
� :_'.'," ;".��"_..,- __ ,',

'_

"

_

...
"

•

_. 'i(, I ), ."

,_�,
'

.

�AC�crtuFz:l;9�;;::;;;;liii.t·- }�"l !
I j � •

o T M P o (Met.orol�1C
(Sjntes8 do GeomcteorolQgico, dJ "
Â. SEIXA3 23.18 h3. do

.

CA MtDIA: Ii; I
�'i�s���i: 25 mms: Negativa - 12,5 m'�s:p��: j:gativo _ Grupos de Nevoeiro Cumular - �0!'l pre

���I�Ções - Nevoeiro úmido - Tempo MedlO: Eso,

Blomenau diz sim a adQJinistravãô-di- CELSO
-

RAIOS
I

DOMThOoa FEP.!iANDES DR AQUINO ,..

ANO XLIX

QERERT'B

;FLORIANÓPOLIS, (TERÇA-FEIRA) �
31 DE JU�HO DE 1962 - EDIÇAO DE HOJE . - 8 pAGINAS

o MAIS ABTIGO DIABID !lE SANTA CATABUfA�

Ben- Bela tomou
(apitai Argelina

ARGEL, 30 C'O ESTA

DO") - Armados ate os

dentes. destacamentos de

20 a 30 membros, cada, da
wüaya 4 (distrito politico
militar partida rio de Bem

Bella) ocupa! am desde on

tem de manhã as onnct
pais ertertas de Argel. A

Wi]aya 4 controla toda a

Af(l�$D Arinos
Fala Sobre A
Aliilnça

RIO, ACrmando de'

conhecer qualquer dects-io

do governo norte.!l.�crica
no em cancelar a execuca-i
dD programa "Al\ançli, Pa

ra o progresso". o cnancc

ler Afonso Arinos disse <.J.':'C

apenas sabe da delibcr .. •

cão do Congresso dos Esh

dos Unidos de reduzir os

poderes do presidente John

Kennedy para a rcrmute,

çâc das. diretrizes da poh
uce de assístencta ünen.

cetra aos países reune-ame
ricanos.

O titulll' da pasta da;;

Rc;ações Exteriores. :.:tn

deelara<:ões a impr('ll';u,
esciareceu que ficará na ClI.

pcctativa de um p� 0.1\,;:1

clamento oficial das aUl(·.

ridades norte-amerlcantl.s.

Manuel Prado
em II·be·rdade

Após passar em revista

uma tropa do 23.0 R I o

,Governador foi . sauduu«
LIMA 30 (O E) _ O N'_ jar para o exterior. pelo P,'efeito Blumenauén,

presidente Manuel pr".'.!') O general de Divisão Ri se, 'que ressa.tou a grande

foi posto em Lberdada r;L" cardo Perez Gadoy, ,)re3i obra ad�inlstrafiva, do fi

je. dente da Junta de GOVC1'110 ,tual gover�o, em dISC'lI"�.o
A Junta de Governo do respondendo a uma pel- que produziremos �m cui

Peru repetiu esta tarefe ';(::1' gunte sob-re 8. ccntinuaçao çãc próxima.

interna e externamente da detenção do estadis�t\. Agradecendo, o govel'lla·

anticomunista. e deu li �n' feita por Maxlmo Gome,;.

tender que o �r. MJ.'luel da "RadIo Mineira', ell'
Prado e�tá com inteir'l a Santiago, sobre �c Praoo
berdade de de:: .. d'r se qlW,' pode ser visto pelos Jorl1�'

pEl'm&necer r;o P�ru ou vi&. listas, (!sse: "Por anterll',
.
Ires manifestações da im

cidade. Ignora-se a sorte
dos chefes da zona auto
noma que se encontravam
na capital argelina.
Nos bairros muçulmanos

reina um amciente de
g r anel e acontecimento.
Diante do centro das Ju
ventudes da FLN, uns du
zentos homens conversa

vam rebrnmente com os

recém-chegados. No oatrro
de Algoyaba, onde estava

instalado o posto de co

mando da zona autónoma.
não houve qualquer inci
dente. No entanto, um gru-

\ po de rapazes se menires

tau. ontem de manhã, con
tra a "culto da personuh
dàde".

O centro apresentava o

aspecto de todos os domino
gos: passantes e pessoas
sentadas tranquilamente
nos cafés, que parecem ig
norar os acontecimentos.
A ocupação de Argel

ocorreu. pelá manhã, pouco
antes das 8,00 horas locais,
nos meios oficiais se obser
va grande dtacracão. Tanto
em Tlzl Uzu como

Argel nega-se a Iazer co

mcntarios, até agora, sobre

a entrada das forças de
Btn BeM cen'f Argel. 'Belka
cem KrLm, Que se encontra
em Tlzi Uzu, disse, pela
manhã. por telefone, Que
não comentaria o fato an-

tçri.no�,do IBG, Sr, MUton

Ferr�?-,' d�clarou que os

plejliiz:)t:3 causados pela
geáda na zôna eafeeira dó
norte do paraná, poderâ.
-alterar a posição do Brasil,
na conferência internaclo·
nal do eafé em Washing
ton, Frizou que Quando do
inicio dos. debates sõbrc o

acôrdo internücjonal, era

preVista uma grande safra,
podendo agora ser reduzida
em 50 por cento em conse-

quêncla dos danos ocasio·
nados pela geáda.

SAO PAULO _ O Depu·
tado Herbrrt Levy afirmou
que sua agremiação, a UON
da qual ê presidente, de
forma alguma pretende
conCOrrer para provocar
nova crise politica em

agôsto. Disse Que a UDN

�t:��e v�;���ad�� Pl:��
Consêlho de Ministro::; de.
pOis de saber quais são e R
que. se desttrram.

L
Outra.:; l'!OTAS na. 4.0. paéí.

Graficos De B.
Aires Em Greve
BUENOS AIRES, (O.E.)

- Prossegue a greve de

flagrado. pelos Graficos de
Buenos Aires, determinan
do a parallzação de quatro
principaiS Jornais da. ca

pital argentina. Já na ma

nhã de ontem Buenos Aires

ficou privada de jornais,
muito embora o MinistériO
do Tmtia]ho houvesse arde.

nado o �·etô.L'llo,

tes de dispor de ��� .. - as

informações necessárias,
O ministro da tntorm ..

ção e o ministro de Estado
encarregado dos Assuntos

Militares tampouco deram

qualquer Indicação sobre os

aeontecímentos.
No e-ceanto, observa-se

r.0s nH,'IUS oficiais Que Ar

gel, antes da Instalação da

zona autónoma. dependia
das wnevcs � c 4, que a

zona autonoma estava em

aguda situação de guerra
e que sua dissolução é

consequencia normal da

volta à paz.
Apesar disso, a entrada

da Wilaya 4 em Argel apre
senta outras caracterlsti
cas. "As portas de Argel
� proclamou o Conselho
da Wllaya - estão abertas

. a todos os responsavets da

revolução argelina que pos
sam contribuir para o fim

da crise", A presença na

capital da wneva 4 pode
facilitar o encontro entre

todos Os lideres e a insta

lação deu m Biró politico.

CRISE SOLUCIONA?A
ORA. 30 (O,E:). '- ''t''a'ra

nós. a crise esta virtual
mente solucionada", deeja
rou ontem Ben BelIa, du·
e-ante uma entrevista de

continua na s.e p:q.

p,ensa local e de famii:u

Ires,
Inclus!"'e do medi!!.,

pessoal do sr. Prado, "oei:·
se conhecer que seu e"l\no
de s8ude e integridadi) �I·
slca são bons.'

LIMA A Italla e a 110,
landa decidiram continuar
suas relações dlplomatlca:;
com o Peru, através da n'

va Junta de Governo _ :�

nunclO1' e nos melas cll�,

gados à Chancelaria perua

Desastre
Em Cuiabá
CUIBA 30 (V A) - T.'; i

irmãs d� caridade perd,',
ram a vida e· 18 trianç"l.s

ficaram gravcn1enLe feri

das Quando ontem, um 01'1

bus colegial que transpor·
tava alunos para um PJ

quenlque. chocou contrn

um caminhão, na estl'ad'l

que une esta capital e Co.

gipó da Ponte. em 10e!!1

próximo deste municlpi(l.
O acidente, 110 que se in.

forma ocorreu. em virtude

da �locidade imprim'ida
ao camlhhâo e ainda Pt'lo
me mo tel' entrado contl'')
mão,

o sr. Celso Ramos, à sua chegada a Blumenáu foi rece bido entusiasticam.ente paI' enorme multidão .

.� "
S. E:ccia. agradecia as manifestações que lhes foram pres tadas,

Aloto��
_----"

Retornou ontem a dor Celso Ramos proferin
. capital, proveniente de eloquente unprovrso, mar."

Blumenau, o ooveruauor testando seu reconnecnnen

nica de Blumenau. Na opor
tunídade S. Exõla. foi vau •

dado pelo dr. João Borba,
tendo o sr. José s'erre.ru
da Silva produzido um pr
moroso discurso em ti-mo

nagcm ao .seuccso cetartaeu

oc.ee Ramos, Que foi a.vu,

naquela cidade do vale do

Itajaí, das maís sigmL,cu.
uvas hcmanagêns

A.

Chegando ao grande
centro industrial às 17 1:13 .•

)0 sr. Celso Ramos foi re

cepctonedo pela pretettc

nercmc neecsc, autorida

des municipais. E' grande
massa de populares que H:

ecmpr.míe em frente a

Prefeitura.

lO pelo trabalho desenvo',
vrdc pelo povo de Blumsneu
ajudando de maneira ueci.
siva o progresso e q desen.
�ÔI villle.V:.o. QIS 8:Aa\a- JJa�.v
.rina. Disse, amda, que '13

palavras Rroteridas PCl\)

se Presidente Nereu Raras.
No dia seguinte. sececo,

às 10 horas. na rrerettwe
Prefeito, Que enaltecem. a Munlclpai, S. Excia.

sua atuação à frente d:l E- bcu em audiência dlret:·

xecuuvo, partindo de um rias de sindicatos e dele,

I,homem da opostcão, ser. gacões de varias murilcrpí-is
viriam de grande estímulo despachando com seus cu

para a continuação da sua
•

»rteres mais diretos.
caminhada.

Em seguida no Gabinete

do Prefeito Municipal ro: o

rerecídc ao Governador e

sua comitiva um coqmtet.
As 20,30 horas. no Tea .

tro Carlos Gomes, ainda

em homnnagem ao sr. cet

se Ramos, houve um con

cerco da Orquestra Sinfc'

As 12,30 horas, nv Clube

Tabajura. foi lhe ofer",d·
da, pelo povo de Blurnano u

um armôco, ecasno em çue
S. excia. pronunciou di�·

curso, dando ao povo eon .

ta da sua administração
ate o momento. Na edtçuo
de amanhã publicaremos
na íntegra o seu discurse. teceu a oora administrativa do Governador cata"i1Iense.

Na oportunidade em que saudava o chefe do Executivo

barriga-verde o Prefeito Hel'cilio neecsc destacou e enal·

,

Na opurtunidu.de em que saudw.:a o chefe du Executivo
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! 1- Próximo Dia Onze Baile Oficial Do Clube �2 De

! Agôslo. - Luxo Beleza E Elegância ....
o veterano Clube 12 1� • '"' •

Agosto, em prepereuvos _ foi sorteado um bonüo Lima, receberá ll)je. multas

para O! festejos do 90:' .4" colar de pérolas alertaria cumprimentos pelo seu <ln

níversá ne de Fundação. l' pela Relojoaria Royal _ ve.sarlo aproveitamos para

DI�'etorla está tomando to Tavares, foi o retíaardc.
das as orovtcênctes pa(:;l

• * '"

cumprir o programa que I Domingo pela manha,
consta de tuna chu-ra.z 110 Lux Hotel. accnte !�u

cada no dia cinco. na. eou-, um movimentado cuqul-ei
trucàn da nova sede: 11m em comemoração ao 6.<' .1,;.1

Coquttet, �ervldo com WlIi�· versàrto da "Ho-a do OoJs

ky O'd St Andrews. da des. pertador" de Dakir Pc.I

tüarta Medellln (alerta de IIoro.' Na ucastão foi rl'·l·

Sylvlo nermenn. um .an- lizada a prceist réla do .rt ,

tar de conrreeermeacão mado cantor da TV Paut+e

dia nove: Halle Ofki,\! ta, José Or'a'1>"jo.

com a apresentação das L·
butantes. d.a onze. Mar��r:'t No sacado que pa aO.1 .

UnlCP

I· p.� ..J. /ii 1 •

de o.iio Áell-e. ""e, lJ.OIonl
.... { " .' ,

medICI"?/ � eXIJo" a caixinha verde

_._- - -------
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.sofn-u u:n ��·iJ.':I'té em sua

residência.

FAZEM ANOS HOJE

- -"rta. Joana Dalva Nu·
nes Pires

JCl!jem Ag�:�ol' Azev;).\o
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COMUNICAÇÃO - CLUBE DOZE DE"AGôSTO

A DIRETOTIIA DO CLUBE DOZE DE AGOSTO CO·
MUNICA AC'..3 SEUS ASSOCIADOS, QUE A LISTA PARA

INSCRIÇAO AO CHURRASCO QUE SERA EFETUADO
NO DIA 5 DE AGOSTO NA NOVA SEDE E, AO oJANTAR
DE CONFRATERNIZAÇAO NA SEDE SOCIAL. ESTAO
A DISPOSrçAO DO.3 .lNTER3SSADOS NA SECRETARIA.

ATENCIOSAMENTE

A DIRETORIA

um -c-a nde a-vntectmoutr
na sociedade ncnerropcn
tana. Lt:xo, beleza c clf'

eânc;e. vão dar
-

"show'

para um comentário "T(1!l
Se L" cm nessas Colunas.
I

Bar do Querénc a Palace

Hotel esteve movtment-.

diss:n;o, com "''ltr.''Japos I ..

gado a whisky.
•• **

o Clube da colina.

cerrando o P ugt-ama di)

mês de [ulho, or areceu

r.i oclado- um" goirée

notamos o sr. El;O Pran

��:.c�iia::�l���;:h��:� ," ,�
gueto Buye- Jorge. dan'.. '.n

do com o brotinho J'):y

weuek.n. da C:dade te

joaceba: muito eomentarcr

a beleza da m.:>reniil'1:l

Veda Silva.

A graclósa menna moca
Elza aoneesís. vai or!;a:::
ear uma lista de convrcra
dos para festejar os seu

Quinze Anos, p -óxrmo .üa

onze de setembro na lu,
xuósa res.cênc.e de scu ,

pais - casa! dr. Joao 1$30

tísra neneseie.

A dra. Maria U:1" I�,"l:.:o,

mos, sugeriu ao cc'un'sta.

que na Fésta, cencm-na« 1

"cuetrc xo.tes nent o cc
Uma Noite" dever a It',:'

em sérios perigos,

O Rebocador "Triunfo",
0perando na sua Estação
de Salvanwuto E' S::'ICOITO
Marítimo .na juridição do
50 Distl'iti) NaV3l,. entre o

porto de Pa:anagua e Rio

Grande. durante o m�s de

junho e de julho, permane
ceu o seu maior te!1"po no

n;ar wcorrendJ 1:: vi:lS e

Dr. Walmor Zomer

Garcia

i;;�;IE;:�g�;:t�"�:��'; O Reho�adar Triunfó- e sua esJaeão
de Salvam eHt a

DANÇANTES _ ETC.

PARA UM BOM PASSA TEMPfl COM SUA FMJlILIA _ REUNIOE,<; SOCIAIS

BAR

P'''�, jantan"o no Ou�·�·.

� Pa!3:;e Ho�el, "sa.l;u,·

.....y":..-

Mister Linch, no MU�;"'l'

�
Bar. p.::diu o cantor Jeisé
O"'ando, para cantar "l:r.1l

Caca Portu�ue>,-a' dei,o,;Jt!o 6Joss Ferre:ra Basto�, Q)"a o ar"�sfa t)c!Q p,�Mtllrb).ri�,

.'
't

�.

