contenciosa ce. CUMPRA-SE. Fpolis., 1 de

presentada por uma Unha natureza real I> rito-orai- junhO' de 1962.� Eu, (as.j

perpendioular aI extrema nário, em que serão obrt- Jair cosé Borba, Escrivão o

sul; e ao norte, numa ex-, gatoriamente, citados todos subscrevo. (as.j Clovis Ay·

tensão de 46ms35 com ter- DS interessados. Assim nos res Gama, Juiz de Direito.

ESTADO DE-SANTA CATARINA--
------ e::!n�0::����:�n.. 6;soB:: Confere com o orIginal.

JUIZO DE DIREITO DA 'VARA DA FAMILlA E SII Direito Civil _ Direito das

���;���NIA DE FAMILlA E SUGESTOES
•

Coisas 2.a EdiÇão de 1955,
pago 390" Pelo exposto quer

u requerente promover, dl-
-----------------

quantos o peeeente editai

com o prazo, de trinta (30)
dia" virem, ou dele conhe

cimento tiverem, que, por

querente adquiriu, por com

pra, de. Ricardo Pedro

Goulart e sua esposa, Do
na Libanla de Oltvetrã
Goulart, um terreno e ca

sa sitos nesta cidade ã rua

Bento Gonçalves n.c 17

2.0 - Que por um lapso n
eou constando da respecu-

EDITAL DE CITAÇÃO DE AUSENTE E� LUGAR
DESCONHECIDO

(As.) Owolc'o Arêos Hc-r.,

Juiz de Direito da Varo do Fomilio e Su.

ue V. Excja seja determina
da a recncaçac ora pedi
da, ao Oficial do RegIstro
de Imóveis desta comer-

ce. Protesta-se provar o

alegado por todos os melas
ue provas em direito aâmí

nces. Dá-se a presente, pa-
ra efeitos fiscais, o valor
de cr$ 2.10r.OO. E. Derert

mente. Florianópolis, 22 de

mala de 1962. (as.I Mario

Laurmdo, advogado".
DESPACHO

"A, façam-se as cttaçõee
requeridas devendo serem

citados, outrossim, u:s ven

decores Ricardo Pedro

Jair José Blorba
ESCRIVAO

r ..... ;

- i( -

-

QUINTA PAOtNA "

-------- --',",----�'------

''it-. f,

Course of Conversational English
"*MÉTODO(!,YÁZIGI�'

fLESSON NINE

To do = "!oe'
To cut = cortar

To take. balh = tomar banho

VERBS - VERBOS

To nress = vestrr-se
To wash = lavar
To comb = pentear

To eneve = barbear'lM!

To brush = escovar

_ Você Quer lOmur rafo! comigo? - Sim, Quero. m.. s tenho _ Nêo. Você tem que tomar banho.
Que lavar o rosto.

- Eu nlio goslO de
chuveiro.

- Agora. voeI! tem Que se
barbear-.

_ A(]ul está o aparelho _ Prefiro lima
ue unrbeur. f'Il1volhn.

- Culdodo! não se corte.
- AI!

SENTENCES
IhavebreakfaslatB('ven.lJlteen. Jdon'lhaveJunchat
eteven.

\Vllal time do you neve dlnner7 J have II at seven

.forty·flve.
nerore each meal J wash my nanes and comb my natr.
Alter each mea!.1 brush my teetb

Wbatdoyoudo�fore breakfasl7 I take a balh,shave,
and dreu.

Do you ecmetjmea c\'t yourself when you .mave? Yee,
'do,

I' 18 .... 'mY QlPUsht ·No, II Im·t. ks mlrie.

w:::= rlwr·. thOt? h \t rrune! No, It I.n't. lt'.

Who8e t1�1I .re tbese! The red one', mine 8nd the blue
ol1e·. your•.

Wholle Ihoea IIre those! The bruwn one8 are nune and

.j
Ule black onel are your...

XVI Igualmente ne1:essárle. Dai

o trabalhe de. adaptação

- Você tem que escovar
ce uemea.

15--6-62
FRASES

------------------------�------------�.---

ESCOTISM,Q
Ao ser recebido novo ele

mertlJ no grupo escoteiro

'Precisa fazer a promessa a

qual se obrIgam tedos

quantos deseJaltl praticar

preciso, afim de que os ne

vas adeptos do escotismo

não Ignorem a realidade
dos fatos. A essa prepara

çãO esta Incluida a promes·

sa, que o escoteiro terá de

"Alei" Condena Artigos das Leis,
o D�ut�r OSWALDO AREAS HORN, Juizde D"e,'o do Vere de Fcmlüo e Sucessões de Aumento de hiquilinato
�a Comarca de Florianópolis, Capital dõ RIO _ A Aliança Eleito- bateram ou votaram 'Contra

El�;�do de Santa Catarina, na formo de lei, ral pela Família vai mamo os artigos. Na mesma l·e.

FAZ SA�ER aos Que o presente edital virem, ou dê "
restar-se contra artiges da união, foi aprovado voto

I:. conhecime,:,to t.i�e�em (expedido-·nos �utos. de�A:' le� d?, aum.'�1:f,dos tJmc1o-' ::� le�:raoTtJX:lfpr��çoo de DesQUlt� LltrgIOSO, n.O 1.701. registrado a fo. narI�s federais, por consl

lhos ,54v .. de ltvro n.o 4, em curso nêste Juizo, e em
derá los atentatórios à In- proibição do fUme "Os ca

Que e autora - Gertrudes Mario Kersten Silvo. e réu tegridade da famUla. O faJestes".
Antônio Autron ��rigues Silvo), pelo presente edital, teor dêsses artigos foi clas- Hoje, per ".eterminação
com prazO' de tnnto (30) dias, que será ofixado no sificado como sendO' pior do Conselho, e sr. Baltazar

sede. dêst€ juizC', no lugar de costume e. por cópia, do que a implantação do da Silveira enviará aos

publicado por uma vêz (1) )"\0 'Diário Oficial do Esta divórcio, pois - segundo os presidentes dos partidos
do". e duas (2) vezes no jornal "O Estado", CITA o� dirigentes da entidade - politicas da Guanabara car O QUE VOCI DEVE FAZER PARA ACOMPANHAR
senhor ANTÓNIO AUTIlAN RODRIGUES SILVA' legalizam o amor-llvrEY e o tas aprekentando o man!- O CURSO "ENGLlSH AT HOME"
brasileira, desquitado, residente e dmiciliodo em lu: adultério. RA!lStrlções da fEelsetlOtn"a1ini,cl�dind'dn Aq1U1,.n,'e'_

I - RdeOCm",ntogrOSO,SelmiÇÕ,�!i Q["SeT'AãOOo��blicados, todos os

gor ignorado, para. no prazo de trinto (30) dias, Que mesma natureza teram fei· u. ...... v O

correrá da doto da primeiro publicação do presente tas a. artigos da Lei do ln- vem em conta o seu prO" 2 - Com q lição recortada, ouvir todos os domingos,
edital, se fazer representar no causa por odvogado quUinato. gragrama quando da es- às 9....15 f;lo,os pf"l� 'Rádio Guarujá a grovaçãC!l
le�almente .h�bilitado, e conte�tar ou nã.e no prazo Essas decisões' surgiram colha dos seus candidatos. das aulas, a fim de assimilar com perfeição
legal, o pet1çoo e despacho abaixe tronscnto, alegan. durante a 'reuniãO' do Con- Fói anunciado que a Alian- a "ronúncia correta.
do o que lhe of.�recer em defeso de seus direit�s sob selho DeliberativO' da ALEF, ça não vetaria nem apoia- 3 - Solicitar ao Instituto de Idiomas Yázigi o mo-

pena .de, de�orr�do o prazo .rtlqrcodo, se con�l�erar realizada ontem' à tarde, ria, de público, nenhum teria I adicional de orientação didático I)U os

perfeito o crtoçoo, e se� haVIdo revel_ e te� inICIO o
sob a presidência do si. Al- cand1datoj ficando lua lições que faltarem.

prazo poro o cO/1testoçoo, no formo do leI. (PETI_ f d Baltazar da s'lve�ra ação 'icstrlta
.
ao esclarecl� I, - As terças-feiras, ó noite, você pode compare-

'çÁO, DE FOLHAS 42) "Exmo. sr. Dr. Juiz de Direito
re aR Sã Jo é 9� 21 � mento sôbre os candidatos

cer 00 .Instituto de Idiomas Yázigi, à ruo

'do Varo Civel do Comarca de Florianópolis. GER. nad
ua os, •. ,

e os
.

programas dos seus Trotetno, 14, poro assistir os aulas de conver�

TRUDES MARIA KERSTEN SILVA, brasileira des. an ar. saçóo �ue seróo oferecidos, srotuitamente,
Quitada, do lar, vem por seu advogado aboixo ·ossina. A ALEF decidiu ainda <partidos.

o tooas 05 interessados. Bosta ·j'lscrever-se,
do, expor e requerer o V. Excia. o seguinte: 1 - Que que, embora sem citar no-

__ com antecedencio. poro garantir o horário,
no ano de 1.946, processou.se nesse Juizo o desquite mes, denunciará ao elelto�

litigioso da requerente contro ANTONIO A,UTRÃN rado todos Os membres da

RODRIGUES SILVA tendo sido por sent.enço ·dotada bàncada da Guanabara q�e
de 9/10/46, decretodo o desquite requerido. 2 - foram favoráveis aes arU

Que conforme ficou provado nc feito, o réu obondo. gos condenados. Ao mesmo

nou ° lar no ano de 1.924 sem que se tivesse até a tempo dará p.mpla pubUcl
presente dota noticias suas. 3 - Que homologado c daae aos nemes dos parla�
desquite deixou.se de proceder no inventário é por. mentares cariocas que com

tilha dos bens do casal (a�t. 642 § 2. e do CPC) e

Que era constituido unicamente de 1/6 (sexta parte) RErpOSTA�D-E KENNE-DY--A--k'-R--SCdo ;móvel obo;xo descdto
__
herdado pelo reque"n,te, J U HEV

r quando ainda solteiro,' no inventário de seu !=l0i sr.

Carlos Kersten. 4 - Que agora, desejando alienar o

porte que possui no referido imóvel, requer: - o) A.
valioçõo da porte 90 imóvel ref.e,ido no ítem 3.0. a_

valiação essa Que deverá retroagir 00 tempo do de_

cretaçõo do desquite. b) - Venda do parte Que cabe
00 casalara desquitado no citado imóvl, depositan.
do.se em Juizo o valor' correspondent-e ó porte do
réu _ Requer ainda o junto do pressente aos

autos do ocão de desquite acima mencier>oc!a (Pro.

�
C€ss(') n.a 5.021 - rea. ás fls. 15 do livro 7 - 2/5/46

, DESCRICÃO DO IMÓVEL _ ítem 3.0 Cosa residen.
cial n.o 26 - eSQ, ruo Nunes Machado - alvenaria

odquirida por herança no espálio de Carlos Kerstem.
Nestes Têrmos Pede Deferimento.

(Sôbre estampilhas Estaduais no valor d Cr$ ..

22,00 vê � se o seguinte: FlerionÓDOlis 6 ele iunh" de
1962. (o) ErmY Jannis". (DESPACHO DE FLS, 45 v,

"1) _ A e R. 2) _ Tome.se por têrmo a pro�es�o
de inventorionte. 3 _ Publique_se edital de cl.taçao
com f) arozo de trinta dias por du?s vezes no Wr,:,?l
'''O E S T A D O" locol, e uma vez no Dltl_
rio Oficial do Estado". Em, 12/6/62 (oss.? Os�aldo
Arêas Horn. E poro que chegue 00 conheclmentp d.es
interessados e ningU€;l11 possa alegar ignoranc,�,
mondou expedir o presente edital, no .for�o.da leI.

