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TROPASJNVADEM Õ MÁRrfOcos
RABAT, ) Marrocos" 11

(UP!) - Forças argellnas
e francesas cruzaram a

fronteira do Marrocos e 0 _

cuparam um'tpostc front,�:.

rlco � marroquino, segundo
se informou hoje.

Campanha Mundial contra a Malária
A OMS (Organização sarnas é a decisão -íe ven- necessártca para assim o na Índia examina uma

Mundial de Saúdej , dlrlgj- cer a malária, porque' hoje fazer", Na foto, uma run- criança durante a campa

da pelo médico brasileiro já dispomos dos métodos ctonérta da Saúde Pública nha.
M. G. Candau, vem em

preendendo, desde 1955, a

maior campanha jamais
realizada em âmbito mun
dial contra uma únjca
enfermidade: a malárta.
Graças ao DDT, cêrca de
280 mIlhões de pessoas fo
ram libertadas dessa doen

ça, desde o fim da guerra
atê 1959, de um total de
1.400.000.000 que vivem em

regiões real ou potenciai
mente. impaiudadas. Cai

cur-ase que, na decada de
1950, o numero de casos de
maia ria chegava pelo me

nos a 250 mllhães no mun

do inteiro, tendo stdo re

�uzido, porém, até �957,
em quase 45 por cento. O

objetivo da' atual campa
nha é a erradicação total
da 'enrermídade. "É uma

questão de honra", diz o

Dr. Candau...O que precí-

A Investidura Dos Novos Ministros
Brasília, 14 (O ESTADO) Brochado da Rocha Iniciou

_ U Primeiro Min-ntro seus trabalhos hoje por '101

ta. das cinco horas uíumnn

do detalhes para a tnvesu.

dura dos �membros .d�. no.
vo Conselho de MlIlls�ro;:;,

aprovado pela Câmara Fr

derat. Porta voz do Prtmet.

ro Ministro, disse que a ('x.

ces.-são do sr. João Manga

beira, atualmente adoenta.

do LOCas os !.:':histros es

colhidos que não se encor.s

tram em Brasilia já co.

mecaram a chegar a nova

Capital.

Reorganização'
(Medida Ene:rgica
t.ôndres 14 (O ESTADO'

A agencla semi aliciai do':

noticias Maghreb nl'.toe

o Ministério_ A àmpla reorganização
feita pe:c Premier Harcld

MacMil!an, foi consi':-"').dtl.

pelos técnicos como médl ,

Ida enérgica J destinaa'l a

nortatecer a cambaleante

posição do Partido conser

vador nas ateicões.

I HOje iniClams a puutlcu
.cêc da biografia dos com

.oonentea do novo conse'na

Ide Ministros:

Igo de diretor da cnüdnd ... ,

, De 1930 a 1952, f::)! onere

.de uma divisão da Orrr.nl.
,zacão Mund.al de Sau<lc,
('m Genebra. Em Wash;n.

,.;fon, foi assistente ,da di

.retor geral pru a as Amül'_

t as da, ortc'na S::ll1itad:l.
,Panamerieana, espectalí

(:--:arla na Organizndfo Mun

::!ia] de Sande. Exerceu:)
.earpu de diretor gera.l du

:Oficina Sanítarta durante

,o período de um ano, acos
(o que, em 1953. voltou pa

Ira a çídade de Genebra c

rê, até hoje, d.retcr da 91
tgaruzação Mundial da aau
pe.
continua na 7.a pagina

I 1\1AnCOUN.O CANIHU

I Nascido no antigo Djsrr,
.to rrerterat. atual Estado da
.Gunnnbara a :v t:e muto

Ide 11)11. Depc� õe ter CO·l·

(Clulc1o O curso secunda-to,
.tngressou na Faculdade F,t;_
.mlnense de Medicina, cc.ee

,foi diplomado.
I Exerceu (I cargo c':e assts

.tente do supertntendente
do Serviço Especial de âau

,de Publica, que hoje pa a

fiOU I' ser fundação (S"E8F\
le mais tarde ocupou o car.

Onibus Mais Caros Em São Paulo
São Paulo, 14 (Ü ESTA das pelos propríetártos de

PO) _ O Prefeito Pré ;tl'� empresas parbtcuiares.
Maia não assinou ontem D.

melcrecêc das tarifas dos

ônibus conforme fora a'

nunciaco. Na próxima sc

gunda feira o onere do E

.xecutivc Municipal rnantr

rá novas conversações com

representantes da CM'!\.) e

das emprêsas partteularca

Memar é
Candidato

São Paulo 14 (O ESTA

DO) - O sr Adhemar de

Barros prosseguirá hoje
em sua cemjeanha para o

de transportes co'euvcs. Governo do Estado, vísi ,

Informa se que \ o Preretto tando as cidades de Ame.
.eiêo assinou o aumento por ricena, Limeira e �'lll��

fiscrdar das bases plel\�a_ Bárbara do Oeste.

PRP Em
(onyençâo

São Paulo 14 (O ESTADO
- O Parfldc de Bepresen
taçào Popular estará reur-I

do em convenção regional
logo mais às 13 horas, a

fim de escolher cundídacas

a. Governador, segunde
, candidato a

•

Oovernador.

.segundo cpndtdabo a êcnc
ece+e- a,pontar ondl6.atbs
, Ôeputados f"ederais e Es ,

taduais.
-

Brochado Passará Fim de

Semana Em BrasíliaMensagens Radiofônicas Brasília 14 (O EsTADO) jjar para Brasiíla o gul,
- O sr. Brochado da Ro .menteve conferência com

oba passará o fim seinan:l .subsecretarto Machado Lo
em aresnie.. Hoje deve-tá I�es.
ter sua prímeira reuníao •

���m���:A�z��m:���
dldas e estabelecimentos

bases e noreríos para reli'

niões do conselho de minis

tros, Jornalista Pompeu
,Souza continuará chenan.

fdo secretaria de imprensa
{to ccnsemc. No n.c o ge

Ineral Nelson de Melo &.0

[passar para BrasHia ujz

{IUe aguarda ordens. "Sou

I�oldado e aguardo ord�ns.

;ConviGarel �'neral Alb�,to

iRibeiro Paz para chefia do

jmeu ga'binete. Antes vi;:."

. "DJA DO COMERCIANTE"
_c44SllGfMr�' .'

Sancionado o
c 13:0 satario lUA Lançam

Globo
BJtASILIA, 14 (O ESTADO

- Foi sancionada pio Pr€."

sidente João Goulart pro.

jeto de lei que criou o 13.0

salário para os trabalhado

res das ampresas parttcu
lares. O Pagam 'nto do 1Jo

salário "abono de natal"

será feito no mês de fI�

zembro de cad'!. ano.

A FEDERAÇAO DO COMÉRCIO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, órgão de representação máxima do
Comércio Catarjnense,. no transcurso de mais um DIA
DO COMERCL.lNTE, leva a sua saudação a todos os ho
mens que se acham integrados na ·"Ida comercial, ra.
zendo da mercâncra sua habitual profissão, pois que os

mesmos representam peça dectstva e imprescindível na

alavanca propuls?ra do pmgresSQ.

� Vinda
De Kennedy

.. RIO 14 (O ESTADO'

r O Secp!tarlo de impren.

{'a da casa branca l'li!rre

f>alinger declarou na enr,re

,vista à imprensa cal'l,)'�a

,que o adiamento da 'lis:tll

Ido s.r. Kenedy ao B�asn na

,da ..em com os pr.oblenlM
<"olltlcos internos dos Es�j,..
dos Unidos.

Washington 14 (O EST.'\

DO) - Para comprovar es

efeitos da radiação à A�'-

ministração da Aércnauu
ca e Espaço lT""Washinglon
lançou hOje um gigantellco
glôbo que leva a bordo ,::'.Na hora presente, em que. a Nação Brasileira se de

bate no torvelinho dos proble'r-as que assomam e com_

prometem a ordem ec_onõmica e social, em que a� in

certezas e as indecisões niar::ham nfi vllnguarpa. de to_
dos os movimentos,.a .

classe cO.merclante t:'aSileira', e

especialmente.a do .n'osso Estado, co,rno part� integrante
dn �oc!edade em que atua, consciente de suas responsa
bllidades, mantém o propósito firme e inabalável, de

cooperação irre.strita aos poderes constltuidos, para \)

encaminhamento e solução dos pl'oblemas que recla_
mam imêdiáto atendimento, porêm, dentro dos post.u
lados da ordem, da paz e da tranqullidadel. para que se

não colime na inversão hierárquica e na preponderân.
ela do cios, que é solução única pre,conlzadi,> pelOS ini"
migas da Pátria.

Ao comerciante catarlnense, esta Federação Jubiló
samente apresenta' suas congratulações, na certeza de

que o progresso do Brasil, tem sido feito com parcela
inequivoca de sua colaboração. '

Florianópolis, 16 de julhO de 1962
HAROLDO SOARES CLAVAM

PreSidente

rios macacos em um 'lua

de 40 Kilometros pelo es.

paço.

U'timas
,

Notícias Assistência a MedicinaSão P[I,ulo - O GOVel"Uil

dor Gar�alho Pinto recE!'

berá no prõx:1fio àia 18; no!
Campos ElíZios, o título de.

cidadão de Araçoíâba di\

Serra.
Buenos Aires· 14 (O ES

TADO) _ O Presidente da

jArgentina Sr. José' Marl�
Guida viajará esta mal1h:l.

par� o interior argentinJ,
a fim de visitar ·dive;:,;a"

províncias, .

São Paulo 14 (. OESTADO
_ Acompanhado dos 51'S.

José BonHacio e Quelrõz
Filho o Governador Carvu

iho Pinto, visita nêste fim

de semana o Vale do Paui

ba.

Miami Beach 14 (Q ES.

TADO) _I 15 flnali�tas pa

1"a o título de Miss UniVel"

so foram escolhidas ontem

à noite entre as candida.

tas de 51 paises. Dentr�

às escolhidas iigura Ma,'I:!

Olivia Rebôuças Cavalcan..

te, do Brasil.

-O ECO, primeiro satél1te
de comunicações lançado
ao espaço pelos Estados
Unidos em agõsto de 1960,
continua em órbita ao re_

dor da terra e, não só per-

lizadas"�em distantes luga
res do glo)lo terrestre. A

estação dEi. Nova Jêrsei, por
exemplo, na costa leste dos
Estados Ur.idos. transmite

Arinos Vem
RIO, 14 (O ESTADO)

(Urgente) O Sr. Afonso .A_
rlnos de Melo Franco, que

mensagens radiofônicas
se encontra em Paris, no.

que ricocheteiam no ECO -vamente nomeado Minis.
e são recebidas na Califor -

tro das Relações Exteriores

��r�coa���O::1 e�:��erd:or!:� do Brasií, vla.jara esta hr_

de por via aérea para,J
Rio de Janeiro.

manece visível a milhões
de pessoas em várias par
tes do mundo, como, tam

bém prossegue refletindo
rádio_sinais que· permitem
o intercâmbio de comuni

cações entre estações loca_

se a "panela" transmis
sora, de 20 metros, e à di

reita o receptor-refletor
dos sinais emitidos. �agalhães

é a Favor
Pinto

UDN FARA' OPOSiÇÃO
Brasilia, 14 (O ESTADO) mara dos Deputados, 3!'.

- O iíder udenlsta na Cf;· Menezes Cortes falando :c..

alguns jornalistas em 13r'1..

"'agistrado é ��l�a l:��se !�o�eu c���:��
mento do novo Conselh'J

patrono de Ministros permaneceu

O Dr. João Marcondes de na mesma atitude que ha-

Florianópolis T�rá Feira Do Livro �

A Feira do Livro qlle. se sentido aquela entidade
tanto sucesso tem obtidO entrou em contato com

em outros centros do p<l-ís, várias editoras e livrarias

será promovida em nossa que partiç_l,Rarão da Ia.

Capital pela Cãmara Ju_ Feira do Livro organizada

r-Ior de Florianópolis, Nes- em nosso Estado.

BELO HORIONTE, 14 ,

(O ESTADO) - O Gover.
nador Magalhães Pinto
manifestou.se favorável ao

novo Gabinete de Ministros
formaao !)elo "premler"
Brochado da Rocha, sua l

pinião foi revelada duran.

t'e- üill:r entrevlUa c.oncedL

da a emissora carioca,
vIa decidido tomar, ou se�Mattos, ilustre Juiz titular

da IV Vara da Capital, tal

homenageado pelos alunos

da Escola Continente que

o elegeram seu Patrono,

A referida turma, que

tem como ParaninfO o Dr.

Nereu Celeste Grlzoni, tem

sua formatura marcada
para o dia 28 nos salões da

UCE.

.'B�sca-.péS' c.

ja a de se co'ocar na .Jpo_

Slção ao Governo, Di3se o

Deputado Cortes que
UDN vai impugnar e cóm"

bater todas as medida.s j:,L
�adas prejudiciais ao pais
e adotará uma vigilãnc:ia
�ncansavel na defesa das

tinstltuições democráticas.

fsludantes i
Mortos

Primeiro Alo
Do ( serviço auxiliar de medici- dades de Wa�h,ng:ton e

,
JY. na denomlr!ado "Medipho- Long Island e da Escola de

ne', destinado a prestar Farmaciã de Brooklin. A

Brochado m.als rãpidamente aos me- emprêsa possui uma equi-

Brasilia. 14 (O ESTADO\ ����e:\6��� o:e��c;:r:�� ��/:r�1�lne���h��'i�9 ��::;
_ O primeiro ato ·do .�r

tos especHjcof:. A' org;HlI- cêrca de oito mil medica
'Brochado foi confirmar:o zação proporciona, tam_ mentos. Na fol.o. os douto_
sr. Antonio Balblno consul bém, rápidas ligações tele- res Cortez F. Enloe Jr. e

taria geral republica, -\0 fõnicas enl.re médicos e Tioor E. Frekko, organiza
mesmo tempo ,Jango snr,- cientistas localizados em

� dores da iniclatlva. compl_
clonou a lei que tramroJ'� diferentes cidades ou até lando informações no ar

ma em autarquia o dep:J"_ • mesmo paises. de modo a quivo da firma e fornecen_
tamento nacional de obr!l'> facilitar a consulta entre do-as imediatamente, pelo
e saneamento apondo seis êles no caso de uma ur_ telefone à fonte da consul

�e.t.os pl}lcials inclusive te- gente necessidade. 'O "Me- ta,

do anlgo 42, d,Vhonc" e uma empl"eSl.�

Vem de sei' instituido
nos E<;tados Unidos um

privada, que funciona �ob
a assistência das universl_

• �mbora já. explicasse, ainda não r!a,lhou a pubfjci·
Aiêco 14 :0 ESTADO) _._

dade das tõlfl,as, em suas minúcias. UlIt dos maiores es....

'Quatro estudantes de Al;;- cândalos administrativos do Brasil; a venda de dezenas
co foram mortos, segundo de centenas de cargos públicos, quase todos 110 Departa-
anunciou a Agência Orien, mento dos Correios e TeUgrafos, feita atravêl> de aUos
te' Médio, no dia de ontem funcionárias do gabinete do exJministTo da Vicção, se-
no transcurso de sangren nhor Virgjljo Távora.
tos Incidentes provocad'ls Sabe-se, por consôlo, que o ilustre deputado ude·

entre os estudantes e as 11ista está por inteiro isento de culpa. na. ação criminosa
forças policiais. lOs estll- dos correligionários eln, que depOsitou' �ua confiança.
dantes organlza.ram uma Mas também se comenta que a simples �e1niS8ão dos

greve nas &édes go�ern'll� traticamtes não devia ser·a medida a tomar, dispensado
meritais em Alêco ocorren. o inquérito' e a consequente ação penal contra os mes·

do os Incidentes por aç:l.O mes.

.da Policia que pretendeu O fato, todallia�i1ldica .. a necessidade de mais uma

,desaloja-ios. � �
reforma,

(edula Unica Im São Paulo
São Paulo 14 (O ESTADO) a fim de conferenciar com

- O Desembargador Ra- o Presidente do Tribunal
faei de �arros ) Montel:'ü, Superior Eleitoral para' dis'
Presidente do Tribunal Re_ cutlr o problema da :ido

ção do nõvo molêlo da e�·
dula única conforme o 'pro
jeto que aguarda- a..-sau!-)ão

gional do !I'rabalho de Suo

.Pau}Q, deverá viajat par

J,4c.. ,:��a��i� elopois de ami,lnh.l.