Rosa., acompanhada do jo num beco sem saída. POi� ri
vem OLto d'Eça Abreu. d! gênero de música oé cml·

retor social do C�ube d:l. p'.etamente diferente ,10

Colina; foi comentada ti. cantor \·isitante. Foi ..1In

be'eza de Marlene J,an�J: ."show" oi parte..

Vera Rlgueira, multo ,;1<.

gante e bem acompanh lda O General Alvaro
..
Veiga

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNíCIPE$.

\

Merectôamente rot OI':J

movido ao posto de QNI.

rat o nosso eonterraeec.
coronel Luis Tava-es tl-.t

Cunha Mello, onere do �.'

tado Maor da 1)lv:,; \0

Blindada.

Fui Informado de que J

Lira T. C .. no me:; d� a

gõ�to entrara em rcfor"lJ.

reabrindo dia 25 do me-')rr:�

mês, com uma grande Go,

rée, que te' á com� atr:\rao

ELZA SOARES.

E3,.0Ihl�0 para 2.0 Se..:-�

t�r,o d" Vra T. C" O n:li'O

am go Ra'mundo Vieira

.Fi!11J.
José Or!snd:J_ fe? Sll{,<>'

80 no Mu"lca' Bar. IH'�, O li _ ,Charles E:!ga,d_ M"

o:,oteve lotado sabado e (�, r!tl'.. com um grupo de aGI·

m·ngo. Notamos O" c!ls<t�:

deputado R\lbens Nazar·''i'.'
Nrves, dr. rrleOl':Hl:lo M'1!'

ques, Ma"'o Co"rêa. DJn'Rl

Jo�é d.:>" Reis. M'ss Flor: 1

nópo!!s. ·1nçã r:tbl'al: Tr':""

zinhn S,ll1ta R!ta, 9.('on'l�}··
nhad:! ,"o jovem estun:>ll"

Pasta da Suéter. no tns

tltuto Ya!-:JlY d.a do s do!

setembro. com a esco.he de

Mlss Yáslgy - A� duas w··

te:s nTa�s bonitas serão pr,,·
miadas.

Amanhã. o pr'me'ro rli;,

de agÔ!"to - qual Sl"�'i a

previaão do "tem!),,"? Lem
bramos do ano p.p.

DANÇANTES COQU1'l'.c.lS - FESTAS DE ANIVERSARIOS _ CHA

.o\NDAli TERREO DO ROYAL HOTEL - Te]. 2515. (Portaria)

ra o local. poude o barco

se safar da praia com O au

xilio de outro barco de

pesca, dispensando assim o

auxílio �'<lterIal do "TRI
UNFO'.

pesqueiros.
Na operação desencalhe

- di) mercante jiberiano
'ALEXANDRE". o Rebo

{'aâor 'TriunCq", numa fai

na que dlll'')\1 apl"nas dose

horas, salvou o navio ex

t .:mO'elro. Impressionando
no seu trabalho e eficiência
sóbre as ord'!n':i do Coman

d:ml'e MURILLO HAB

MANN, Este desencalhe, Ia!
r.a barra de <tcesso ao pór
to de São FrancIsco do Sul.

- Es"oltou 'navio argen-
tino CABO SAN VICENTE,
que e�tava em dificuldades
mais de duzen!.lS milhas da

costa, devido o forte estado

do ]TIar e do vento. Pediu

auxilio para demandar o

pÓrto de Rio Grande, o que
foi feito pelo possante RI"·

bocador da no�sa Marlnhl.
de GUI':ra. Atendeu tam

bém o pedida de sOC:Ol'ro do
pesqueiro SANTA FÉ, que
esta,'a enca:hado l'!a praia
ao sul di) farol Sarita (quin
zp milhas). Com a instru_

ção dadas ao pesqueiro pe '8OLA MAiS� DO IRAIIL

la fõnla, durante a ida pao

H:l!e. regre�sarâ para
o Rio de Janeiro, afl!n de
entrar em reparos de roti
na e d!!verá estar de volta
provavejmE'llte em feverel·
ro do próximo ano, para
continuar ra sua ardua ta

rera de socorrer os navios

que trafegam nos mare� da

zona do Comando do 50 Dls
trlto Naval onde o mau

tempo p'Je multas navios

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

__ .__....._ ._'-_a _ ....-.-
_

PORQUÊ _FLORIANÓPOLIS f; UM MUNiCíPIO POBRE

lÁ UNIÃO 49,9·'.
AO ESTADO 43.6·'.

AO MUNiCíPIO 6.5·'.

o Impôslo arrec.adado pelo Muni'·
cípio é aplicado exciusivamente
em Serviços à Populaçõo: em Es·
colas, Ruas e �stradas, Limpeza
Pública, AssistênCia Social ••tc.

MUNICIPE

P .. ,U QUE TUA CIDADE "A�
FIQUe: MAIS POBRE, .PAIIA TEU
IMPÕSTO COM PONTU ALI DADl

A 'R R E C A O A C. Ã O
;t

;·���i��Ll\(..::,i.�l.d .. 'f.(.���:�:::��:�,,·���_�v ��_"_.

de Janeiro. Méd:co do H i"o
pital de Carídade e ela :"u.
ternidade D!'. Carlos Corr�':l
PARTOS _ 'lPERAÇOF.S
DOENÇAS Df) .SE:\·1I0RB
- P ..tRTOS SE:U DOR pcto

método p�lc· lfofllatico
C::msultório: Rua João PÜ\
to n. 10 _ das 16.00 as

18,00 horas. Atende :=IEl

horas marcadas. Telefo�le
3035 - Residência �'la
General Bittencourt, 10L

l SOLA MAIS POI1EITA OOIRASlL

Dr. Acácio Geribaldi.
S. 'rltiago

ADVOGADO
Escritório especializado

Questões trabalhistas,
Administração de bem;

imÓveis. Dellesas fiscais
Rua Feiipe Schmldt, 14 -

1.0 andar Fones: 2511 -

'l21n.

HORA DO DESPERTADOR - Como todos espera
vam, as ramemorações do 6° aniversário do "'Desperta
do:" do lJakir, correram brilhantes, levando ao LUX
HOTEL (brevemente QUERltNCIA LUX HOTEL _ nosso
furo I uma cO::Jcol'l'cncia que deixou bem claro, a manei
ra como!) mundo oficia] dI" Florianópolis as classes- mi
ijtares, sociais. e comerciais emprestaram su'a atenção a
esse programa radlofõnico de nossa Capital, único no

gênero no Estado e qnem sabe, de todo o BraslJ, levado
diariamentE' ao ar pelas ondas médias e curtas da' popu
lar GUARUJA.

O]lmplo SII\'a. a voz bonita e simpatica do .Estalio e
n pré'e'itl'éia de José Orlando constituiram o ponto alto
das COll1l"morações. José Orlando o cantor e il1:térprete
de nossas mais selecionadas canções'deu mostra de seu
talento nrtistlco.

.

E depois, o coquE'tél e salgadinhos correndo como os
minutos do desperLldor mágico do Dakir, contando C':>1ll
tocla aquela plclade de escol da rádio Ouarujá,

Bonit.a festa de simpatia e cooperação.
O "de�pel'tador" tão cançado e exgotado ficou �com

n festa e as "bebemol'ac;õl"s", que ontem ... nem desper
tou.

ACONTECEU AS DEZ HORAS - Chevrolet 03·23-62
numa m�tnobra ,apertada com dois carros á vista. embora
a pel'icla do volante que o guiava, após saltar sobre dois
buracos ali. na rua Fernando Machad:J com a Avenida,
remeteu de frente contra a amurada do rio dn Avenida,
espatifando a e POll sua vez espatifando-se tambem. A'lO·
l'a é pE':'igo p:1l'a veiculas e pedestres. Que não se fa�a
demorar o reparo necessário e urgente.

FRUTOS PODRES DA ÉPOCA - Os iconoclastas e

vândalos que Infestam a Cidade, na madrugada de on

t.em ou mesmo, aílroveitando-se da noite chuvosa toma·
ram o busto de Cruz e Souza, que está no Largo Benja
min Constant e I) levaram (pasmem todos pela surprê.
sa!) para o trapiche da Praia de Fóra!!

Naturalmente a prociSsão pagã foi feita de jipe ou

carroça!
Sim. Ninguem viu, ninguem sabe, mas o fato se deu

para nossa vergonha.
Frutos põdres da época que a tudo avassala.
'1iro-é po�s v('l que o caso fiquc na igni)randa das

nossas autoridades policiais, porque o faLo é uma triste

repeUção para cria).' ambient·e raciacal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital de Concorrência
O Departamento Centra! colocado, exigência da dlfe·

de Compras (D C. C.), de rênça de preço pelo falte.
conformidade com o art.
11 ítem III, do Regula
menta aprovado pelo De.
éreto SF-25-08-61/382,
torna público que fará rea

lizar, no ela 27 de agosto
de 1.062, na sua sé
de, à Praça Lama Muller,
nv 2, (fone 3410), CON· 090658, (Aquisição de ma
CORRJ!:NCIA PUDLICA, nas terial para a Penitenciária
condições seguintes. do Estado).

I - OBJETO DA

CONCORRENCIA

AQUlsrQAO

I - Fechadura, para por
tão de presidia, com cha
ve e maçaneta, conrorme
amostra existente neste De

pnrtamento, Unidade _

Um, Quantidade - 300.

L: - ES"flPüLAÇoES

Os in teressados deverão

apresentar os documentos
mencionados a seguir.

1 - Pi opcsta, secoas
ambas as vias com Cr$.
12.00 de sêto Estadual e

ma.s a 'raxa de Educaçiio e

Saúde de Cr$ 10.00. por

fôlha, em envelope fecha
do e iccredo contendo:
a) nesimacãc do nOIHe

e endereço da firma pro

ponente:
b especjncecãc a mais

detalhada passive], inclu

sive marca, do material

que se propõem fornecer
c) preço unttàno e gtc .

bal. com a exoncacão de
.que estão ou não incluídas

as despesas de lmpôstos,
taxas, fretes, carretos, se

guros, r-tc.:

d) condtcôes e prazo de
entrega do matertal. no lo

cal indicado: DEPARTA
MENTO CENTRAL DE COM

PR."\S, Pc. Laura Muller -

2, ou toca! pclu mesmo de.
signado, onde serú procedi-

I do o exame de recebimen

so, caução futura, suspen
são do registro de fornece
dor, etc,

2 - Na parte externa do

envelope contenedor da pro
posta deverão constar os

seguintes dízeres - CONCOR
RENCIA PUBLICA N°

3 - Em envelope separa
do, contendo os dizeres
do inciso anterior além do
têrmo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados
encerrar-se ão os doeu
mentes comprobatórios de
Identtdade e Idoneidade:
:l) certidão de Registro

na Junta Comercial ou

Diário Oficial que tenha
publicado o documento de

constituição;
bf atestado de ídoneída,

de, passado por Banco ou

duas firmas de. comprova
da idoneidade comercial;
c) prova. de quitação

com as fazendas Estadual,
Federal e Municipal;
d) procuração, se for o

caso, passado a pessoa re.

presentante do proponen
te à abertura das propos
tas.

4 '- Os documentos ac';
ma (ou parte deles) pode
rão Ser substituídos pelo
Registro da. firma no De

partamento Central de

Compras do Estado de
Santa Catarina.

5 - As propostas deve
rão ser apresentadas em

duas vias, com - a rubrica

�;,;" R'mlllit�
CLINICA DE CRIANÇ;\S
Consuttórto: Pela mnnbã

no lIospilal Ide Caridade.
'1\ tarde, no ecnsultôeío

das 15.30 hs, às 17.30 hs.

r'onsuttórto: Rua .Nunes

Machado. 7 _ 1.0 andar -

teterone 2786.

Restdêncía : Rua . Padre

Roma. fi3 - Telefone 2786,

Aulas de
Matemática

Para n'unos das 4 séries do

curso Ginasiai.
Rua: Machado de Assis, 74

ESTREITO.

dos proponente); em todas
as páginas, seladas na

forma do item I, deste Ti
tulo,

6 _ Os envelopes, conten
do propostas ou documen

tos, deverão ser entregues
no Departamento Central
de Compras, à Praça Lauro

Muller, nO 2 (fone 3410), a

té às 14 horas do dIa 27 de

agosto ele 1962, mediante
recibo, em que se mencio
nará data e hora do rece

bimento, assinado por Iun

cI�nárlo doD.C.C.
7 - As propostas serão

abertas, às quinze horas,
do mesmo dia 27/8/62, por
funcionários destenados pe
lo Presidente do D. C. C. e

na presença dos proponen
tes ou seus representantes
legais.

8 - Abertos os envelo

pes, cada um dos interes
sados tem ,.., direito de

apôr a sua rubrica, nas
tolhas de propostas dos

demats concorrentes.
9 - As propostas tmodê

lo 001, à venda na Imprer-;
sa Ofir'lal do Estado), de

v?,ã'o obedecer às condl
coes estabelecidas neste

Eqltal, nas instruções CoDS

tantes do verso das mes

mas bem como às exigên
cias do Decreto na SF -

25-08-61/38�, de 1961 e

demais dispOSições Esta
duais e Federais sôbre
Concorrências.

II _ JULGAMENTO

1 - Pela Comissão Julga
dora, posteriormente, se

rá declarado vencedor o

proponente que oferecer:

a) menor p-eco, consi

derando-se descontos, bo

nificações jmoõstos, despe
sas e outras vantagens;
b) melhores condições de

entrega;
c) melhores condições

de pagamento.
2 _ Em igualdade de

condições, será dada prc,

rcrêncta à ürme estabele

cida no Estado.
3 - Em caso de absolu

ta igualdade de propostas,
será sorteado o vencedor.

4 - A Concorrência po
derá ser anulada, uma

vez que tenha sido preteri
da formalidade expres
samente exigida pelas re

feridas Leis e a omissão

impor-te- em preíutío aos

concorrentes ao Estado ou

a moralidade da Concor

rência.

5 - A Comissão JUlgad.-lra reserva-se o direito de

anular a Concorrência. ca

so as propostas apresen

tadas não correspondam
aos in te-esses do Estado.

Florianópolis, em 21 de

julrro de 1962.

(Hermes Justino Patria·

'lava) _ Presidente

4-8--62

OLHOS - OUVIOOS- NARIZ
e GARGANTA_

Ope{Qções _dos' AMíGDALÁS. ;O{ ";o�;sso
OiODERNO _

,

,

EQUIP9 de OTORRINO (único no C.pilote
poro exome .cte OUVI.f,>OS; 'rNA�I:!", f;.

GARGANTA
Ref rafar BALJ.SCM' 8 LOM.B Po,{o>- reéeifo

ele dCIJLOS
Tr'otQmento dos SINUSITE8por ULTRASOM
Dr, GUERREiRo cJa FONSÊCt\

CONSULl'AS PE�A MANHÃ � # TAR�E
COfuullório - .Ruo J"6õo 'Pil'l'o, �5,� i.o_�:e 356Q
Residencia- RU(I Feli Sttlmidt·S9-Foru·-3560

29-·7

Ur. f'áviu�jIBBrft8e�n1nbnm
_

. .,

AP'Y�'G,Aifl\,t;'-

declaracão de conne-

/ cimento e subrníssão às
normas dêstc Edital c da

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

Ll'gislariio .)'cff'rente a

Conctl"rrênêia.'I.•
NOTA:: serüc recusados

os mntertrqs com dlmen
sôes f' OI,!raS cnl':trterist'.
cas anuem da" especírtca,
cões. O que ccastonará ext

gêneta de auhstf tuícân, re

tirada urgente, chama
mento urgente do segunda

. "FERMENTO
EM PÓ

ROYDl
A diferença n�sce da compara
ção ... Basla olhar, para saber qual
° prato prcparadocol1l Fenner')[o
em PÔ Roral. Bolos, biscoitos e

pizzJS crescem por igual, graças
ao Fermento cm PÓ Ro)'al, que
torna a rnaw nui!ile,'c,c macia.
Cada.luinha vermelha de Fer-

Crescimento desigual
Um fermento inferior
provoca um crescimento
deo;igualeprejudicaosde
mais ingredientes. A massa

fica pesada e sem gôsto.