Dado e aassod"l nesta cidade de FloTlanopol!s, Co_
marca de iaual nome Capital do Estado de Santa Co._
torina, aos -treze dias' do mês de junh ... do ano de mil

novecp.ntns e sessp.nta e dois (13/6/1962). Eu,
Escrivão, o fiz dotilografa�, conferi e su�screvL

"t3:�€m $ ,

CCI!IKCCW.·IIIIII_IJI
I!l;CIUf

....... ""*' ....

WASHINGTON, 14 - A Caso Branca divulgou
hoje o texto da menlClg,em que o presidente Kennedy
enviou a Nikito Kruchev, primeira.ministro da União
Sovietica. sobre o LaoL A mensagem diz o seguinte:

"Senhor Presidente do Conselho de Ministres:
Compartilho O vossa ponto de vista de que os infor.
mações a respeito do Laos são muito alentadoras. A
formoçõo deste governo de união nocional, sob (J. di _

reção do principe Sauvanna Phuma, represento um

grande posso à frente nos' esforços continuas Que se

vêm realizando paro essa finalidade, particularmen_
te desle Que nós nos reunimos em Viena.

"e: de igual importando Que agora prossigamos
ovante com nossos associodos no conferência de Gene
bra, poro completar estes acordos e colaborar juntos,
estreitamente poro seu cümprimento. Tombém deve
mos continuo'r fazendo tudo Quanto esteja 00 nosso

afconce poro persuadir todos as partes interessados
no Laos a colaborarem mulumente paro a consecu.

ção desta mesmo finalidade. e: muito importante que
nõo se devo permitr que os ações desfavoraveis em

quq:IQuer outro parte destruam' o progresso Que se reo

lixou.
"Convenho em Que o progresso Continuo na so_

lução do problema de Loas pode ser sumamente pro.
veitoso poro levar .nos à solução de outros dificulda_
des internacionais. Se juntos pudermos colaborar no

estabelecimento de um firmemente sustentado neste
"status" otravés do tmpo, esta realização há de ter
com todo certeza um efeito positive e de significa�
ção oue transcenderá mais alem das fronteiras do
Laos. Podpis contar com os esf'orços con1inuos e enr_

gicos dos Estados U�idos pOfO a cansecuÇõa deste ob

jetivn." .. .
' __ .�._, .. __ .

o escotismo. Não seria de
bom slvItre que um Jovem,
sem a noção preliminar do fazer, quando se sentir ap

to a preferi-la e a cumprl�que significa "promessa",
repetlsse as palavras do la. "Amar a Deus sôbre to-

Tomo ceM As sele e quinze. Nilo almoço às onze.

Que horae você Janta? Janto às sete e querenta e

cinco.

AI1tes de cada refelcAo lavo as maca e penteio o cabelo.

Depois de eeee retercae (SCOVO os dentes.
O' QUE.' você faz entes do café da manhli! Tomo banho,
barbelo-me e vtstc-me.

Você.hvêzessecortaquandosebarbele? S!m.eorto-me.

ESls é mll1ha �es�ove? _t'!o, nio é. � mJnhl_.
oe quem li easa llC.'1alha? :I!:: minha? Nêo. n(io é. :I!::

mlnh".
De quem 610 estas grsvlltas! A vermelha é minha e *
azul é sua.

De quem alo fs&es sapatos!
.

Os marrons slio meu$ " ':'�

pretoa aIoRUB.

r;.:.;;-u;;'-:':';;;O-;;':SYAZIG'.�--';I n,," TTajft�o. 14_�" linda, _ f'!oTtpnó",,!il .I
I

C",P",
d.

,InscriçãO
no çursq E�G1[SH�A!iHOlilE ,.,

•

•

I ,. \ "'''M1!bdo y;jV:�i"! I,·

I '1?I4,.'r----.---- - ?cf
!
ENbl:::RI!CO .. _.....

�

! �:���;�;:��-,-::::�ª��;��:::::��-:�,��, =l
I _Liçõcs atrasadas de n.<'. I

I • Para 05.8Iun05 da Capital. o material didãtico sera entregue I

�
na secretaria do Yã!igi. mediante" apre.entaçao do presente c",:>iio. I

I
- ()$ pedidos do Intcrior do Est�do devem ser acompanhados da impor_ I

._!_��d:_C�2���IlS_!"'�'�_-,- �J

põe, porque a 'tle devemos cola que se propõe a seguir
a vida que se desenvolve, os ditames divinos no pre
segundo as nossas pos- paro do homem são de cor

sibllldades, adquIridas a." po e são de espíritO'.
través do escotismo a (cont. na 7.a pág.)

Departamento Nacional de
Endemias Rurais

ATENÇÃO
Chomo.se a atenção dos interessados poro o E.

ditai de Concorrência Administrativo que êste Depor.
tomento está fazendo publicar nos dias IS, 18 e 19 do
Corrente mês, no Diário Oficial do Estado, poro ven_
da de 5 jeeps WILLYS e 1 caminhão Chevralet.

21/6/62

ADOÇÃO DE CErDULA UrNICA
SÁO PAULO, - A proposito da proclamação

lançada pelo bancada paulista na Camara Federal
r�lamando do Congresso o uso da cedula aficiol (u;
nlcal 'em todos as ele1ções que venham a ser realiza_
das no Estado, o goyernadar Canalha Pinto enviou on
tem um telegrama d. congratulações com os represen
tanl)es de São Paulo naquela Caso Iegislati'A:l',

O despacho endereçado aos deputados Hamil.
ton Prado e Lauro Monteiro da Cruz, secret.arios do

boncad? paulista, te.!:!!....2. seguinte teor:
"Congratulo.me com es representantes de Sõo

Paulo no Comaro Feder.al pela expressivo resolução
tomado, por- unanimidade, no sentido do adoção do
cedulo oficial nos pleitos estaduais, medido essa de
Ft'1oior alcance no morolizocca dos nossos costumes

pOJlli_.L,"
..

�_---1

do mais agradavel p'�J'a é

lr�, {l('�ef)l1hr.('rnrl{ C) nutro ....

Chefe, sem que prpcurasse

compreender o espirita, não
só das expressôes, corno de
ato que'no momento esta·
ria vivendO'. O preparo pré
via do fut\Uo escoteiro é

das as cousas", - eIs o pr!
melro item que compô� o

juramente do novo compa

nheiro, agora agrupado em

torno de um ideal, onde

militam centenas de milha

uma condição obrigatõrla, Ies de outros adeptos, todos
sentIndo e bafejo da. ins

tituição que Baden Powell
pois, como sabemos, quan
do partimos para uma prO",
va cuJos detalhes nos são

famlUaltes, saa conquista
se torna m l1s fácil e mais

consciente. O lado negati·

criou. Em si, "Amar a Deus

sôbre rodas as cousas", o

ferecer um campo bastante

extenso para uma grande
lição de moral cristã, foca

Iizando a autoria do Ser
vo das causas que temos a

vencer, deixamos de parte,
enquanto procuramos exal�

çar aquilo que se apresenta
de bom. AOs jovens que se

filiam a um grupo escotei�

supremo em tudO' quantO'
nos rodeia,· obra do homem

vivendo sob o bafeje divI.
no; A nossa gratidão ao

pai é um dever que nos 1m
ro de sua preferência, não

pOdem ser escondidas tôdaa
as facetas da vida que as

espera, parà que não sejam
embaladas apenas pelo la
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o e C o n fJ a n ça entre os Brasileiros
�Para Santiago do Chile continuam voltados as II

tençôcs do. mu�do aficionado do esporte da pelota.
.

Pouca It' .HS (" 24 horas c os selecionados do Bro
SI' e do Tt'hcco.E 'Iovóquro estarão em confronto no
Estadi(/ Noc.ionol C!U(' será pequeno paro obrigar Q

grande logroo ti" (d,lontes do maiS! popular dos hpor
tes toJo!. otl�i ";,, !,no V('f c aplaudir o detentor da
COP.J JUI.ES �·Me. de 1962.

Entre os bro!'ilciros reino o colmo. Os bravos
compon, n�' 5 cf-::z 5 loção "Canarinho" com Garrin.
cho em COI diç.:-,.., de j�gO e o possibi'lidode de Pclé
vir o intcgrar o cant ntc, ('stão an1mados e confiam
em que amo hã bc:Jo bem "Ito elevar o Conceito
do fU:'cbol ind:j' no, c Jmo cm 58, no Suécia quando
o Crr �il CSCICVCU o mais belo pogíno de sua' glorioso
ell:stlon.::;a,

.

----------

lu D�"! ri Co!otações do
H' rtlial de Futebol

Apr-sar d �. 'VU,,,II) :t

rcgutamentae i) r!-t 5':t",\

someme haver IJP":') pr"")
srcõcs un 11 J: �·(t r-m u.u

r-amp- 011 II 1'111 Ih1 d�

Iutr-bof
,
1':1 0\ t l q'�!p.,�

participante, fora da." tina

tro das semlrmeta, seriam

as seguntea:
5.° _ Hungria, "goal ave

ruge" de 6; 6.° - A!ema

uha, 2; 7:0 - União se

vlétíca 1,6: 8.° _ Ingtate
rn 1,5: 9.° Itália f) ua-

:o�o EPa����co'A��:��ti�:�� e

Uruguai, 0,6.6: 14.0 ._ Co
lombln 0,45: 15.0 - S'Jir,a,
0.25: - 16.0 - Bulil::\iit>
0,14

serem ('UI' ..I

nrcsmcntc
.l\kr('uri�·· r

uma (']:1.". f

de .v-ortto ("

• "fi;'

'i.r!;>

r:1(':
,

S.'(:.ull'l'l f' a f;,.CI

Ç"àa, as 1),-",1(;0 "a, ff,Uit':"�
-- -_

.

__
.

-----------

Fr�" :·�O J!'!lio' Wippel
E' motivo p., ' 'do

•. )!": dc/porti.�l,
Catarillu,/ e muno

!TInir' o.· tt IVI]1 I, � n:'iu-

que já realizou em prol etc
esporte de noss-i Est.ldo"J
com urra conduta cXl';n'
pIar, bMalhando sem!}r" pc
lD.,� boa,� causa,c; do c=,:)!",: t8.
T;>mos ::.crLel.ll rlue ,J sr,

Wlppel serrl. gulndllcl,) ao

illlpOl"tante cargo, mereee
dor que é da admiração �
r'...�peito dos desport1sto_� de
Santa Catarina, n01,[I::!.,

tf' da Imprensa úspor�
qUi' c�tft perfcitamr:n

'r>rizada com S.S,

COlTpr:l;. f'

incluído ('UI

pI" !dl'Ilf"18
D 1)

maneira ;;xJrrc!.a
� e fino tratament.J

DJALMA SANTOS, ZAGALO E ZITO - Três autênticos baluartes do Se,
leção "Canarinho"

_ cuj:ls atroçães magnificas nos ultimas jôgos represe".
tom uma garantia poro a luta de om'anhã. quando o Brásil tentárá· rctditár
afeito de 58. Todos estão com suas presen�at assegurados no final contra
os Tchecos. •

Giirr�ncha Enlre OS Principa;s
Artilheiros do Mundial de Futebol
o grupo dos arLil!'('ir0.�

máximos do mumuat ,-U

meniou hoje, após as scmt
finais.

No primeiro posto 1'n'''\11

tra.so, empatadós com' "
tentos: Albcrt (da Ilun

grlul, Jcr"kovlc (da Jugos

vá, que marcaram r'oís

tentos cada um contro o

Chile c o tcheco Scll("!'�r,
que mareou contra a luftos
Jàvía
No conjunto das scmít.