""i;r

prcsidcnc;iai,

.;;:._

lX.·",c,·,AiII!t._ ..4Mfi'd';ij\� ..�:�..,�__"""
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Colaboradores
Prof. Barreiros Filhn - Dr. Osvaldo ROdrigues
Cabra! - Cid Gonzaga - Dr. Alcides Abr�
- Prof. Othon d'Eça - Major neeronso Ju
venal - D� Milton Leite da Costa _ Dr. Ru
bens Costa - Walter Lange - zurv Macha
do - Lázaro Bartolomeu - Ilmar cervarnc
- Prof. Paulo Fernando de Araujo Lago __

Hamllton Schmldt - A. Seixas Netto.
DF;PARTAMENTQ ESPORTIVO

RpQntol': P·;dTO Paulo Moehadn
Redatores auxtlíares: Ma'lry Borges, Rui T
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Púrto Alegre - PROPAL _ Praça D. Felicl�,
no 15 - coní. II _ 'Tel.: 74-40
Agl'nles-" enrrexpcndnntes em todos (IS mu
nkiJ.)I(J.� de Santn Catarina
Anúll"itl<; medtnnte contrato de acordo com a
tf'Ilt>la cm vteõr.
ARFHNATUR.A ANUAL - o-s 2,000.00
Vr�l'1nA AVUL�.' .:.. c-e 1000
A nírrcão nnn se re.'t7Jn"ls(l1Jili.�(l 7Jp/os concei
ll)s (>1I!W.I().� 1'In,q aTlign.� a.�sinados.

v CíJ/7tecÚ'nenlos Sociais

� ---- ---- ---------."

F:1Z{!ffi Anos Hoje
- sr. Ow.vl() Nóbrega
- Juvcm i\'L.'1I1'111o Beirão
Dnnnassis
- :-.ra. Diva Delaite Morltz
- srta. Lélia Medeiros
- sr. dr. Marcia Guima

rães Collaço
- jovem Vanderlande
Henrique Machado
- jovem E511gnl da C'osta

Farão Anos A:nanhã
- tente. RaUl DIas da SP.

- menina Antonieta O

Puska
- lora. Adelina Souza
- sr. Vespaiano José de
Souza
- sr. João Leopoldo de
Souza
- srta. Cecilia Lagasse
� dr. Almiro Pereira Oli.
velra "

- sr. Sezefredo Blascke

nu!nina IRE:":E STLl'i\.
Cem prazer teglstram,'s

na data de hOle o tranl'cu�
so de mais um aniversil.:·io
natalício da menIna Ire.1f
Silva, di'eta filha do· i.
Rodolfo S·lva de sua ""X

ma. esposa d. Otilla L. 3;,

,O; cumprimentos de
"O ESTADO".

JOEL LANGE
t com grande satlSf,.

o sr. Paulo Lange ê re

presentante do. importante
firma Figueras S. A., de
Porto Alegre, sendo gerer.

CARI.OS PAULO
�a cidade de Uaja!. an

',.. rl,;ídía e onde era gLL'

te de sua filial nesta' Capi.
tal, enquanto o sr. Joel
Lange ê alto funcionaria
da Firma Carlos Hoepcke
S. A., secção de navegação.
Aos dois irmãos anlver.

iariantes 0;0 Estado" tem
) maximo prazer de apre�
senhr efusivas felicitações
e abraço-s, almejand( .2ltt5
crescentes felicidades em

companhia dos seus dignos
familiares.

'u·ute estimado pela �l na Maria Pfeilstlker Sllv.�.,
�ípação na vida SO�\id casaria "'''m o Sr. Horil/'io
'1. no dia 13 do corr·"''l Silva F:lho. e Da. -Mar:a

PFEILSTICKER
valdo P!ellst'cker. com�r.
"jante em Cu�ltlba; Da. A

sr. C'rurgião dentis�'l.
JS Paulo Pfellstick"".

xa viuva a sra. 01.

ranci"ca de Assis FO(lt�s
feil<:tlcker e 0<; se['U .... l"::'�

'ttIlfo� Adolfo J'osê pr"!'·.

UC.r, hancário. Dr. Fran

élsco Jo,:'; Pf�í1sticker. ci

rurgião den!':'sla; Jo� O.

Cel!'�te Pfellstlcker Pereira
('a�ada com o sr. Lueh'do
P.mar:l' Pereira. O extlnt:>
era cunhado dqs Srs. Dc'
sembargador /Henrique tia
Silva Fontes e Dr. Emma
nuel da SHva Fontes e d:l.s
S�as. Prof<>u"ras Erotlc�s

e Virgínia Ca -aUva F'onv.'!';,

IIJfês Frantês - Alemão
Qp�r Gpre�dcr a fator fluentemente uma dess<::<;

Imguas (lm apenas 18 meses?
Vcnhà matricular_s� em uma de nos,sos nOVa0;

ctosses que começorõo entre 16 de julho e

primeiro de �9ôsto 0-0

YáZigi
RUA TRAJANO. 14 - I o ANDAR. (prédio d�

Confeitaria Chiquinho()
-----

levantamento no Norte da Ilha
Chegada de Esh'da,,'rs Ci!lJIIChinhos
Como parte do plano dl$ tpmarão Os dados mais inte

RR.PP. Capuchinhos pa!'a r('�santes para uma grande
ml'lhorap a assistêncIa ao missão a ser realizada em

interior da Ilha, cujo setor

Norte lhes foi recentemen.
te confjado, deverá chegar
hoje, de Curitiba, nume,ro.

80S estudantes-teôlogos da
Ordem afim de fazer um

levantamento das condições
gerais da população.

correrão casa__@r casa e

futuro mais ou menos pró.
ximo, se Deus quiser.
Seguros da boa vontade

com que a popUlação Os re

cebera e lhes prestará os
dados solicitados, augura.
mos pleno êxito neste tra·
balho de planejamento por
equIpe,

"j\fl!'s Santa Catarina' eo;;

tará present� ao "Baile ih li _ O "Foto Grupo San

Menina·.Moça" no prO'(lm,) Ia C'alar.na'...no pritxim'l
dia 11 no!" Salões do Clube !<aba,do, rot1�J1c\<lna ,,·om'j
Dou: de ArÔflO. dac!-c<; para 'a helissinta c

vaJj(l<;a f'qlosicão nos ,:n<

11 --:- Claudlno Silva o can· l(ir" da "Ca,S8. Santa ,cJ.t�
tor que sta movJmenta" 10 rina',

as noites em nossa cidade.
9 _ O Dr. Mauricio n.0�

14 - ViaJOU de Brasilia p:t

..a o Rio a Senhora Maria

Tereza Goulart para provar
os vestidos qu'� w:arâ por
oca ... ião da visita do Pre�i

dente e senhora. Kennedv

a.o Brasil_
.I

JUIZ DE DmEITO DA VA
RA DOS FEITOS DA FA·

ZENDA PUBLICA E AC!.
DENTES DO TRABALHO

DA COMARCA DE FLORIA

NOPOLIS.
EDITAL DE CITAÇAO
COM O -PRAZO DE TRIN

TA (30) DIAS.

tina) escrlvio em exercíeto,
subscrevi.

WALDEMIRA CASCAEB
I
17-7-62

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS INDUSTRIARIOS
Delegacia Gm Santa Catarina

Serviço de Engenharia
�; J:�:'��CI�i:tO'"'!� ,Conconência Pública N.o RSE-5/62
�a:�ad;�.,il�:o: ��i::; Para a Construção doPrédio Destinadotcs do Trabalho da Co

�:'';;a:':al ��'i��:,C� à Séde da Apincia em Brusque
�:r::n: ��,ta;::a, na A V I S O

o Doutor WALDEMIRO
CASCAl!:S, 10 JUIZ

Substituto da III Cir

cunscrição Judiclárla

l"'AZ SABER a todos que o
,

presente edita! de citação
virem. ou dele connectmen

to tiverem, que por parte

de ANTóNIO AGENOR pr.
REIRA, brasileiro, casado,
residente nesta capital, re

quereu em uma ação de usu

eapiâo o seguinte imóvel:

Um terreno sito à serv,
dão Célio Veiga com 9 me

tros de frente para a TI.'.

ferida ServIdão, 9 metros

de funà0s com a proprJeda.
de de Modesto dos Santos;
HI luettuS a leste extreman

::10 com propnedade de (!ili

ljndina Nascimento e 20 me

tros a Oeste' extremando

com propriedade de Venina

Silva dos Santos. No dito

terreno está construlda

uma casa de moradia. Pei •

ta a justificação da posse.
foi a mesma julgada pro�.
ceden�e por sentença. E pa.
ra que chegue ao conhec'.
menta de todos, mandou

expedir o presente edital,
que será fixado no lugar
de costume e publlc'ldo na6 _ Da sociedade de PtO Rp!s 'rece�'onou em S'J 15·- Procedente do Rio, c

teção a Maternidade e 3 res'dêncla; üln gnu)õ d� casal senhor e senho"a D;

Inrãncla, da cidade de Ti_ a�lgO�_ par� um bate pap;:, �:I�:dO (:eo��:r Colaço OI:.

Memórias Do Capilio Camld�nho 16 - No,ma B,ng,11 "t.
.'

TITO CARV:ALHO em Roma participando de
De eulote, perneiras e casaco ou, blusãn, ílrrast,ava

" um. lU.mel [�I.ano.
os seus quase oitenta anos pelos 'qeCos��s j_'.'tifa&.ii.\ i. 1> ....._... I \
Btumenau, à tnonda de noticias rJaK 1j."�rniiF1lt"�l!'7� dn:1fIl é',f) "S.wr:!c
que era correspondente. Sua renda vinha da rld�::u'a pstáke" - Para a m�;1Í
reforma no pôsto de Capitão da Fôrça Publica e das 'Mentada e e'egante tarde f-- . _

gratificações por Informes de'carater comercial. Conhe-- do "sweepsta�e" .,f,lUe acm

I G�S1'1\ Pt·, C,�fÉ? •
eldo de todo mundo, como moeda circulante, com um tecerá na pr·lme.ra !lema I
raro md!'r de retentiva, qu'e os' anos e as viciSsItudes na de Agôsto. os costurei":'os .�NTÃO PECA \:AFf ZI,.: Inão dellam. cariocas já lançaram a mo_ • -'.

Escreveu me varias, vêzes e, da última. em junho de da.

Recepção do Casal Osni Ramos
Marcia, Miss Santa Catarina No Baile

Da Menina-Moca.
o

I _ Na cidade de jtajai [ucas, acabo C� receb;r a - O. ho�en��::!o ãuvett
o símnaucc casal senhor e relação dar C!_lIinze senno mlllOnáno

I lando
senhora Osnl Ramos (J!'�,li -tvas qOt>'r,a�tie:pani tlJ que es�d'adc

rcu

em sua luxuo ...a restdênc-a Desfile Bang� naquela �I no�:' Ra:'lo Guaru.ja
recepcionou o "soclety" i�'l dade, em prol, da 1r'l\.fer.�a l°rôXlmo dia 17, apresenta
jailnse. ,�ara urna elegal. soeted�: Ela'Dt; Vrolt.e., P'C3.ntor Dentdrius. nu

te noitada 9 esmere lo "-na Mana Teroes. � .amar o
. Bosf.a Nova_

serviço de bar e coPa. 'J�:n Vieira de Brit.o, Ean� R:� mustt:a

como a elegância e s:mp�" beiro. �h'e"na GeraldQ.
11 _ Marcada para o ..H:1.

tia dos Antlt..Tlõcs, foi pO.l Ivone ,WoUnrer, EaJlna \
.

1 a elegante (';':

to alto da reunião. lI\'lrtm. A.Rlir I\lacbiel. r,·:· 22 p�x ;0, consui polcnav
nikl_ Laurlta da S;lv�_ ��=aoCt:WaCk1.

2 - Daooo nota alta ('In M:{rta Hom�, Valdcc... a Y

beleza, a paQlbl�nba Lulu CanvMK. Ot.ilia, ReM.int,: 12 _ O credenciado cro
Maria Botaro. lIue eteeeta Enl VanoD("('i, 'era Tom:l-

nlsta ",oclal 'Sebast.ião Reis
em nossa cidade, J.:llni e Flizabetb B.y�r nt�rcou derme Bangu na

Jorge.
_

I cidade de J(a�ai, no prl

!e--�u!st:n:�:�:���·:n1;;�.;s 7 _ Ana Mar�a. Ramos, D'
r-Iro sábado de getembe-i,

nha carôcso. recepctoncré butante oue l'epres�nta:i 13 _ Ansemo Duarte. ;ren
as Df'tl11tante.� do Bni:c [1:1 n soc.'!dade de

.

!talai �o eedo� da Palma de OL:"�
Mcnln .. IJça no

� proxi,110 "Baile da Menina MOCli:, em CElunes. vai ser hom.3
dia 7, I'�lá co�rec:'lnandf) seu I: na�eado com um alm'J"o

do vestldo na canada ''0
pelo Ministro das Relaço�,:

4 - A honila Marcia R _i;;;: Rio Extcriore .... no Itaman'

19M, remetia-me para o Rio'as suas memórias, para tQue

lhes desse forma. publicando as. Assegurei-lhe que o

faria, Mas, os encargos multiplos - como .diretor da

Agência Asapress, redator-chefe do "Shopping News" e

cronista parlamentar do "Jornal do Erasil" e de vários
diários dos Estados, substituindo, não raro, de sobrecar_

ga, o redator político Jorge Lacerda, a quem o nosso go
vernador homônim havia pedido que usasse, para evitar

enganos, mais um sobrenome � impediram que me de_

dicasse ao assunto.

Euclides de Castro, o Capitão Canudinho, depois de

resistir obstinadamente à morte, acabou. afinal. venci

do, Seu falecimento .fOi realmente sentido e lá está. em

B!umenau, uma rua homenageando_lhe o nome. 1i:le era

qu�lllue,· coisa de diferentE,. Inquieto, de, extrema mobi

lidade. lOquaz. comunicativo. parecia imune a antipa_
tias. pejo dom de fazer a�ges. Pitoresco, diria quase

paisagístico, confidenciava-me epistolarmente: "Ful

sempr� acompal}hado por um anjo tutelar - o Plsto_
Ião" ..

(CONTINUA NA 5.n PAGINA 1

Juca Chaves V�sila "O ESTADO"

Esteve ontem em visita a nossa Redação e oficinas
Juca Chaves que na oportunidade manteve cordial pa_
lestra com nossos funcionários. O popular cantor mani_
festou sua grande admiração pelas beiezas palsaglsticas
da ilha de Santa Catarina, monstrando-se vivamente
impressionado com Florianópolis.

Ontem, Juca Chaves apresentou_se no Lira Tenls
Clube.

forma da lei. Dado e pas�a coro _ Rua Verguelr.o_ 1066 _ S. Paulo.
do nesh cidade d� Florir.

nópOlis, aos trinta dias do

mês de junho do ano de

mil novecentos e sessenta

e dois.

Eu, (Valmor Della Olus- ..
j{�"ia!Jii�

CIA. Catarinense de-Cimento Portland
Assembléia Geral Extraordinária

Pelo Presente. ficam convocodos os srs. oclc_
nistas, paro uma assembléia geral extraordinário '1
se realizar na sede social em Salseira nesta cido_
de de Itajai às 9 horas do dia 3 de agosto e Que ten:í
por fir:n _tOmar conhecimento dos ot.os -relativos à
subscnçoo do aumento do .capitÇll e da alteração da
artigo 5. dos estatutos socIaís.

ltajoi, 7 de julho de 1962
Pel�;;et.oria

Idro Antônio Prado
/ Diretor Q'er,pnte

18.7.62

PARTlOA� OE
fLORIANOPOLlS EM
DIA� ÚTEI� A�

,9h'oras!