MADEIREIRA DAL PAL SIA
Assembléia Geral Exlraordinária

Sõo convor.. cdos os Senhores ccionistos ca Ma_
deiro Dal Pai S/A, o se reunirem em Asserobléto Ge,
raI Extroordinaria a recltzor.se às 9 hs. do dia 18

�zoito de Agosto próxjmo vjndourê, na suo sede Sê
cíol. sita á ruo Irmãos Picolli _ na cidade de Ton
gorá Santa Catarina o fim de deliberarem sôbre;
seguinte ORDEM DO DIA:

o) Proposta de aumento de Capital sacia! e con_
sequente alteração de estatutos sociais.
b) Outras assuntos de interesse do Sociedade
Jaraguá, 26 de Ju!ho de 1962

•
---------------------------------

A DIRETORtA
29 -7

�PI=.:.,;,';�
"

{r.$cimanlo uniforme

A �çâo levedante de Roy�1
lIlento em PÓ ROYJI cncerr� um proporcion� um crescimen-

segrêdo d� bom wJJIO ... C o Fcr- to perfeito. A m�� fic�

mcnto ell1 PÓ ROYJ! "alorin o I deliciosa, leve e maci�.

sabor ,dos dcnllis ingredientes! I-------�'
CRATIS! ParJ receber a "Cartilha Royal",
com dezenas de receitJs, cscrCVl !l D. Mari�

Silv,,;r.I., Dept.oRS-z, Cli:nl'\Isul 1179, Rio.

eXIJA ...mpr. o tradIcional C Inconfundivellotlnho
varmolho do

�AIS UM PR[)�UTQDC DUALIDADE DA STANDARD BRANOS Of BRAlIL. INC.

RA'DIO PATRULHA: SOmRRO
POLICIAL OE URGENClA TEL. 3911

CASA - VENDE-SE
Umo coso no Estréito. reCem construido, com o

orea de B7 m2. Sob solo obitável. Medindo 60 m2,
90r0ge Trotar na loja CLAU defronte o CORREIO
DO ESTREITO,

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

,@[12DEA�mp--�.
�

..
"

PROGRAM� DO MES
A Diretora do CLUBE DOZE DE AGOSTO comu_

nica aos seus ossociodos que os mesas paro o Baile
de AnievVl"rsúria e�tarãa (1 di�pnsiçãa o f'lrtir de sextí'
feira próximú dia 2Z Reservas no S�cretoria

Atenciosamente
A DIRETORIA

A Dra. Thereza Grls6Ha
.

Tang, Juiz de Olrelto da
Comarca de São José, Esta
do de Santa carerma,
forma da Lei, etc.

EDITAL

Faz saber a todos quantos
êste edital virem, ou dêle
conhecimento tiverem, que
por parte de Carlos acue
e Paulo Huller e suas mu

lheres, por Intermédio de
seu procurador, Dr. Jaime
Destri, me foi dirigida a

petição do ,teôr seguinte:
PETIÇAO: Exmo Sr, Dr,
Juiz de Direito da Comarca
de São José. Carlos aener

e sua nunner f' i-euro xuuer
e sua mulher, ambos fevra
dores, braenerros, casados,
residentes e domiciliados
no Munlcvplo de Angejlna,
neste Estado, por seu procu
radar infra-assinado, vem

expór e a final requerer a

V. Excía. o seguinte: 1°} -

que, há mais de vinte, (20)
anos, por si e seus anteC2S_

sares, possuem por ocupa
ção, um terreno rural sito
em Angelina, em formato

retangular, conforme cro

quis anexo, sendo que a o

cupação de Carlos Huller,
sobre a ,metade do referido
terreno que tem nesta par
te 72.600 metros quadrados
ou sejam, 50 braças de fre
te, onde faz o 1'10 Mundeos
fundos com igual metra_
gem, em um Ribell"ão; ex

tremando ao norte" onde
mede 300 braças de frente
a fundos, com terras do re

querente Carlos Huller e

ao sul. com igual metragem
com terras de propriedade
do requerente Paulo Huller
e a ocupação de Paulo HuI
ler sôbre a outra metade
do referido terreno, que
tambem mede ,72.600 me�

tros, quadrados com as con

frontações seguintes: freno
tes onde mede 50 braças, a

leste, no rio Mundéus; fun
dos com Igual metragem, a

oeste, em terras, digo, em

um Ribeirão; extremando
pelo norte, onde mede 300
braças de frentes e fundos
em terras tle pwprledade

de C;1l"to� HII!l(']" (' ao slIl
eom t ('1"1".'18 (Ie S�!Jnstião Pc

EDITAL
rardt, onde também mede ern Angelina. DESPACHO
300 braças de frente atun R. h. A. R. Designo 'o dia l0

dos; 2°) que a posse cesse
terreno te.n sido exercida
sempre manda e pacínca

mente, sem interrupção,
sem contestação ou oposí .

cão de ouem quer que seja
com ânimo de dono, por a

t",", CO�I:O • .1.Jl <'" OI: ........U!)i.!çuO
e cultura; 30) que assim

sendo, se acha configurado,
com todos os requisitos le

gais a seu favor. O' usccu .

pião extraordmartc. de a

cordo com Os arts. 550 e se

guintes do C. Civil, com re

laqàn nova dada pela lei .

2.437, de 7 de Março de ..

1955;" 4°) - que, pretendeu
do legitimar sua situação
de râto, vem com base nos

arts. 454 e seguintes do C

P. Civil, requerer a V. Excia

deSignação de dia e hora

para serem ouvidas as tes
temunhas adiante nomea

das e em seguida, citados
os atuais confrontantes e

interessados certos e seus

cônjuges, se casados, Q Or�

gão do Ministcrio Público,
bem como por edital com o

prazo de 30 dias Os interes
sados incertos e desconhe

cidos, para no prazo legal
e sob pena de revelial aon

testarem se quizerem; 50)
- que, não sendo consta
tada a ação, seja desde lo
go declarado o domínio
dos requerentes sôbre os

imóveis, por sentença de. V.
Excia., a ser transcrita no

Registro de Imóveis da Co
marca de São José Prot.es
ta por todos os gêneros de

provas em Direito admlssi

veis. inclusive pelo depoi
mento pessoal dos interessa
dos. Dando-se à causa o va

lar de Cr$ 2.100,00. EE .. De
ferimento, São José, 15 de
maio de, 1962. (As.) Jaime
Destri. Testemunhas: l0 _

João Prudente Coelho, bra
sileiro. casado, lavrador. 20
- Sebast.ião Pe.rfll·dlt, hrfl�!

ll'il'u, '·a;.;:'[!u. l:ivl';,(lor, :llll
bu.s resir.lcnle.s ciol11iciliflc],m

de p. vi. às 10 horas. para
a justificação prévia. N. e I.

Maio 18 '62. T. G. Tang.
Juiz de Direito. SENTEN

ÇA DE FOLHAS 8. Vistos.
etc.. Julgo por sentença
a justificação processual
nestes autos de ação de u

sucapião. procedida a re

cuer+mento de Carlos Hul

ler e .Paulo Huller e sua.'!

rnutheres. para que produ
za seus efeitos legais. Pa

cam-se as devidas cuacõee
1 _ Por mandado: a) -

Aquele em cujo nome este

ja transcrito o imóvel (Có
digo de Processo, art. 455�
:.!'·I. Na falta dessa transcri

cão junte-se. Impreterível,
mente, cei tidâo comprcba
tória de ausência de trans
crição (Arquivo Jud., VaI.
80 pago 46; vo]. 78, pago 99) ;
bl - à Fazenda MunIcipal

�; �('���aIa�fr��t::t:t:��.
tos e suas mulheres, se ca-

Sados forem; d) _ Ao Re�

presentante do M. P .. 2 _

Precatória ao MM. Juiz de
DIreito da 4n Vara Civel da
Comarca de Florianópolis:
a) - AO ServIço do Domi
nio da União, na pessoa de
seu M. D. Procurador Fiscal
da Fazenda Nacional. con

forme dec. lei nO 710, de
15 de setembro de 1938, art.
12, não revogados pelo Dec.
de Processo. Não existe re·

SOUZA\ CRUZ

dizia, aliás, o autor-do an

projeto do citado códi

(Pedro Batlst� Marti

"comentários'' ed de 19

voj. 11- pago 202, nv 127)

ensinou Carv. Santos a pa

442. vol. 11, ed 1940, no C
Nês

menta de todos, mandei
sar o presente edital. Da

e passada nesta cidade
São José. aos dezesseis d

do mes de; junbo de

novecentos e sessenta

dois. Eu Arnaldo M, de

za), Escrivão a datUog
fei e subscrevi.

Thereza Grisól!a T

Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I eres e ues aque e vanos parses int.,e�o�:o,��mc:�'o��n:��� d�ú�fi��'�' ���5�g3

parll·cl·para-o de coniere"nCI·a na BAHIA (o���;;� ��,]�,�,Iç�o�ST���:n��:u!ri�:
24-5--62) com abertura marcada poro 28 de JU_
nho de 1962, que a mesmo Concorrência PÚblico n.

cêrce de 80 personalida Educação Superior nas Re- sociotôgc: Roberto cerva- Ulhos Cintra, presidente 19-05-53 seré realizada no dia 13 de agosto de

des de destaque nos setores- publicas Americanas; 15- lho Franco de Almeida, da Universidade de São 1-962.

de relações publicas, plane- rae] Klabln, Industrial; ae- presjdentê da Câmara Jú- Paulo. Deocrtcmento C. de Compras 27 de Julho de 1962

jamento econômico, assís- 110 Jaguarlbe de Matos, níor: Antonio Barros de Hermes Justino Potrlcnovo

i�::�a::Y�1�1;f:�fJ: lrEIerna Filosofia do Evangelhü-- A v I �e�dente 4-8-62

11 de acosto vindouro, para Ê depoimento da Hlstôria sempre martelar tnccnea- "pensadorc., osprrttuaís'' do •

uma conferência subcrdt- o que nos informa que a velmente sôbre alguns pon- oneme c do oc.eente, 'Departamento Cenhal De Comprasnada ao tema: "Tensões luz da. Verdade mais in- tos essenciais, somente os cujos uvros acumulam-se
noDesenvotvtmonto do He- temo brilho atinge quanto qüais, se -rorem admlttdos, nas estau.o., das bibjiote Editc l de Concorrência Pública N.o 18-05-52

mrsrérto Ocidental". A con mets ro espinto humano se compreendidos e vividos, caso ii. medftaçúo e sobre

rerência será patrocinada agita, enovelado nas pai- permunêc ver levantar se Ludo a práIca do Evange
pelo Conselho de Tensões xões e no ardor dos com- sôbre o nosso mundo umea- lho crrsetcc deveriam bas-

Mundiais, de Nova York, c bates, ainda mesmo os que çado de destruição, os ela "ar. Cada um cesses pensa

pela Universidade da Bahia. fazem correr O sangue em rões anunctadores de uma d ... res pretende apresentar
O dr. Alberico Fraga, borbotões. nov.dadcs, quer mostrar-se

Reitor da Universidade da.

Bahia, e o sr. Leater B.

Pearscn, lider do Partido

Liberal do Canadá, presi
dirão a conrerêncía. à qual
assistirão represen tentes
da Amér-ica Latina, Amén.
ea do Norte, Europa, Afrlca
e Ásia. Os vice-presidentes
dos grupos do semlnirio
serão os srs. Lincoln Gor

don, Embaixador dos Estu

dos Unidos no Brasil; oa.o
Plaza, ex presidente do

Equador; Juan Gomez Mil

las, Reitor da Universidade
do Chile; Raul G. rror.
fman, Diretor Geren te do
FU<1do Especial das Nações
Unidas; e José Mayobre,
Comissário para necenvor
vímento Industrial da ONU
daVenezuela.

'

ÇA JUDICIAL DE
.� UIOS MUNICIPAIS ,

}rU' para pagàmenlo
llla,el: 26 - 7-- 62
-".untes dos Impôstos Predial, Ter-ire ...

e Profissões e outrOs tributos. abaixo
fêcom notifil%ldos que serão remetidos
-fcl oS-�ébitos que não forem pagos

_ cesto Pref,i�uro até o dia 20 do cor"

{O DOS CLIENTES EM ATRAZO
RUA
Policia Miliar

Av. Mouro Ramos
Av. Mauro Ramos

Av. Tromposcki
Abrão Capoeiros

E, AP. Marinheiro
J •• '.-4 �

,'nrlo

eira

'0

Av. Tromposcki
Cons. Mafra

5.0 Dist. Naval
São José

Prof. Barreiros

-ntos Silvo Jardim
Santos Saraivo

Praça Gal Osório
Hercü!c Luz
24 de Mola

Itaguocú
14 de Julho

Hermann Blumenau
José Bo1ateux

A.
Frei Caneca
Frei Caneco
lux Hotel

.
Trindade

Felipe Schmldt
Bairro S. Jcõo
24 de Moia

Francisco Tolentlno
Antonieta de Barros

Tiradentes

Coqueiros
Edlficlo iPASE

Cons. Mafra
Av. R. Branco

P., 15 de Novembro
Estreito

Sutlá Capoeiras
Bacaiuva

_, Brasll-Eslados Unidos
-- ,.

PRENDA INGUS
�q. eficiente. ministrado por Profe'i_
'co.

�n�i",ó_
.oedoiS pora crianças.

'lnce de todos os bolsos
eu _domínio do inglês fozendo des_

:::Itnculo no 6.0 andor do 'Ed. Zahio.

Constantina não foram or

denados pelo Blro politico,
e afirmo que somos contra

qualqucr recurso â. Corça
paT"d. resolver esse proble
ma, que, de outro lado, es-

'nará Parte Da
" Governadores

Na estagnação como que
a Verdade fica amortalha-
da sob uma camada de

gêlo, sendo necess ária o

calor das renegas para
que ela venha a flux nas

consc'ênctear
Brotam nos da pena ês

ses ccncettos. ao vermos

oue nos chega da ccnvul
stonada Algérta, num pe
quenu [ornal que nos é. de

Bougte, todos os mêses

remetido, grandes verda

des, verdades substanciais

que temos defendido n-ts

centros doutr-nârtoa, onde

somos chamados a ocupar
a tribuna reusiosa e tam .

bem na Sociedade Braeí

leira de Filosofia. hoje
arrastando existência pre
cár!a com diminuta fre
quência.
De todos os trabalhos in·

sertos 1;: .. , o número 25 dê�
se Jornal - VERS L'\.)
NION -, relativo a �iaio
Junho do con'ente ano, um

sobretudo prendeu a nossa

atenção, pelo que o tradu

zirr:os e, tinta ,'(mia., vamo�

t:'anscrcvê-lo nestas caIu

nas, recomendando-o à con

sideração dos nossos amá
veis leitores:
"RA OUTRA COUSA A

Vende_se 2 cosas sita o rua Servidão Franzoni
23. Tratar a rua Conselheiro Mafra 119 _ Nesta:

.

1-8-62

Segundo esse dip,omJ. JS

ga!, em resumo:

a - Sâo suscctivrjo; de
\t 1 1ua.lqucr programa de pa;rcs'amento as qua:lt'as
v 'no c, portanto q�.Il_ não recolhida'll de compC.

qUlr rcunião sobre prog,:,a tênc;a até mala de 19(j�!,
":." de governo." "A'is'r.'1 inclusive. cevidas aos Jn$..

t" ,'Plldo, disse ,o goverl1lld'lr t!tutos, bem como às r�1r!'
ti!'",.' C:ar,O!i Lacerda não campa Uvas- ao SESC. SENAC,

n'(;I�rel à reunião de gover LBA e SSR;
nadares proposta pelo pre b - Para ê�se cCeito r::Ie

�tden�e João OOula.rt, por'"': v,em as r.'11'll'êsns aprese:l

que não estou dlsp,.sto a tal' Atê 31 de julho de
,cerdl:l. pwrtlclpar de um jogo de. 1062: Impreterivelmente, (lO;;

,

cartas marcadas. pois CO'1 DelegacIas eonftssie de- di�
.: ,etilO

lo é::'t.',

sidero a situação do p'l!S
g'rnve {lemals para IIIll ,il'.
g-o de habllldadcs ridicult's.

vida. em ferma regula!'
c - O dclJilél confcs�·'.'!"

dc�dob��<lo
.