DaIs" houve dois pcna,s
LeollP! Sallchél.· (do Chl�(',

}!'Ivlal, Oo.l")"lnrha {d,'} Bla

Sll), Lconlll SnndH'7. (de

Chllc) e Ivan,ov Hla URSS)
Segl4em se, com 3 t"llto�.
Tlchy !da UlIl1!-"rlnl, On:ir
(da Iugos1'lvlal, V:I."\I'l I:!O
Bms!!) (' Bchere (da T"hc...

C'oe.q!ovlÍ.qu!a).

no!> IG' C'ontl'il o nr.hJIl "

Sehe!"!!1" Ida l'ch(;�'os!!J;:'
quia) contra a Jugos'avÍll.
Houve,' enfim, du�s f'X

pulsõcs de campo: i'la p:::.r.
tida Brasil vs Chile .. o

Os melhorcs goL'u,lofc1
das semifinais toro.'ll 05

chileno Landa (36' n(J se

gundo tempo) e o br"{ls!If'1
ro Oarrincha (3S' do 111�S"
mo tempo.

brasileiros Onnlncha ,� "la

•

,I'" ·0if,�'i><,(,;:��t·

Tor�eio .

da Páscoa
Como acontece todos 'c

anos, os Ba.ncárlo� utra

vês seu Departamento E<;

poruvo, realizarão hoh- .

tradicional Torneio da Pã j

coa no Abrigo de Menor,,·;

com início ás t4 horas e par

uctpecêc .. das seguintes
equipes:
Onrxn Econômica .�. UnI.

dos
Crédito Reàl x II1�J

Nacional x sarana.aant
Catarina
Brasil x Vencedor j) 1
venc. do 2.0 x venc. ti

3.0 jógo
A partida fina! será di",

putada no gramado c a GI
nésto Catarincnse na r.ró
xlma cunta feira.

AULAS
PARTICULARES
Aulas- Particulares de

J;>ORTUGU!1:S - LA rIM _

RISTúRIA _. FRANCgS _

PSICOLOGIA - FILOSO.
FIA.

Professor: ViC"turino Sec

fnformnçóes: Oscar P:t
Ifll'P Hote.!. fi tarde

i� Tó)ondI'J de (odelpel •.•
1J;!hb_$iM

. �ois um aniversário de. fundãçõo comemorou o
Figueirense. Completou 41 anos de existência uma e

xistência fecunda, em que tudo foi feito de p�ssivcJ e

impossível, paro o progresso do futebol da C apitlll.

I C�m ,um �assado glorioso, o o/vi_negro do Capito esta h? mUIto empenhado numa luta da qual 00<;

�o'����n��1 d�tõ���d�;S�t�ei����fUsõo d� sal estódio.

ob tó
� �ma .I�ta inconstante: desigual contra todos os

j
s c,u os. JO <;Iue. o vulto das obras, merecía um opôo

m��.r, �o p�bllco o dos autoridades públiCOS paiso ,�to I� � Flg.ueirense ser6 de grande volía p�ra o

�� ��ital. onttnente, e uma peço raro no desporto
A cada, d.io que passo, molar é o desejo dos diretores pelo roplda conclusão daquilo que outrora era

�omos����n:g��j��:ev�;:�:: poro uns impossível. pa

Dentro em breve. ,:eremos o estádio,já com o o.lambrado, �estando entoo o conclusão dos orquiboncodas. ser�l.ço que exigirá muito dinheiro, e sóment�
cor:" o auxilIO das autoridades do E"stado de Santa Co
tOflna, será possível o rápido término dos obras.

,-

Na dota ,de. aniversário, dia 12, em suo sede So.
cial� (sede propno, poro alegria dos ossociados) o Fi.
guelrense ofereceu. à crônica escrito e falado um

coq.uetel. participando do mesmo tôdo o Direto�ia du
alVinegro, o Benemérito Orlando Scorpelli, o Presi _

dente do FCF, s�. Osni Mello, sempre presente aos

��o;,d����nke��:�;t��nt�O �s����otgr Pp:�iI1��te �ro
Hélio Sacil�oti. mel?1bros do Tribunal de Justi�� d,�
FCF, aSSOCiados, a�letos, jornalistas e radialistas.

Vários oradores se fizeram ouvir enaltecend o
doto de: fu.ndaçõo do Fiqueirense, falando entre�_�'J._
tros o .Pres,dente do FCF. o .mdiolista Lo.uro Sondr.i,
o Presl�ente do !JD o Sr. Orlando Scarpelli, os atll'.
trJS Adoo Nogueira e Zoriberto Vieira quasi todos "5
diretores e, por fim. o Presidente do 'clube, Dr. Hei.
tor Ferrari, que, emocionado, agradeceu o presençode todos � os palavras amáveis dos oradores. .

N� festa de canfraternizaçõ? do alvinegro, um
foto fOI notado � .sendo notado, fOl sentido, principal_
mente pela famdlO do alvinegro; a ausência dos Pre
sidentes dos clubes do capital que. convidados pes:
soolmente deixaram de prestigiar o oconteÔmen.
to, o aue é lamentóvel já que se tratava do oniver
sá rio dI' um clube e náo de uma equipe de futebol�

. Vizi�h':'l que sou do estádio d? alvinegro, opre.

c�ondo dlartomen,te o >;eu belo estadia, e tend') vi_
soes de como saro no futuro, deixei de lado o protes.
t .... dos .ionorontes, o falto de compreensao de olgun!j
Jesportistas Que penEom ser sabidos, e acabei ficon.
do sócio do Figueirense; nao da eQuipe do futebol
mos da Sociedade Recreativo e desportIvo que é; De�
lo qUe pode oferecer de útil e ogrodóvel 00$ ossocio.
das, do crianco ao adulto pois o Figueirense possue
um parql,l8 infantil morovilhoso uma sede social à
..J!1'ura do nome que possue.

Vitória da Seleção Juvenil
Em partida que ceve i) dos juvenis da captt.u pc

caráter de revanche ,TI.:!S

que na realidade serve: de
treinamento para u.rma

cão do selecionado juvr-nil
de san-e Catarina, volta
ram a jogar quarta {:"Cra a.

noite no estádio da FCl" ao;

seleções de Florlanó,olis -

rtajct. No prImeiro flW')�1

tro em Haja; os tocata no,
viam vencido por 3xl, d.�"h
rene porém a ví+ó.f-i 1":1

2)10 f.ols de Taí, Pnlmotn '

Cezár!o. No cnmetro �ell',.
a vitória pnrciaí <>rr: d"
2xO .. A courre v.t srrox 1

teve a mesma torln:l,,:ão d"
últlmc encontro ou <;;'J,\'
Otevíanc, Vadinho ZiI
ton - Bertngn _ N:Z�t\,
. ; Wilson Bem - EH __

Cabeça - Tni Pe<!r'::.h'-
- Ventura - Pratts _

di' til! )

ti o

mentr
:lr. 0'111

... _�. '.- ...._-- .._�,-_. --_ .._-------

"iS �.-.
1.JIAiiIIII

ato
i ,110 de cotejo de quarta feiro contra os

Chi.lenos,
me...• . � I recendo nota dez, tal como contra a Espanha. "Mo••

• � fi' 'né" fêz os dois primeiros tentos do partido aliós' de,

\:. I f�itura magnífiCo, comprovando que não é sc:nente

'1 .;. � ......
� ( I

d,lblodo,. exlmlo .. Sobe,. tomb.ém,
'c, goleodo, emé_'

• . I _,.... rito. reqUISIto mdtspensovel a um bom atacante. Con.'
�...

f TO os .andin::>s deu os seus dnblings no melhor estilo, •
'I

- PEDRO PAULO MACHADJ _ en�rvondo e d.eixando descontrolados os seus persp._"--

. glolldo�es que tIveram que operar poro ignoro dando_
, . , . .

lhe noo poucos pontapés: Gorrincho cansou_se de ser �

,
.0 X,I do Br?sll.e finalista da �oupe Jules Rimet soco.rl� pcncc:do e reagIu sen90 e�pulso do canchc.�de 62_ Jo o haVIa Sido por duas vezes. A primeiro nos ultimas minutos por agressao Vindo a causar cer

I ,:,ez aqui mes?",o. nu 'Ierdejonte terra banhado pelos to apreensão entre os brasileiros,'pois o Mundial, co_l
• aguas do Atlantlco_ �romas os .anfitriões os donos mo todo ce�tor:ne, tem o seu Tribunal. A possibilido_.J.do festa. mos f,v('mos .Js nossas pretensões cortado� d: de Mane vir o ser suspenso e consequentemente
• pelos brovo�; urtJ]uaios. Mos, no segundo vez, após .no,o atuar .na decisi�a contra o Tcheco_Eslováquia,"
• uma espero de alto on�s, �o. distante Suécia, luton. deiXOU mUlt.o brosiletro Com os ,ner_;os em pondcré.'do con.trn o� l'.'uros slmoatlCOS foatballers do país cos. Mos, el,s q�e se reune o organ disciplinar 0.9,• esco.ndlno�� Vimos coroados os esforços de tontos a_ FIFA, oe: foz Justiça. A falto do logodor foi pequeno e

• no� das dtrlr'�ntcs da CBD, tendo os craques nocio_ s�u o.tlmo comportamento em tontos prélios interna_'
I

na I:;, faundo vnfer sua classe indiscutível outorgo_ ClonOIS peso no bclança. O maior ponteiro do mundo"do poro O Brasil o primeiro galordõo máximo. E isso recebe- sàmcnte advert€ncla, podendo assim, voltar
_ sem ter catrld') uma único derroto. E, como campeões o vestir o camiseta aurivelue do Brosil amanhõ'
•

do m.u�do. C51am05 corri a .responsabilidade de não quando tentaremos ser bicampeões.' 'IidecepCionar. Marchamos firme para o bicompeono_ XX'XX

• to Vencemos n,a� o�lavas e nos quartos de finais e. Jogo ou não j.ogo Pelé:> Ê o irterrogação que POi_�
• �;�;�de���o�e�������s;iO�e�eosre��eit; �oj�� ������s� �ouen� ��Sa�;"s�;:����o���,�a:fu ��n�����a: ::�elo;�e�'
� camp?nha brtlhonte, inclusive eliminando um dos sença assegurada amanhá contra os tchecos. Ótimo.•
� faVOritos do certame: o URSS Ganhamos bem dos xxxx ,II <Jnd,nos, opce,al" df'. ter contra' nós quatro fatores im.

. �oie, em Santiago, Chile e Iugoslávia estarõo

•
rortonte<; C('I"n clima, campo. "torcido" e a foccia_ decldmdo o terceiro ('oloco<;õo do certame mund,ol.'
sidade til' um cirbltro q�e se constitu.iu no 12° defen_ Vamos torcer. Pelos ondinos:> Pelos balcânicos:> '

•• 50r do .1 ... " I, '-01. Bn!hou o seleCionado brasileiro. Que ven�o o melhor. !!III

,
embora ri. nnv, llV;sse qu; lagar desprOVido, do con.

. •.

xxxx "
curso .do (t"lconfundlvc! Pele que como ninguem igno_ Elelçoes hOJe no FCF. Recebemos amável COL1'vi.,, ra, SO!U d.!,l"nmpn contl.':1dido por ocasiõo do match te do secretório da entidade, o nosso coleqa e am;qo.

• j����f>��t Qo7:�::cr���i�râ6u��o�f d�c����:����qU�� ��:,nt�li��niL��II�s;����m��;�n��isPr���e��r s�:��s�:.
• omanhç. /iil que os eslavos vêm de derrotar os iU90S_ co:rente .. Njn�uém �lIi� enfre�tar.o ilustre desportista,1 lavas pnr 3 x 1. CUia sabia onentaçoa Imprimido o entidade moter do

•
xxxx futebol cotnl!nf'nse reflete com fidelidade o progres.'