1 - De Ordem superior I faço saber aos ínre.,
ressodcs de Que o prazo para a conclusão doo; ser.,

vlcos, de que trota f) item 4 o do Edito! nubltco-íc
no 0.0 do Estodo dr. J 9_6.62, foi c'llotado de 180
poro 300 dias consecutivas

2 - n'.Jt''1to às demais clausulas e condições
.constontes do Edital oe-mo menctcnodc sôo mcntt;
dos. lernbrcodo outrossim de rtue o eoc.s-romento
dn -onc-v-ênclc dor�5e_á às 15 horas do dia 19
de 7 de 1961. na Sede da Delaçocic dêste lnatítuto,
situado nn Edifki", lPASE neste captai

Flortcnópo!" I 1p '. II,,, �., 1962
Ar.tcurv Cnhral Neves

D""legada
15:7.62

Mos, bem de uns ma] de outros
Por isso dizia.me'o amigo: "Para mim tontt)

faz Que o carne estejã por preço alto o mesmo ai tis
simo, não me interessa.

POIQue?

dano?
Oro porque. pais nõo sabe q�e.sou ve::.t��

- Sei, mas os outros? aqueles Que comem cor
ne� �'���Gge'2��s �CZt��mEf;�:a�Â�!�o�i;�s v�_
cê Frango com Ovos?

.

Sim sr. A coisa foi assir;'. Entre! no Cosa comer

cial. .

..... , ..•. _

- Franguinho novo' Peze aqllele. Pezodo. P.p
90 e embrulhado. . ..•

Em caso, passe'u pelo exôme fi'1ol. Uma Ij�
za il)terior antes de ir (lO fôgo, demonstrou o fenô_
meno.

Lá, bem nO fim da corcosso" uns avinhas pe_
Quenos apareceram.

O"., f(lrer' .• '

O fenômeno foi ao fôgo numa panela de pres
sôo. O biCho resistio. • .

I
Rf>tir'-'do ofl�::I] da�onelo.
��n��e��:t� �1��Ç� recebi um "pito"
- Vejo o frango Que você trouxe, Até Ov{)S ti

�
Ma ..

' Nunca vi golinho mais velha. Nem a panelo
--- de pressõa pode cam elo ...

1�1n.," "

. _E�A;�;�;;;;;IOdo,.�osto
__

Agràdeço uma graça alconçotlo por InNormedjO
do Sagrado Coro_çõo de Jeslts.. do Catedral e FpoUs.

15.7.62

Laboratorio de Produtos
Farmaceuticos

Aceito representações de indústrias do Sul do

Pois.

Amplas referencias comerciais e experiêr.cio

nO setor de vendas.

Disponho de depósito próprio. Cartas à B, l30c

caiM' �! I _""""-.o''''I�LhVÜ cf AMBIENTt t...Qm' à constttuI_
çõo do novo MinistériO', vindo à luz no madrugod,)
triO de um dio do calendáriO do superstiçôo, dia 13
sexto_feira, a ambiente melhorou multo, desfazen�
do sérias apreenções.

Então, digamos: Graças o Deus.
A CIDADE RECEBE TURISTAS PAULISTAS

Estão na Cidade visitando as belezas incamporc_
veis do nOsso il�a, muitos turistas membroS da 50
ciedade Campinas Tenis Clube,

. -

Os moços excursionistas não têm escondido
surpreso e admiração pelo Que têm apreciadO.

Bôo estado em nossa CaPital e o constinuoçõo
destes di"s d� sol poro O moior êxito de ser pas_
seio sôo nossOs desêjos

JUCA CHAVES (c·riador de madinhas em no.
vo estilo) encOntra_s� em Florianópolis com seu via
l(io maviOso.

, ..

A sociedade local iró ouvUo hoje à noite,
Quando .o simPátiso artista estará cantando no Lira

. TiC. para receber aplausOs dos cotarinenses.
A CARNE SUMIU MAS REAPARECERÁ COM

PREÇO ALTO Isto nãO' constitui roennuma novido_
de e o pOvO' já se acostumOu a ver subir de preçO' tu
do mais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



38 dias de dr80rdinárias
comem� em que soit)

f."lpOrcionados 00 ja tr�,'_' ',�is
íleIConto!: que este 8rlO. !lerlio de

I

Lel torna possível a descen
traüzação do ensino e a

diversificação do currículo.
A Lei de Diretrizes e Bases
tem a ver como o ensino
superior. Ela dá efetivamen
mente as Universjdades a

oportunidade de estabelece, hs.

rem os seus próprios slst!.

mas de ensino, sem a prf
são dos currículos clássicos;
sem uma faculdade de Dl,
reito necessariamente de
5 anos; sem uma recutda,
de de Mecicin? uc . «nos:

sem uma "aculdade de Di
reito de 2:>. .sdeíras, mas

uma faculdade de Medicina
que venha à comunidade;
não mais uma faculdade de
Direito como a atual, mas

uma faculdade que seja a,
dequada para o meia onde
ela vai desempenhar a sua
missão. Então, a Lei de
Djretrlzes e Bases, nos e.
bre, à Universidade e a nós,

I

da Faculdade de DIl'eito, a

oportunidade de estabelecer
mos currículos apropriados
a nossa vivência, a nossa
maneira de ser, a nossa ma

neira de vI.ver. /

VENDE SE
Uma ótimo coso de material a rua Antonieta d�
Borras, 546 no Estreito.
Trotar no local ou fane 6358 com VALMOR.
Preço cr$ 2.00(' �OO.OO.

�

ANIVERSARIO

1717

PADRE ROMA FUTEBOL CLUBE
• ...CURSÃO À BRUSQUE

A diretoria do PADRE ROMA F C comunica à seuc;
ac;sor.iad-Os e simpatizantes que' foró realizar no dia
22 de julho de 1962. excursão ó cidude de Brusque
00 preço de quatrocentos cruzeiro:) (cr$ 400,00),
Os intNessodos deverõo reservar seus lugares' até o
dia 20 do corrente com OSMAR nesta Redação.

20/7/62

38 cl'U2t!irvs em cada �;)e .:t'Uleirm: de COItIpI'a�
380 2.:!J80 "

3800 " 23.800 .,

38.000 " 238.000 "

UHIVERSJJA�RIAJ
possibilidade da diversida
ncacãc do currículo é uma

OULra grande mensagem
da Lei de Diretrizes a Base

da Educação. Há vanta

g;"'lls. sem dúvida. na Lei
de Diretrizes e Bases, mas

há COI retnta.ncnte rcspon
sabilídades. Nenhuma lei

cem a virtude de alterar o

homem. O homem é o que
é, a despeito da leI. Entao,
nenhuma lei, por melhor

que seja, não consegue ser

boa, na prática, se o h )_
mem que a deve aplicar
não o é. Não pensemos, en.
tão, que pelo fato de têr ,
mos um diploma legal novo,
hajamos resolvido o proble
ma do Brasil, e que amanhá
as Universidades vão abrir
as portas a tôda àquela mas

sa de jovens, um milhão de
eraenerros. que figura no

ensino, médio.

, .

-
..

•

.'It
UA n�ncia Mode'na e ii Fé 'cristi"
Sobre este tema geral o

Revmo. Sr. Dom. Estêvão

Blttencourt, do Mosteiro de

S. Bento. do RIO, proferirá
as segUintes conferências
na Faculdade de Direito

desta Capital, cujo Salão
Nobre foi gentilmente cedi
do par seu ilustre Diretor:

DI:!. 18, 4!\ retre, as 20hs

"Evolução ou criação na

orteem do gcncro huma,

"O ateísmo moderno e

st::u significado"
Dia 20, 6� feira, às 20 hs
"Os cristãos' e a questão

social"
'I'rntand-,-c de as.'Iuntos

de. patpítante atuáJidade fi

aprcsentad., por �
de notável competência, são
convidados. OS intelectuais
e quantos se. interessam por
alta cultura.
Ao üm da conferência se

ruo. permitidos debates.

E além disso. você �ambém usufrue
da vard-élgem especial de aniVersário.
a prazo, em

10 PAGAMENTOS,
SEM ENTRADA E
SEM ·AUMENTO !

-I-:8õõ:õõo

eatarl�--REE M-
o

mterror não têm asststêu- -OR Ada dutaria porque 347 den

��fro,t.t:fttt$"'Iol!I.anza.
doo em centros urbanos. O:;
catarmenses do interior
nia têm engenheiros por.
que estes estão todos, e nb

solutamente todos, ucsem

penhando funções 'Jigad.:ls
à eônunrsnacêc publica.
Então, não temes médicos,
não temos engenheiros, não
temos advogados, não te,
mos· dentistas, não temos

veterinários.

nõmo, para decidir o nosso

caminho e fazer com isso
nem São Paulo deve ser" as experiências que nos

vir de modêlo para a saiu. convenham. sem que deva.
cão brasileira. porque aqui mos dar atenção, ao que
lo que frutifica em São Pau pensem ou ao que possam
lo não rruunoa necessnrta; penanr as autoridades ou

mente em todo o restante ao que possam pensar as

do Brasil. O investimento autoridades ou Orgãos s'e-

que se faz em São Paulo derais, salvo o Conselho Fe
tem absoluta segurança, de dcrnl de Educação, que e�.
êxito. Um rnvesqmentc que tabetece a programação
se faz no Nordeste é uma mais enérgica para servir.

grande Interrogação, como tanto ao ensino médio CO"

é Interrogação o investi- mo ao universitário.
menta que se raa.no zxtre- Em segundo lugar, a Lei

mo Sul do pais. porque não ��u�!���,iZ:�r;a Bp�Ss:�veld:
alcançamos a�uelas cond:.

diversificação do, ensino.
eões que São Paulo alcan-

Não estamos mats prêsoe ii

����:çea��lt����:;o:o:v:� e>trutura centrallza.dora do

tentando responder aos
tidos. Então, D tet de Dir.e Ministério da Bducação., Não acontecerá isso se

desejos do Brasil. Temos
trizes e Bases da EC'lcaçãQ. mas podemos viver a nossa nós não fizermos stmuttâ-

�::n�;i:���:�� V:I��d�: Lei na 4.024, reauza no meu �ea:���:�. ��!:m�sm���vae: �;�mde:t�ei, c�:aa ������:�
lar. E' a Universidade do modo de entender, duas

nna e não como talvez con ção da nossa própria estru,
Ceará. Temos a trntverst- grandes aspirações: a delE.

viesse a um tI�t,ermlnado tura humana. Claro está
dade de São Paulo. que não �en!��i7�;:�rs�f�c=�:��o VfJ: técnico, a um determinado que as estruturas por esta-

��q�:ves��v�a��o e�e����� mos, então entender a ces- ��de:I�!�;i�O,a0u�U:e!::�; �:: ���ttl��Z:��:� e��;ut��:
pais um pais diferente. E' ��t:a��:�!oa��o:����o d�� ensinar nas nossas Escolas ras, resistem às modifica"
que São Paulo rompeu O

Comunidadees no sentido é aquilO que as nossas cri" ções, talvez, os senhores de

�:!�: e �� 1�����e::�:olI1� de que não dependeremos �:a�t���c�s:��u:�:de�; �:��:ec��!�a��t:s m���liC:e
desenvolvimento sem limj. :�ls6r::�:i c����als f�:n�� onde venham e na. qual de çãQ 'da es�rlltura univers'.
teso São Paulo não deve

ducação. Samos hoje, auto vem ficar radicadas. Esta t:\r1a. O fundamental ê que
mais procupar, o Brasil':...���.:...::���:_::::.._:_::::.-=::...--=-=r------

médico para cada grupo de
2.000 habitantes. Estes qua
dros dãc • .ios um panorama
do ensino brastleírc e do
ensino profissjonal de ni
ver superior em Santa Cata
ri na (mostra os quadros).
Foi conhecendo isto ou não
connecen.jo isto, pouco írn
»orta. que se votou uma

Lei chamada de Diretrizes
e Bases da Educação xacro
nal. A Lei tem um ohjetí
vo de rcrcrma. Para refor
mar surge logo a pergunta:
reformar o que?

flste quiH;:� catartnensc
é o quadro brasileiro .•
Estamos rormartlo neste

país uma médIa de 1.\(10
médicos por ano e a pope,
tacão cresce numa propor
ção que é supcrlor a 3,)!. ao

ano. O Brasil este com

67.000.00 de nabttantes. Em
Em 1.970 terá 90.000.000 de

habitantes. Teremos forma

do no atual sistema brasj,
leiro, se as escolaa.de Medi
eina não regatearem ainda

novas vagas, teremos forma
do apenas 15.000 médicos
para uma população que a

tigirá a 90.000.000 de habi.
tentes. Por conseguinte o

déficit de profissionais de

nível superior a tende a

crescer, quando muito a

estaontxar.se.
Como vamos recuperar o

terreno, de tal sorte que

haja um médico digamos
assim para. um número de

médicos para atender ere

tivamente a saude popular
teríamos que ter 10.000 pro
f1SSionals, para alcançar.
mos a média razoável de 1

Eu diria _ reformar tu.
do, a partir de própria es.

trutura da Universidade.
Temos nós Universidade au

têntica? Ou a nossa trntver
sdade é da Lei do papal
do regulamento, do regi
mento, do estatuto? Não
não temos, efetivamente,
senão uma ou outra jovem
umversmaoe neste pais,

Dl. sumn FOISECA

CIRURGI.lO-DENTISTA
'reparo d. cGwidades pela alta welf)Cidodt."

OORDEN AI�OTOR �. S ""HITE

CIRURGI:o�i�r�Is�e.I:�o_r4CIAL
Conwlt6;i�:o��rJ:.:.���� 16_

bcluIIYCllnUlnre cp", hara, _a."fI .••

RA'DIO PATRULHA: SOCORRO.

POi.IOAL ilE URGlNClA m. 1911

POR I�O V. CANNA O i ..�gENT{
'"()wer�rl,afl aa

adqUirindo tudo

(Apanhado laqnigrálico da Conferência
pronunciilda pelo prol. Alcides Abreu por

ocasião da IV Semana de Eslndos
Jnrídicos e Sociais. em 24.4.62)

II

DR. CLO'VIS DIAS OE �1r.A

CUNIU ME'DICA
F.stomagu. intestinOS, rlgad� e vias blllare:;.

Consu.tórlo:
Rua Jeronlmo çoêlho, D.o 1B .a..as 21 e 2'2.

Resltlêncla:
HlIa �ao Jorge 32 fone 2721.

�;!�i:::�!e8d,: ,��a:sb��as�r:sâ:OSPI�r.1 dI> Caridade.

_.-

VENDE-SE
- _-o

Fogão ó góz co� duas bocas, trator ruo Come·
Jheiro Mafra, 172 (Igreja N, S. do Parto).

20/7/02

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

nos não nos. arreceemcs de
possíveis fracassos que ve-

1,,141nos a ter Fundamen
tal é que marchemos numa

linha, e sejamos dentro ces
ta linha, absolutamente co

erentes para, então, fazer.
mos plenamente, conscíen
temente. as reformas que
a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação torna possível
concretizar. De logo, a

no?"

Dia 10, 5" feira, às 20

ATENtA0
Mudanças locc is ou poro outros cidades:

Serviços de mudanças
Não é necessô-to o enqrodcmento dos móveis.
Informações à ruo Francisco Tolentfno, no. 34

fone 3805

soda cáustica·

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ElETRO QUíMICA flUMINENSE

Embalagem Industrial:
Sacas multifolhos lPapel e Pl6stico) de 50 quilo,

Embalagem Doméstica:
Caixas de papelõo com 24 pacotu pl6sticoS de 1 1/2 a,

Represltntontes para OI

Estodos de Santa Catarina e Paron6

BUSCHLE & LEPPER S.A,
Joinyõl1e .. Btumenou _ Curitibo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PAGINA

J. CONVITE
A Dretoria do Instituto D. Pedro II de Florlo;

flÓpOlis, tem a honre de convidar às autoridades
civis e militares o clero os associados e o povo em

eral, a assA:s�i< dia 1 ê de julho corrente, às 20
oras no Teatro Alvoro de Carvalho, as sclenldc;
s de entrego dos Diplomas de Honre ao Mérito
os Execelentíssimo Senhores governador Celso Ra

os, Presidente da Assembléia Leçlslcttvc do Esta
_ dr Joõo Estivalet Pires, e a. diversos senhores

utodos e vereadores.
A entidade. evâdcndc primorosos esforços po.,

ro o elevação do espírito altamente social e demo
rótico da nossa pOVO, antecipadamente a{!radecc
o comparecimento
• Entrado Franco.

Florlcnópoljs julhO de 1962.
Vólquer José do Silvo

Presidente
17_7-62

1------- -- _

Banco d,e Desdnvolvimenlo do
Eslado de Sanla Calarina S. A.