�.,

nbmero 'de parceias men·
sais correspondentes ao do
b:o dos mêses em at1'azo,
atê o máximo de 48 pa�c�.
las;
d - Com a apresentaçâo

da confissão de dívidas, DE

'(ERA' SER LOGO PAGA
A PRIMEIRA PARCE:"A,
ficando os juros de mOi·a.

{!omribulções de terceit·(,s
e multas paTa se:-em ca:ct;
lados e pag'os com as J;\r_

celas scguintes;
.

e - A n10 colncidel • .:::'J.
entre o valor da divida �or.

fessa pela emprêsa e apura
da pelas Institutos impli.
cará na cobrança lmedia.
la da djfe�cnça. na fú'rma
da legts:a.cão v�genle e a

torna insu�cetÍ\'el de' nuvo
parCe'amento ou de incor.
poração ao primeiro;
f - Deverão set;' mantidas

rigorosamente em dia as

'�ontrh,dções de compett.!.l
Cll!. posterlnr ao mes rie
maio' de 1962, condição «s.

sencial para a manutençoo
cio parcelamento.
As ....emprêsas dev.em, t:!e

llcôrdo com o decreto. t'1.
mar as providências até o

dia 31 de jull10 curreulp..

..

Sem qualquer mau hu

mal' de nossa parte, pedi.
mos àqueles a quem nossos

artigos fadigam realmente
e enervam mesmo, que
ces'em de os ler e se dirí

jam aos autores que se es

forçam. com um talen so

hterá.Ic que não possuí
mos, a apresentar aos seus

semelhantes novas teorias

ou doutrinas cujo único
mérjtc ê excttcr a curtosl .

dade Intelectual. Ao� que
andam em busca do "espe
tacular ou do maravütio-

so, na espiritualIdade, nada
mais lhes pOdemo; dizer
senão que és-e "espetacu
lar", êss- m-iravnnoso. de

Cl":g.nal, cria u.na termino

�'Jr;a Que lhe é próprta: e

assim todos êsses autores.

em lugar de trazerem uma

real earídade, eficaz e sa

lutar engendram u.n pau
co mai" de confusão nas

espíritos.
cuantc a nós. a e;:"'1.S

cesouísas intelectuais pre
ferimos de muíto pedtr hu

mildelpente ao divino Mes

tre que . nJS instrua. que
nos in pí;e. Preferimos pu
rlficar o nosso coracão.
afim de que nêle se acenda
a pura Chama do Amor.

Preferlmcs colocar nos to

ta'mente e com'Fê entre as

Mãos de Deus, tendo a cer-

o Departamento Central de Compras aviso 00::'

interesscds no Concorrênctc Publico no 18_05_52
(')ClUiS1cão do; móveis escolcrcs poro o Ginásio lndas.,
trial "Presidente Nereu Ramos", de l tooi de que

trot- n edlto l oubtcodo no Dlório Oficial 'do Estodo

n 7065 d .. 7-6-62 e no Jornol O ESTADO n.o

14.442 'd; 25-5-62), com abertura marcado

n"'r� ?.7 cI'? iunho do 19A2 flue a mesmo Concor.,
rênc!c Público n o 18-05-----:.62, seró realizada na

dia 20 de aqost(;de 1962
Departamento Central de Compras, 21 de julho, 62

Herrn-« J usttno Potríonovo
Presidente

.A_R_62

A'IISO

Depart!menlo Central !)a Compras
Ed'tc.1 de Conccrrênc.o Público n-o 11-05-48

«ue �2.0 é-tece. não os atu- tesa de Que com a sua Luz

dará a se ttbe-varr-m rio r.io nos será oo-stver des

que nêles se opõe a divina
•

�arrnr-nos pelos falsos ca

Presença. minhéls, mas, ao contrário,

o Departamento Central de Compras aviso aos

interessados na' Ccncorrencio Pública n.o 11_05_43
(aquisição de tecidos dtverscs poro o Hospital Coto;
nic Santo Tereza de que trota o edjtal publjcada no

Diário Oficial do' Estado n.O 7.059. de 29-5-62
é no JOrr.'lal O ESTADO no 14435 de 17-5-62),
com abertura marcada poro 1'4 de' junho de 1962,
Que a mesmo Concorrência Pública n.o 1 1----05---A8
seró re.:.lizodo no dia 22 d�'agosto de 1962

As p«lav,as ao I..!rlsto
são eterna;,; são a expres
.,ao de UUla Verdade que
sômenle "OS corações pu
r(JS e os pobres de espírito"
pJdem _,enilr, compreender
e viver; e pensador algum,
por li.ais intelectualizado
que seja, por mais rico que
scja o seu vocabulário, por
mais bela que seja a ex·

pressão escrii.a do seu pen
,3'amento, poderá jamais di
zer tanto e mais do que o

disse o divino Me�tre, do

que êle o disse e dirá ainda

àque1ailJ �ue têm E�f1cien
temente jejuado mtelec.
tualmente para entendê-lo
em si mesmos.

gitações" dos numerosos

...._ _-

-;:--------

� ...BELA tomou capital. ..
.': "'�e l;:al�Z��' �r�:oZO::.s���a�:11;a deeci�� ��dO'�eIinltivamente res:)l.· ent.rel pessoaln:Cl�te em

ptefeltura de
.

voltar
I
a

h
Wilaya p!l.ra t�- Ben Bel!a foi interrogado �����t�i���r �r���v:lacso;

.,..... acres- �:a:eSmenJ:i:ia:e��n:�:��: scbl:e o f�to de saber se e!e uma longa conversagão
r rá em Ih

havla entrado em contato que nos deu uma impres·
na q�e po;sa esclarecer a com Belkacem Krlm. lideI' são satlsfatorla·".

'-es���� :le��;a�;na :;�llar�r;oV::�� �:'gelinO respondeu; Não

i!spon- vldando todos os argelinos p----- --I�-------'�:'::� :0::;;:,: :::,a::oB::' ar) regu ariz8r a si
�; ;:':�O�ell: �:::��:�:o �: tuaca-o de de'b"ltosn, acontecimentos de Cons- 10

'J e, tantina, disse que Os mes· Recolhimento parceladO
um mos "ocasionaram cinco para regulal·jzar S1tuat;aO
ul- mortos e nove feridos". de ,débitos.Acrescentou; "Qllalqu�r Vem de ser publlcd(l �e.

outra Informação, tenden- lo Diário Of!cla: da UnillO,

��l�n��meC����aess�o��fr�;n: de 2 de ju'ho corrente o

faccls de adivinhar. Em
Decreto nr. 1280. de 25' ,iI:!

nome do Birõ politico, q�e junho últim:>, assinado pe-

ta afirmar que esses ln
10 Presidente do Cansei h:)

cldeotes lamentavels de
dede M�nistros, autorlzan

d:>, em caráter excepclol�al.
o ·recolhimento parcelacjo
mara regularização das di
vidas das enlPl'êss proven'.
en�cs de cOlltribuicõcs !t:lS

Institut"s ,.., AP�sentad('
rias e Pensões.

As sessões plenárias e

das comissões serão priva
das pO':êm as reuniô'.!; no·

turnas serão franqueadas
ao PÚblico e à imprensa.
Entre os conferencistas Ci
guram o Governador Jura
cy Magalhães, o Sr. Ches
ter Bow;es, representante
especial na Pre,,;ldente Ken
nedy e o Dr. Josê Flguel'e1,
antigo presidente da Costa.
Rica

Pelo Brasil particjparão
da Conferéncla Os senllo· DIZZR? -,Leitores, amigos
res: Roberto de Oliveira 110 .. censuram pelo (ato de

;=::�:' U�f��sr1x����o �� •. ��l�e��ovi:'de:':
monsen. economista: Anl .mesmo cousas' espetacula-
sio S. Teixeira diretor de res. J!: verdade; e nossa In.
Estudos Comparativos de tenção tem sido e será

-��_. É patà fazeI' nascer I:!m

C A·
-

-S-'-A--
..

S-- cada um de nossos leitore...;
.. essa "escuta intenor' que.

escrevemos nossos. artigos;
e para ajudá lo e incita· lo
a se preparar e a se colocar
nas melhores condições
possivcilS para receber em

si as graças, os dens, as

possibilidades e as direti·
vas que lhe concederá o

divino Mestre. Precl.. emos
de que não se trata aqui
do que habitualmente se

��:::n�ediu:;da�e�alq::l�
cousa de todo dllerente.
Que não há nada de no

vo, nem de espetacular em

tudo Que escrevemos, é
evidente; mas para quem
seriamente se determina a

seguir o caminho do Evan

gelho, a Vida que descobrl_
rã um dia será uma Vida
sempre nova, uma Vida
realmente ma;av::ho�a,
uma Presença Incxprhni
vel quc trans!lgurará sua

existência cotidiana e ln
tensiJicara extraordlnàrla
mente sua percepção do
mundo exterior,. ao ponto
de lhe revelar os ocultos
aspectos, as secretas bele.
zas e harmonias. Antes,
porêm, de o conseguir, de
verá praticar absolutamen.
te uma ascese Intelectual
O drama vivido pela hu

manidade desde milênios ê
"metafisico". Quanto às
suas causas, foi revelado
simbólicamente na Bíblia.
Cada consciência humana
suficientemente desperta e

libertada do pêso morto rie
um longo passado de erro�,
de ilusões. de mentiras,
pode corr:preender, viver
mesmo. a natureza real
dêsse drama pelo conheci.
menta de si mesmo, preiú
dia à "inorte do eu" sem a

Qual essa consciência não
pode ser conscíente da di
vina Presença.
O parágrafO acima con

-têm O essencial de todo
ensinamento espiritual va

lioso. Não é, pois neces

sarjo, nem titil. ler e reler

durante anos tôdas as "co·

I1'le nos ajudará sabiamen
te a atingir a nossa fina

l:dade huma:J3.: V!"er em

l'e" afim de O manife.�tar
nêste mundo que O tem

despr�zado para sua maior

desgraça. Uma vez ain4a,
per�untamos; espiritual
mente, há outra

dizer?".
A. S. Thiago

NOTADO TRADUTOR;
J!: o que temos sempre dito
e proclamado: em ver. de

nos determos em novas tI

losofias, es,Wrce.IIt.o no!!,' por
melho'r interpretar' o Pin
sarnento de Jesus, expre�o
nos Evangelhos, que en

cerram a divina Verdade.

De "Coquetel de Som

bras". de Osmar Silva e

"Acorrentando Rosas". de
Josê Nune�, trataremos
próximo artigo.

Notas
RIO - Procedente da

Paraiba o Presidente Jan

go chegou ao Rio de Ja'

neiro às 6 e 40 de ontem. O
Chefe da naçãd Ioi home:

nageado em João Pes.soa e

Campina Grande .

SANTOS - Funciona

nonnalmente o port.o de

Santos. Os portuáriOS amea

çu.m paralizar suas ativi·

dades a zero hora de hoje,
se não forem atendidas as

suas reivindicações.

BRASíLIA � Dentro de

15
.

dias o Ministério da

Educação estará com todos
os seus departamer:JJs
funcionando em Brasília. A

in[orrr:.açiio foi dada pelo
Ministro Roberto Lira.

LIMA _ O General Pe

I;ez GÇldoy p�esidente da
Junta Militar aflnnou que
o ex mandatário peruano
MaLloel Prado, desfruta de

plena liberdade para ficar
no Perú ou viajar para o

exterior. Disse ainda que
todos os politicas sem ne

nenhuma exceção, poderão
part,lcipar da campanha
eleitOIal do prõxirno ano,
Inclusive o Partido Aprlsta
de Hái de La Tõrre.

fsAO PAULO - Milhares
de motoristas profissionais
realizarão concentração
"Monstro" no próximo dia
IOde. agõsto na sede do
Sindicato, fi Rua Taguá,
para protestar contra a

adoção dos táxis mirins na

cD.pital paulista. Como se

sabe o projcto. que dispõe
sõbre a adoção de tâxis
mirins e'm São Paulo está
em tramitação a Câmara

Municipal, podendo ser vo

tado tão logo termine o

rClçesso da edilidade .

Depattamento C. de Compras, 27 de Julho de 1962

Herm�s Justino Patrionova
Presidente

4-8-62

Crédito Para P3g�m�nlo .De
Exercídos Findo� A,

Professêres Substitutos
O Governador Celso Ra

mos abriu, por conta do f''{

cesso 4'le arrecadação do ,'O�

rente exercicio. o cre:hto

especial de c1'$

10.829.124,00, para o pag .. •

menta de dividas de �Kel'

oicios C!ndos, referentes a

salários de professõres
bstltutos no exercicios de

1.961, co=tforme relação IIH

mero um do Tesouro do Es

ta do, aprov!ldo pelo Tr:lJu.

ne.! de Cntas em sessão de

24 de julho do corrente

O mencionado erêdito �e

rá . distribuído por vâr'1:ls

Co:etoris.{s dLscrtmlnac!as

na edição de Quinta tcir.1.

do "Diário Oficial"_

troncorrência Pública: Aquisiçãll
De Moyeis Par5" Ginásio
INDUSTRIAL DE .ITAJAI

Será realizada no dia 2Q
de agôsto a concorrência

pública no. 18 _ 05 _ 52.
do Departamento Cenl ia.

de Compras para a aqtll
slção de m�vis escolares

para o Ginásio Industrial
"Presidente Nereu Ramvs"

de ItajaL A referida con:
corrência estava marcacI.1.
an�rior.:mente para 27 àe

junho último.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



F'lol'liU'IÓpoli3 -

eparl en ra e -ompras
Edital de Concorrência Pública H· 11-07·63
o Departamento Central de 2 ce., Unidade _ ampo- 12.000. preço pelo rattoac caução

de Compras (D. C. C.). de la, Quantidade _ 50.000 20. Dlcloronll ou símüer, futura suspensão do regts-cOnformidade com o art. 10. Extrato Hepático em Unidade. _ vidro Quant1da tro de fornecedor, etc.
U, ítem lI, do Regutamen- ampola de 2 cc., Unídade de _ SOO.' 2 _:. Na parte externa do
to aprovado pelo Decreto ampola, Quantidade _

,. 21. Hldrax ou destdraten- envelope contenecor ca

sF-25--;-08-61/382 torna 20.000. te simllar. Unidade _ vi. proposta deverão constar
público que fará realizar, 11 Homortox, em ampola dro, Quantidade _ 20.000. os seguintes dizeres: CQN.
110 dia 16 de agôsto de de 2 cc., Unidade _ ampo- 22. Peniclllna, 400.000 trní- CORRENCIA PúBLICA NO
1962, na sua séde, à Praça la, Quantidade. _ 10.000. dades com d.lluente, em 11 07 63, (AquisiÇão de ma'
Laura Muller, nc 2, (fone 12. Vacina Usada, Antl.Ca frasco ampola, Unidade _ teria! para a Secretaria oe

3410) CONCORRJi:NClA PU· tarrat. Unidade _ ampola, frasco _ Quantidade 20.000 eaücc e Assistência Social.
BLICA nas condIções seguín Quantidade _ 2.000. 23. DJhldra-Estrept.omiclna, 3 _ &.\ envelope separa
tea: 13. otuconeto de Câlcto em Irasco-ampola, Unidade do conten ...v os dizeres

10% soe, Unidade _ ampo _ frasco, Quantidade •.. , do ínctso enrenor, além do
I - OBJETO DA CONCOR la. Quantidade _ 10.000. 20.000. têrmc DOCUMENTOS, em
RtNCIA 14. cajcírerar ou Produto 24. Benptac11 K, 400.000 caracteres bem destacados

similar, líquído, Unidade - Unidades ou similar, Unida encerrar-se-ão os documer..
Vidro, Quantidade - des ou símüar, Unidade - tos comprobatórlos de