C:'I'êm diria oue, de uln mesmo grupo sairiam os s,., alcançado pelo esporte_rei barrigo.verde nest· II
• do.!' fln>'!l. trY) pr i!, acanleceu no certame de 62, ten_ últimos anos.

• .:I,... Bd)' ir c Trhf'cneslovóquio (ou Checa�Eslovóquia) ( •
fado 6"r M '., ... , r (] honrc., apesar da quedo dos euro. Tem fut@bol, amanhã, no e<;tádio do ruo Boc.aill.'

• pru<, fr�'n! Q'tlf'I'OS no rodado final dos oitavos 'In. SNõn orotonnni"itos Paula Ramos e Tomondart-.,
, llu'1ndê, ji"� �'f.' (rH\�idJ"rnvom classificados. Os dois P�lÍ_ �rá o tricolor defender. suo posi�õo de "Ie�der" .. Voi

.III
,;..ns ou," el':'l'" t, .(()!11 "em abertura do .escore, estorco. 10�M c�� �ou�p.la pl')l� .em futebol tud,? e .posslve! e'.. amon"',: IV) r lftdro NOCIonal de SantIago poro o bo_ o Dare no..., e adversarto oue se subestime Bom co_,
, tolho {)U� du 'd,ni ('O!11 quem ficará com o troféu de teia paro os alhr;s, �naUQnto Clue as ouvidos nõo p'1a

,ou!" I""(IC' .' r. ra vitória bra 'Ieiros!
'

dem deixar de ficar otentl'lS Ó irrodi.ocEio do match'
... _r�J� � �:�;.(����r��;;����O�..()I�(]I�.n ('M'rer.11l ,-r'llJndi�l rl� 62

.• _..,... ,

1 Maury Bor!_les _

, ..
UltropciSlou o represen\ação do Brasil ",oi. u"'

dlflcll obsto:ulo. Desta feito coube à seleção chileno
cur"or.se d!ante dos brasileiros. Estiveram em luto
'Os duas �Ieções extremos da Copa, A brasileiro mais
,,�te�Clno. com seus jogadores mais experientes e mais
teeereos. A chi:leno mois jovem mais entusiasmo
por porte de seus j�odores. No' verdade nas vinte c
duos "êz:es que se bateram Brasil e Chile, ó Brasil o",
pe�(ls "naufragou" em três oportunidades, sendo a

ma�or contag�m de 4, x 1, no S,ulamericono. Enquon.'
to ISSo O Brasil venceu 17 compromissos estebetecea
do 7 x O e 6 x 1, como os maiores contagens h_'ven·
do portanto dois empates..

'.

.

Antes do portid� entre Brasil e Chtle.z pela �ri�
melro. vez numa Semi_Final de uma Copo do Mundo
os chilenos most�avam_se confiantes num bom re:
s�!tado e mesmo os faixas que se apresentavam no

cld�de, c,le'gavam 00 extremo de afirmar que com
Pele Ou se>m Plé o Chile venceria. Incvitóvr-lnll'nte
� ma!nr �otegorte técnico sobrepujou ao entusiasmo
� assIm fiCOU caracterizado mais uma vez que clu·
be patrocinador do Copa do Mundo, jamais to�noll:
� Campeão. O exemplo vivo disso aconteceu no úl.
I�ma, C?pc do Mundo, ,q�ondo o Brasil ficou poro o If,nallsslm? frente,.a. SUCCIO. Venceu o Brasil, conquis_
tando n titulo mQ)(/mfl pelo primeiro vez.

Retrocedendo oindo mais, vejamos que em 1950
o Brosil ('orno o dono do festa, perdeu poro o Uruguai
o. título q�e práticamente era seu. Naquela oport".
nldode: "ela o se c:onfirm.or mois u",o vez que o poil
J)Otrocl�odor do Copo do Mundo. jomais tornoua_
Comneoo da mesmo. Ainda na trnrde de quarta 'cP
ro vtllt.... , o se ronfir,.. ... r o "mito",fa CaDa com I)
Brolil derrotnndo 00 Chile, dando_lhe apenas (I opor
tunidode de IlItor pl'lo 3° ali 4° lutiôr que disputor�
Com o Iugoslávia no tarde de hoje.

.

Aaoro o Brasil vai partir Dom a oronde final..
T�m tudo poro ser �'?.mpeão Mundial. título que COa
brcomos O oloum tempn pois nosso desej é igualar
os feitos do selpcõo Italiano, quando seu futebai esta.
1,1.0 no apogeu. Encontramos o caminho e forçosarncn�
te tere�os oue passar pelo Tchecoslovóquia, parc
consegUir a fa�onha. Justamente os Tchécos que' nos
roubaram o únic .... Donto destn Copo ou os únicos qU�
nos �uoortaram durante os 90 minutos de luto titãni
c�, � bem verdade qlle naquela oportunidade o sele.:
clonadn nacional do Brasil começava a "engatinhar"
no certame, Agora já onda firmomente e sabe ondp
piso, nois criou personalidade.

•

Os Tchecos serõo os nossos últimos adversários.
L.embromos aue na egundo partido desta COa0, oBro
sd emoo.tou de O x O, c...om 09 Tchécos, quando Pelé c;e
contundiU aos 19 minutos tornonda�se peço negati.
vo rle nosso vanQuardo. justomênte êle Que era (]
gronde esperanç,a dos brasileiros. Agora vamos noo;
defrontar 'tom os Trhécos que já foram derrotados pe
los Mexicanos por 3 x 1.

Aq{na a vitória valeró a conquist.a do título. Se.
�á muito mais importante poro os europeus do que
aqueln em m'e foram venddos pelos oztecas.

Ar; Brasil caberá agora mostrar todo o volôr do
�eLl fulebol .a cflnfirmor perante o torcida chileno oue
ónllple resultado de O x O fôra obro do acaso no fu
tebof.

. _

.

HOle a noite, fjnalmente-, será reeleito n sr. Os.,
n' Mpj,... Presidentp de Fedprocõn Cotorinense de Fu
tebol A õmprenso foi convidado nora o festa, pois 'ie
rri oferecirl'1 um cOQuitel. Desta formo. leremos mais
dois elnos "o supremo mandatário do futebol catori.
nense" o testo dos destin(!)S da entidade móxima rio
nOSS("l futebol.

De no�so porte desejamos ardentemente que o
sr. Osni Melo ne<;tes. seus dois an'1S de direcõo seio
mais ponderado. Racipcine mais. Penso três ou cinc�
V"yes f"'ntes de tomar uma ntitude nois suas folhas
f('l(om floorontes nf"' último "reinado" oue hoje se en
cprro. Milito "'onfusnn airou em tôrno de seu nome' e
muit_ "chAro" ri'! dubes euviu_se n� cidade, Estare.
m,.,,, dl' I1n��n "trincheira" nrontes ['orfl (1 tirot�io, ob�

,

!'prv ....... rI,., 0<; fatõs t' julgando_os através de notas e c:o

mcntnrios
Pr,.rÕ",., C;_<i. "-cr ...... nie; olousível, tnr"lio; n ....nrl"!r<"do

,. rI ... ·..., .... r IJ"., nn",.o ri "�Qh"'rnni.., do� .,t,.,<;" dividindo_
-,,"- ""'m <;eus cnreoas da. diretor:o. Afinal fie conto<; o
cFCF nõo Cf' resuma obenos n;" seu Prp.sidehte. Que
seio mais feliz que vezos anteriores, !do 0$ nossos vo

1'os .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



que em Cuba re-

�:��i��j:c'a�b�:" �n��a:Ô:6 � �js:e:�u��s7n�� t��ic�atir��
consêrno Diretor da Orgn- quere organismo a separr ;

maacão Pan'Americana de cão e expulsão Imediata dJ.
sauoe, orgão da -OEA, [on- representaeão de Cuba. ao

;':I��é�:et�)��0.�C:S q�C�d'i':�� ::���'a:�:Po s;��c�!el;Ce :
PA�TlCIP4ÇAO

J,ayme Abraham (� ara. Augusto Bertejlj c Sra.
comunicam aos parentes e comunicam aos uar-utes ('

pessoas de suas retaoôe- o pessoas de suas relncôcs
contrato de casamento' do que seu filho Joúo Hatuld
sua filha Marlen« -om .) >'1'. contratou ceeamenr-, �1)J:l ;
João Harold aertenr. ena. Marlene Abruha.n.
Praça Getúlio V:!rgu;, 24 Rua Ubaldino do :\lll:t-

- Fpolls. rnr, 1643 Curttthn.
Florianópolis, 12 G �2

o D:lutor WALD()�n
RQ CASCAES, I."' JUiL
Substituto da 1 r. Cir

cunscrição Jud:cl,i,rl.'1.
em excrcicio do '·:lI!.!')

de Juiz de Dlrc��') na

Vara dos Feito.; '.la
Fazenda Púhlica c i\.-:i.
dentes do Trabalho dt

(f:lmar('a ele Flo'::iJilO

paus, Capital do E�ta
de de Santa Cat"rtna
na forma da lei, "�c

FAZ SABER a todos :tuc ::>

presentet edit::-l de >!itaçá �

com o prazo de trinta dias,
vil'em ou dele conheci.!"er.
to tiverem que P(ll' patlr ri.:!
VILMAR RODOLFINO PE

REn�l\""T' b��sl.lelro., _ �M'l..
do, meeãniço, requercu CI)'

uma ação de usuca,)lf!)
Imóvel abaixo dcscrit0: tl:":1

terreno situado no Di�Ll'it')
de Trindade com a árf'i\ dr
,14.840 (quarenta. mil oit!)

centos c quarc'ntnl !r>�'1!1.'

ouadranos com.ne ser:UJnl��
dimensões e conf rum "l/:5."�
no Norte medindo 20 r vn
te) metros com terrna de

Ama?9na� Luiz Cordeiro
780 (setecentos e vi!('I)t:tJ
mctro� com Du,u'le Ma
chado; ao Sul medincl) �!.:O
(oltocenws) metros �cm

Bento Areias; a Ol(!ste me
dindo 18,80 (dezoito lH(;�:'(j�
e o!tenta centimetro.. ) l"ll)_
tro!\ com quem de d�r'jto
a Leste J'hedlndo 880 (!)Itr
metros e ,oitenta ccn'it':1:
tro,<;) metros com '! r,'a
Lauro Llnhares e 10 (d·�z'
metros com Amazonas L:li;
Carde!ro. Feita a· justlf!cn
ção da posse Iai a mesm.;t
julgada procedenl.'! (lc.:' 'lel1

teoça. E p:.'!ra flue ,)'1<""lI
ao conhecimento de t�d(l�
mandou expedir � pi'c;;,m
te e:lital que sera n"",:�
no lugar de costume l' IJ"�
blicaelo na forma ,J,I j')i
Dado c passado nC'>t1 f':
lihlde de' Floria-nópoJis, n ).�
onze dias do mês de .'unho
do ano de mil noveeent'lS e

ses,�enta c dOj�u, Ed:-,ton
de Moura Ferl'o, E�cr·.vr'J
suoscrel1!.