CONCURSO PARA ESCRlTURARIO

e) traces, ou Inglês ou alemão.
6. As questões, nas matérias em que a regra tôr 8.

pneávet, serão formuladas dentro do programa do nível

,ginasial até o 2;0 ano.

7. AS notas Irão de zero a cem.

8. A prova de datIlografia será realizada era máqui
nas fornecidas pelo Banco, racuttenco.se aos candidatos

a escolha entre máquinas' "ottvetu" e "Remlngton".
A prova constará de cópia, durante três minutos, de

trecho de 7 linhas de 60 letras, mimeografado, sendo

feita três vêees, coro o intervalo de dois minutos, valen
do para a classificação a melhor das três notas.

Antes daprnva os candidatos disporão de cinco mi"'
nutos para experiência das maquinas

9. Será consícerago aprovado o candidato que obtiver

Ias seguintes notas minímas:

I a) português 60

b' matemática comercial 50

c) datilografia 50

10. A classificação final será feita pela media das

notas de tôdas as ruatértas, mas não se computarão
as daa matérias facultativas quando, ao Invés de melho
far. venham a baixar a classificação.

11. O julgamento 'das provas terá caráter Irrecorri
wL

, 12. O candidato tnscrjto é considerado ciente das

condições constantes dêste edital.
. Florianópolis, 9 de julho de 1.962

BANCO DE DESENVOLVIMENTd 00 ESTADO DE

SANTA CATARINA S, A.

Alcides Abreu, - Presidente

J. J. C. Medeiros, Diretor
13-1"-13-22-24-7-62.

Dt:!parlamenlo Cen.lral De Compras
Edllal de Concorrência Pública

N.o 07 - 05 - 46
o Departamento Central de Compras, cviso

nos interessados na Concorrência Público n.?

07_05-46 (aquisição d� móveis poro o Departamen'
to de Orientação e Racionalização do Serviço pú_
blico) conforme Edital publicado no Diório Oficiai
n.o 7'054, de 22/5/62 e no jornal "O ESTADO"
no 14.432, de 10_5 62 com abertura marcado pa
rei 11 de junho de 1962. que A MESMA CONCOR
R�NCIA PUBLICA N° 07_05-46, SERÁ REALIZA'
DA NO DIA 23 DE JULHO DE 1962,

Departamento Central de Compras, em 10 de

julno de 1962,
Hermes Ju.tino Patrianoya

PRESIDWTE
17/7/62

MASSAGEM MANUAL DO excelência, o sentido do ta

to, só ela indica, na execu;

cão dos movimentos, O�

lugares onde se devem mo

derar as pressões, como por
exemplo as regiões osseas

permitindo, ainda, locali
zar os muscutos que necer,
sãtam ser tratados.

A massagem estettca tem
vâuns finalidades porem
um de seus objetivos prln-

f' O Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa
Catarina S. A. torna público que, em sua sede, nesta ca

Pital, se encontra aberta inscrição para o concurso em

referência, que se realizará no dia 29 de julho corrente,
às 9 horas, em local a ser oportunamente anunciado, e

se destina a selecionar candidatos para preenchimento
de vagas atualmente existentes na MatrIz.

2, Dentro de doze. meses, porém, o Banco poderá, pa
ra preenchimento de vagas que existirem na Matriz ou A

gênclas. chamar candidatos aprovad'õs mas ainda não
aproveitados.

3. A inscrição será solicitada, a partir do dia 12 e

até o cUa 25 do corrente (exceto no dia da inauguração do

Banco), das 14 à3 18 horas, das segundas às sextes.ret

raa, e das 9 às 11 horas, aos sábados, sendo deferida aos

candidatos, de ambos os sexos, que preencham as se

guintes condições;
a) tenham, na data da inscrIção, entre 17 anos com

pletos e 40 incompletos, salvo se forem contribuintes do

LA. P. B.;
b) entreguem dois retratos recentes, Iguais, de 3x4

centimetros, tirados de frente;
c) paguem a taxa de inscrição, de Cr$ 50,00.
4. Para ser nomeado, o candidato aprovado no con,

curso deverá, desde que haja vaga:
a) ser aprovado em inspeção de saúde mandada re

zer Pelo Banco;
bl apresentar certidão de idade;
c) apresentar documentos probatórios de iú.oneida-

de passados pelos doi, últimos estabejecímentos ou re- (UNICA SANTA CATARINA
partIçôes em que tenha servido, a não ser que tenha

���sed:�lnq�e �:���:·��:����t�OfO����oe;��ê�tl�� Clínica Geral
empregador. Tais documentos podem, com a conrorm', D IM'dade do Banco, ser supridos por declaração rtrmada por op.ncas Nervosas e enteis
duas pessoas Idôneas. No caso de o candidat-o não haver À"'('II!'till _ Complexos _ êtaquee ..:_ ManIas _

sido empregado anteriormente, deve apresentar docu-- Prol;llp'1'!sttco A'etlf8. e IllUUal.
meatoo assinado poriUluas ptSBOaS idôneas, � -,al� """""tarrtlnto p�lItkboqde --...� ,._

co; m!'lullnatprapl!l Csrdh,1.olorapl!' &!III!-t>: ...pta e

d) se se tratar de candidato do sexo masculino - a- P�lcG�erapls
resentar prova de quítação militar. Dlr"r�n "m r's!QlIlátrft.!l

5. O concurso constará de provas escritas de: DR P ...�R.r.V ,TO}l,(' Dl!; BO\tRA
a) português r,R JOS� T.�VARES TRACEMA

b) meteméuca.comercíal DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
c)' dntlloglafia

e, racuítauvemente, de:
d) cont.abilldade comerciai e bancária

ROSTO

Dr. pires

A massagem manual pode
ser realizada com os dedos

ou com as proprias mães.

Sua Importancia sobre as

cemets espécies de messe,

gem é enorme pelo fato de
que possuindo a mão, por

Gonzaga
INCORPORAÇÃO E VENDAS DE IMÓVEIS

Rua Trajano 12 - Solo nO 7 (Edifício São Jorge)
.

__:. FOme 3450 -

_ Um bom mvesrfrnento vale mais que
uma vida inteiro de Economia

Tem Para Vender
_ Apartamentos de 2 e 3 quartos

_ Casa COM terren ...' de 1600 m2 no Aqronômt-o
_ Coso de Tijolos em Berreiros fundos poro praia
_ 3 cosas de Madeiro em Barreiros.

-TERlENOS-
_ Morro Geraldo - Barreiros - Jardim

Atlônttco - Jardim Aeroporto
ooçcmentcs o__ c�mbinar.

A.

"

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

'�0""<".nT,'fA�· na» 15 às. í.S horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288

.Pru-sa Etelvma LUZI e'ooe 37-F.'
-

-\
Prepare-se para o Futuro

chócarcs ecdqulr.ndc lotes de terras, per-uenns.

érecs poro ind{.strias em

BUREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, o ....de estó situado o Gru�o
Escolar �O:OI.

OS .nreresscdos ooderõo dirigir se díretcrneote 00

ESÇRITORIO DE VENDr :lE lMOVDS de

0110 jul�o Malin&
RU(J FeliPe Scomrc-t, 14 - Sobrcdo _. t:o.,.

2347 - Florianópolis
SERVIÇO: HC"'COS ADMINISTRATIVOS

ORGAN1ZAÇA� • REORGANIZAÇAO DE SER

ViÇOS
RUA CONSEL"'�IRO MAFRA - 160

FLORIANOPOLlS __ SANTA CATARINA

r
I Flori'anõpo)ls, - 15/7/62

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

método psir.o-proruaUco
Conauttôrtc: Rua João Pln

to n. 10 - das 18.00 às

PARA UM BOM PASSA TEMPe COM SUA FAMILIA - REUNIOE8 SOCIAIS

DANÇANTES COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS _ CHA
DANÇANTES - ETC.

>\NDAP. TERREO DO ROYAL HOTEL - TeJ. 2515. (Portaria)EDITAL H.o 21
De ordem do Sr. Diretor da Fa�uldade de Direi._ �;;� �fH;;!��'lCI��lef:::

to da Universidade de Santa Catarina, Prof. Henri-

que Stodteck. torno público para conhecimento dos
.

__
...__ _

tnreressocos. que o Concurso de Habilitação no pro;
xl-no ano constcrc das disciplinas enumero�as cbar C,. Avrloft Ramalho

-�- CLINICA DE CRIANÇA'
Português
�tim,

.

_

Conhecimentos Gerais e uma das seguintes lín_
guas:

Francês,
Inftlês_
ltoucno ou Alemão.
Os programas de Latim Conhecimentos Ge-

rais c Italiano podem ser cdqurtdos no Secretaria
do Fc culdode: (1S demais estorêo à disposiçõo jos
interessados dentro em breve.

S('cretorio da Faculdade de Direito da Univu
sldnde de Santo Catarina, Florianópolis, aOs doze
aios do mês de julho da ano de mil novecentos e

sessenta e dOi;:;.

Bel. Hermínio Daux Boabaid
SECRETA'RIO

Henriaue Stodieck
DIRETOR

1517

i i,
..

J

l8,oe horas. Atende com

-ENFERMEIRAS DO LaR
Comultas: Pela manbã

no Ho!phal d .. Caridade,
A tarde, DO consultóril

dss 15,30 hs. às 17,31' L�
CC1.{"sulrorid: . RUI "luDa

Macb�dl), 'I _ 10 andar _
t .. l�f�.ne 2'Js-.

Resldillcla:' Rua. P&dn
Rama. 8' - Tel",rOD" 21"'11

Na noite de 13 do cor

rente, na sede do xúcíec

Eegloral do SESI. real'.
zOI·.�e cerimônia de slgni
ncettva importância com

a formatura das alunas do
CURSO DE ENFERMAGEM

A festa de encerramen,

to, realizada na noite de

13, esteve sobremodo con,

corrida e contou com a

presença do Diretor Se
cretário João Batista dos
sensos, Superintendente

Nilson cerrem e Chete.o

SAES Francisco Oliveira.
Estão de parabens a Sra

Lurdes de Aquino encerre,

gada do Núcleo Regional'
e as Assistentes SocIais do
SESI. Em próxima oportu.
nidade daremos noticia

mais detalhada.DO LAR.

Esse curso que é de gran
de signIficação para as

esposas e filhos dos opere,
DR. MARIO GQUlL COSTA

II_DICO
�"VIDO _ NARI% - GARMNTA

CLlNlCA E 'CIRURGIA
rios flol�anopolltanos, é
mais um dos Inumeros

benefícIos que o SESI de

Santa Catarina vem pres
tando à comunidaae bar.
rlgr.'erde.

.

Formam�se vinte e três
alunas sob a competente
regência das Innãs Cacl',
da Hemes e Maria Rita,
com a coperação esclarec:.
dn dos Doutores Fernando

de Oliveira. Ayl'ton Olivel

rn C Humbcrto Pcclc\'neir:ls

Dr. Acácio Garibaldi
S. 'I'hiago

!\':>VOGAD(,
Escrltórll} especlal!zado
Questões trat..all'lhtw;.
ldmlnlstração dp. ben'

tmóvt!Ii!. Defesas tl"caiS

Qua Fel1pe ttchmldt, 14 ....

Ln I!.ndar _- Fones: 251! �

2216

ESPECI>\LIZACAO NA CLINICA PRC'P.
JOS11: KOS, 00 RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPG>LIS

HONARIO DÊ COt-;SULTAS: _ Das 14 às 1P �oral \
"ela manhã, bora marcada, inclusive aos sábadoa

TelefoDe: 2D89.

rnj\Tf':.ULTOttIO: .- Rua Ten. SilveIra 15 - Conj, 203.
_ EDIFtCI0 PARTHENON,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A"Exposição
Volkswagen
sôbre Rodas'�

o

vem aí Você, que
-

ê fazendeiro, industrial, rnecaruco ou comerciante,
encontrará na Exposição Volkswagen sôbre Rodas a solução ideal para o seu

problema de transporte. Terá oportunidade de conhecer a KOMBI, em ampla
demonstração de tôdas as suas utilidades, tanto para o trabalho como para os

fins de semana. V. vai avaliar a funcionalidade de sua mecânica e a grande'
possibilidade de lucros a auferir. Visi!e a Exposição Volkswagen sôbre Rodas,'

Visitem a Eposição sôbre Rodas que será instalada na Praça XV de Novembro defronte a

I Catedral Metropolitana.

Dia 18 das 17 às 22 horas Dia 19 das 9 às 22 horas

Dia
-

do C'omerciante'
AO comerciante catarl

nense,
.

esta Federação íu
bjlôsamente apresenta suas

congratulações, na certeza

de que o progresso do

Brasil, tem sido feito

parcela Inequívoca de sua

colaboração.
Florianópolis, 16 de ju

lho de 1962

Haroldo Soares Glavan

Presidente

A FEDERAÇAO DO CO- DIA DO COMERCIANTE,
MÉRCIO DO ESTADO DE leva cI. sua saudação a to ..

SANTA CATARINA, órgão dos os homens que se

de representação máxima acham [ntegrados na vida
do Comércio Catarlnense, comercial, fazendo da mer

DO transcurso de mais um cáncia sua habitual profis-
são, pois que os mesmos

representam peça decisiva
e Imprescindível na ala
vanca propulsora do pro
gresso.EIS UM F�TO

Continuação da 8.a pago

No Rio, por volta de 1929,
era como o "vale'. -e-Cnam
bre" do ministro vitor KOb

der, com Quem, após o ais.
mo de 1930, vetu para Blu

menau, numa nobre e dee,

prend��a fldel:ldadeo cano

na. E a11 ficou, após o de

separecesnentc do grande
brasileiro.
Perdera, sem rüvída, mui

to de sua Vivacidade e do

tado por Intermitente artrt
treme e a tnevttévet erté,
rto-escterose. Mas, era sino
guIar que ao fim de uma

vida agitada desde a meni

nice, ainda guardasse tama
nha reserva de resíetência,
Oabavr.-;e de ter um cora

ção com sístole e diástole
normais, "à prova de fo

go".
Contudo, os· anos vividos

lhe Imprimiam marcas de

passagem no rosto e no

corpo. Magro, mais se a 'I
catrusava. Os -omos se 1"9.

atam maIs Oblíquos, ztgc.
mas salientes, a boca mais

açentuadamente prognar;
ta, como denunciando aa,

cencêncre de cablocoa ou

xirus. E as mãos, com que
ai;nda batla\ a maquina de

escrever, um pouco- trêmu,

las, mas sempre ativas na
sua tarere; que era como

uma forma de ruga e preo
curecões aniquiladoras,
longe a longe redivivas,
como certes complexos re-

ctdívcs.

da que enfrentando perf
gcs, espontâneo nas suas

atitudes, herol obscuro ou

Jgnorado de episódios ct.
micos ou dramáticos, duo
ma franqueza que se diria
ingênua, por VOltá-la, a

espaços, contra si mesmo.

'rer sr .:a nêle, nas suas

confissões, ampliadas e

coloridas com toquec de

fantasia, uma personage-m
de ficção, em Munckausen

Robinson, Gil Blas e 'rar, ,...--------,

tann ee misturam a peda- CAFEZI�HO, NAOI
��se ese�la c���C�1 :=�::' C � �. � � I TO!
uma, unidade Identificado. .___._- _
ra, se nãoo marcassem ...

certas qualidades de espi"

dto e coração, tão carac,

teristlcamente brasileiras.

Ct• .npro, pois, 'o prome
tida. E que as fõlbas se-Icas. que se vão seguir,

tE.jnham, ao menos, a me"
uenconce utilidade de ro.

�:::::;��:lh;:ult��� I

horror ao esaueetmentc.

AD1JOGÁDOS
ADVQOADOS.

DR. J,lliLIO PElXOTO.

.

UR. MOACYR PEREffiA.

PREVIDE:NCIA SOCIA..:...: - Recursos ii. Juntas de JUlga
mente e Revisão.
ApD'8eotador188.
Beneficlo.." etc.

QUESTOES TRAB.n.LIDSTAS,
CtVF.I, e CRIMlNAL.
Rua FeliPR Scq,midt nv 37 _ �o f..ndnr _ Sala 4

PR.., 9 às 11 p tias 14 IIS 16 horas.