10.000. ampola, Quantidade -

... Identidade e Idoneidade:

!:��!�:�o aO:�e dl:qU���: ;�:OOOpUlCOCllin, Onadlna,'. .r JC:�;!.dãoco:r�:�ist:�
Cio), Unidade - vidro. 'rvanspulmín, Bucalaptol, � Diário Oficial que tenha

��m:������z�ua�l1ti����a� �U�!::::la� SOdO:>' ferro, �at:.ro�;:ad�ltlg��lm:!':' �����:I�ã�. documento
de

200.000. Unidade _ comprimido, Quantidade - 20.000. ., b) atestado de tdonejda
3. Sulfatjazol, Unidade com Quantidade _ 2.000.000. 26. Rovocaína, ou anestési-l de passada por Banco ou

prlrnído, QuanLidade - 17 Sulfato ferroso. Unidade co similar, Unidade - tu-;1 duas firmas de comprova'
100.000. - compr1mJdo, Quantidade bo, Quantidade -

50.000'1
da idoneidade comercial;

�, �it:;"'��'d;d:m_a:,;:�;a �. �:.;.,:, trvüon, B,>," �. ,:,;:�::'����oado:�'��� a,')F�����a�' i:;!��:;, ';;.
lfl. - Quantidade - 5.000. ou vermtrugo similar - prlmido, QuantIdade -

.. dera] e Municipal;
=. Vitamina BI. em ampola Unidade - vidro, Quanti, 200.000. d) prccur acão. se rôr o

de 2cc., unidade - ampola, dade 20.000. 28. Hjdraúda <Produto à caso, passada a pessôa re-

Quantidade - 5.000. 19. Botropasse ou hemostá. base de), Unidade - com- presentante do proponente
6. vuemjne B6 em ampola uco similar, Unidade _ prlmido, Quantidade - à abertura das proposta�.
de 2cc., Unidade - ampola, ampola, Quantidade _ 400.000. 4 _ Os documentos aci-

Quantidade - 2.000. OBSERVAÇõES: 1 a. 28 ma (ou parte deles) podr.
7. Vitamina K. em ampola _ especificar marca, rõr- rão ser substdtuídos pelo
de rcc., Unidade - arnpo, mula, tamanho, conteúdo, Registro da firma no De-

l.. J Q nbidade 1000 C' F E Z I � U O do, acondicionamento, emba partamento Central dr.
_" t' La��bacilos, -;m

.

rrasco-
a r '

'lagem.
I
Compras do Estado de. San

ampola, Unidade ampola C A I: r; � t � O I ta Catarina.
_ QUf:.ntldade - 50.000. __ II - ESTIPULAÇOES 5 - As propostas deverão

9. Hepatisnel� _e��.�lJ���_______ Os interessados deverão �:s,a��:�m�da;Úber%a d��:
epreeenter os documento� proponentes em rodas as

mencionados Q seguir: paginas, seladas na forma

1. - pro.posta, seladas do item 1, deste 'rteuio.
ambas as vias com o-s.. Os envelopes, contendo

12,00 de sêlo Estadual e propostas ou documentos,
mais a Taxa ao! Educação, deverão ser entregues, no

e Saúde de Cr$ 10,00, por Departamento Central de
(ôlha, em envelope recaa, Compras, à Praça Lauro

00 e recrace, contendo: Muller, nv 2 (fone 3410 até
a) DesIgnação do �me às 14 horas do dia 16 de a·

e ende.-eçti da firma. pro- gosto de 1962, mediante re

ponmte; clbo, em. que se menciona
b) espectüceçêo, a mais ná data e hora do recebi

detalhada possiveI, tn�lU" mento, assinado por Iun
erve marca, do tI1;aUoriál clonárlo do O: C. C.

que fie propõem fornecer; '7 _ As propostas serão ,

c) préÇo unitário e gk. abertas às qtanae horas, do ,/

bal COlJl A ,exP1caçio . de. mesmo dia 16 de agosto,
qué estio ou não incluldaa por runcrouãrios designa.
as despesas de impôstos dos pelo Presidente do D. C.
taxas, fretes, eerretos, se· C. e na presença dos propo

,

gurce, etc; nentes ou seus representan
d} condições e pNlZO de tes legais.

entrega do material, no lo

cal Indicado: DEPAnTA. 6 - Abertos os enveto

MENTO CENTRAL DE COM
.

pes, cada um dos ínteres

PRAS, PraÇQ Lauro Múll�r sados tem o direito de a.

2, ou local pelo mesmo ee- põr a sua. rúbrica nas to·

,�:-:d:;'::':�':�;:!: :i�s�:YJ��g�'::'(;�;DESCONIGE·S·TIO·N···A"N·J:f·�.. I decla.raçlo de eonae-. ,

h,; .

elmento e subml,sslo as pren� Oflcial do �stado)", ...•
.

.

..: .. , .". . .. -:-.. ..
_

.

I

normas deste Edita{ e da deverao obedecer as con·

.

. ..

.

.

.

�::::. retere�te a Coo.

. �!E ;fsJE:��if:s���. CO·M VITAMI NA C
.

NOTA: Serão recusados mas bem como às exígên-
os materiais com dimen- elas do Decreto n.o SF _

,

5ÕeS e outras caracteristi· 25--08-81/382, de 1961, e

cas aquém das especifica. demais disposlções Esta.
ções, o que ocasionarA. Cld"' duais e. Federais, sôbre
gência de substituição, re.

tirada urgente, chamamen·
to do segundo colocado

exigência da. diferença de

AQUISIÇAO

.1. Su}faguunidina, Unidade
_ comprímído. Quantidade
_100.000

tristalino José �e Darros
Missa de 7. dia
Leonor de Borras participa aos seus amigos o

falecimento de seu in não Cristalino José de Barros,
, o 26 do corrente, em São Vicente, Estado de Sõo·Pau
lo e convtdócos poro csslsrtremô missa qlJe, em tn,
tenção ao descanso de sua olmo, mondará celebrar
às 7 horas de qucrtccfetrc 1'0 de. Cigôsto, na Cate ..

�drol Metropolitano
•

.�.

Antecipadamente ap-radece o quentes o .dís ..

tingulrem com suo prese�a.
'ln162

- -- #- - --------

Piociscr-se
DE SALA PARA ESCRIToRIO. TRTAR WM °

_D_R,_f_L,Á,:::'O_P_E_L_O_f_O_N_E -=_'_49_' _

Ingles - Frances-Alemã&
Quer aprender o folar fluentemente um� desscsHn,
..Jas em apenas 18 meses?

Venha matricular_se em umo.de nossos. n�os ��ss:
Que começarõo entre 16 de Julho e pnme1do

.

-

gôsto no i�

Y áz i g,i
RUA TRAJANO 14 _ lo ANDAR (prédio do Con_

feitaria Chiquinho).

tIN[MÂS carlazes do �ia
-BAlJBOI-

Ciae GLOSIA
Cine '$Ao JUS!

Centro FOne: 3834

as 3 e 8 hs.

Montgomery Clttt

EHzabeth Taylor �m:

DE REPENTE, NO ULTIMO
Censura ate 18 anOS

�.
Ciae 81ft

Estreito

VERãO Jack Palance

rune 1435Cent.ro
ás 2 - 5 - 7l/z - 9 hs.

Sessões das Mot;:as
Vlccut.e Celes�lno
Gilda Abreu

EM'

CORAÇAO MATERNO
Censura até 5 anos

Estreito

Fone 6252
ás 8 hs.

Anita Ekberg em:

CONFLITO INTIMO
ClnemaBcope

Censura a.té 18 anoa

Fone 8255

Chie HOlY

Sessôes das Moças
ás 7 e 9 hs.

James Stewart
June Allyson em:

MUSICA E LA'GRQlAS
TecnlcolM'

eepsura até 14 anos

Gilda Abreu

EM: Michael Cralg
coR'AÇ./t:O MATERNO Btlinda Lec cm:

Censura*até 14 an"s O VALE D.'\S Mil, MONTANHAS

_ � ._--.:..U:.. �:\__ it:....._.;._
Ea.sl·mUllCoior

CENTRO ..oNB 343&
ás 8 hs.

Sessão das Moças
Vicente Celest!no Cine RAJA ($ José'

ás 8 hs.

·�::"i_

I � O ! O exclusivo
comprimido de 3 camadas para
'alívio imediato da congestão .g�

GRIPES·SINUSITES
RESFRIADOS

DESCONGESTIONA as zonas críticas das 8 cavidades
Faciais 'atacadas pelas gripes, resfriados e sinusites.

Concorrências.

II! _ Julgamento

1 _ Pela Comissão Jul.'
gadora, posteriormente, se

rá declarade vencedor o

proponente que oferecer:
a) Menor preço. consi·

derando·se descontos bo

nlflcaçóes impóstos, despe·
sas e outras vantagens;
bl melhores condições

de entrega;
c) melhores condições de

pagamento.
2 - Em Igualdade de

cóndlções será dada prefe�
rêncla a firma estabeleCi
da no Estado.
3 - Em caso de absoluta

Igualdade de propostas, Sí'.
rá sorreado o vencedor;
4 - A COncorrôncia po�

dera ser anulada, uma vez

que tenha sido preterida
formalldade expressamen
te eXIgida pelas referidas
Leis e a omissão importe
em prejuizo aos concor

rentes, ao Estado ou à mo.

rallpade da Concorência.
5 - A Comissão Julga

dora reserva·se o direito de
anular a Concorrência ca

so as propostas apresenta.
das não correspondam aos

lnterêsses do Estado.

Flori�óPolls, em 11 de

julho de 1962.
(Hermes Justino Patrla.

110va ) - Presidente.

2 ;�i�,;�s��:::�i�t�t���I��
e antialérgico! Corta a dor, II.

febre e os resfriados alérgicos!
Elimina o escorrimento nasal ti a

irritaç!odosolhosl

Sensacional descoberta cientifica � Superhist despret)de o catarro, """rmaliza as secreções e seca
o t}')UC0! t;: que Superhist - o único comprimido em 3 camadas _ age através da corrente

sang�j.nE;a.., Por isso, só Superhist atinge todos. os p�nlos das 8 cavidades ósseas faciais,
ondet.8� acumula o catarro Virulento, e onde nem vapóres, nem líquidos podem alcançar!Oblenhi'alivio total e duradouro contra os m.s.Jes das gripes, resfriados e sinusites: use o
nóvo �,�p�rfeiçoado comprimido descongestionante Superhist!

ANTES, DEPOIS DE
SUPERHIST:Suas vias respiratórias eslso

congestionadas! Aos pr,meiros
sintomas. O resfriado inflama
as membranas das 8cavidades
ósseas faciais e entope·as com

catarro cheio de germens Seu
r�spirar loro;oa-s .. pesado Seu
nari� ",de c começa a e�cor.

rer ... Sua cabeça - com a preso
Sio provoc3d� pela congestão
- doi terrivelmente-! E 'ogo
sobrevém a irritação dos olhos.
a febre e a ··moJo:.za·' no corpo:

tat(tlcadO Sob

���E�AlL
lABORATORIES,
NY· S..U,A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Wróia �U��i[Í��� �a ��I�tão [atarin�n��: l I 1 ���r� O� min�iro� I
A selecão catarinense de amadores que

I
-

;=�!C?o�h::�:�:r:�:�:s!�:�e�:d:x;:�:- Pamplona terá seUlpasse negociado por 70 mil)
sivo triunfo ao sobr 'pujar a esquadra de Mi , . '

_

nas Gerais pelo marcador de 2xL

I'
• "'1Iãrr�so Derrotou o lomerí:iário

Na primeira etapa venciam os catarinen Cruze Iro5 .

ses por 2xO, cem gols consignados através d,
I Por 2 a 1, Em lIajaío arqueiro Pamplona não güardavalas, pela quantia

médio volante Coruca e do dianteiro Joãozi', Re'Cepcionado na ta.rGt' as cnanoes surgidas p2,rraterá renovado seu compro por ête exigida pa-a pe e

de õomtngo ao elenco 'in trunsrormr s'as em tento"!
nho-

" . ,.1 :::s�:I:m �Oi:a��osRa::� ;;:�ec�: ;�r:.r·e;�:Ç!�a;: Comere1árlo de ortctumo , Na primeira etapa o etew iid��B:eR��m�o�ato e���:� daITt���:;e;;nc;:m:o !:���Na etapa complementar os catarmas
I condições exigidas pelo çám os candidatos ao con �o:�Ui��e d�e��:�:�!e :a�.: ��O d?c/}��r��lo i ;:��It:n��: ;onensc de futebol. o Fe. Nêlinho do Comercl.'trlo

se retrairam para :garantir o triunfo ensejan t cd�·.quQ'u"�icêalm.,,p'pã.o".d. aCtl,d,a�_' curso. de Pamplona.
as disputas d estadual:) por' Ra'nulfo. Na segunda .\')vlárlo, venceu na tarde pa-a o Barroso, foi erenta

do a uue a selecã d M' G
.

f" tôd "". . ,

6 I d ti' 3 1 t ce dçmtngu ao elenco co "do na tarde de' domingo,o a que a se eçao e mas rerars osse o a I pe.o tricolor �raiano por
se

i
Iníctar

Ih
no prox mo

.

o, e apa ogo aos

...
� nu os o

B9.rriga Verde, eu; partida uma partida amistosa eu

para o ataque e conseguisse diminuir a

dife." I.
Imais duas temp�racf\s m ngo. ICO eu expressivo

Barroso voltou a rcovtmen. válida pelo campeonato fé· tre as duas equipes que

rença através de Tostão. nada mais nada menos de i!��f!:c�:l�u�o.:�r:e;:f:e�� to- o placar ainda por ín- g.cnal, pela contagem de teve por local o estádio

Nos minutos finais a seleção catarinen- il:e :�l ��n�;u��;��'a q�.�:::l � :1:��:�:�o��t�Ó��t ;��I�:; B��:���o d�im��:�lf:o�a�� 4X�LUMENAU _ Foram r�:�ro:�s�\o���::� �eB;:;.
se resistiu bem ao assédio dos atacantes mi- o clube da "est-êía sottta,

pre superior em todo o Sf'U para o ccmercténc. encerradas na noite de sã.

'leiros, terminando o confronto interestadual ��;a c�:o s�tu:�!� Ff!�;:�� transcurso, não 'Sabendo doOe!ré��Ort�U�o f;�g::�l;� ��dOJog��:be�:s b::l�an�: se�!IC:��r�da �a E:��.��
'_Jm a vitória dos "barriga-verdes" por 2x1. que, em vista de não eh,·

seus atacantes aprpveit3.r
do médio Nêlinho rendeu a cetnr.ne. que contou com de ontem, nesta cidade, :l

O selecionado calarinense voltará a ju- :a;�;.d�',u,; ::��:oR���;
Marcílio Em'iltou

�;:c!'o c��,����;oo, ter, �i:.�:.ti'IP'Ç'O de 18 munl. ::;:;;oVi'::'teM)';;:OI :;:::
:;:r�:n��:���1: ��!��: f;!rcio��!�entando r.a

�������:�� ,�;���:t;�: t� Em ParanaDuá
Ja� ::m�::� Barroso 'mo ,a�:un:Q�:'d� d:o�':i��� '�::�:dO:), d:m:::::: :�

Caso o selecionado alvi-rubro, venna H mo O mais regular entre 06

Receoemos a lmportân :�i� ;:�� !d��:�;O, Ma���. �ls��gudnodaT�,4rfeti:a ���a:�� �r�:r:eesnd�an�ie:�aa:ões trêe�.

t.riunrar,
estará classificado para a etapa semi-

\
cíe liquida de cr$ 120.000.í\() cio e Pinga; HéUo, M.ma, Schaefler dela parueipa nd- cavam sendo programa-tas

final do certame, provàvelmente contra os ���boe C;!:t:!�a�:r�;l��P�i�� R:�1�:��a����e: ���eb�:��' easdO.e.s��:��·a�e��cuP:;a;�� fe:l'adOr�:;i�:r ::Ul:'o�:o;:�.
paulistas.

que est-eve se exibindo na c, sandú pela contagem ta Catarina.
-- - _.

dada portuária de Para:H. 4x2.