(eont. da S/, pó,g:'
ESCOTISMO�.�'---

Waldemir/ C:l.�cacs

Cada vez que .Q mund'l
experlmerlta uma dess:ls
grandes eeatombes,
sâo as guerras, prOCUI';,
sanar o mal modili�and'.
'(lU ampliando seu �i:'iLemtl

)edueaeional, levando en

conta que só a eomprecn
são mútua entre as nnçõ�;
através de seu povo igmd
mente preparado, é que Jlo
derã suscitar essa paz ÜI."

desejada para um lllupdr

sempre preocupado <!üill' r
dia de amanhã. Nas dua.;
facçôes em que se . '.liv;di
riam as nações, um;l, bu,>
cando .Q fortalecim:::nl,) foC
seu poderio militar, COntO

preservação de sua !nt:)
gridade e outra, investi
gando o espirita humano
Para seu apel'!eicoamenta,
��ntimos que aquela �e
avantajou demasiadamen.
!� sõbre esta, ao ponto de

Penetrar o espaço. sondan
do aquilo que outrora só-

mente preocupvu o pensa
mento do autor das Mil c

Umas Noites.
A parte educacional, no

seu verdadeiro canceho,
não ap,esentou os resulta
os que pudessem corres

POnder i:t evolução no setor
da Ciência. porque a fina
l!dade desta parle esta
�O!tada no sentido de, ca
da vez ampliar a capaeida.
de intelectual do homem.
'1lJltnndo quasi sempre para
a vida animal. Torna-se,
P!lrtilnto, 'mister que pro
tUrcmos compensar êsse

�esiqUilíbl"iO, que pc�er-á
ater com que voltemos às

'Primitivas ern.s de Tróia e

�nlcia. O Escotismo eolo
ilda"se sobre umn. base
llSa nature7.a, tem sõbre
Il� ombros' uma enorme

necessária. E' o seu entro

sarnento na pequena. co

muna, com suas verdadei

ras caracteristicas, fazendo

corn que, ao mesmo tempo,
sinta e transmita suas poso

sibilidades e seus ancelOs.

solidariedade da ASSOciação
e de seu COmitê no exillo e
de todos seus membros "pa,
ra as tarefas de combater
as en,fermidades em nosso
ccntonemr, c de preservar
e melhor a saude de lodos
os SCUIl filhos".
A Associação dos Médicos

Cubanos no Exilió, que re

pi escrita 000 meotcos cole.
giados até à presente data,
faz varios consídcranoos no

referido documento, antes
de conclui I' com a solicita
cão de excrusãc da represcn
tacão de Cuba junto à 'Or
ganlzação Par ••mcrtcann
Saúde. Entre C" ....C.i ccnsrde

rances, destacam-se:
1 - Que o presente g",

vci-n-, de Cuba ataca c lillli
ta o livre cxerctc.o profís
slunal do medico em todas
as termas c maneiras tma-

gmaveía pala conseguir
sua st..bordmacão a escravi

dão comumsta. 2 _ Que a

Agradecimento ao

governador
CELSO RAMOS

suspenssao, prrmerro, e o

cancelamento, depois, do

orocess., eiettcrei livre nos

organismos medicos de Cu

ba, para qonsuttnr a venta,
de soberana de seus asso,

crceos. é uma realidade des
de eaemtn-c de 1951) c que,
de então 'parn cá -sc produ
ziu a expulsão maciça" de

mais de 1.000 médicos dos

organtsmcs colegiados pelo
�implcs fato de mamresta
rem amor à liberdade, sen

timentos custãos c voca

ção petas normas > cerne,
craucas de vida,

Assinam o documento en

caminhado à Orgtmlzacâo
Pcn-amortcana de Saúde,
sediada em wnstungtçn. os

crs. Enrique Hutêrtns. prr.

sidente. c MarIano Dias,
secrctárjn do Comité Execu
uvo de .Medlco-Cubanos no

tado, integrada no pro�;_ra
ma goverenamenter r.c· be

neficiar os várias munici

pios catarill,en,es, ,imJ.ug'u,
rou o Serviço cta Rúdto co

mumcacôes, em Sid01'6poiis
Por- motivo de sunnc.oso

acontec.imento, rel'ch2U o

governador Cei:;o RamOS o

;;ef.{ull��e radiograma' "0_

pcrf.unídade lnuguracê c cs

te. serviço Rádio comnntca

côõs, agradéccmes em 'l'"
me populacâo. t�'t?, unpur
tante melhoramento recc

bído pr:clnr.p, ooyemc '10:;

sôncta.
. Sa.u0açõ('� Condi

ais.

�anrlf,i oarçte

Pr�re. to Muuí.-lpnl

On,ces: Cntclas ucy'\Llda".

No combate sem tréguas que os, médicos norte_americanos vêm dando ao

câncer apareceu uma novo armo, a técn�:o de perfuraçõo, que consiste em

"bombardear" o tumor com doses maciças de medicamentos isolando, ao

mesmo tempo, a área cancerosa, péira sejam atingidos pelos remédios os te

(idos normais Ou órgõos vitais, Na foto. à esquerda, vê.s�. o pequeno "puf.
nlão_(m::"C;ão" mecânico, que permite o trotamento locol�c:do,

Recente ato elo Q'JV('IT!a·
dor Celso Ramos, aasmaoc
na pasta da' Educação e

Cultura, criou llH�i�� um

grupo escolar, na cidade
de Xaxin, com a deunmi
nação' de "Kiran,\ Lac-er
da".

companl

inolvi�á
tem se

dades asststenctaís, dr sem,
penhanão, no momento. ("I

cargo de '4iee-pl'€sid�nte
das "Pioneiras socrsts'',
Agora, empreste o $CU no

me' a um óstabctcctrnentc
de ensino pl'imn,'io recém
"J'i�((!o.

ruo f .. rnondo machado. 6

I�, <...ndor· fone 2·1·13

�__::::�------i tràgíeamente Ialecidn' cm

doscsrrc avlatóno u 16 de
junho de I!Jfill (' mua u-m

�ERfEIÇÂQ-I!APII)ÊZ

JUlIO DE DIREITO DA SEGUNDA'ViRA
CíVEL OE FLORIANÓPOLIS

Edital de Glação Com o Prazo
de UnIa (30) .Dias

JUIZO DE DIREfTO 0/\
V.-'\RA DOS FEITOS Df\
FAZENDA PUBLICA 'E A
CIDENTES DO TRAB.'\,LHO
DA COMARCA DE no
RIANO'POLIS. EDITA t, DF'
CITAÇAO COM o PRA.Z:)
DE TRINTA (30) DIAS.

NOVOS

COMA�DANIES\
J

MILITARES
RIO, 14

.

(V.A.) - O pre
sidente João Goulart ds
sinou decreto. na pasta dá

Guerra: nomeando o gen.
Jair Dantas Ribeiro, atlllÍl
comandante da la: Regíâa
Militar e que também de-

>

sempenha o cargo de Inter..

ventar rcd-rnt da Compu
nhia 'reíerontca Brarsflctra ,

para o comando do Ui
Exercito. com sede em Por:'

to Alegre e jurisdição ,nos

Estdos do Rio Grande do

Sul, Santa Catarina e Pa·

rana. O gen. Nestor Penha

Brasil, por sua vez, foi no,

meado para a chefia da
DiTetoria de Produção e

Obras. com sede no Rio de
JJ.neiro.
Pelo mesmo decreto, o

chefe da nao:;ão nomeou o

gen. Emi!io Maurell Filho
para o comando -da la. Re

gião Militar, e o gcn. José

Teomo de Arruda para o

comando da 50.. Região MI

lltar, com .�ede em Curiti�
ba.

S. A. S. E. D.
CENTENAS DE (�.lAN(lNHAS '?Wtt--r;���\'�1:1��:� ;���l�� ::. �:�á���;�!��dasPl.�\�:;��

tará funcionando :l S'ER
VIQO DE ASsrSTf;U('I_.\
SOCIAL AOS EMPREGt,·
DOS DOME'STICOS'
InstitlliçflO dt}

Social Inteiramente :")VJ.,
Curso Primário, ;n..:lulll,]o
'também aulas pr:}ticas C-':! Mauricio Duarte Dutra -- Lallro Unhares
civilielade. Mauricio do Silv-eiro ---_ Soco dos Límões
O mais ImpnI'Lap.t�' é a Mario B. de Mario --- Hermonn Blumenau

cl'iação do Club reCl'c:ttlvl', 'Morin A. de Souza -- p. 15 de Novembro. 17
com jog,os Instruth·cf. pa� Mario Vitorina do Silveira ---- José M. do Luz

l'a, alravés das il.pl''::'ximn Mario Tereza de Cc.rvolho -- Preso Coutinho
eões dos grup�s, havl�1' fi Maria SO(1f"'<> Dondei ..---- Ferreiro Lima

clevação da.� cinss('s (. C:ln. M.':1rif) rln Silvn Porto --- Morro do M9cotó
serI'Iene aprimOffUH(,nto. Morio <;"'nta Souza Cruz

o ����d: c,;�ac;�n�: �'��:'� 2�;i� ���?���:�::n==�;����::6
�i� :���á t�OP!�l:�I�� (:'�a��;' Mnr'''' ri" O. G"'�!dnp.r e outro --Preso Coutinho, 17

M""ri� (;.-,mes Caldeira -- Gol. Nestor Passosçfio e poderá, \n(;�us\\'o:;, Mori.(l Teixeira dos Santas Trindade
preparar domé<I�Í('''s com Mario de Corvalho MaChado __ Av. Mouro Romos
valôr moral e t;arucitaCla1 Mnri(] rric;+in" Moreira __ Av Mouro Ramos
para servirem em to:los ('s M,.,rin �"'1ili'l Tnlpntino __ F<:!lirinnn,bJ. Pire<>, ?2setóres que lhes �Jl'(lm ('un' Mnria Gerf'ld'J Vieira Servio.;() Borit] 13
fiados. Maria cI'1 Gloria Carlos C0rrea

Maria Gomes --- Marr", d:J N. Descoberto
JACY MQ'Ii:rt;mo Maria Helena Xavier __ Gol Vieiro do Rosa 85

M'lria Isahel do Cn<:.ta -- Gol. Bittencourt, 65
�A""ria J. Dias ce Olivl"ira -- Aristides Lobq

SESSÃO 00 TRIBUNAL PLENO, REALIZADA EM Mroria J. dt) Valf! Falcão -� Tenente Silveira, 63
6_6_T2, M,u;') Jnc;p rin Silvo Gol. Bittencourt, 41
Acórdãos conferidos e publicodos: Mnri" _ln<:é W. Freitas -_ Alvps c!e Brito, 19
HAB�AS - CORPUS: Mario I!)sé ESDezirn --- Bulrão Viana 59

Dr. Clovis Bedu!!1 - Dr, n. 3,504 - Capinzal � impetrante Dr. Cid Coesor Herd. Maria de L. Nunes Pires _ Cri"TOVÕO Pires
Lama Fortes Bu�tatllante de Almeida - pacientes: Antônio Grotto e Santo' M-:tria d� L. Silvo Rui Barbosa
Dr. João Demaria Cavallaz_ Trevisam M"Jria LODOli Melena Cnns. Mafra 162

n,'3.5T3 � Curitibanos - impetrante e paciente: Maria de Lourdes Mo,;e-iros -- AI. Lamego, 238
Acilis de Souza Neves. Mario de Lourdes Trilh') __ Mario J. Franco.25
". 3,515 - Criciúmo - impetrante: dr, Antônio Boa. Mario dn Mercos )"'�nnimn José Dias
baid pacient-e: Vitória Zappelini_ Mario Menezes Cominho da Cruz
n. 3.3 J 2 � 'Curitibanos - impetrante paciente: Joõo Maria O. N. Oliveira -- Av. Mn"r0 Ramos, 54
Pereira do Sih-a--:-�� Peric1es Silvo Av. Rin Bronco
RECURSO DE HABEAS _ CORPUS: Pedro Gonçalves Pantanal

nelll"i;;:Si!�:��;hauser ��1;n8:x�f;��t����0-;;;d�ecl�������� Juiz de Di_,
. �:��� �e�:ues S��r���!�� ��o�:�t6

n. 590 - Curitibanos - recorrente: dr_ Juiz de Direi . Pedro Joaquim de Jesus -_ Sncn dns Limões
tÇJ ex-otficio - recorrido João Palte:-