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

Temperamento nervos,
não Irritadiço; tinha a pa-' .

lavra râpida, às vêzes atrc,
pelada e eeeoereoee.: coma
se a temese falhar á toro
rente de idéias a se suce

derem apressadas.
Para muitos, Oanudlnho

era uma espécie de esqui.
zotlmico, quando nêle be,
via,' apenas, e aparente-

� mente, uma falsa Instab�.

I" [idade de mmreetações ver
.bals, oriunda, talvez, da
linha, não raro essímétrí,
ca, da sua vida, com seus

ângulos de amarguras, de
riscos, de sofrimentos e,

............_
Orlas.
Não foi o cidadão co,

mum, de viver sedentário,
come a burocrata do :;eu

tempo, com vocação he.
mor�ld"ia e eposente,
daria de animal de' tração,
110 retojcc de past.o maní
nbo. Foi, sobretudo, e da.

�asla�!n���õe:"��I,m� ••••••

Na hora .presente, em

que a Nação Braeileíra se CiDe SAQ JOS!
debate no torvelinho dos Centro
problemas que assomam e ás 10 hs.

��:��:t:mSOCi:l, e:d:: Burt Lancaater

as incertezas e as indeci- Tony Curtis

sões marcham na vanguar-
Olna Loliobrlglda em.

da de todos Os movímen-
T R A P 'I' Z·.I O

tos, a classe comerciante Olnema8cope_Tcnlcolor
brasileira, e especialmente Censura até 5 anos

a do nossa Estado, coma

parte integrante da eocre- ás 1% - 33,4 - 7 -- 9 bs.

dade em que atua, caos- Susana Freire
ciente de suas responsabl- Fábio Cardoso em:
udaces, mantém o propô- AMOR PARA TRES
sito firme e inabalável, ce tntraacopcszeetmencoior
cooperação irristrita aos Censura até 5 anos

'T"
�o:��:�:,:����s� ;��� Cis. Im
ção dos problemas que Centro
reclamam imediáto atendI-

..;
dos Estados Unidos e do De

partament-, de Transportes
do 'Canadá, espera-se que

a estação se manteI).ha por
si só em funcionamento du

rante dois anos, transmitin

do dadas a tôdas as nações
do mundo.

demonstra até hoje muitos
traços dessa Influêncja. A
Libéria é governada por

�:ad�o�����llt;l�ã:o�O�� mento, porém, dentro dos

tactos Unidos; a inglês é a
postuladas da ordem, da

idioma oficial e o dólar é a
paz e da tranquilidade.

un:dade monétàría nacíc,
para que se não ccljre na

na .

."��' :::���e,t����rqu!�a :â::'
Uma das descobertas ar. q�e : sol�Ção= preco·

queolôgicas mais espetacu· ;.Zt J a pe Os g0tl da

lares feitas no hemisfério
a r a.

Uma estação de metecrclo
gia automãtica, ac.onade
pela energia nuclear, está
funcionando na Ilha Axel

Hellberg; no Canadá, a

1200 quilômetros do Pala
Norte. Bloquada pela gêlo

e ínacessívet a meter parte
do ano, esta região foi duo A Líbéría, república arrjce,
rante muito tempo simples na fundada em 1822 por es

area branca nos mapas me cravos liifrtados dos Est�.
teorolõglcos. Istalada gra. dos Unidos graças a assis

ças aos esforços conjuntos têncla de sóciedades bene,

d��e����� ��rt;;��:ri;o�n�e!I�:d�U��: "'1'=--"""""'"''''''''''''''''
lo jovem Hlram Blnghan,
estudante aa Universidade
de YaJ.e. Blngham que mais

as 2 hs."

PoDe: 3638
MATINADA

REDEMOINHO DE
EastmanColor

J-ohn Brlnkley ,

June Kenney
Fay Spain em:

MULHER SEM RUMO
Censura até 18 anos

-IAlllOl-
Ciae GLOSIA

Estreito Fone 6252

E

u

I'ooe 8435

ás 2 bs.
Burt Lancaster

Tony ourüs
Gina Lollobrlgida em:

TRAPE'ZIO
ClnemaScolle_Tecnicolor
Censura até 5 anos

mane Baker
Lee Plllllps em:

SURPRESA. no nESl'IN;W'
Cin'lmaBcope.TecnlcoJol

R

Bob Math�:a4 - 7
\'

9 hs.

Resanna Sclliartino em:

TESEU E O MINOTAURO

ClnemaBcopt·THecnicolor
Censuro até 14 anO$

âS4-7-9hs.
Tony Curtis

Joan nlackmen em: "9'.
'

O GRANDE IMPOSTOR
ansura-- "áté 5 anos

Cillli DlPEBJii
Estreito Fone. em

a
II I
I

L I
I

ás 2 hs.

Sophia Loren em:

JlOGO DECISIVO
Censura até 5 anos

.P

I

S
I

SI
I

O QUE E'! I
Informe_se com a ClT a-1gência oficl'al ou a sua A
OENOIA DE VIAGENS e te.
rá a oportunidade de .co,

r
nhecer a maneira de visitar"
13 paises na EUROPA com

uma só passagem.
, .•

C i T
.

AS INDUSTRIAS tarde foi senador, resolveu
constatar a veracidade das
antigas lendas das Incas
sôbre uma cidade perdida
que Os Espanhóis não ti
nham conseguida encontrar
E achou, escondida nos aI"
tlplonos das Andes, a notá.
veJ Machu Elchu, que foi
talvez a última capital de
11m �rRnrtf! imp';rin.

Com filiais e representantes em diversos Esto_

conta próprio, poro todo.q Estado de Santa Catori�o

Propostas para "LABORATO'Rl0". Rua General

249 _ Ri·o de Janeiro - GB.

CDi, BOn
CENTRO

ás 2 hs.
Tony Curtis
Edinond O'Brlên
Jean Blackman em:
O Q�AIOjDE JllIPOSTOR

Oehsura até 5 anos

ás 714 hs.

O. W Fischer
JuliPtte Grf'cco

ás"5Y2 hs.
Tony Curt:s

mNE 3435
Joan Blackman em:

O GRANDE IMPOSTOR
Censura 'até 5 anosl

AGENTE OFICIAL DAS ES
TRADAS DE FERRO ITA
LIANAS E EUROPEIAS

PRAÇA D. JOSe GASPAR,
22 - Endereço Telegráfico

"ITALCIT"

! � ... ...".,.�..... ..,.!
�··"�""'�I

Cine lUA ($ JOlé)
áS5-7-9bs.

Burt Lancaster
Tony Ourtls

G!na. LOllobrlglda em:
T R -� P E' Z I, O

� .•

Oincmn"SéoIlC.Tcr.l1iC�ior
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Técnico t w(!''''I�no Contratado Pela
(,8.0. b\: Preparando o 000
Marlin"'ilr'l (lue Disputará o

St"_ o de Remo
D�sdc 5.:1. ú(o martlnellno cam

Ilrti�ile:r e desde ::lU

v�'m mlnlstran:iO
:Js conhecimento'! â

ola rubronegra, te-ndo a

r) e�ença do grande téclÚ�0

portenho no gaipã() C(I

campeão catarincnse c bn

�ontra n(!�t·

dente d�

Alberto \

o>Iidade ar'

de ser

Confederar:

Da;portos p::

guarn!cões o!e

':\ je

õl sUelra despertado a cunc

(H � sldade dos aficcionadoi> do

"Sent:tr'o rem I b 1 1'0 il:l

J.,róximo C: nipo )nato 3\1",
'rricric'J.no ele r: 1'10

• .valle já entrou em ron

�o (,om O� ,"'lI :mtl\',<'S

esporte do remo que diária
mcnLc acompanham o:; mo_

vimentos do "elght" ve.lCC"

flol' dn prova principal ·:10

último rerlame nacionaL

RED4TOR,

PEDRO PAULO MACHADO

R.DA rORES-AUXILlAPD:

MAUIY 101"D, RUI LOBO F

GIUOIITO NAHAS

COL4BOIlADORFS: DIVERSOS

em choque empolgante

Nazareno Coelho" sendo o

percurso o me�mo da u!!;

mà "Volta ao 1\rtorro". Vá

rios ciclistas estão rnscr- coe,
entre ôíes o campeão Ru·

bens Santos, que já venceu

uma "volta ao Morro" teu

do na dlsputa do mês pa.�
saco obtido a terceira c610.
cação para, oostencrmenc-,
vencer o Circuito Cicli:;t1c'J
de Itajai.

Com a realização da pro
va a F.A.C. procederá ao

seíecíonamento dos crcnstas
que reprelentaran a Cap!.
tal nos III Jogos Aberto" e,

ClassHlcação I da Categoria
Pesos Galos

De acôrdo com Ulil.l

classilieMão da Nll.tl.1P;;-t

Boxing AS80çlatlon, en·r.
respondent.e ao mê� de .in
nho, na categoria dos pc

s,os galos, do qual é cam.

peão o brasllf"iro E.:I.er .1..)

fre, o puglJlsta irland.!'

Johnny CaldweJ (roto, i,·

gura em 6." 1 ug:lr, log., .1

baIxó do cnnl peno da F-:m

ç3. Alfonso 110.11011 e do :10-

vd campeão dn Europa. o

Itallano Piero Rq:10. O I;rl
melro da llsta é 'Jae Medel,
mexicano, que voltará. a

enfrentar Jofrinho, seguin
do se em 2.° Helman Mar·

quez, norte americano, er.l

3.0 Ismael Laguna, paui'·
menho e em 4.° o meXiCl.o.ilO
Mundo Esparza. Manlly
Eilns é o 8.°, Baby Luiz o

9.0 e o japontls KaLSuto.hl
Aokl o IO.o

.

Na tarde d� hoje viverá o estad�o do ruo Bo. _

CfUUVO, um de seus dics de golo, com o realizocão

Edo motch e . .I" Atletico e Avoí. dando compre_ R t�:s�!�o�: ��I :/a CamPeonato C:todino de Pro. egressou O 5 a
Ccmo o J', fite esportivo d(>sta folho ter 'd tmino mu't" estamos escrevendo csta not� preSi en e

antes do e:LC( 1 la Ramos x Figueirense, on.
tecipad .. di' t; de não influir nos arrecado. "

M II(:e�a:!;:s d�
I

OOl. Se ontem triunfou o Pau. OSOI e o
no. deve»:' 1. �;: �o�e:a�oes���O!:p���:"1 .

o Yresiden� a.a FCF q�,:
dos na dispu 3 t, , d� vice.campeão Se hou: tere a Laura MUller a p�u,
ver emperc O"t(�.., c he je ;gut'lmente hbuver em do 'do Preslde�te �a L.ga

pote. o título tar.l..." scré do Paulo Ramos. Po· local, já ,regressou a C"J.l)L

rém, se dNrotad'l '(lufa Ramos e logo mais hou
_

tal, tcii:do informado à re

;;:s"�.:;�;�:: :\:�:I;,ic:t�::::. ;:ro:::' '�::!�?m d: . ����:�:'g�q�:, �:�o ��l�.
Paula Ramos c h,'> II Atlético -derrotar o Avaí, o, le!"'..

eoru 'paclflcaçf\o -totUI
titulo seró do �r;/'o;or do Estreito. Se ontem perdeu I

entre dlrfgentcs do clubes e

o Paulo Remos I' hUj{' cair também o Atlético (ou ·0 prestoonto do. Liga.
mesmo cmpe,,"r) t-remes um "super" entre três Mais uma vez, portanLoJ,
clubes, H"andn r I·(,.,do O Avuj Ou ° Atlético. Lo. a ncâc mediadora co :>1'.

go, padt>râ o A�16tic(), hUjc. estar lutando pelo títu. Osni Mello se fez seutlr,
lo de campeão. I contornando algumas sttuu

Esp�·r.,_sc uma luta empolgante entre tricolo_. cões embaraçosas -. etcmonv
rcs cstr('!·('"��S (' evcrenos que estão em formo e trando granc1ê equlll\)j:)

em. cor.d'I""F ...... 1- Nopofciu.lor 00 público um dos nas ações e perfeito enter:-

mOlorc'> c�or;;J do Campe;)nato. dlmenlo ntre os I eespocue
Os ("uo,.r·"s, salvo madi[icações. atuarão as_ Las do E�tado.

\

sim co,.,<;.'t.J· ...... <:

ATl�TICO - Pl'rraro (Joãozinho); Mhrreco
Claudio lei,,,) c MC'n'lcl: Morc'o e Di; Telê (Rogé�
rio). Oscnr �-oér;o (Alai,), Helinho e Detinha•.

AVAl' _ MUrt:io (Acácio); 80ngo, Aery e

Mirinho; G 'rei"" r- Roberto Silvo; Gilson, Luiz Ro
berto. Vod'rho c liuirdcs.

•

Reso! � O: Garrincha Ficará
Mais t AS a.nos no Botafogo
RIO 14 (V.A.) - Garrincho finalmente tem

suo sjt�a'cão ti'solviôo no 80tofogo, confárme oW.
ontou à ,�nl)rt�l9 �m - "Resto ogoro envelhecer no

clube d" G�n. Sévl'tiano". Já está tudo acertado en

trc o jllq\"du• C o Botafago. devendo agóra ó póntei
� rec.indi.r "lItt I!tuol contrato e assinar outro por
mllis três on " ('0,.,1 salários de 235 mil cruzeiros

Santa Catarina No
. Congresso da UNE

A União Catarinense dos
Estudantes enviou a Pe.
trópolls, no Estado do Rio
de Janeiro. onde se realiza
o XXV Congresso Nacional
dos Estudantes. uma Dele.
gação, que a rcpresentani.
no mesmo. O Congresso,
inl"iandO no dia 15, visa
debater questões estudan.
tis bem como a formação
dn novo. Diretorta da
União Nacional dos Estu.
dantes. Encerrar·se·Ji. no

próximo dia 21, com as

eleições c a posse dos no.

vos Dlrigentcs do Órgão
Máximo do Estudantado
Universitárío BraSileiro.

CarlosRenaux X Marcíllo Dias, Atração
de Hoje Em Brusque

Carlso Renaux e Marcllio

Dias éo grande choque jesta

tarde, Lendo por pale., e

e�tádio AUgU;IO Ilauer, .'01'

Ih·us'lue. No r�nt.amenLo de .

mens��s; 1lI:'rn latia. o ponteiro 9:\nhará três apcarto
!a\,ii�." _nLre l\� rlu,�� rXlll'ps'

m(.>ntus ftn v I (I pr::ox1mado de dez mif.ltões de crU"
�j'M ,lo r�rortt' I1M/'rigo '· ... rol"

z�iras. olém 1"11a qratificoc;ão especial de 100 ri .. Val",J" l[.(Ij.l. 11I·C'V�, .. w""

m.il ["r.u""· 'os por partido amistoso em que estiver "lrJ'N'UiIIlÇIIO I da" m .. lh'"H··�,

presente.
Frls"., C r:ncha quo "não cx�qiu nado 40s ha I'0i�" Mllr�\ll() I,.Ilg� �<ltl<"l\l"hd

mon!> do Bo�of090, m(ls que elcs lhe deram usos o certame Italn.Jense de lute

coisas t>1d'),,". Por fi ... salientou Você me conhe.. Itlo1, t.ornando.R" triCH1I1[lcii'>,

cem bt'm (' snbem que eu não fôço questão de mui enqU41l10 'lu� o Cnrl06 11,·
.

lr móis trli" I1nOl: Rio. n9 Bota_ nnll", tembém f. tt1I'Rmp"r!o

BrU·'lue .. I'orlanto

�nlre lri".,mpeões de- haja; �

de Bru,quc que promete s�r

ao mesmo Iteblpo, presta homenagem ao n(fialista e Iomauere orsé Nazareno
Coelho Ideall.z'"rioi da "v·o,.

ta ao Morro"
Uma bicicleta .. �:�'.I.rl;: e

A largada será dada 6.�
9 horas defronte ao Maga
aíne Hoepcke, local tam
bem da. chegada.

�. � ..
,J ·:-ODE-MSAOOSHERÚISD'A TACA'

, ����� �� JULES 'RIMET DE 1962
'

XIV - Os Demais

dos

---,----11 Maury Borges --
Ter;"'inom hoje os festejOS do oniversário do

Américo Futebol Clube.
COtnpleto o clube rubro do "Manchester" seu

pcetssc mesmo .ma gfória do esporte de Santo Co.
tarina. foi por quo Ira vêaes Campeão Estadual de

Futebol, conquistando em ambos os oportunidades
o páblico barrigo_verde. .