'PillI�rs�n )l I islon, a "Luta do Ano" guá. onde enrrcntou ao etcn '

co tocai do Rio B auco Metropol Deve Ter Regressado Ontem:
p cotejo apresentou um

��k��,:r::::,"�:,.::'P:.:':: Grande Murtidão Esperava a Delegação do Bicam�eão
ao s17 mil1ull.ls (Ie luta, con Dr'''e ter regréesado (ln· sadc dá ao campeão e Q:J derrotas. Uma campanha

" sll;"JI1tW. �I$ tentos:. tem a Cl'ieifuna. dE'pois do vicO'campeão creden('ialS meritória não r-esta dúvld'l.
. efetuar i;igantesca campan para a disputa do CertaMe Ate a hora em que redlghl.

Renê nos 15 minutos abriu

No história do Esporte do remo de Santa Cato. a contagem para dois ;:11.

rino. se há uma agr-emiação que sempse primou pe_ nutos apôs Gilbe,to, consi�
la regularidade de seus deszmpenhos, essa não pode nar o segundo ponto 10"
ser outro senão o dub.e Náutíco Froncísco Martínellí catarinense. Na etapa fiU2.l

fundado no dia 31 de juiho de 1915 ou seja #la mês o Rio Branco conseguiu di

seguinte 00 do fundação do pioneiro do nosso remo minulr a contagem atrav�
.que é o Clube Náutico Riachuelo. Se dissermos que de l.lma falta de róra da
o Mortinelll repressenta a -expressão mas lidima do área, por intermédio de
nossa esporte r-emístico, não estaremos cometendo Da�c!. Com 2)\1, para o!:o

exagêro algum. Os feitos d'l grande clube rubrone_ marcllistas o jógo cnntlr.Il<l·
gro da ruo Joãb Pinto aí estão como atestados segu� va movimentado com o Rir
ros d� seu alto gabarito. quer moral Quer material_ Branco buscando a todo �

mente. Desde 1918 quando da ,realização do primei_ transe o gol que lhe daria i'

ro Campeonato Catorinense de Remo que o Marti. empate e isto realmentc
nelli não deixa de participar de um ....ertome das en_ conseguiu por intermédi·)

, tidodes que tutelaram o remo e qu� foram várias de Darcy. Com 2x2, o cotr.

entre elas o l...igo Náutico de Santo Catarina Fede� Jo terminou sem nenhum3.

ração Catarinense de Desportos '2 agora o Fedem_ anêlrmalldll.de. Note.se que
çõo Aquática de Santa Catarina Teria sido o pri., a equipe marcllista atuou

: melro comp-eão de r-emo do nosso Estado, nãâ foss" ( desfalcada de quatro titu.
um lamentável ocidente com a iole timaneado pelo t lares que Se encontravam

1
contundidos. O jôgo foi

saudoso Acioli Vieira que permltu 00 barco rlachue� realizado no esladlo Nels':':l
.I' Ijno, timoneadO por Alfredo Muller, venceu o páreo. Medrado Dias.

.

Porém, no ano seguinte (l<J19) com a mesmo guar_
nlçãa, as cores rubras soiram ;"itonosas. A guornr. ha em gramadoS do Vf',ho

J��g!aj ��:�dla�c�II/Pi�i�������ne�roRa?;;O�in��rr�es� ALUGA-SE :��tC�Ub:el::t���o�o ��
;i�ul!9��mv��oau gOu::�rçt��el��r����hepror s��'I�fl.gu�d,;O_ QUARTOS _ campeã catariqense de IH

e um dos concorrentes. �é

�í?a�:::,�:,t�!:�toliij�:,;�Z��t:������rtj� ;�:' o;,ro�:�oP:;':!�o, �; j'�o�u:�:;:�_�'�no �:�
nellj até hoje conquistou 10 titulas d-e campeão,

A: 0"1-
PEDRO 'AULO MACHADO

R.DA rORES-AUXILlA"'ES:

MAURY eORr.ES, RUI LOBO �

_______GI_LB.,_T_O_N_A_H_AS ·lCOLASORADOROS: DIVERSOS

De Nova Iorque infer-nou
a Unlted p��·s tnu-n ri

011 quinze minutos, segun-to
rlisse Sheidon Garff d!rlg:�.1
te de um gTUpO de Los Au.

ae'os que tem em seu po
dr!' os dtrenos de trens.
missão. O tempo limitaj�
.se d-eve ao fato' de qu� 'O

Telstar somente estará -e,.l

'a posicão de retransmitir os

d') sinais enviados dunnte

nal flll C )r,l:nu'l,

tnndo tr.c - PEDRO PAULI)

JI !p AMOS Dl LABUTA CONSTA':'.

PELO PROGPESSO Df

\A1'lTA CA'l ARIN�

I
' ..CO SETOI

OI'OI(TIVD

será -efetuado em Chico. nalou que pOderá ofereoor

go conslderarl:\ Cal 'lO lo apenas o inicio do combate.
cidade metrópole t) b:.IX devido à limitação dê3'.e

mundial. ja tem d' (8 tr:,,)' tempo. Opinou, contudo,
cada. Scrá na noite de 25 que vale a pena fazê-lo e

'de setem�r{l e, pos3Íve)· que iniciaria negociações
menl@! será retrun"mlt:'la com a 8ritish Broadcl:l.n.3·

Apenas Uma Contratação F,ará
Inicialmente o'Paula Ramos: RATO

contra 9 do Aldo luz e 9 do Rachuelo, s-endo. por
conseguinte, o clube mojs vezes campeão cotarj_
nense. Nos âmbitos nacional e jnternacjonol possue
o Martínellí alguns fejtos notávejs, entre êles os de

campeão brasjleiro de ojto e sol amerjcano de dou_
ble êste em 1954 e oquêle há poucos meses. Suo
organização é dos mais perfeitas poro um clube de
um pequ-eno centro esportivo como a de Santo Cata_
rina. Possue sede e uma flotilha de barcos que qua_
s-e todos os dias lmpulssionados pelos braços vigoro
sos dos seus rapàzes rompen os águas do baia sul.
buscando sempre o rendimento adequada os diSpu.
tos. S-eu maior "rower" de todos os tempos é, sem

dúvida alguma, a veterano Manoel Sí(veiro que já
deu vitórias para o rubronegro em quase tôdos, se_

ao vivo. pelo satélite T�',s

taro Adianta a InJ'ormacitO

que "os telospectnrlol'es !ln.

Emopa pOderiam �ntâo :,1,.>

slstir ao dC<lenvolvimen"o

tlng Corporation '8 as :lU.

toridades da televisão eo,
merclal. Depois farã '0 Illes.

mo em Paris, Estocoimo e

Roma. Até os russos esta')
Em palestra nntem, CO,} prêço ao alcance da bOJ/o,a

alto mentor do Paula Roa. do bicampeão. Rato é, i:1e

il1lOS viemos a saber que gaveLmente, um dos mais

o t;lcolor pralano para os completos em sua posiçao
jogos do Campeonato ES')-� certamente, ao ladJO do

taduai de 1962 farã, Ini· Bentinho e Valttnho, sah('

clàlmcnte apenas uma ,::on rá demonstrar as suas anti

tratação, � "center" Rato do dões têcnicas e físicas qUt!

Tamandarê que lesta:ia são as melhores.

diSposto a cedê.lo por um

do :combate, durante d,)zc interessa�3", disse.
----- _ -------------

, Somer.le odmanhã O Primeiro da
nMel�or de Três" Entre Atlético

e Figueirense .. ,

Mais uma vez �onsPlrou certada tais decisões par.
o mau tempo.•adla�do no·. tidas da -entidade pr-esidida
vamente n r�a,lzacno d:t

pelo sr. OSni Melio. O jo- não tôdas. as rnodolídades de barcos, s-endo ainda o

primeira ipartlda da ',me remador mais laureado d'1 campeonato catannense
lho r de três" entre Atld,ico d R t·

-

d ·s t't los de ex

�1� e�m:���� .::ráasefet,ua. p�ess�:on�c��:IP�r cl������tar�bt��s Ip�lb clube.•
dições do g'ramado o per. H()je o Martinelll completa 47 anos de eXistên�ia.
mitll'em, Quase cinquentenáno, A data não pode passar des�

América de Blumenau Desistiria de
Promover a II Regata Internacional

de Santa Catarina

e Fiyucirc1 �, m!rtrada

para domin ....o. O !,stado 'j('

cancha. um nnlo imllt<lU-
clÍvel. com" d"rOlT�nda cl,,-� percebIdo para a família rubronegra que deverá s�

chuvas ou(' Itm drsabaào -

reunir no Galpão do clube poro festejar o ocOnteCr�

GOSTA DE ta.FEI menta que repres'ento mais um ma,rco laminoso nlJ

sôbre 11 cidaãe, rô· t;:1 a.
� trajetória brilhante do -esporte nautlco de Santa Ca_

FCF a wsprnd!'1' n renl�7.:· ENT�O PEC.A LUÉ ZI,.)' I tarma .. Nossos cumprimentos à famíli� rubro .na pas
">1 \'

'

soo de seu esforcadú mOIl)rol, clcsportlsl'o F('llnto �
, Sch�I'r com votos sinCeros de prospendodes sem_

pre ·q�scentes.

Ao cju.e eol1sta nos meios Iniernaclona.1 de Santa CR

esportlvos de. Blumenau, o tal';na, em vIrtude dns gas

Clube Náutico América, lo· tos a�trohõmicos que acar

'cal eStaria pl'Opell�O a reta UlTl'l l'mpl'l'S'"l de tfUllll.

desisttl' ou pl·omovcl'. 110 nha cnvcrg:1dul':t

próximo a II �(!ga�3.&_

seguinte, sem ter que di:;; mos esta nota, noticias chr·

putar os regionais e os gavam _nos da terra dr

certames de classi!icaçao .• carvâo, informando ·lue

Em sua jornada peJa Euro- lima muitidão incalculável

pa, o Metropol disputou 20 aguardava o regresso do

jOgllf' 'co'hendo 11 vitôrias grande clube d� Dite de

seiS' -empates e apenas trés Freitas.

Registro 'De Imóveis

Comarca De São José
EDITAL

Imóv:;na��o (À�a��aSâ�z�áa ���!�IEs�gd�eg�!tr�an�� �
Catarina na forma da lei etc.

Foz pública que foram apresentados em cor _

tório poro exame dos inter-essadas na conformjdade
do decreto -lei n. 58, de 1 g de dez-embro de 1937,
regulamentado pejo Decreto n 3079, de 15 de setem
bro de 1938, o memoriol e demais papeis e docu�
mentas relotivos à venda de terrenas em lotes qu-e
compreendem o imável denomjnado Gjcela Destrj
Souza situado õ· rua Getúlio Vargas, nesta cidade
de Sãô José de pr.opriedade de Gicela Destri Souza,
paro efeito de, decorridos 30 (trinta) dias da dota
do último publicação no "Diário do Justiço", no

ausência de quolquer impugnação de terceiros ou

deste cartório . proced-er .se ao competente registro
rle Que trato ô art. 2 a § 1.0 daquele decreto. Da_

do e passado nesta cidade de 'São José, aos dez dias
d Oljles de julho de mil novecentos e ses�ntÇl_e dais.
Eu,: (Arnoldo M. de Souza) oficjol do RCpistro de �

Imo"", o f" dal<logmfu" ,,,b,".I[vo e

o��.j.J_:
' ''''"�"'' o',
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s
ndo em vista o grande sucesso alcancadc na quinzena das malhas, ClAU - Visando renovar constantemente seu estoque, resolveu prorrogar por mais �5

,
-

las, inciuindo ainda Casacos, Ieier. Conjuntos e Saias, S�m entrada e sem ecrésdmo ou á vista com desconto até 20%.

CLAU - DefrGnle- aos Correios do Estreito. �;.:;�-
Dl. SAMut� r�MSECA

CIRURGIÃO_DENTISTA
Preparo de cavidades pela .alta velocidade.

BORDEN AIROTOR S S WHITE
Rodjoio�a Dentória

CIRURGIA E PRO'TESE �UCO_FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 _

10 andor - Fone 2225
Exclus..ivamente horas marcadas

ADUOGÁDOS
ADVOGADOS,
HELIO PEIXOTO.
MOACYR PEREIRA.

REVIDENClA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Jul
emente e Rev.sôo. Aposentudorios. Beneficios etc
UESTOES TRABALHISTAS

.

I'VEL e CRIMINAL
un Felipe Schmidt no. 37 - 20. Andor - Sola 4

CUNICA SANTA (AlAR!NA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques - Manjas

roblemcttco Afetiva e sexual.
Trotamento pelo Eletrochoque com anestesia

nsulinaterapia - Cordíozolorooto o-c- Sonotercp:c
sicotercpic.

Direçõo elos Pstquíótrcs -

Dq_ PÇ"RCY' JOÃO DE BORBA
DR JOSÉ TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

ONSULTAS: Das 15 os 18 horas
ndereco: Avenida Mauro Ramos 288

(Praça Etelvina Luz)""':"_ Fone 37 - '53

OR. no'vls DIAS DE �IMA

(lINIU ME'DICA
stomogo intestinos, figado e vias biliares.
onsultório: Ruo Felipe Scbmidt n.o 38

Residência
Ruo: Felipe Schmidt, 38
Diàriomente dos 15 às 18 horas

,

Atende das 8 às 10.30 horas no Hospital de Ccridade

ORo MARIO (;fNTIl COnA
MÉDICO

PUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPI���L�;�Ç�2 �I� CDL����EI;�OF,
OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS

HORARIO DE CONSULTAS: -:- Das 14 às 18 horas
Pelo manhõ, hora 'marcodo inclusive aos sábados

Telefone: 2989
CONSULTORIO - Rua Ten. Silveira 1"5 - Canj. 203
EDIFICIO PARTHENON

• AULAS PARTICULARES
AulÓs Particulares de PORTUGU�S - LATJM

- HISTóRIA - FRANCES - PSICOLOGIA - FI_
LOSOFIA

Professor: Victorino Secco.
Av. Rio Bronco, 76 Nésta

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

ATENÇÃO!
Vendem se móveis nrêco de ocasiõo. Crista_

leira _ Bolcõ"" - Barzinho etc ..

Av. Rio Branco, 76.

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

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

, EDITAL
A Doutora 'rhereza Grí.

sorte 'I'ang, Juiz de Direito
da coma.ca de São José,
Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei, etc.

EDITAL
Faz saber a tuaos quantos

êste edital Virem ou déle
conhecimento tiverem, que

por parte de José Pedro

Souza, por intermédio de
seu procurador, Dr. Eny

, Pereira oo Nascimento me

foi dirigida a petição dt) te,
(,,: segu.nte : P�TIçÃO -

Exmo. 8[. Dr. Juiz de Di

reito da Comarca do São
José. José Pediu Souza, ora.
süeíro, víuvo, lavrador, re

smente e domic-. '.iQ\.) em

São Jo é. por seu advoga
do, abaixo assinado, vem

mui respeíbbsamente, expor
e requerer a V. Excia. o se

guinte: Que o requerente
por si e seus antecessores,
há mais de 50 anos, sem

Inte-rupcao ou oposição de

Quem quer que seja, está
na posse man-a e pacífica
de uma área de terras, si
to em São Pedro de mcan
tara município de São .rosé.
O terreno tem 62 brecas de
frente, por 500 bracas de
fundos, confrontando neta
frente com Leopoldo Simão
Stein e fundos com .roão
Fernandes de Souza: ales
te com Fermlno Jose de

Souza e Joaquim Luiz da

Silva; a oeste com a cetra

da geral. Como o suplican
te par si e Seus antecesso

res, possue o aludido ter

reno hã mais de 50 anos

mansa e pabifíoamente,
sem cpostcão ou embargos
de espécie alguma, quer a

gora legitimar sua posse
nos termos no art. 550 do

Código Oívil e seguintes:
Nestas condições, requer a

designação de dia e hora

para. a: lusuncacão exibida

art. 455 do Código de
r-t-u n-r qual de

verão ser ínquirfdas as tes
temunhas abaixo arroladas,
que comparecerão tndepen
dentemen.e de íntt-naeão.