-

Pedrp José Santos P 15 de Novembro
MANDADO DE SEGURANÇA: Pedro M. da Silva Trindade
n. 501 � Ri,., do Sul - requeren�: Erich Prochnow Pedr0 Manoel' Duarte Aldo Alves
reDuerido: () Sr. Secretário do Fazendo. P"!dro Mario de Abreu 1 003 -3
RECURSO DE MANDADO DE SEGURANÇA Pedro Noqueira de Castro__ Duarte Schutel 70
n.,201 � Tijucos - recorrentes: dr. Juiz de Direito P,,,riro Marcelino Cordeiro__ Bocoiuvo 81

_

'Cx_offieio e o Prefeitura Municipal de Tijucas _ re
. Porlr..., P'1ul..., Fraga da Silvo __ Av. Maur(_, Rnmos

corrídns: Manoel Franco Camargo e a Prefeitura Mu- P('rI�n. ,-ln" Reis AI. Alvim, 5
niciool. -I P ...riro Pnch,., Servidão F. Roffs
REVISÃO DE SUSPEiÇÃO: n",-h., c"'v"�;nn dos Reis __ Jasé Boitp.ux, 21
n. 3 - Xanxerê --:-\excipient�· Pedró Alvoro do� San_ p,.rI�� T \/;eir., Corvoiro
t()� � excepto: o dr. Odjalmo Costa, Juiz de. Direito n .. .-I�() T·;�t(jn Janues Chnoec6
nn Cnmarea"" [)"rl�n \/i.-l .... 1 3601 -2
PEDI,oe DE CRIACÁO DE COMnCÂ: n..,,..r�n \1;<101 nnc; Santos Pot'ltoncl
n, 28 - Sã,.., Carlos - requerenfe-s: '5ilvenio Picc:01i, f"l ... rl�.-, \/i<>irn I nnf\'S Clement ... Rov".'Jr�
Pr,efeito MuniciDaT e outros. Pe-drn Vi,"';rn Vidal Trindnde

��C�!�6��B�� ���J:l�����MD!ueÂ;O:�!� 1962.
De�rtomentn da Fazenda em 14 de junho de

DIR�TORIA 'tonta: o .5r. Secretário do Agricultura.

TiCAS DESEJAM lER u'ms
no gêncr.o.

Vil�lIa
1.0 Tesoureiro:

do S. de Souza

2.° Toureiro:

Gonzaga
CONSELHO

Contando com �\ma r.qn·
pc ,qcleclonada. pam trulJa.
lhar, o SASED so!uel8!-lZ.ri
Ulll problema crUci,l11f" el11

n.os.�o pais: 'o da ail�e(1t:ia
de empregadas donw,;Cc:\s
eom eponsalJilidr 1(! e C'J

nhec.!ment.os in(!:�re:ls:i.
veis 'para as fuuço['> que
o('upam.
As doméstica�. ]':))' SI!:!.

vez, recrberâo dI) SL\SE.0 °

apõio moral e nUl�"riat
qUe· precisam ter; a::>"im

sendo, imitando CI� pro�'Õ!!.•
·�os educacionais ,lo PE
CKMAN EXPERIMENT, õe

Londres. Q Seviço de. !\s"is�
tência Sorial aos Emor��a

carga, tal qual às demais
órganlzao:;óes Igualmente

in tegradas em fazerem o

homem se sentir ao mesmo

t�mpo um ser fisicamente
útll. quanto moralmente

integrado ao meio onde
Vive. Para tanto realizar, a

vida do escoteiro é slmplcs
e o seu contato com a na- _� _

tureza faz brotar de sua

alma em evolução. e reco

nhecimento da obra divina

na sua 'mais pura manifes

tação, Além dessa dádiva

Clue temos ao alcancp.. de
tudos, como O ar que resp!
ramos. a vida do escotetl'o
1ferece uma outra faceta,
igualmente tão preciosa e

COOPERE COM A ASCll,

RECEBEMOS
Ilmo. Sr.

Diretor d,o Jornal

"O ESTADO"

Nesta

Presado Scnh3r

Comunico :'_ V.S. o ,e {'r.l

Assembléia G.cnd ,·(·�.l!:.-:rd'"l

no dia 22 do �o:·� '!lI '.

eleita a nova D!!··��,;,rb da

Associação Rural 'i�' r,')adu_

nópolis, para )

1962/64, que, t;,�ou

constituida:

Presidente. - ;)r

uma perfeita harmonia,
base de toda a comp"een-

Luz

são. O escotismo quelde há 2,° Vice: - Gen . .'�:\":l!""J

Veiga Lima

}.O Seerctário: - Jos�

que Bercnhauser
1.0 Vic�: _ Mall(ld D. ela

muito vínhamos pregando.
sofreu . as modifieações�
oriundas da evolução so°

clal que vimos de experi·
mentar. Amparado como se

encontra com seu' novo

progràma. organizaçií.o e

regulamento e podendo reu

nir un�a equipe de grandes
simpatizantes, estamos cer�

tos de qu'e o ideal escotej·
ro irã ser grandemente
desfraldado e esperamos

que, dentro em pouco,

multas companheiros ve·

nham formal' ao nosso

lado ..conselentes de que

o seu trabalho será um

daqueles que só a gratldãó
poderá pagar.

SEMPRE ALERTA
J. SA

Xavier dc Brito

2,0 Tesoureiro. _ Adl'lnr

Al'l1U1.!.

FISCAL '

TRIBUNAL DE JUSTIÇAPaulo, Rudi Scnno,'" --

hi Dr Clodorico M0:'e�f:l. -

Carlos Oainte.

CONSELHO TE'CNICO

",.

\ Sendo só o que s:e apl'e"
senta para o moml_';n�o, a

pres:)nlo ,_ 17. S. nl['US p,';)
testas de elevada estima e

distinta consldel':.'.cií.c.

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

São Pau!o Fute�ol Clube Ama�or
O Diretor do, Depnr�fI� Os atlétas são os :;eguin

ment,o de Futebol do '·?a.") tes: Baga, João, Arnolnn
Paulo F, C. Amador", d�' Ka, Silvio, carlinhos, SI!
Avel1ic)n MrtUl"O Rrti1lo-; veira, Ari, Nenem, B:'�i
nesta Capital, ('onVOC'l t? nho. 7ico, ,waldir�lzidio,
dos os atletas il1st'l"i�os J_)C nllo, Tico, Waldr.V:;,dio
lo Clube, a Celllparf'��t·(·)".J ,A,�OIfO, Adelino M<lt(�O:;.
ii Sede Social, às 12 h'-:",11 Ivan, Vidal, Qunbo, ,\!w_�
elo dia 17 do miro. Zé Cnrlos, Etna.,

Rosa, Gordinho, Rnnão,
Garrlneha, Alberto e C:;?O'l

Pelo ('..ompareelmen\:J

ar:!'D.dece,
A

para Digunçú, onele

tariio ·uma partida ami:d.c.

sa, frenLe ao "Bl(\uar:(
Atlético Clube".

..

e mêtodo,s elo Servi,;') So
cial ás suas aSS0c::'_Jas
cur;os de cullnÚl"h, tr..�b;:.
lho,� !nnnuals. eo.s::unl ('

Preleitur ii do Munidp:o de

Florianópolis
Depilltamento da Fazenda

Ultimo prazo poro pcçcmento amiqável: 25_06_62
• Os contribuintes dos lmpôstos Predial Terrítc
.ria I, Indústria c Profissões e outros tributos abaixo
relacionados, flcom notificadas q,..l":'! serão remetidos
à Cobran�a Judicial os débitos Que não forem pagos
no Tesouraria desta Prefeitura até: o dia 25 do corren
te.

RELAÇÃO
-

Ncrnas Endereço
Pedro Teotonio Cordeiro -- Saco dos Limões
Pedro So-ros Fragoso --_ Bêco Boo Vista
Pedr.o Soares

-

Trindade
Pedro Silveira -----Sõo V, de Paula, ao
P:'dro S. da Motta --Belizario B, do Silveira
Pedro Rocke Servidão Roffs
Pedro Martins-- . José Mario do Luz
Pedro Moreira ---- Morro dO.Mocotó
Pedro Mafm Mercado Público
Pedro Loureono Martins -- São V. de Paulo
-Pedro Leontino Cordeiro -- Soco dos Limões
Pedro Bef-armino Pinheiro --_ José Boiteux
Pedro Bruno de Limo -- D. Silv-eiro N° 242,
Pedro Augusto C. do Cunho -- Ferreiro Uma, 59
Pedro Moreira ----·Morro do Mocató
Paulo Gouvêa Trindade
Osmar Sproda Frei Caneca, J 6
Osvaldo Moreira .da Silvo ------L Angelo Lo Porto
Osvaldo Martins Caminho do Cruz
Osvaldo Fortkamp Lauro l;.inhores
Osvaldo Conceição ---- Demctrio Ribeiro
Osni Silvo ---.-1----_ 2704 _ !
Osvaldo Tiago de Souza --- Padre Schr::Jder
Osvaldo Vidal CorreQo Grande
Otaci/ia Damasco Soco dos Limões
OtacilifJ Francisco Costa --- João Carvalho
Otilia Souza Beco Triunfo
PG:.tlina S. de Jesus --- Mario Julio Franco
NancY Vaz,Ro�(l -.--- Coronel Mero�lvim
No<;cimento João do Silvo -- S::!rrinha Trindadb
NalCllio Santos

'

Podre Schrader
Mario C. da "Sitvd -'--.- Av, Mouro Ramos, 62
Ma'rio Cout') Av. Hercilio Luz, 110
Martinf"Jli S/A. Afm. Lamego
Martinho S�aro de Jesus -.-- Frei Caneco 20
MortInho A, Bernardo, -- Podre Schrader 111
Martins VeiQo João Carvalho
Matilde Am;rim 3314 _ 1

Joõa Silvo - DIRETOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_ De nroancao, minha senhora. o Brasil está, caiu-

COLAS IsbLADAS dQ_ d..l".P,rod� apressam-se a corrigir.

lTUPORA�GA
....

-

". DO CHILE! FRANGO DE GILMAR! 2 X 1

.

Foram .' em numero de AGO::�n!: t::O:T��a;;: o comandante ve7n à porta
rina. cinco os escolas Isoladas

da cabt7�e e abre os braços, desolado, como quem d�
O

.

Oovêrno Celso Ramos que o Gpvernador
.

Celso
que não póde fazer nada.

-'

luta de tódas as formas Ramos (vem de criar 110
O cavalheiro do "Tratado" sorri creet.

contra o analfabetisin�, o muniuípín de jtupcrunga. Termina o primeiro tempo, o có-píloto vêm para o

dneh't.lClatcenetSU��d'O qnoUO �.�.i�� Às localidades beneficia- melo dos passageiros fazer o Mario Morais; estabelece-
..... das pelo decreto governa.. se forte discu.Ssão� sómente serenada ao início do segun-

pe:.qiOdO· gov,rnamcntal. mental.. cecnoeíre Km 25; do tempo.
tA atua). admit'..1stração Barra da Prata; Rio ca ATENÇÁO, GOOOOOOAAAAAAALLLLL!! VAAliAAA!

catarlnense criou um 01- Areia Rio da Ant�nlla : e Repetem-se as mesmas cenas, o cavalheiro do "Tra-
náslo Estadual na cidade Rio do oure. \� tado" olha para a porta de ememénctc irado, talvêz
de Pôrtó' união e Gt.u.\'�s x x x pensando desembarcar em pleno Oceano Atlantico.