Foi em 1947 que o Américo COftseguiu o seu

primeiro titulo estCHIual repetindo a façanha na

ano seguinte, tomando:se bi.campeão•
Nesta éeeee o Paula Ramos lutou com o clu.

b. rubro pelo pumposo galardão o mesmo,co�tando
em suas fil,eiras com. jogadores do. porte. t�cnlco de

lvun, N.cócio, Mondico. farnerolh, ,f�, I�potente

t:;amv:i:�e;e�t;on::::::o;:�� :��du�;:'9n:I��'t;b:i
barriga.verde.

xxx
o clube americano foi mais além pois embo_

ro não tivesse conquistado o tri.campeonoto (lst'l_
dual, voltou o hastear o bandei ro americano no

mostrO dos grandes conquistos a!) levantai com mó
ritos indisc.utj"'Elis o certame de 1951.-que foi bisado
em 1951, tornandO_se ossim o �rê'"!1io rubro da te�
ro dos Príncipes duas vêzes bi_cúmpeão do Estado.
Campeonatos regiOnais o clube joinvUense �umull]
vórias titulas. � a time do América no mais popular
do pebeJ jolnvilense, muito embor., sofro sério c:ln

corrêncio com o Coxias Fuoebo! Oube, SEU tradicilJ
nol odversÓrio. Possui o clube um dos múis belos es

tódios de futebol com uma arqujbonoo�coberto ('

(lue nc·�mada centenas de torcedor::::s totolmen'"
construido de cimento ormod" quando do gest50
do dr $odallo Amim Ghc.-nem Sobrinho um dos
molares presidentes em dinamismo, Que poss1liu o

gr'êmio rubr.o em todos OS seus 48" anos de ex.isten

teso dedicados Inteiramente ao bom nome do espor
te cotarinl'nsp.

xxx

Ca� um passâda que orgulho e dignifica o
esporte de SOl'lta Cotarlno o Américo Futebol Clu
be comemora com festejos populares o seu 48n an;
versá riO de fundação. O clube que cominho céler�
mente poro. o cinquentenário. demonstrou, ollim.
uma vez �als, que realmente é o "clube do povo"
em Join"ille.

SaudaMo, nesta ol)Grtunidode 00$ di-.tn-r'''1I e
atletas atuolmente em atividade e os que já deixo.
rom os IIOSSOS glOmados pelos Mais "ariados ",oti
vos. pela ,estivo evento, com votos de que contJn;
em na cominho em dõrp"ií" à olá"., i!IÍ c....ouistflda
tontas vises mos que sempre

•

se apresenta cOmo o

"I:!ietivos c�limado tódos os a,remiaçóes esporti"as
Salve o Américo Futebol Clube!

'

Campeonato BrasHeiro de Vela
A dellliação catal'incnse

qu partlcipll. do XlV Cam.

peonato Brasileiro de Shar
pie, em São Pauio, na Rl.

prc:;;a Ouaraplf!l.nga, COl1

seg-ulu uma boa colocllç.ii.o.
através do barco Kon Tiki.
tripulado por Osvaldo Nu
nes e João Soares. Em qUIIl
to lugar também chegou
um b:trco catarinen!'lc. o

Pinduca, tripulll.do ver Joa

qulm Meilo e Od1nll.!li!o
Oliveira. Os I'::.tarin(;n.�'!
voltaram ii. marcar sua. �rl.
snça neste certame ao cll.·.
sincar se I·�m oitavo IU!;"�1"
com o barco Pirata com

t�e o" dez primeiros ChlS

si ficados, Santa Catar,na

conseguiu tres colocaçõe�',
na primeira prova quan(]:)
o

.

vento esteve um Lunlo

Indeciso com ora bl":l.I1do

pra apresentando se eom

forLes rliljadas. A prirAcirn
colocação coube ao burro

Inca, do Rio Grande cn

Sul, o 2.° lugar ao barco

Garôa, da Guanabaro. ::: 'J

3.° ao barco Iemanja, de

São Paulo. Hojé pela ,na

nhã às 10,00 horas. será

realizada a sexta e últill3

regala. 'As 20,00 horas .;e

rá re�izado o jantar de en

nlÍtl"a 1)" .'.1 ......;Hio DillH vinja ,Rafael Llnhares Floho e cerramento e entrega cI.

r," <lm ,ônibus. <'.�I){'t·i,,1 ,b 1:!.lIf) Waldir Lopes. Portanto en- prêmios.

llujyiUl�nt,.,so.

MISSA DE 7.0 DIA
A Família de Victorioo Pedro Zonettl convido

os 'parentes e amJ,ol Paro o Misso q.. lI'Iandorãa
celebro r no próximo terça_�lra, dia 16 do corren.
t , eh 7.30 hnrtls no IgrejO' d. Sóo Fmncilf:lOr ti ruO

Felipa Schm1dt.

senda chefiada'pelo seu ;)10
prlJ)·.presidente, M ...'1"B�. ,','1

lares Laudlno P. Silva f\f':'i

o "1,11,](j"r "o cotejo int"rffiu.

-n1"ITfIlI

, ...... , "

1 - AIMORE' MOREIR;'\.
- O técnico da se.eceo

cemneê do Mundo nasceu

el? MiracenQ..._ Estado do

Rio. Começou como goleiro
do S. C. BrasU e mars tarde

passou pllr�,J o aotercao
onde brilhou ... 'I'éenico de

muitos clubes do país. ae

�:cl�;���rVê�:;peáO pauhs

2 - JOAO HAVELANGE
- O pr�sl�ente da CBD

que levou o Br.asi] a d6Ll
tltulos mundiais foi na ,nr"

cld:tdc um g'rande c�mp';i J

de nat:tção do FIUI'�:

3 - PAULO MACHADe
DE CARVALHO
ze.� chc�e da de'('g'n�ilo bc.

sileira, SC!1aO portanto, b!

campeão. E' puu,bLIl., tcndn

nru;cido ('!lI !J 1:·:901. S(lm

pre dirigente, oomeçou nc

Paulistano c, quando o S�I,l
'Paulo t:riou seu Depal ta
menta de Ftrieool, éte ��i

dirlg· 0, tendo pcrmar.."rl
do por 8 anos. I<'. vi("� lJô"C
sidentc da CBD.

4 PAULO AMARAL -

Preparador fisico nas dUll"

oportunidadés, nasceu em

18 1(. �3. E' carioca e diplc
mail se cm 1944 pc]n Esco.
la dI' E(\uca�tio Fi!iica 1a

Universidade do Bt·asil. 1"oi

palia o Botaio-go em 1945

Que chegow a dirigir témL

camente, prt.'!i!nndo a seguir
paca 'l Vasco. F'oi oon�, ••

tado, há pouco, pelo ML
lan, da Itália.
DR. HILTON OOSLtN'O

- Médico nas duas opro!:u
nldades, é ca rioca, temI-)
nascido em ':-::: 23. IE' do

Botatogo.
.

DR. MARIO TRIGO
Dentista - Outro bicam.
peão do mundo. St'l,l]J,<>

alegre e jovial. é o amigo

dos jogadores.
JOSE' DE ALMEIPA FI·

LHO Assessor. E' do ::-:11

rntnense, tendo nascido em
•

1908.
ADOLFO MARQUES rtr

mOR Diretor da con-

centracão, nascido em �916.
(: do Fluminense.

VICENTE FEOLA - 'ree.

ruco - O técnico campeão
mundial de 1958. desta fei

ta não poudf' seguir i)�I"\

o Chile por motivo de 'C-:'l

fcrmidlld{'. E' p:mlista de

HlQ9 c foi L&cni('o do 8:lo
Paulo.

Du:ts \'é
CARLú":: "'�r\SCIMENTO

_ Outra vcz I!""ervll!or d:1.

Seleção _ Nasceu a 3 de

janeiro ue 19G4, ta Ouarln.

bara. Foi jogador de. fut,�
boi. lcndo sido co.rloca ,'!Io
F:umincnse, bra!'llle!ro e

sulamericano.

Bangú.
ERNESTO

Pi:!rt.cnce ao

SANTOS -

Observador E' catedrá.ti·
co da Cadclra d€ Foo·b..!l

da Escola Nacional de Edu..

cação .Física e Desport'ls.
Elemento de grande ut li

dade nas duas oportunida
des.
MARIO AME'RICO -

Massag:sta NasI'cII �'Ill

Minas f m 28�J13, teU.d'")
se tl"an�ferldo em 1939 par"

a Guanabara. Foi lutador

de box I acal, u massagk··
ta. E' /. que, na funçu.,l,
mais vezes prestou servlç(.,:i
'á Seleção Brasileira.. pobl
desde 1943 faz parte da

CBD. Esteve no Vasco.'

agora perte� PortuglH·
sa de Desportos.

FRANCISCO A. DOS

SANTOS - Roupeiro -

Nasceu a 4 10 1929. E' ca·

rioca e foi lutador-de hcx.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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---o Mll\llSTERiO
I 'Dirigiu diversas Impor, Engenheiros, vice pre id�

tantes obras sic engenha rrv te da Associação Ferrovln"

.notadamente no setor fel" ria Brasiie�membro ão

.rovtarto e atualmente, e Instituto de Engenhar:a de

rJlretor pr;sldente de i 'Ia São Paulo, da socíedrorc

I rtes empres"C" � attvtdadca Mineira de Engenheiros da

I 1IELlO DE ALMEIDA uécníces e Industriais. Foi Societé des Ingerueurs Ci
.. -rre�ado oficial do governo vj� de France, 'da IAnl('rI

I Nnsceu no Rio de :tf.rícl brasileiro aos VII, IX e X can aanrceõs e da BriU"h

Iro, em 12 de Junho de tstu 'Cl)ngresso� 4 panamertcanoa Institutlon or Sign,al EI'l�j·

,Ingressou na antiga Escoin de Estradas de Ferro r was-

{Nacional de Engenha rtc hington, Buenos Aires e

pa Universidade do Brasil) Rio de Janeiro). Em auenos CANOJnO DE OUVF.IR:\

em 1939 formando se Aíres. obteve, com �,'�u NF.TO

trabalho, o maior premio
do Congresso. E' preaídcnto
(lo Clube de zuecnna-ta e

membro da s'odoracâc Brít

snctra de Assocracões de

contlnuaçuo da i.a pag,

I No momento está nos !,!:,

,tados unracs, devendo -e

jS1'essBr ao BrãSll no fi rn

ld,ste mês.

�943, Durante sua < vida a

ccdemtca foi presidente de
vnrrus entidades estud ',ilit\;
mcíustve Ida União Na-no
)nal dos JE:;;tudantes.

BANCO DO BRASIL S. A.
EDiTAL

Concurso ,Para Escriturário
o BANCO DO BRASIL S. A, foz público Que,

no certoco 16 o 21 de' julho de 1962 Estc.õo Rec.,
berres. em suo Agência desta ctdode na Praça XV
de NOvembro as inscrições poro o Cor-cu-se oct;
ma, o realizar_se' em dtcs, horértos e local Que se
rôo oportunamente councrcdos.

.. O concurso constará de proves de:
PORTUGU,S
MATEMATICA COMERCIAL
CONTABILIDADE BANCA'RIA
DATILOGRAFIA
FRANGS
INGLES

Não haverá prova orol. Será obrigatóriD o uso

de lápis_tinto Ou caneta-tinteiro.
As provas de Portuçuês e Matemátio Comer

ciei têm caráter elirmnotórêo e nelas seró coostde.,
rodo aprovado o condidatn que lograr o noto mini_
mo de 60 (sessenta) pentes em cede lima.

A prova de Dctüoçrofte será feito em máqui_
nas fornecidos pelo Banco, facultando-se 00 con.,

didato o esclha dentre as secutnres marcas

REMINGTON - ROYAL
SMITH CORONA .: OLIVETII

E' vedado o tnscrtçõc.
a} - Por mandato ou por lntermediór!c, cln.,

da que parente; e

�7 j;-cr�;ã�����1���d�0 J�:olj�r�in�:�os às 15,
45 horas de segundo a sexta feira e das 9 15 h«,

��s'a�; ���i�1�çae�� s���e���:s ���;!�c���, presente

o) 'A doto de lmco das Inscrições nõo Haja

Co;:S���ç�o2�a�os ���t��er menos de 13
anos, em cose de aprovado, só poderó ser IV)_

meado depois de atingir essa idade e desde
que scustccc o demais requistos regulamen_
tares,

b) - Pegue a taxo de Cr S 500,00 (quinhen_ /
tos cruzeiros);

c) - Apresente: ,

I - cemücodo de alistamento miltiar, ou

de reservista, ou de ísençõo militar, ou. ainda.
carteira de identidade do Ministério do Guer_
ra da Marinha ou da Aeronáutico; quanJo
se' tratar de militar ,ncorpo�odo oficill do Co_
mandante perritindo a inscrição;

11 - prova de naturalização, se nõa fôr
brasileiro noto,

a) - EntregU'� doi" retratos recentes, iguc1s,'
d" tamanho 3x4, tirados de frentes e sem cha
péu,
O c:indidato devr.rá comparecer ao local d...;:,

provas, pn?v:amente determinada ("am antecedên_.
cio, mínima de TRINTA MINUTOS da hora mor_

.

cada pàro inicio de cada <,xome. Sob n"nhum pre_
texto st'rá permil"4:::lo a entrada do candidato que

se aoresf>ntar depois de dado o sinal paro distri_
buição do tema,

Será impedido de prossep"uir no concurso o

condf:::lot ausente o qualCjuer d':ls mate rios
.

elimi_
natórios, Nas demais a c.;us�nCla acasretara o no'_

to ZERO.
'

Consideror_se_á aprovado no concurso o can

didato Que, habilitado nas elir'!1;natá�l"'s rbtiv",f (1

noto f:nol Mínima de SESSFNTA PONTOS dr·'er_
minado pela médio ponderado das not;:;s atribui_
das o cadC1 matéria, tomando_se por 'base os se_

�uint�ot.;tJ'G��S " " .. . .. .. . 3
MATEMATICA COMERCIAL 3
COJ\ITARllln<\.OE BANCA'RIA 3
f)ATlI (lC;RAFIA 2

,RANCES 2

INGL!S , . ' , ,. 'c
?