Requer, outrossim dcpots

Ide feita a justificação, a

citação pessoal oos atuais

eonrrontentes, bem como

do representante do Minis

tério Pública e por edi tal

dos interessados ausentes

desconhecidos, todos para

acompanharem os têrmos
da presente' ação de usuca

píào, depois do prazo dos

editais do art. 455 do Códi

go de Processo Civil, pará.
grafo 1° e 3°, por meio da
qual deverá ser reconheci
da e declarado o domínto
do suplente sõere o aludido
terreno. ficando citados,
ainda, para no prazo legal
apresentarem -ontestacão e

�Curso -Preparatórin
Continente
DATILOGRAFIA
ARTIGO 9i (GINASIO EM UM ,ANOI
PRE_GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AUU.S PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

nE DATILOGRAFIA
- Bosf'<!S'do nos mais modernos processos pede;

gógi-cos,
- Equ,:podo cnm méqutnes novos
- Dirigido pelo:
- PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
HOURIOS, DIURNOS· E NOTURNOS
Fnc., sua inscri .. ão o Rua Dr, Fulvio Aducci en ,

tiga 24 de Maio, 748 _ 1° andar
ESTREITO

•

FLORIANóPOLIS

--- �� ----- ------

Prepa,e-le para o Futuro

.

BARREIROS

nem [mplietta, nem expres
sa (A. J. volts. e paos. cita JUIZO DE DIREITO DA
dos). 3 - Por edital. com 7ARA OOS FEiTOS DA
prazo de 30 dias, afixado FAZENDA PUBLICA E
na séde d., .ruízo e puallca- ACIDENTES DO. TRABA
do uma vez no Diário da

.rustíca e três vezes no [or- ��gRI��0�6���CA DE !�::h:�tr�::u���o;ro����
����;�: �s)ta�o'�0:�n:��:�:� EDITAL DE CITAÇAO COM 'dade dos Requerentes, a

Aoqtrtndo lotes de terras, pequenas chóccrcs e áreas 1 O PRAZO DE 30 (TRINTA)
poro indústrias em

dos Incertos. Essas pub toa-
DIAS Leste, com 114,00 mt onde

��:od.�:e'lã50 d�:�. f���:ad�� "I'"'""�"I'� extrema com Joaquim Mar

de sua afixação na sede do O 'Joutor WALDEMl- ��� ��l,��lva:nt;. a�xir:��
Juizo sob pena de nulidade RO C_\SCAES, 10 ,luiz

no "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Grupo b���i) 178�0�;o:�e d�á CdiZi�: Substituto da 1" Cir-

Escol�s 1����res.sadOS poderõo dirigir_se

diretamente� ����s'd� �i�!o;O d�Ó�i��e'f;�� :�ns;�����CiO J:odi��l���
00 ESCRITóRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

'

dro Batista Martins, "Co- �:r�u�Zosd�e���ei��;: �e�i��i: �:!i��ajç:l�a�: ��� 10���D:���O CASCAES,

mentários", ed, de 1941, vol. zenda Pública e "Aciden
Ofto Julco Malina '

lI, pago 202, nO 127) e ens!· tes do Trabalho da Co

I
nau Carv. Santos a pago ..

marca de Florianópolis,
Ruo Felipe Sch�idt, 14 ...-...,- Sobrado _ Fone _ �!2'pVr��.II, ���i:9��t.n��s�: Capital do Estado de

2347 _ Florianópolis. ntido também decidiu o
Santa. Ca.tarina, na for

SERViÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS
se

T'b d J d' D'st Fede' ma da lei, etc. Mudanças lú::ais ou poro outros cidades,

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO

�
�:l �I, 'in�is'e�sá�e' sob _'m.�I/a,�<I'I!I"�"""" I Servlço� d� mudanças

.

• DE SERVICOS
p 1

t
FAZ SABER a todos que, 1 Nao e necessano o enC'rodamento dos móveis

RUA CONSELHEIRO MAFRA _ 160
pena de nuhdade, decre a-

o presente edital de citação Informações a ruo Fra-;'clsco Tolentlno no 34
FLORIANO'POLlS __ SANTA CATARINA d� ate ex oflc:lO, a publIca· 'Virem ou dele conheClmen- fone _ 3805

'

I
cao da cltaçao por edital to tIverem, que por parte
n{l prazo de 15 dias (cf Rev

çle ANlBAL ALVARES CA- A T E N C
.

Odos Tnb 142 - 268) P R BRAL e sua mulher Da E. A
I I Custas afmal Data re- DlTH BAVASSO CABRAL �

CORONADO tIO (as) Thereza Cnsolla á I
mundo (�onvajr 990 Tang, JUIZ de Direito E pa �:r������t��:,r r��a�l�:�r�� •

Agora em COQUEIROS a oportunidade que vo_

ra que chegue ao conheci" ce esperava Local bom e saudavel Ideal poro fénas
j menta de todos, mande� reSidentes e domiCiliados

otlmo clima Perto da praia e de seu clube
-

com o inigualável SERViÇO da �1 passar o presente edItal em Ponta das Canas, nesta
Lotes a porUr de Cr$ 200,000,00 Vendas em

SWISSAIR
t� �:d�e e8i�s�ao��,n::!ad���:: ��:a:�:� �:q::�����o oe:
l'f seis dias do mês de. junhO guinte imóvel: um terreno

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

de mil novecentos e sessen de configuração quadrUáte·
ta e dois. Eu, Arnaldo M. ro irregular, com 322,50
de Souza), Escrivão a da· (trezentos e vinte e dois
tilografei e subscrevo. metros e cinquenta centí

metros quadrados) m2, -51-
3hereza Grisól1g. Ta.ng tuado no luga. "Ponta das

Consulte o seu Agente de Viagens

Qualidade Suiça em todo o mundo

para seguirem a causa até
flnal sentença sob as penas
da lei. Dá se a presente o

valor de Cr$ 10.000,00 (dez
míi cruzeiros) para Os e·

feitos üscate. Protesta prv
var o alegado com depoi
mentos pessoais dos rnteres
sadus, das testemunhas, i'\
torias, etc. Nestes têrmos
Espera diferimento. São

José, 13 de malq de 1964-
(as.) Eny Pereira do Nasci
mento. Testemunhas: Pau

une Estevão Schmidt; Fer
minio José de Souza e Joa

oulm Luiz da Silva. todas
residentes em São Pedro de
Alcântara. DESPACHO DE

FLS. 2 R. H. A. R. Designo
o dia 11 do corrente, às 10

horas, para a justificação
previa. I. Junho 6162. (as.)
T. G. Tang, Juiz de Direito.
Feita a justificação foi pro
ferida a seguinte Sentença
de fls. 25: Vistos: ets. Julgo
por sentença a justtttcacâo
processual nestes autos de

ação de usucapião, procedi
ela a requerimento de José
Pedro Souza. para que. pro
duza seus efeitos legais. Fa
cam-se as devidas citações:
1 - Por mandado: a) àque
le em cujo nome esteja
tcanscnto o Imóvel (Códi .

gn de Processo, art. 455, §

.2°). Na falta dessa trans

cncão junte se, ímpreterí
velmente, certidão compro

�:!lt����içã�e (A������ia JUdd�
vcl. 80, pago 46: 1101. 78, pago
9!)1; b'J - 'A Fãzenda Mu

nicipal na pessoa do sr.

Prefeito; c) - Aos conrron

tantes certos e suas mulhe

res, se casados forem: d)
_ Ao Representante do M.

P .. 2 _ Precatória ao MM.

Juiz dr Direito da 49. Vara

Civel da comerce de Fto-

rfanópojjs: a) -
. .\0 Servi

ço do Dominio da União, na
pessoa de seu M. D. Procu

rador Fiscal da Fazenda
Nacional. conforme dec.
lei nO '110. de 15 de setem

bro de 1938. art. i2, não re

vogados pelo Cód. de Pro

cesso. Não existe revogação

Juiz de Diré'ito

2-8-62

§.�1f.

SIEMENS

porque se compra
transformadores pela marca

NãO somente o preço, mas a própria responsabilidade que recai
sôbre o transformador, fazem com que a compra dêsse aparelho
seja um ato pensado,' bem pensado. É preciso ter certeza de que o

projeto é exato e o material atende perfeitamente às especificações,
Isso explica porque os transfcrrnadoree Siemens (trifásicos e

monofásicos) são preferidos pelos engenheiros e eletricistas, no Brasil
como noutros países. Os transformadores fabricados pela Siernens do
Brasil apresentam a mesma durabilidade e a mesma precisão dos

produzidos pela Siemens-Schuckerl na Alemanha, A mão-da-obra
altamente especializada que constrói os transformadores $iemens é

supervisionada por técnicos de larga experiência. Durante os diferentes
estágios da fabricação, cada transformador Siemens é submetido a

varias testes e só é liberado peta fábrica quando .é considerado
absolutamente perfeito, pronto para assegur,ar o máximo que se pode
éxigir de um transformador, (A pedido, podemos tomecer atestado do
ensaio ünal.) Possuímos em estoque transformadores construídos
de acõrdo com os padrões das principais emprêsee de energia elétrica.

As garanllas e informações são assinadas pela
$IEMENS DO BRASIL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
Rua Pedre Américo, 32 - do 19,0 ao 22.0 andar - S. Paulo

Braelfla c-, R. de Janeiro - P. Alegre _ Recife _ 8, Horizonte _ Curitiba

-EDITAL
seguintes confrontações:
Ao Norte, com 57,50 mts.

extrema com a Estrada
de Ponta das Canas à La-

cedente por sentença. E pa
ra que chegue ao conheci
mento de todos, mandou ex

pedir o presente edital, que
.será fixado no lugar de cos

tume e publicado na forma
da lei. Dado e passado nes-

com propriedades de Ma

noel Leonn Silvy, de Frede.
rico Martins Neves, e de
Manoel João de Oliveira.

ta cidade de Florianópolis,
aos quatro dias do mês de

junho do ano de mil nove

centos e sessenta e dois.

Eu"EDISON DE MOUR.A

FERRO, Escrivão, subscre·

ATENÇÃO

Canas", distrito de Caehoei
l"a do Bom Jesús, neste l11U

nlcí�iO e come.!'� com

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_ Jôgo bajxo eiJ1 lantes altos...
. _

êsse candidato a Deputa- quem te vê! .... 'I. Pois I'&.J çã.o na vida das popuraçoes.
40 Federal que Instalou pa é esse o Amido dos últimos Quando.éle mesmo era mem

seu uso exclusivo, na dias de 1960. aquele que bro do üovêrno, já hnvra

propaganda do próprio no, mais contribuiu para a tremendas dificuldade<> de

me, uma estação de rádio; derrota do sr. Irtneu Bor- existêncta para o Povo;
êsse radioso candidato a nhausen por não ter sab:« que raeía então o OpO.sIC1C·
Câmara dos Deputados, deod'Cma:�po''''lltlà.,a!d;�ra8and�_ raste de, hoje? Criava novos

que criou. para seu próprio .......... ue: encargos para o Te4>ouro,
abu� um semanário de ta Catarina? eobreeeaeegeva o contribuo
aabOr sensacíona.Istn. c a Faz demagogia, pensan. Inte catertneuse com os

penoniflcaçã.o- do parado. do que o Povo desconheça. compromissos que viriam

"O. Vai ao microfone O'l as causas remotas da crise fatalmente a repercutir nos

emissora do "Zahla" c S� econômica que o Pais e dias atuais'; e se não esta,
desfaz em louvores ao sr. particularmente o Estado mos na contingência ele

Antonio Konder Reis, por �em sorrendo, com projc- maior miséria. é que o Go

bever êste, como cendtda'o vernador cetso Ramos. ao

.. Senador da Repübllca. assumir o cargo. põe em

;:c:::�r;e s:ual����!�l: Cigarros: Noyo ;:sá���s;:�:�d:-'a!�à::�
decência na sua propagan o choque econômico. M..:�"

da eleitoral; e, feito o ele-

Aum.,e:n.t :",0 aas�:c'rmi�:d:: �!�::��;810, aliás merecido. a. eSSf\ . 1li3, ..

��ada Intenção daquele tânclas alheias .à sua rcs,

.qndldato, desanda êíe SAO PAULO, (O.E) _ pcnsabilidade.
próprío num destempêro Entrou em vigór hoje <1 Mas o candidato proonc
reles contra o ocvemaccr aumento dos prêços dos tarte de uma emíssora tu-

CElIs:> Ramos, contra os eígatrce. A majoração que ciiol'6nlOll e de um hebd,»
auxiliares do Oovernaaor varla de 16 a 33 por cento, madárlo para uso e acuso

Celso Ramos. contra o '1'0 decorre da elevação do excscsívos cÍe sua prece,
grama do Oovernadr oe', custo da produção e de sa- ga�da não olha para trá,'.
08 Ramos" A ccmpcstu lárlo dos,operârloo das tá· no espaço e n� tempo - c

ta do sr, Konder Reis não brtcas d,e cigarros.
.

não vê. por issOf o rastro

assente bem, de fato, no: Que deixou na sua car-eua

politico ceootnnense. que politica.

:::s l�a:: ����a;a��:s ;aCl: Provas �tL��::ld�d:a�:p��:.ess��
fras do seu. correnaíonérto. N F 'ldad'" ma.�iib. de prcpcganda

'

e

mas nunca de Imltar-Ihe 0,
.. a acu, . . e�.

'.

i�f:çr.al do que.o comentado
procedfmento. Ê que ecoe . de um: vendedor ambulante
utrl"'dá o que tem -'- e G ar. D� filo,sQ.f,i�.. �

,;.-;1/. � q�eni .s'e;�.J)ei'gu!.lto�" .que
'Ütú1:iido (OU' 'Aroldo?) ·na." pe�.av�. ,d3',_çandH:18,to' -uüe.jteim� outra coisa 8 oreeerer eo'munJea-se a Secreta- �tl\. Foi cortante: "Nao
aenão o que serw' at!'il.ves ria da Faculdade de Filo- votarei nesse homem; d�
de sua emissora e de !'eu sofia, Cl�net� e �tJ3.6 da v'r t�t: g:-ande jõgo que d('�
IHmanãrlo. Unlversida� de Elãn:ta. Ca,.: pende 'da sua eleição; �e
Além de tudo. o Ir-e.:j!.iir tarina, que as provas' paJ;•. não rôs!>l! "sslm, não teria

&o e virulento ex..sccrd,,- clai,s ref�rentes ao �o $e. Ploptad.o app..relil.ag,�m prC-.
dó' do Govêrno udenlstl. mestre terão ini.cio no .dj.a prta para � sua campanhaf
.�ube...tima a

.

inrellgênrla JO de" agôsto próximo, con. pessqal;' jã pensar!lm. q,.IíI:-!;'00 Povo: pressupõe que o forme oS'«!itais', aJ'ixadO{> � .t,Clia. custado t!)da esl'l&.

!,ê;iJf�rado não saiba distin. naquela, Fa_culd.aqe,; apa,!61h;agem? E já vjrum
�"Wr �entre o ontem e ') ho Florlanó,poUs. 3Q"de. Julho ftl�u.é:�:. ga&tar ,tanto. pOl.·
.,:e... "Quem te viu, '" � de' 1962.' .'

slmp,Ie,;. joo8n,�Il)�,".,
.........

1 .. '.

j Encerrado Ma:s Um Curso··De Apirfeiçoamenlo..

Znéerra·se hoje na dda· trutura do ensfno, � eontiõ
t

o �rte&SO educacional
de de Videira, mais um eIQ vós, na vOssa capacid�· q�e êle 1nereec.
ÇUtSO de aperfeiçoamento de, no vosso· inl:.erêsse p;elo Que:Deus nos inspire e.

de' professores da zona lU· bem coletivo. no' vo.sso a"mpare sempre em nosso
tal promovido pela Secre· senso de reaponsabUidade trabaiho huml1de mas te_
.�rla de Educação e Cultu· da miSsão qlJe vós é confia· cundo são os 'votos' sinceros
ra. da pela socledade. Assegu· que 'daqui VDt faço nrne
Trata�se de um curso ro·vos de mlnlia., parte uma . momento.

que fáZ parte de uma série colaboração continua e vi. .Florianôpolis, 28 de julho
dJ1les, que serão realizadas gilante e compreellSão dos de 1962" .