EsColares nos ftI:tJnl,C,lptOS CRIAÇAO DE JARDIM DE Passa-se algum tempo e.. PENALTY! Levantam'se
de 'Concórdlâ «vue ([é "voi, INFANCIA EM JOINVILE tôdos, sem. saber contra quem é, o comandante volta aos

ta Grandé; e xaxnn Cio· Com a dencmtnacão de passageiros com os punhos cerrados: LADRA0! LADRA0!
caltdatie de São Do;nlngo'!". "Padre Carlos", o óovêmc É contra o Brastl� pais. GOL! Novos gritos de "ladrão" e

. Por bqtro lado, in3tituiu do Estado acaba de -nsü- o�tros adjetivos qualificativos.
um Curso Normal Regional tuir um Jardim de rnrãn- - Vai começar o sofrimento outra vêz, comenta o

FFSYA DO ESP,IRITO SANTO :::ec::a�enc��n����a�rê��: �a��:m:d::. �� jo��;.���; ;:::��t��:U;1:�:b��ec��t�;!��:;. e�t�IÔ��a.o,�i O:s u�:a:: Diretor Geral do Pessoal da
Terão inicio hoj'] 8S -tre- mesmo, barraq�inhl.s, eu- do Grupo Escolar -aesee, na Tabela

.

Numérlêa ' i de o cô-vuóto desmancha os cabêlos. O cavalheiro do "Tra-
dicionais comemorações'-""do tregã e prendas/-e a resca te FeijÓ". Mensalistas da' Secretaria tado" observa tudo e acaba voltando-"Se para mim· Marinha em F'iorianópolís
Divino Espirito Santo, .reé, da laranja...."......,:.--/....

_ . ..:.... de Educação e Cultura as - Afinal, quem está. dirigindo essa droga?' DIa 18 Florianópolis nos- tão Tenente Alex Damastn

���: b:7���:nt;r:��a��: (fom:nos anos enterro, (edula U'nica . �:����:�o :���:��á��: re- = 6:��: pedará o Exmo. Sr. Vice ajudante de ordens, inspe-

gr::a b:e �;;���:a�� ��: ;:�e;sP:�::nc��dcco;�:� Foi aprovada. na tir�e 4 de Professor, rererén-
EM -;A�il����OOOAAAAAAAALLLLL E VAVA! 4 X 2 �!:d�'���: C�S:em�iret�! ����:��a�i:���:�s d; :p��:�

..- "organizado,' constando do lares.
de onteml Pfla Cãma_ra' ela 21 e 2de servente, re-

t a festa total. Abraçam-se todos, o comandante só rmha, d:u:es:.����:nh�:� pttal Naval de Florianópo·

____

.

I'; ". r.
,

:: t1.=��·:,itt:'i:d:;:::
rerêncte

l� E�C�L S �a�h�7:a;e;:'::,::s� c:;:'�:�� :, ":;;t�����:; 0: ;;:��;;: �: C���l�O d�u�,�: e ;::;; �::t�,��:,:;: a�QS ;:Cl�Sl�:S
NA QUINZEMA "MAiS FRIA - UMA

"

�.a�nic�� ehamadg .
ee ti a MAIISOLADASA srz: a;;;.stado por uma senhorita, acaba senum-

Chefe da Divisão de znsí- gressará à Guanabara com
, ,. t d

..

gt Pelo Govêrri:o cio :!õ:stado d M I h d C
.

t·

QUINZErtl.�OUENYE'�;Ql'..VANTA6ENS ·raOa:r;!::dO.evera
Ir a •

foram criadas novas esco- esta!o:X����� �:;=::::ci.mas não há mais problema, já
no a arn a e o apl. a comi1'ia_, _

pa\a o frlo.an.o�inal;.,jes,. .

R'
�. .�.

dd d'" ��;ai!�O;:::.s, nas.segulntes Sôbre a pista, termina a partida. O avião corcoveia LOTERIA DO ESTADO DE SI CATARINA
te ado a prcmccêo ce ven

. '�cor�·'.·_'-·'
.

n'···· O Alto ouáraípo, munícr- vtolentamente, a imp"essão é que o comandante festeja. RESULTADOS DA EXTRAÇAO DE ON'iEM:

das .on'tem Iniciada i1ela A" ."

ç . .

pio de Concórdia: Linha te d�e�et:ba;����s4C;Z f:z���:ia � ��ced:PZ�e::�;ha�� ::::� CR$ 800.000,00 :�ri��rpol��OModelar, dali pr1z:clpal3 R.
1" Andr-é Nilo 'reecsco da de1:xandlJ seus n-in-es São Roque, Linha Unj,ã1 c quem sabe de tudo.

CRS 80.000,00

::sa��os adaca���r�aoo ,:��� . 16, de junho gê�195fl.. es�ulpidOS tia placa da HI& \ Linra caxi.as, �o mur..ici- O homem do "Tratado Geral dos Chatos" fica em :::;� g� :�:���:�� ����c�a�ãO
Sh·" di' Um avião tivo COl1vair" tórla ,gravados Pt!') tuja pio de Pmhelro Pret!); Curitiba, sai dizendo "loucos", em um tom meio sóbl'e o 4.265 CR$ Joinville

fOI"';a(!sad: :v:;��� :�� de P:refixo--PPcCEP, dJ. Cru o'lsempre"nO coraçao tlvs Linha Rio Pedro Eduard<l, grave.
15.000,00

-:�%�:;;:. dne:;:�:���:t.*,; �:�:!��:r:�:�;:�:f�, � ::���;:S"LA:E:O;Ab''':. �l:�:d�! A;����� ;;i� e q�n��t:a,:�:,�::::�;':��;���;;::t;::.::,;, ';�;;�: ,Competição Para Bolsas de Estudos
sima e barateira Grutln\u freu uma pane indc dt· eu mais alto mandatário ita município de VideLm; Rio Pós-GraduaçãO" com Todas as Despe-
;'�!o���e���ce�o:�do� ,!��� �ontro aOltSÓ1�, espa��&�� ��erai�;:dO; ad�:������ ��:�; n�i�:n���::da�:, o��

sas Pagas Para Estudantes Brasileiros
cooperação excluslv:l às :t�' d:e:�aa�ri;u�aça.') f;<�t a LEAL o mais dinâmico ;l')S município de Descans;l:

classes menos afortunada::, morte de grande par�e de seus servidores na C,\u'ara Alto São Bernardo, P.io

um desconto valioso d� 10 seus passageiros. do DeputadOS; NERElJ RAo: Bonito e Rio Cuma, no

%. _ E'�om que e dig:t, Salra tl avião de Florl3.. MOS, Senador, o m::.ir,r :�:;IC:ii� �:ça���. (��� ��=
;�: !x1�tr����!��/�' G;�a ���; J:.ne���ae:�::� C�� do;o�e�� ���RDA, rrld:o nlcipio de Santa Cecília e,

tinha concede tf\ma:lh:> pltal da República... so de esperanças e C>J1.úia:l fInalmente, Santo António

desconto. Mas também .•\ n O trâg!co desastre e!1lu. te na execução de um la"_ das PIcadas, Sallfa Sárb�M
primeira vez que de mulrlS tava multas lares ... -enlu:::l. go programa de realiza ra, Arrõjo do Purei; e Pas

simos anos para cá, FIJ,- va Santa Catarina... ('nh: ções com que es�eraV'l sua. so da Cadeia, no mumci- Como acontece o contrário _ o caso se.rá EMBAL-

rianópolis é atingida por tava o Brasil inteiro, p�r_ pasagem pelo alto.llOsto pIo de São Joaquim. SAMADOI!!

um inverno tão :I.spero, que, entre susas Vitimas .e� adm�nlstrativo... L�I)BER.

��oOs�g�l�d�o;n�U: �!�0�m::_ ��;�omL:�: �e��:d�� ��� ��m�:aA�e�:���s:nt:I:�n�j�Au to - d·�term inaca-oquirir arllgos de lã. veira Ramos... mo de seus reJeVll.ll·,es ser� V '*

deQu�nt::Wd�:r:'B�: ���Ot;� es�eJ;:aim:e�ti:a::���� ;ii��; :v����� �Ir�:�c:,- Quas'e F u z; I a d � s' Igens concedidas a �ua fre a ,perda de um dos seutô Dl �:s ::;v��:sd�eas��::;a%::s�o • lI-
!:sT��' d�if;�:ZOseden�3C:i_ ��or�:e�i:m�;:el��u���e': Seu Estado como D<!flutatlo TITO CARVALhO lOngos anos por sábios pro- (eramos já agora oito pes- co��et���dl:e��: :am::�� se:' c�:a�::Sdl����lelr�:�em
ses para pagamento 'pelo ti a quem prezava e tribu� e como Secretário d'Estll. fessôres tonsurados. Por soas) a êle nos dirigimos,

considerados para outras 2. Os candidatos deverão

crediário, mas c.onse:vando tava gratidão pelo multo do da Viação, d�llCa.r:.dfJ Aconteceu assim: ali, contra a encosta do a passos vagarosos, para
bólsas de estudos pós-gr:-. submeter-se a um exame

exatamente o preço dI! â que fizera... lar contribuição !la';; prf1�
Estavamos ainda no Ho- Monte Serrat, rolara um evitar desgraças. No portal

duação concedidas pela C'. de pro�ciêncla em inglês

vista, sem qualquer (.nt.ra� No últ!mo instante ce blemas rodoviários .. , NE- �� �s:r�ir in;,��:Si:��:��: :��:�� dec!�:��!�diO:nú��: :�o:�:a :á pr��nd:�mb� missão Fulbright e pelo na data já marcada.

-da. sólo catarinense, esse� p'_r REU, com.o seu espirl�o f U "Institute of Internai Edu- 3. Os candidatos devem

��:::eensa t��.;�t'�,'�1f., ',�ffl.;.s· al"��ado, com a

su,� va�ta e: ;;��eseto:o:n�r!S��;e�� :e:�;��oCs�I:�:n�re�i:s��Vi�: ��p���:!� �:�ic��:e.i�u;. catlon" (I1E), uma orga· gozar_de bóa saúde.

recaem a concessão exr.r_ consCiênCiaS'''' t�;ir�� b;;r ��te�r:ra�sri�:�s!!-: ;�:v�nC; centa" racionamento. ,Só feito nos rt.:ltos inclnera- havia morto um soldado ��:�ãO �����eu�:�o��e a��: te:' d�s 22can:i�;t:�o�eve:e
pdonal, são: manteam: _:_ que à servi�b da"ter�:,fJ.lte- javel canacldade adml··Is

havia bOI�C�a:s d salgadas, dos das joalherias e i'alma- ali posta�oh Noto tinda q�e bólsas de estudos pós-gr�.
vestidos de lã - talll=u�'s lhes servira de berçú ... ;ns tratlva, o seu fuh�unl.llte :�:�. nO�ua�:�.a eto����:� ���:�'�tó�o, ���va �a��;!� �a::,m::�n f:;a anin�:iraa;::: duação concedidas por un'.
- sáias - conjuntos de lã. tantes depois, alçava:n !:�����Iro pca:::��:'.l.�e �'� perdeu sua violência béli- nado d'Oro", uma "bolte" te saqueado. O comerclan· v��:��:u���es am;::'��c:��ese
�n_�o��a: �:��I:Ç�e p�� ��:r::��a;ei;i:::�atra�lC: �:�o:�u;���:��zase :o::ii� ����'lllc:r70 ��:��:�. de AV��;�: �:o�:�e��me a� sU�h���SSél�� nos Estados Unidos. tste

le. pondo as fronteiras da vl� dois colegas do Peru e da tinha o aspecto, à distân- b.,!ndo que levasse metade tipo de bôlsas dá ao estu-

doJ�R2�EdeL:�t���Ad�lal�c:� �,��í;��hec�::nto��rtid;ufi�:JN��:' ��m�m�ó�:po b�:��i�� �:li:::�q;�;s ii�r:a q��PI�:� ��l��� a: ;����:sde c�d; o:
filho de Kominos � AnMt"a Arca iria à Calle 11, com pela maré destIUidora. tas a resgatar. E o rato- :!!u��s S�b;i:�!�cf:s dêspe-
cla Lacerda, deixava. vjúva outros, a saber na "Avlan- It�:�ro, a quem o álcool tor.