O julgamento das provas terá corótc' '�recor_

ríve!.
-pqa O:lljdt.U! 0QU O��P!P�O:l �p OÇl50AOJdl'l V

_ .'

gotoriedade de nameaçao, VIsto ser o COnSUl"!iu "Im

rl".s prOcesSn selet;vo. As";.....,. reservo_s� o B'Jnco o

direito de aprovc.itor Ou nól) os Clnrov(ldlJs, obser_

vedo o prazo de dois anos, contados do dota de

realizOÇ��n��d���c���vedo só seró nomeado ,:l�_
rOis d .... h .....bilitado em exa,1'l1l de SOo"F' feitO por me_

dico do BC'nc'l "') ri ..... r:,.. .... f;,..,"r" �;,�t" c;",,, .�:-I..,.,;
tido no cargo inicial do carreira de Contabilidade
(Ç"crlturó":.O "iniciai"), com os vencimentos men_

sois' dI" ("".<; ?'4,600,00 (vinte e quatro mil e seiscen

tOs cru7eiros)
A Inscriçõo dn Candidato imoOrtoró em onu_

êndo imnlícito a futura de.,iQnaçõa (se aprovado ":

nom,.odo) para servir em Qualquer agênciQ do Bc;n_
co bem como à possibitidade de ser tronsfendo

poro outro local Qualquer em qualquer tempo. du_
rante a vlqêncio do contrato de trabalho

InscritO cnsideror_se_ó candidato ciente dos

condições estipulado nl"l presente edital

Flor!anópOlis, 13 de Julho de 1962

José, de Brito Nogueira I

Gerente
Teodoro Miroski

Subgerente interino
18/7/62

Nasceu no Rio de Jane,

1'0 no dia 9 de marco ue

J903. filho do prof. cand!
do dI' Oliveira Filho (. (1('
da. Mari!l Ellza de OIlVl')

ra, e neto do conselheiro
i':'"d-f:\i�rio Candírte de 01l
vctrn. Cursou o ;Jt aslal no

exteruatc do Co;églo Pe

dro II, nacuc retor « e cm

drrcttc f'1tl\19�5. nora faf'l(i
rtnctc do ruo. Prores sor co.
Dil'f'!lo Judicinrío Civil 11:l

Pnculdade de uruversidarte

do Brasil, vice presidente
do Instituto dos Advcgadn
do Brasil, membro do c')1:

selho da Ordem dos Adv'.

gados por.rê.. mandato-,
sue -setvos. membro da rI)

mi.....süc examinadora ce

concurse de juIzes. anttr-c
secretarto do r')ngrcKso d:,
uuton rntern�""Jnal oJ..'
Avoc-aLs. realizado no- �;",
Nomeado em- 3 de novem"

oro de 1956 nrocu-ndor nc
ral do Distrito Pederai. l'm
seguida, ocupou o cargo de
procurador geral da repu
blica, no governo nb pre�'.
dente Juscelino Kub:t,·
chek. Alem de nume'hno:
trabalhos em jornais e I'C

vistas, tem publicadas c!'.1>1�
oc-as: "Curiosidudes· Jml:"
eta rtas'' e "Le:s Civis",

Em nossa t'ril"iw.n e�li
cão apresentaremos a bi.ft'
grafia de outros compu
nen��S do mInisténo,

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA

VARA OOS FEITOS DA
FAZENDA PÚBLICA. E A'

CIDENTES DO TRA�A:'

L_'10 DA CGMARCA DE

FLORIANóPOLIS.
EDiTAL DE CITAÇAO COM
O PRAZO DE TRINTA (30)
DIAS,

O Doutor WALDEMI_

RO CASCAES, 10 JUIZ
Substituto da 1"1 Ciro

cunserição Judiciárria

em exerclCio do cargo
de Juiz de Direito na

Vara das Feitos da Fa
zenda Públioa e Aciden

tes do Trabalho da C('.
marca de Florianópo.
lIs, Capit:11 do Estado
de Santa Catarina, na

forma da lei, etc.
'

FAZ 'SABER a todos que o

presente edital de citação
com o prazo detrinta dias

virem ou dele conhecimer.
to tiverem que por parte
de CLARA BOaS, brasilei"

ra, solteira, maior, reslden
te nesta Comarca, foi re

querida em uma ação de

lIsucaplfro o imóvel abaixo
descrito: Um terreno sito

à rua Fortekamp, s/no com

as seguintes dimensões e

lllOl.A MA,!S Pfftf'EITA 00 1ft4SIL

Campeonato De

�eromodelismo
São Pau!o 11 (O ESTt·

DOl _ T�!l1. inicio hoje (I,)

Iblrapuera o (!uarto cam

lPeonato 'sul americano de

:aeromode'ismo. Ipromovido
,lPela Associaçáo Brasi:eir;l,

de Apromodelismo -e patro
cina�o pe'79 �\.1inisterio j�

Aeronautica. Part.icipam
do cLlllln!'onato alem :10

BI·a�iJ. ��u;lles do Urugul':,

Are-entina, Paraguai c B(,.·

Iivla.

confrontações: frente pa_
ra a referida sua Fortkamp
medindo 8 metros; de fun

dos extremando com pro
priedade de Heráclito Caro

pl'S; 34,40 metr03 do lado

direito extremando com Jangoterras de Apulônio Gonzo.

;:q:er�:4�x�:���d�0 ��d� I Cance,la
������i���e �: �::��:tii:� \ Viagem
e�tá construída uma casa. Bra.sllJa 14 (Q ESTADO)
Felt<lS a justificação da pos

_ Jango cancelou viagl'm
se, tal a mesma julgada programada S. Borja, ond�
pI'ocedente por sentefÍ.ça, E

'1rlt também Uruguaiana
para que cheque ao conhe�

pllrtlcipar festividade cole.

��;:��l� �e ;�:'���tem:�i��r. glo Santana, onde fez cllr

que será fixado no lugar de :��::��:a;���c;X���it�
��=t��ele�. p;���a;op�:S:�� -americano John Latln, !f'

nesla cidade de Florianópo ,;�d���;:���� PO�r:��d:n�;'
:;:ê�a�: v;���,: �:tea��as �� tem estado prCÓcu"ado n�!\

mil novecentos e sessenta tes ultimas dias seu estado

����A E�im:�!S��crl�� �:l�.�ae �i��:��o t:::n�:s��· ,

o :mhsrrcvi.

WALDEMIRO CASCAES

13-7-82 -

um mcdê!o espectar para cada veículo

• em harmonia com o painel - fácil de
instalar, sem necessidade de adaptações,
• 3 faixas de onda e alto-falante de 6

polegadas - receptividade perf(l:it� po.
tência e alta sonoridac\e,.
testado como uma peça genuína,
Willys! aprovado pejo departa-

a-

"

--------

-----�Quando escutou a sentença, James perguntou �
jUll'. M' .. =" .... .n.pcrtàncja estava Incluído a "ta1j:Q de 4f.
versões". Houve uma gargalhada geral naisala de luri �
o juiz, quando reinou silêncio, lhe aplicou mnls 2� Dói?..

res, alegando falta de respeito,

POR WALTER LANGE

N° 255

o burgomestre de BC.rchh� na B:J.vier�. 1'iolicitou ã

Cnm:tra autoril'.:l.çlt'J pJ.ra co!nprar uma blclc1eta pa

ra. o serviço da Pl'efeiLuJ'!l. A cidade tem apenas 2.500
habitantes. O pedido fOi rejeitado, com a alegação que
uma bicicleta nio em uma conduçã::l dig'na para o ere
feito e para u compr;l de um automóvel não havIa dlnhei

1"0 em cal),:a.

O professor I. Vancroft de I1inois. Estados Unidos,
insls�e ter descoberto que todas as pessoas emagrecem

um pouco por ocasião da "lua cheia". - E:ntfio, quem

qU1Z(;r C!Jw.);;CGer que vá olhando para a lua!

O pai ê o pagador de .. tudo".: Após um dia festi\'o

de "PapJ.i', dois pais se encontram. U!ll: O d;a do papai

êste ano ficou mc muito caro, "O outro "Por que? O seu

paI é muito exigente?" "'Não é isso, Não tenho paí. Poso
suo oito tilhos."

Uma amiga ii. outra: "Abandonei o meu marido quan
do o surpreendi num jõgo de poquer." A outra: "Estava

roubando? tinha algum "az" na. mang�?" "Não. Mas ti.
nha. uma "da.ma' no c<llo,"

::::---

Você sabia: Que um lemo de roupa para h,çnnem, ta
manha medio, lev!l nada menos de 75 mil agulhadas,
sendo qpasi 3. metade feito a mão, necessitando ainda.

400 me�ros de fio'? (Amigo JJ.ime, está certo?),

Voce sabia que uma dona de casa que lava diariamente

dez pratos. durante a sua vida la.vou 150 mil pf'a.kls e

que, se puzessem um prato enl cima do outro, darlà urna

torre de dez vezes malar do que a torre da Ca,tedral de
Colonia?

Que a população da Indla cresce anualmente em

quatro milhões de pessoas?
'

Que uma mosca durante à sua vida tela só vive 2 mêses)
põe 50D óvos?

Que o trovão pode ser ouvido a uma distância de 16 a 40

quilômetros'?

Burocracla não há por aqui. Um caso incrível "aeon
teceu)' em palIas, no Texas, onde a alfandega teve q ... e

de;,pachar e conferir uma encomenda de papel higlên;
l,..,. l rol.lJ.": • e de uma remessa de 250 pacótes e cada

pacóte devjaconter �OO
.

folhns. O encarregado deu u

.�<>"'lIj"t .. desp'lcho: O número de pacótes está certo, são
250. Quanto às folhas, sou -de opinião, que poderão ser

contados· por ocasião de serem usados."

iMrs .. Ferdold de Los Angeles pediu Q seu divórcio. A

lega que o seu maridn muita'! r:oite.'i não vem para ca�a,
porque dorme com outras mulheres. Mas, diz ela, Iskl não
ê nada, o pior é que êle agora t."lmtJem se nega a lavar
a louça! Motivo sério! O divórcio foi concedido,

------

t!"arU��:��fh:/:�:o�e�:u a��a�:inc:s����s;u:n:�rt:�'�o� __··"'u..m·p·...d..re·'·s.·.·v.·p-r-egandO aos fiéis, quando desabou
uma violenta trovoada, O número de pessoas dentro da

outro: "Que charada é essa'?" "Eu explico: ela deve ser igreja aumentou consideravelmente, o que fêz ô padre
nllar na posição. fina na educação, grossa,- ne dinheiro e interromper a pregação para. dirigir aos presentes a!l

curta na vida," segUintes palavr,as: Há gente que a religião ser:ve de Clt

pa, mas é a primeira vez que nQto ela servir de guarda

A poli�la de West·Rlding, na Inglaterra, está ofcre�

cendo um bom ordenado para bebedores profissionais!
E' qut' na secção especia}isada do Instituto policial se
est.lÍ, procedendo a experiências para saber os diversos

g'l·:í.ns d� hl'hC'dell"1l.. Candldnt.n:<l não est.iio falt.andol
volvido para solução cl'ls�

politica, Durante dia on" _

tem presidente passou Qun-
fie com... todo g1:anja Torto James 8ml h de NOV!l Orleães, receheu do juiz uma

replõ>uso.
, !),tllfjB Illulta de 50 Dolares por ter dado uma bofetada nll .sua

chuva.

Uma vaca na localidade de Oa.mmendort, Alemanha.
bateu o recorde mundial. ao ter o seu 16"blzerr1nho! Ela
tem 17 anos c �e cllama Lercl1e.

------� ...

Amigo Jú: Teu dia. Chegará! QUf'ro dizer: o dia do

Flamengo! Rf melhor quem ri no 11m,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



F,A' ��IS OU�;����;I�"· ��:���:'�;:����'��:�"""0'D":'1is:'t!6��\ffl'!:f�:a��f�!���J?l:a�;.J"?��,'t;'Ic�i1���'P:'!I!!M"i!,'!!llh�'ã!"\'!!lo�'�d""a""";-!"""S"""�!I':!,u�'
, ..!'!!I,���������

_.íl..-politica administrati- A valorização do Hqmcm Do Ensino
va do GovemaljWr Gelsq pela aS.iistencta sanitária,
Ra1TU)s visa, como se está pela educação profissional,
evidenciando, o desenvO'lvi- pela instrução técnica, pe
mento integral do Estado. lo auxílio financeiro, pela
Desde o memorável rns- orientação no trata da
tante em que, l1uma çrtm- terra, no aproveitamento
de convenção do P.S.D., 10i das possibilidades naturais,
o seu nome escothido para no revigoramento da uber.

o cargo de Chefe do Exe- dade do solo, nas garau
cutivQ Estadual, a preocu- tias do trabalho rural bem
pação do eminente homem compensada, _ tudo isso

público não tem sido outra que envolve a integração
senão a de recuperação de do Homem no esfôrço da

l\'� �:nião � depu;.ãd� uãentste Laert Vieira, é san,ta Catarina pela no- expansão nacional, é preo-

condenável que o govêmo do Estado faça construir escc.
nes a e fiel interpretação cupaçáo abso:"vente do Go-

las padronizadas por todos os recanto catarinenses. E
das suas realidades. O sr. vêrno ue Santa Catarina,

sabem por que? Porque aquele deputado acha que as es. C.elso Ramos encontrou as cujo dirigente náo cem-

colas construídas se parecem com galinheiros. Para êle, tnumças catarinenses sé; preende outra política dig-

pois, valem apenas as aparências. Críticas desse naipe. ,",a'omen_te, comp!1om�tidas� na de apreço senão a que

são produtos da ma fé e do despeito. Certo anda o

ao-i
.

nao t> desconheCido de se proponha, acima de tu·

vernador Celso Ramos em desprezá-la:., como

t.em
feito.:' dnmguém. A

irresponsab.ili.
do, promover o bem eetar

E prosseguir na escolarização do Estado, que vem sen- a�e dos políticos .q"!e in- coletivo e o progresso do

do objeto dos mais calorosos aplausos. No clichê mais [luimm: nas aecuõee do Estado, de.ntro duma' Na-

uma das mil escolas de 1962, construida em Lauro Mul- governante que de�xou o ção consciente da própria

ler, munínipín de Concórdia. �;:tti�e�!;:, j:�:::(J p�; ���:;:;:.a e dos própriOS

O·�. ESTADO ;:i�:��;��:n����,��:� ��:P:;;:: :'�::e�:r�:
Estado e com sacrifício do de realizar as aspirações

I. I"
•

O fWS "'lICO DIUlO Dt SA!ltA tAtARIMA ir- bom nome de Santa Cata_ gerais, sem desânimo, sem

�·�ORIl\�,'-' ....vL�;:), t.&.)V�V1J.J:.lUl), ic D:t!; J ULrlO DE 1962 rina. Mas, nem assim, desfq]&cimento, sem teroi-
ven'.!eriam a firmeza do versações, desatento às uo-

ânimo cívico do sr. Celso aes q1!€ isoladamente tra

Ramos, que, ao assumir ° duzem o despeito de certos

cargo, já levava o seu pro. \ grupos aos quais falta, an-
grama esboçado e que, pou- tes de tudo, um passado
co depois, convertido em que os identifique püblica�
lei na organia.ação do mente com o timbre da

PLAMEG, definiria o ro� autoridade moral para ta-
teiro da reconstrução eco- larem em nome do povo.
n6mica, política, social,

Ocorre, amanhá, 16 de_ a Federação do Comércio c!"tltur�l e 'moral da
.

admi

julho, o DIA DO COMER.. orerecerá à classe dos co- nistração cl1:_tarinense.
orANTE, efeméride que mercíantee, no ectncto-sede

do Centro SESC-SENAC, à
rua Silva Jardim; e,

DIA DO COMERCIANTE AMANHÃ
Federação Do Comércio E

Associação Comercial
Comemoram Efeméride

será comemorada, condlg ,

namente, pela Federação
do Comércio do Estado" de

Santa Catarina e pela As-,
socíacêo Comercial de Fio·
ríenopons, que congregam
a classe.

AMANHA _ 16 - DIA

Do COMERCIANTE - às

19,30
• horas, na sede da

Sociedade. dos Atiradores,
à Av. Mauro Ramos, jan
tar de confraternização da

classe.
Com êsses atos, o DIA

DO COMERCIANTE será
comemorado nesta Capital.

.(1.5 comemorações obede·
cerão ao programa seguín
te:

"/ HOJE -'domingo -r-, às

!� 10,30 horas, coquetel que

Energia Elétrica Para Pôrto
Un:ão E Caçador

o presjdente da comia, taraca da região, através

sã.-o de Energia Elétrica, da ampl1ação da potência
engenheiro Paulo Affonso da usina do rio Timbó e de

de Freitas Melro, em com- linhas de transmissão en_

panhia dcs engenheiros tre os dOiS municipios,
Karl Rischbieter, Chefe da "prevendo-sa desde' -já! a

J;)ivisão Técnica da CEE e interligação com a usin'a

Barro Stamm, da E:npre. Salto Grande, da COPEL

sul, regressou de '1ma via- do Paraná, cuja constru_

gem de 5 dias aos muniCÍ_ ção já está iniciada -pela

pios de pôrto União e _C�- _

Serviço Engenharia S.A.

ç'ador, onde examinaram ": CO.m medidas, desta na

atentamente o problema tu�eza fica cad"l vez mais
de energla elétrica da re� poSitivada a objetividade

gião, coordenando as pri- com. que o Govêrno Celso

meiras medidas a serem Ral\los tta,�a a solução dos

adotadas pelo Govêrno do problemas catari,nenses,

Estado, junto as empresas através dos organLsmps
de eletricidade Alexandre especializados, como ora

Schlemm S.A. de Pôrto ócorre com a. Comissão de

União e Cia. Bonsucesso de Energia Elétrica, empe.

'Eletrlcidade, de Caçador. nbada em executar o pla-
Como resultado imediato no de eletrificação de San"

da viagem foram já deter_ ta Catarina, a que se pro_

minados os estudos neces- pÔs a l..tual administração

sarios, que se constituem.'" do Estado, como norma de

fundamentalmente ad au· um programa desenvolvi·

menta da capacidade ins- mentista.

DEMOCRACIA
';' .

A democracia cria
__

a � dess_a me.��� fé. E "[Bta é

i'; mente livre; .o comuni�lP? a �r:�nça, de, qu� o _o,mem
.

teme.a e trata de a en�er. desde q�e ,o queira, pod� e

rar no amarte!amento de _\ l-evar mdefi�idamente seu

cha1Ues. Porque t.:(me a própr:" nlvel de vida,
_

tor�

critíca" o argumento da in. ' nando O mundo mais ;11:1-:-:0

:ig:�t:, :P�:��i�a·��Sn�: e melnor. �,enhuma
-- !ra

mens Uvres, dignos e Gom. _(queza conge�t�
_

�ol1;d'en\l'...

çlentes, .-
o a 1'er governa'Jo pela tl_

AÇAO DEMOCRATICt rania.

l"OPULAR AÇAO UEMO')RATIC4.
.

Uma sociedade que
POPULAR

nUÍlcla á fé democrátic:l.
f retrocede áquiio que era. o

mundo antes do advento

; (ampinas 188.0 gação, pois �orça essa me:,

ma qualií!ade ao que �er

seriar a..I_g,\) tão variado co�

mo a vi(.a. E o homem foi
cria.do pam ser livre. Pa1.0

poder da razão é capaz de
de Campinas comemora 11') f.ormar opiniões inteligen.
je 188 anO& Oe existênci!l. tes e comprovi,; as por melo
Com orna poprlação de da discussão e do debate li
206.591 habitantes, Campi vres. E é nessa qualidl'uie
nas está c'assificada: en-- qüe�e e:;teia a democrq·�·l.
tre as 13 maiores cidaJcs

. AÇAO DEMOCRATICA
do pais. POPULAR

;'� Aniversário
1

, Campinas � Est. de- S§.(;

Paolo 14 (UPl) - A <,..jdo.de

MISSA _OE_ 1.1) DIA
A' Fomlia de Victo,:o Pedro '7.:onetti c:onvid�m

�-::; f.,r;::- ( mi�$t'f"Que !11af'lIf1f11
t.ef,-:(!�f\�'ro dia 16 do carren_

11(1 Igr('jó de San Frollcis('o, Q rua

Por 'ato governamental
de 4 do corrente, 'rurttuo

Schm1dt fOi nomeado para
exercer o cargo de Prere},
to Provisório do município
de São Ludgero.

.

No pNmeiro flagrante, o

Governador Celso Ramos

quando em Pct!ticio, entre

gava ao sr. Clâudio Alvim

Barbosa, o cheque· de um

milhão de cncaetros, que

lhe coube no sorteio do

SEU TALAO VALE UM

MILHÃO.
No segundo, com a sre,

sença do deputado Estiva

let Pires, presidente da xs,

sembléia, presentes tam

Vêm o contempla4o pelo
prêmio maior e o academi,
co Paulo da> Costa Ramos,
o sr.Rauljno Rosa, encar

regado ao sorteio, informa
o Governador dos demais

Vai de vento em popa o

ensine no Estado de aan

ta Catarina. Das 1.000 sa

las de aula em construção,
muitas já estão prestando
inestimáveis serviços à ín

fância em idade escorar.
Grupos Escolares também

estão com suas obras ou

te,rminadas ou em fase

conclusiva. Afora isto, o

Govêrno catarlnense con,

tinua firmando convênios

para amplíar os índices de

gratuidade do ensino. Pro

cura se atingir o objetivo,
atacando por todos os nan

coso A criança é o objetí,
vo, e alfabetização em

larga escala, a meta. Há.

vários anos que o Estado
de Santa Catarina se res

sentia de uma campanha
de tão aprofundado alcan,

ce, visando recuperar para
esta unidade federativa o

prestígto em matéria edu,

cacional que ela gozou em

outras épocas. �ste é o sen

tido de todo um trabalho
dírígtr'o em favor da po;

pulação escolas.
Ainda agora, somando.se

as várias dezenas de con

vênios que firmou, o sr.

Celso Ramos aprovou o

têrmo assinado com a Ea,

cola Normal "Cristo Rei",

�: �:��ra��oJOa�:b:�s�:J
normal gratúito, pelo rete,
rido educandário.
MAIS UM PREFEITO PRO

I
VISóRIO

Hoje a Pmva Clclisíica tsé N. CDel�o
será realizada hoje a Ao primeiro colocado a 1962 (; o trofeu "JOst NA-

prova/éiclistica JOSÊ NA· Monark' oferecerá uma bí , ZARENO COELHO".
ZARENO COELHO Institu}, cicleta GRAN PREMIO; A competição será anual.
da pela Federação Atlética
Catarlnense.
O percurso da referida

prova será ídenttco ao da

última prova ciclistica

VOLTA AO MORRO, isto

é, a volta ao circular,
constando de seis voltas

_ completas.

Esta prova 'será somente
para ciclistica da Capital e

em bicicletas de passeio.
Os vencedores represen

t8.rão Florianópolis nos

Jogos Abertos de Santa

Catarina.

VIEIRA DA ROSA

A Advertencia Ao Molim

MARCOS KONDER
DADOS BIOGRA'FICOS

VI
De profissão c sr.

cos Konder é industrial

presidente de uma usina de

açúcar ....., a Usina de Açlj
car Adelaide S.A. :......:. de I
tajai, fundada por ele "

seu cunradO' Alais F;ei�·

chmann. Como acionista

possue apenas 11% de açõef
E sócio fundador do Ro

ta�y Club local d,esde· 1'942

já tendo exercido o carga

de presidente e de delega
do a diversas confer�n<:!ia3
I F,o! casado com UITlJ. ,.

ducadora joinvllense D. Ma'
ria Corina Regis, que. fd.le.
Cf'U a 30 de Setembro de

�, deixando o casal

�uatro filhos, tod.os. já for

mados e casados.
São muitas e variadas a'

pUblicações,/em folheto;; (

livros, feitas peio sr. Kon

der no decorrer de sua vida

publica. Entre estas, cl
taro-:;e:
O Imposto Territorial nf'

Estado e no Municlpio
Aspectos de Santa Cata

rina. - O Vale do !ta.);::.;
A Pequena PaLria
Em defe.<;a. - O probl�

ma do funcionalismo
A reforma constituciona

de Santa Catariná sob (l

.ponto de vista econômico
e financeiro.

.

Oração pr.onunciada no

Jubileu do Colégio Santo

Antonio.

Mohogratia. sobre o MUIli

cipj.o-de ,rtajai
Democracia - Integrall!L

mo .....:.. Comunismo

Elogio funebre de Lauro
Mu'íer

São Lourenço - Impre3
sões de vIagem
A Bandeira através dt>

Historia do Brasil
Que pode o Rotary fazer

para incentivar a Paz Uni.
versai? r- Contrlbulçao à

39.a Convenção do Rotllry
Internacional - Rio de J�
neiro

Rotary e as rel�ções en·

tre Empregâ."Cos e Emprega.
dores
A quastão do petróleo.
Faleceu à 5 de julho ·te

1962. Em :ÊUumenau.
XXX

Os dados que vimos pu

blicando, como dlvulga�l ').!
foram transcritos de u",

folhêto editado em H�43
Dal porque, entre o que es

.creveu o saudoso cOest't
duano não figura o seu

melhor e mais amp�.o ira,

balh�, que é a biografia de
Laura Muller - obra tau
reada pela Academia Bra
sUeira de Letras.

Há poucos dias, em Biumenau, a ,Rádio Nerêu

Ramos, por artes do seu dinâmico diretor, meu ve

�ho· amigo Casinha, vI-me gaguejando durante hora

e tanto, a responder perguntas tuti .fruti; da minha
idade â rejeição de sa'nTlago Dantas, dos meus pro_

blemas aos do Estado, do Brasil e do mundo.
Uma das indagações versava sôbre o modo como

eu preenchia diariamente esta coluna. Como res

posta veio.me ii. cachola responder que entrava na

redação, sent�va-me à máquina, olhava para o te.

to, contava _as tábuas e ... começava a escrever.

Posso hoje, pressionado pela pressa e inteira_
mente a quo em matéria de assunto, acrescentar

que peja primeira vez c-ontei as tábuas do teto do
meu gabine.te: são largas e somam precisamente 28.

E mais não direi nem me será perguntado •.•

Vencida a etapa da re

paração .dos atos inconsi

derados do fi71al da gestão
passada, o Governador per
sedista se pôs a executar o

seu programa, com a segu·

rança de quem sabe o que
quer e de quem sabe o que

faz. Em tôdas as frentes da

administração pública es

tadual, hâ intenso movi
mento de recuoemçõo, até
a reforma de superadas
fórmulas e de rotineiro
conv�ncionalismo. tnsti
tuem- se métodos .atualiza
dos d_e governar, com a

visão global dos problemas
que se cruzam na comoie
xa realidade do panorama
sociológico de Santa Cata-.
Tina. O Governdor Celso

Ramos, mobilizando técni- CONCORR:t::NCIA PúBLICA

cos, pondo em ação os Será realizada no próxi_
órgão cuja -atividade care- ximo dia 23,pelo Dep�l.rta.
cia de orientação e sentido menta Central de 'Com

ccmstrutivo;' está agora: ,pras a concorrência públi_
desfechando em todo o ca pública nO 07_05·46,_ pa- Rio 14 (O ESTADO)

.

�:7��6ri°d�:s:naV��::me:tis�:- "��sti:::�:IÇã�o d&�2;��� �n�Ui�a::d:�d:r����roo :E�':O S�,ténte Teudat
de- que sairão vitorio_sos os menta de Orientação e dido de relaxamento da. Lôndres 14 (O ESTAD'"l)

inf:erêsses do povo e do Es� RaclonaUzação do serviço prisão do mecanico Rachid - Funcionários da Gr::-

iado. Público (DORSP. presidente do sindicato Bretanha . FrancQi e E3�.l

I.

dos rodoviarios e- outrQs dos Unici�sl :#��Tns.�ram�
\ J

I
,I. "'j

cinco lideres sindicais que rtelQfonicamentle I, I(],nte,m a

It I

Construção da - Ponte Sobre ;�:t����;a . ���os�n�h�dt�. f,;;�sl.;;.t::d�u� �;i��it,:
O.Rio "apoclÍ. �:. lei segurança- nacro�.�l4.a .revolução orbltál.-

Pr.ossegue o Plano de
- -';-0 Plam.eg pagará à. em_

Me.tas do GO':êrno do Es_ preitelra o preço global de
tado dando a nota de sua, Cr$ 14.867.810,00, valor que

perfeita e completa lnte· pode.ra variar para mais

gração nos planos do tra_ ou menos, quando houver

balho do sr. Celso Ramos.' acréscimo ou decréscimo
foi contratada a exeçu- de obra,

'

ção de inúmeras rodOvias, O prazo de conclusão to

cam o fito de aprimorar tal dos serviçOs será de
'as comunicações terrestres. 120 dias consecutivos, con_

Complemetando a � rêde tados do têrmo inicial' fi
de novas estradas, o Pla_ xado, ou se'jam 20 dias apôs
meg volta suas atenções a data da primeira ordem

para a necessidade de se de serviço, a qual será e-x

construirem obras de arte, pe'dida 20 dias depois da

tomO p"-,ntes. Recentemen_' noso egoismo e apenas in-

te, noticia:nos o têrmo de
teressados no confôrto, no

convê' fi d I PI luxo, no prazer; cegos pe-

meg flm; D���P::: 00' ::, .Novos Juizes la ambição de satisfazer'
guimento da ponte sôbre;

êsse egoismo; surd,os, tal..

o rio Itapocuzinho. Agora, De Paz vez por um falaz �entimern.

pOdemos divulgar ter Sido
to de imunidade, aps

assinado têrmo de emprei-
roncos eubeterrâncos de

tada com a firma '"Cons_
Foram nomeados pelo uma catâstrofe social que

trutora Marna Ltds", para
Chefe do Executivo catari' póde eclodir a qualquer

I a e-xecução de uma ponte
nense mais os seguintes mornento, não se ddo con-

Democraria- é uma aii" de concreto armado sobre
Juizes de Paz e suplentes: ta do perigo e se entreve ...

mação, pois qu � a liberda- o rio Itapocu, na: estrada . Fermjnd Varela, do dis_ 7am em bizantinismos suj- Os saqueado1"eSl, não os

de 'é um predicado blol�6L SC-32, sItuada tio períme.
trito de, I Timbó Grande, cidas. justificamos, mas explica-

co; comunismo é uma !lI'; tro urbano da ctd!1de' -

de" município de Santa Ced- mo-lhes a jmpulsão coléri.

Jaraguá do Sul. lia, da comarca de Curiti- O que houve em Caxias? ca; os aproveitadores, tam�
banas'. Suplentes: Rosali- Por que' essa fúria, essa bém não os justificamos

..
no Alves Sobrinho; violência, êsse crime da' mas aceitamos a sua rea_

Antônio de Bonna Saro massa? lidade.

Pascoa Da tor, do distrito de Rio Ru- A ordem jurí"d,ica, pela O que, porém, não :sxpli
fino, municípiO de Urubi_ índole, pela formação, pe_ camas 6 muito menos jus.

, Imprensa ci, da c@marca de Bom lo exercício secular é .re-
, tificamos, é a omissão cri

Retiro, Suplente: Ovídio sistente e' só a adição de . mjnosa dos democratas, o

Será realizada hoje, em _ ::>era�im dos Santos; muitos fatores póde rom_ 1ôgo arriscado dos resp'on_
nossa Capttal, a: páscoa da Docilo Borba, do distrito pê-Ia, subvertendo'a e eli_ sáveis, a dispersão dos 'que
imprensa falada e escr-ita da sede, município de Uru- minando;ja. reagem, porque é o simples
de Florianópol1s. bic!. Suplente: Saul Custó_

•
O estouro da massa não instinto de conservação

As 8 horas será celebra- dia dosi Santos. se deu apenas pela fome, que se está abandonando.
da missa pelo Padre João .

Antônio Carlos - Dreyer .. nem pelo evidente insufla· A advertência está aí,
Cardoso, sendo que após o foi nomeado para exercer menta de aproveitadores e' ricos e pobres, burguêses e

ato religiOSO haverá na sa. o cargo de Escrivão de Paz, muito menos pelo aleivoso pro[etários.
cristia da Igreja um lan- po .distrito de Anchie�a, illcitam�nto vindo de alto De uma hora para outra,
che oferecido pelo Gabine_

-

do município de Guaracla- nem pela deliberada omis. ante vossa apatia suicida,
t0ar Re1nr,ões--púbilc3.s ao ��, eh r�m"m-ca de Silo Mi. �(i"?1 �,;-n�I!'J1"i(la(!-" fi fnstlnia"trará o'táos
Pulario no r.onfradcs q\ll� guel d'Ocste. vago cm ,'ir· Delljsl) l)ela E do CM,�,
)):"lrl.Íi"iIKI1·cm fia ("01('(/(/(( h/1)l�j(/ qlle na- 1Iicl)/(/ l,oh..;

________ 't'- L.� � .. -_.- .•.. !. c, ........".:.-2,_ ... ': ...."��

PROCURADORIA GERAL

DO ESTADO
O dr. Rubem Moritz da

Costa, Procurador Geral

do Estado, em exercício

designou o dr. Walmor

Cardoso da Silva para se

cretariar o Conselho SU4,

perlor do MinistériO Públí ,

co, enquanto durar o aras

tamento do respeutívn se,

erecérto. resultados_

Lideres Sindicais
Presos

o sangrento motim de

Caxias, como pano de
amostra do cáf)s que nos

espera se os se.odizentes'
democratas, os homens do
governo e os políticos C07k

tinuarem cegos para a

realidade, parece não ter
sido uma adveTtência bas..
tante.
Opiados por um crimi-

tosa parada de luxo, des
perdício e frivolidade; pe
la amargura da injustiça
social jamais atendida;
pela crescente desesperan_
ça nos homens que, a cada
cinco anos, vé� 'prometer
miragens, :

Foi o cadil�que passan
do pelas solas gastas pela
labuta diária; foi a buate
01 giáca lançando na ma

drugada ébrios que vão
turbar as filas do pão, da

came, do leite e do trans_
porte. Foram

.
todos ésses

duro,� contrastes entre uma

riqu-eza perdulâria e uma

necessidade angustiosa,
aCirrados pela demagogia,
explorados pelo oportunis_
mo politico e aproveitados
pelas ideologias libertici.
das,
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