�oE�·a;e;:::.Kirana Athcrt ;!:� �u����ll�eJ���a t:�� doE�!�l=�:�I��:�ado�, �:� $:, se�:!�ne:at_�� o�����;; !ste programa é parte

LEOBERTO LEAL, nasci: presa ficava a embaixada brando páginas- de Zola no pelos sequazes. Mas, mal �: �:;e:C�':.��:�dU:'��od�:�
do a 4 de julho de 1I11.? fi dos Estados Unidos. Ga- "La Débacle". A loucura haviamos el1trado, nova

��oe��z���ue�a�: Z��l� 'l�;�- �:::I�O� v��rre:a sZlaatéd� �::er;:!�;i�alx:s :x�:l�� ::�::::e :����h::or:a��
xava viuva a Exma sra. Delegação brasileira e lá insLlntos humanos, deixara ao comprido ... Dai, dedu

Bruggmann Leal... encontro apenas o deputa- em Bolgotá uma chaga zi que o atirador não tinha

NEREU DE OLiVEIRA do João HenrIque, que se imensa. Era como uma ci" má pontaria, ou a havia

����oS, �:s����, �i�l:� �:rl��r:s�e:;oa��n;, ,i;e��r ��� ��:ebOr:�:��:;:s �:�!��:�� ��:;!��� dce:�:aden�::ar o��
Vidal José de Ollveirf\ Ra_ loutros para o Panamá ou na grande guerra. Não ainda, teria a mesma "'en

mos e Thereza Fiuza Ea. até mesmo Miami. Comen- trocamos impressões, por- guiçado" após o "brInde"

mos deixava viuva a Exma tava o fato com bom-hu-. que nosso próprio silêncio com que nos quisera mano

xava viuva a Exma lira. mor de quem frue plena dizia o que sentiamos. E dar para o outro mun·

sr. Beatriz Pederneiras Ra saude de espírito, a excla- começamos a caminhada do ...

mos... t1"nAT1�ue pOltr�es, não?" de regresso.

V�timas do desa,;;t,�e, Illv} COI;lVe�, rmdo, até

reram morreram no eso:
meus colegas reE\parece- Quase ao tocarmos a

plendor e na grandeza de rem, anotados em seus prara Bolívar, aconteC',eu o

suas obras politicas .. te')I_
- cadernos de apontamentos inesperado. A esquina tia

reram com_o viveram ...

"
mas

os esbragos que o vandalis- rua, um soldado nos a'.er

a :norte. nao apagará r,e:n
'mo praticou nos objetos e tau: que voltassemos, po�.

mesmo deStruirâ suas oLlr:ls
móveis de diversas salas. que havIa tiroteio na Pra-

material e intebccuill... g!����a��Sent�!nd: p�:�: �:�s!s,�:l re�:�� o a!���
�jo:i�: c::t,!��::'Jd:ato�:� Bolivar e a A/enida Jlme- to, a melo metro' do paE.

os catarinenses...
nez. Numa extensão . de seio, foi perfurado por uma

Permanecerão na memfl. ���:s e�ue���c��:. �p��:� 1�::aa�:� d:on�r�ra�:do�:
ria e na saudade' d,n Cat'l dias magníficos haviam '(leoi alto de um edificlo em
rlnenses q dos Bra,alelru!:! saparecido sob o fogo. E construção. Volto·me para
HOje, quatro ano, de;o:-_ era com um bosque incen- Os companheiros -pálidOS e

rido do tragico .l:!O .I�ecl; 'diado, de que restavam perplet-!b� e grSto-lhes:
menta, nossa melh,jr home apenas os troncos calCjna- "Colguense -ai muro!" Dou
nagem é seguir lhes os f- dos duma coivara. lhes o exemplo encostan.
xemplos q�e nos te�aram Rumamos para o alto) on· do-me à parede. Uma li-
fazendo o que gostarlat'l de existia o Coiêgio de la mouslne diplomática para
de fazer para elevar n tE:r SaBe. Tudo reduzido a cin- aàlnoOnStoS�.mf'oesn,teb'"Esca';,ed'O' ns,o,'.A Diretoria do Flamengo E. c., tem o prazer de ra (lu'e lhes 'servlu de bE'rço zas. A horda açulada com tu , •.

comunicar seus Associados e Exmo. familia que foró no concs;ito nacional! mentIras pela emissora, vação. Minutos que são

r�ahzor ht:lle uma "Solrpe" em comemoracão a PQS�
Esta a nossa páUdl. mo.:s havIa consumidO n3.s cha- séculos decorrem, até que

:;�gem do 2:>° aniverSariO ��r:�Cl:W,.fi"C!I1r:n:l.g.:)!l'I mi mas um dos í)odpr(l�os, ln�. 11m ".almacén" abl:2 o por-

Apos a mcsrno hÇlvI'r6 011 bus poro o centro mOll'Aftstcs vela.:. fctrrs t.rumpntos de cultura co- tüo de fCl'l'\)�-TolllO a dian.

I.... __ .... _

.i'• .JI)IJtETORIA Td:rí.1,.�.NfH'I'.)n:llJ(la[ICI! ]Oin!liftllfl, (!jl'igido
.

r!f'sdr. t�il'f1, [', !:'llJ 1I.L'1 indiana

'.

•
>" , k.' '!iii�r\-, _:P ,.,:. ,1">,,,/1. l1 \::�

-, TADO
't.. .. 11 DW!D DE SUtl. CUAIIU ... _.À
FWRIANOPOLIS,pSABADo), 16 DE JUNHO OE 1962

,;���:�;'tfó!a,pfretoria da A. A. 'B, B.
.

'-- _-

osse ç Coquetel - HOje .

D�retorla que regerá os Diretor Esportivo _IRey_
destinos da A.A.B.B., no naído Gago vívíen
pertõdo de 16/6/62 a, 16/6/ Diretor Secretário _ Di-
!l3

�!1eSidente �:' I�a
.

� ,.le���� B;i:;rim�rliJI _

Richard 'll:! i�lI:,rt1,,;.l,� �!c�)IH�1 l'ialSikhifl Jun[or
Vice Presido - Waldemar Diretor Cultura _ Tadeu

Figueiró Szpoganlcz-;:'-
Diretor Social - Yvany

-

-li ,

Lentz dos Santos Posse no dia 16, às .20.ótI
Diretor 'resoureíro - Jo- horas. Haverá um coquetel

sé Damiani cerretrãc em regozijo.

(CONT. DA 1.'! pAC.)

Prossegue a campanhã:.
de intensa e.scolarizaçã.o
no Estado de Santa Cat!l-

'S"
'. ,:: "_,,,. -> ••<�>i-

II
:;,

, ,,,
.. , • -_��'Ji

�sca-.pe.S�l·
Imagine-se o escândalo que seria feito, pelo SETE

DEDOS, em tõmo do caso da Ponte de !tajai (BR-59)
se o Ministério da Viação e o Depàrtamento Nacional de
Estradas de Rodagem estivesse1n confiados a pessoas
não udenistasl

Os artigos sobre os qUh.I.!i

PIIRTIDAC OE e IfLORIA!"OPO�IS EM
OJA� UTEI� AG

9horas!

HO�:I�g*:�:Z f::���o�e, s�� I N
vez, havia sido metralhado

ao sair da "AviaQS.i!", sa

f,\ndc.;e em tempo. Fomos

para o ·'Bar". Meus colegas
faziam questão de uma

rodada de wishki, em mi

nha homenagem. QuerIam
saber como pudera eu mano
ter a calma que nos salva
ra a todos. Esclaree'.'hes
no meu castelhano de

fronteira, sofrivelmente

��:�;,n�::o����s ci�:a\7n� II
hay una viejita querida eu

oración. Mi madre. De ai

la serenidad y coraje que
ustedes homenagean".
Comoveram-se, tãu ape-r·

��.�� .�!�: �����taO oco;�� IC
po:

�

- A su salud, hermano!

CONVITE

C8I'reSpon!=fo:
- A nuestl'a

ci;jn!

DIRETO'RIO REGIONAL

CONVOCAÇÃO
O PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - Dire

tório Regional de Santo Catarina - por seu Preside';

��z:: ;:��í�!�ãt�:�ad�s���1�õ, ������t�s a���
bros do mesmo Diretório poro uma reunião nesta Co
pitol na séde partidário' no dia 23 do corrente sebo;
do, às nove horas do mcnhõ, poro trotar do seguinte
"Ordem do Dia": .

1 - Organização de Diretórios municipais do
Partido;

2 - Outros assuntos de interêsse partidário.
Florianópolis, 15 de junho de 1962.

Aderbal Ramos do SiI'1'O
Presidente em exerclc!o do Dir-etório Regional.

O Governo dos Estados tados Unidos da Amêrica
Unidos da America, atra- através da Comissão Ful
vés da Comissão Fulbllght bright.
no BrastI, participa que, Os candidatos a êste
até o dia 25 de Junho cor- programa devem preencht.r
rente, estarão abertas as Os requisitos abaixo men

inscrições para a competi� cionados, e devem apresen.

ção anual a bõlsas de estu- tar seus pechJos de lnscr!.
dos pó:- .1raduação pa·;a um ção na U$l::), Rua XV de
ano de estudos nos Esta- Novembro 621, 7° andar,
dos Unidos. Estas bôlsas ou no Centro Cultural Bra

garantem a subSistência do sil Estados Unidos à Av.

estudante, sua viagem de
ida "! volta aos Estados
Unidos e a aquisição de
alguns livros e despêsas

João Pessoa 103, 7" andar,
a;.ê o dia 25 dêste mês Im-

preterivelmente. Os exames
.serão realizados no d�a 26

ocasionais, durante um ano

letivo nos Estados Unidos.

de Junho correI'!l.;e,
14:00 horas.

iàa1e, e devem t.er comple·
tado um curso numa unjo
versidade brasileira.
5. 05 candidatos devem

ter um objetivo sério, que
possa ser ro:lallzado pela
frequência aos cursos de
uma instituição de' ensino
superior, devidamente re·

conhecida nos Estados Uni'
dos.
6. Dá-se preferência aOS

candidatos que ainda não
tenham visitado Os .Estados

para estudantes norte-amr. Unidos e que já se encon'
rlcanos e estrangeiros, rea· trem no exerciclo de sua.
IIzado pelo governo dos Es- profissão.

o big assunto de hoje sõmente 'pode ser o que
ainda vaI acontecer amanhã.

O jeito é baixá-lo em diligência.
xx xx xx

O tribunal que absolveu Manê Garrincha reve·
lou-se um tribunal de verdade.

Mali, se o suspendesse, atê os jornalistas aleI11ãe
escreveriam que era um segundo tribunal de Nurherll'
berg e Nelson Rodrigues falaria no jldgame7lto dO

século!
Ainda ontem êle afirmou que enquanto a decI

são não vinha, a Nação estava no telefone!
xx xx xx

Tap;) em candidato à reeleição:
- Então, como vai de campanha?
- Tenho a sensação que estou escalado

jogar amanhã!
xx xx xx

Problema nacional do dia: Pelê joga ou

joga?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