� dlversas zonas rurais, voss.os I?foble�8.S '�Ita1s pa· Ass. Ruben;;Nazareno Neves
·scndo que o primeiro f4i r" q�l'<! )u.Q,tÇ)S· .:possamo::;· S8tr�tt.rio, d.d EdiJc,ação e

'lJ!a1Jzado na cidade de �ra·· propicIar ao '.no�: l Estado ç.u�f(uil- _".
.1 �.

•

r;anguá. . , . \

-1>or ocasião da Instalação
��.. t.rabalhos. dia 16 do

�orrente esteve presente o

Deputa.d.o Rubens Na2l3,re.
-i'iq::. Neves, Secrt...ârio de

'Edltcação' e Çultqra! o qual
'impossibilitado de compa
recer ao encerramento do
nie�mo enviou aos particl.
pantes a :;.eguinte mensa·

gem, que publk!mos DS.

lntegra:

I"

se da Insatisf,ação popular
como, dolorosa e perIgosa·
mente, da. pressão de cupu.
la da conivência com Os
liberticldas.

Pelas inumeras cartas e

contato pessoal está o Co.

legiado da ,\ÇAO plena·
mente con."lcto da objet.l·
vldade e êxito da campa·
nnn- Dela �bre;vlvênc1a dos
nosso; principios dem'Jcrã.
ticos e contra o comunismo

e OO.l.'il.5 h::ntativas ost.en

OoIva5 [.u" tsCl...-..1.S d" mudar.
peh Irj 0'1 contr,t. \t"i. 8.:;

nos,'i8.S in.:it,tai._:,jes repubH·
canas,

MENSAGEM
É deVido mais a ersa

pressão dt: cúpula contra
um regime que semp, e res

pondeu bem a formação
cristã � democrátIca do
povo brasileiro que a Ação
Democrática Popular vem

martulando sua call1J)anha
de esc'areclmento e orien

tação do eleitor, para que
êle, a sete de outUbrO), re·

force as càmaras legisla
tiva/> do pai;; com delega·
çõcs df'térmlnadamente de

mO<.!MÍ.t:-:<lS e antl·cxtrc·
ml!:t"ds'

"Aos Professores prlmá.
rios da Zona Rural
Ao encerrarem as atIvi

dades intensIvas neste cur

so de aperfeiçoamento em

vossa nobre profissão, que·
(t'() ressaltar o significado
da oportunidadc. O ensino

primáriO catarlnense que

já ocupou lugar relevante

no plano nacIonal precisa
a todo custo ser recuperfl
do. Recttperado cm seus

reais objetIvos, recuperado
pela restituição ao profes·
aor do conceito soelal a

que tem direito. Recupera·
do pe�a renovação dOs me

todos didáticos e do traba

lho admInistrativo da cs-

Já não t>ó::lem os desavi
sados Ignorar, já nãó pó-o
dem os comodlstãs ficar

int>!',es. já não pódem os

w:obardados ,�emlaI?-ecer
00115505, já não pódem c>.:s

democrátas ficar disp,,�aos,
pois �sas tentativas, a Decidiu a Ação Oemocrá·

tlca Po'pular, alêm da sua
cada dia tomam mais çor- campanha de alerl;:amente,
po e mais presença, não só apoiar moral e material.
no plano da pressão de ba.- mente todos os candidatos

a essas câmaras, afim de

10 C E t d I d E I danles deter a marcha ameaça-

ongresso s a ua e s U do," dos In1ml,o, das llbe,_
De Brusque in'formam conta com o apóio de 30 dade; democráticas.

que está em pleno anda· bancadas. Mas, o evidentemente, 8Ó
mente o 70 Congresso Esta· O Congresso está sendo o fará. aqueles cuja con·

dual de Estudantes Seeun� realizado no Estadio Con- fissão democrática, repúdio
dários, contando com a sul Carlos Renaux, e os ao extrerplsmos e repulsa
participação de aproxima· congressistas estão muito a quaisqucr tentativas de

damente 42 bancadas mu· satisfeitos com o ttatamen- mudar nosso regime repu·
nlelpals. to hospitaleiro dispensado bllcano tenha sido ou ve-

O Congresso culminará a CIes. pelo generoso povo J1lla a ser feito com a os·

com a eleição da Mva DI· do "Ber�o da Fiação Catjil tenslva coragem e a ir:'
reteria da UCES. n ter lu· rincnse". reverlilvel determinação que
gar no dia 31 do corrente. Até esta altura o Con· são o apanágiO dos homens
Os prognóstiCOS são favo· gresso está transcorrendo públicos dos Estados dc

rávels ao candidato da num espirlto democrático, mocrãUcos e livres.

oposição, Arquimedes Nas· npe�a r das dlscusões ::tC:l Pola sobrevivência d:).

,,�11I!'l1, n.tnni p��l(fCl1�r :�'1. •. raa:l'" (lUC sU:'�cm qurmo,) di.'lIl'Jcrnclu.! '�,

·.'t;t",;��I��leCsI'�S,.:'�u"',',',,�__n,',� .. ,',"!:_':_"._: >"� tl'nta de tomar posições General ViC::-'�r!I:��.,RJosa" ......!! :;; _ _-'.... " ill�!ê:;!�.:l:S d!:!h!ids:
�.�!..,.___;__ � 13:-::. �III.. .. _ .......

,

",.
•

a _ carne de IR s zoaso e

sem contrapeso rtatú. filé,
coxão, alcatra, lombo, pos-

ta. e patinho) 'c-s 220,00
b _ carne de la. c/osso

(com o máximo de 25% 1

(tatú, filé, coxão, alcatr:ttp.,

JANGO NA PARAISA

.,

-.
- � ::-.".hl.;:::-,"{. AJ

- A sua chegada a Sa9ê.
esta tarde, o sr. João G.Ju·

lart, perante g"ande m�!

tidão que se comprimia em

praça publica. foi saudn.
do, Inicialmente, pelo lider

camponês Assis Lemos. que
r�saltou o iato de ser ,�s.

ta a primeira vez em q,IC
um presidente da Repu�:;"
ca visita a Paralba ·\l;).!':l
encontrar·se com o puvo:'.
AfIrmou ainda que seu l<.,::

tado é pela reforma a(,l·,'.
ria e que para isso o Im,
sldente pode �cm9re CH"

'ar r:(lm c �if) de.9 ptl.

ratoanos.

A seguir usou da pala_
vra o governador Pedro

Gondlln, saudando o sr.

João Gouiart e marufestaa
do a satisfação de todos }Je
lo Interesse do chefe do E
xecutivo nacional pelos pro
blemas da Paralba.
Na fomitlva -do presld,�.n
te 001l1art. encontravanL

se os srs. Hermes Lima,
ministro do Trabalho, He"
lia de Almeida. da ·VIa.Çiicit
RenaLo Costa Lima d:(-�.
grlcultura, deputad�s, l>cn2.
dores, jornalistas e outras
autoridades.

.
A Administração da LO

TERIA DO ESTADO Pjlgou
Os segujnies prêmios maio
res:

Loleria Do Estado De Sanla Calarina

Dez déçirriOS do prêmio
d� Cr$: 800.000.00 que cou

be ao bilhete 2864, ao sr.

Fedele Feoli e Filhos. ven·
dldo pela Agência Moura
d� Florianópolis. extração
dç, la de .iuiihy :'p; Cinco

r>ecimos do prêmiO de .

Ct$ �oo.OOO,oo que coube
aó bilhete 4662. extração
de 15 de junho pp, ao sr.

Horst Wul!, residente em

Tlmbó; Três décimos do

prêmio de Cr$ 1.000.000,00
que coute ao bilhete 6745
da extração de 22 de junho
pp, ao sr. ArlindO Carelli,

residente em Videira; Dois
décimos do mesmo bilhete
ao sr. Waldemar Kleinu·
blng, residente em Videira;
Dois décimos do mesmo

b!lhete ao sr. Evaldo Car·

los MelsLer; Um déc1�o do
mesmo bilhete ao sr. Rç�
dolfo Skalee e Dojs déçi.
mo::; ao sr. V; aldomlJ;'o Pil

����ir��d�o:ees����=s ,��\
prêmIo de Cr$ 1.OOO,OOO;�'
que coube ao bilhete 3290,
da extraçãe de 6 de julh.O
ao S\', Cleones Velho Car·
neiro Bastos, residente em

Lajes: Um décimo do mes·

mo bilhete ao sr. Izidro
João Machado, residente
em Barreiros, no municipiQ
de São José.

�,...... ,-.�.--'-�� .�.

. .

ojensa a
° deputado Tupy narre, ra eüvro, especialmente, da boqulrrotismo de um cano

to demonstrou, mais uma bancada udenista, que não d1dato que se liquidou :ll}o
vez, que não mereceu e não endosa as grosserias e o tes do pleito.
merece o voto dos udenís,
tas de aoínvme. Na sessao

de 26 do corrente, na A.�·

sembíéia foI contra ruen

sagem d� Governador ce,
so Ramos autorizando o

Govêrnc a receber, por doa

çâo, dois terrenos, na cioa
de dos Princlpes onde se

rão constrrf ros.
'

respectiva
mente o Forum e a Casa
Rura}.'

° parlamentar jotnvr
Iense foi à tribuna someI.
te para 'obstruir a votaçuo
do projeto, ferindo a no".

ira de personalidades do Ui u

ntcípto que tão pessírnamen
te representa, como ê seu

hábito. Al�IIl de referir se
a "marmeladas", tão ao

gôsto do govêrno que de
fendeu e que in.:'.'licitu'l
Santa Catarina durante

déz anos tachou o preret-c
Helmutt. Fai!gatter Cf- nc

ereta o que causou esturres

cime'nto em toda a casa
Incíustva em seus como»,
nhelros da bancada ucc,

nis,ta.

A. ALMEIDA, NAQ sonr v

SER OUTRA A ATITUDE
DE TUPY

O sr. Antonio Almeida,
além. de evidenciar o pro.

pôsíto puramente obstru
clonist;;:--do sr. Tupy aerrc
to, -disse não se surpree".
der com a negativa do r<,!

pl'esentante udenista a tão

·Importante projeto.
porque o mesmo, anterior

mente, exigira da bancnd.
da UDN a não aprovac;i.o
do aval do governo ao �:lj·

préstimo Ut:: 30 milhões fi.

Caixa Econômica, para f.

basteclmento de água em

Joi�ville. O orador den1fJns

trou, a seguir, a !aclfid:lde
com que o sr. Tupy Ba'Tr.
to faz assacadl;has con\' a.

peponalldades de conceit'J
e honestidade a tôda i>ro
va. na vida poUtlca e eco

nõmIca do Estado. e CItOU

o caso da falsUlcaçao de
-docwnentos na tentativa
de envolver o então CV_f'.•

dldato a prefeito .sr. Dal
tha,!lar Busch'e, eleito (,0:-"_
tra a vontade do pall:l.
mentar 'Udenlsta.

° sr. Antronlo A!meltla

�f:u;aç�:: queve;:r�:�:�
tarO em questã:> �ez, tachsn
do de desonesta a direçao
da Empresu! e de nazista o

IPrcfeito Helmutt Fallgar
ter, afirmando Que o 1ll"9-

mo não repetiria em JOJ:\.
vllle o que disse na ASSem'
bléia, e naquele Instante
desafiava o sr. Tupy Ba:':e
to para que o fizesse, 3.m.
bos em uma mesma trit)u
na pública, na cidade dos
PrínCipes, pois queria mes

mo ter a honra de de:ell
der rodas as personatl1a·
des joinvilenses por êle a"

tacadas injusta, irrazoavtl
e atrabillarlamente. Disse

mais, qUe o sr. Tupy BUI·.
reto caluniara o sr. Bal
thasar Buschle e "ficara.
falando sózinho".

Ficou patente lla CJ,6!l,
mais uma vez, a mania do
representante da UD:"l jo
.lnvllense de {!xtravasar um.�

i�f1ni�ade de reca,q';e.\
nao so contra pcrsona·ida.
<Ies da vida. publica e ccr.

nômlca de JOinvllle e �c
outros municípios e:'õpecial
mente quando descendeIl.
te de alemães, lnsulta'1:lo
as com o titulo de nazista:;,
-du enxovalhando a hcr.:>
rabllidade ·de homens a

quem Santa CaLarina deve
uma não pequena ·sõmr. de
reallzaçôes. Foi o' que de!
xou bem patente o repre
sanLante pessedista" depu.
tado Antoruo Almeida, pa-

,,�zsfDlIf{WOIll·!llIt!r,;ot.'t, ,."

•

!W:,,'.,;
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FLORIANÓPOLIS, rrerca-rerraj , 31 de Julho de 1962

'� . )Comandante da SO RM V,isila
POLICIA MILITAR

Esteve em visita à Polícia Mllítar, no dia 27 do cor

rente, o oen. Ernesto Geisel, Comandante da 5R aegtêo
Míl1tar. acompanhado pelo CeI. Silvio P. d� �uz. Co

mandante do 140 B.C .. Recebido com as ccntmencias re

gulamentares, S. sse, demorou-se algum tempo. no quar

tel da Corporação, em contacto com a oficialidade. de

nlarando-se satisfeito com o que pôde observar. Nosso

flagrante foi colhido no momento em que o Gen. Geisel,
no Gabinete do Comando Geral da PM, mantinha pa.

lestra com o CeI. António de Lara Ribas.

Prefeito' �rovisório: mais um
Com a criação de novo� tivas comunas.

munlclpios no Estado d::: Dia 25, foi designado ;lI!.

Santa. Catarina, o GOV2'\'t<!l ra a Prefeitura de Fratbur

dor Celso Ramos, de act.l· burgo o Sr. AiiP.IO ..

Otac:!iO

do ccrn a leI, vem desig!1an Yung, que subsLltUlr6. !lO

do Pre1leltos Provisório;;, cargo o sr. julio Boaventt'.

até as eleições nas respe:. ra Tozzo.

SEcretaria �a fazenua
o titular da pasta da

Fazenda. Sr. Gera'do w,�
tzel, resolveu, pa:-a os !-f('i

tos 'da portaria no. 704,
de 10 de janeiro de '1.962.
que serão os segulntles os

preços· das crnercadorlas a
� ,� ,�"

Lincoln (jo�don
;Av;sla-se Com
Kennedy
WASHINGTON, (O.E.) -

° Presjdente Kennedy re

cebeu ontem cm audicncia

e�peclal o Sr. Lincoln Gor

don, emLalxador dos Esta'

dos Unidos no Brasil. Serão

acertadas medidas visando
a dinamização do progra
ma aliança para o progres
so no território brasileiro
e detalhes da próxima

-

vi_

sita do Governante ameri·
cano aQ Brasil.

seguir designadas.
F O B - por metro CII'

bico - CrS 400,00
C I F .- por metro cu!:!i

co - Cr$ 1.500.00

emtvi:o{)rto�m�l��I:O d:n�:��
ta f!!ira. da.ta de sua publl
caçâo no órgâo oficial -:1,)
Estado.

Ilncendio Na
Fabrica de Fogos
Caramurú

NOVA IGUASSú. (O.E,)
- IncendiOu se na manhã
de hoje a Fábrica de Fo

gos e Artificios "Caramu

rú", sediada em Nova

Iguassu. Estado do Rio.
I!Tnoram"sc a existência de
vitimas Catais e o montan
te dos pl'ejulzos.

Londres Ameaça Romper Relações
LONDRES. 30 'O E' _ A espera desta discus.sào. 1(:1\

Impressâ::. criada na OIl'. firma se, nos mel6s. ofic;n.I�
nlão britânica. de que' exi:; que a situação c seria, m:u,

te uma grave crise que po que continua sendo p:>s.m cl
de levar ao rompimcl1lo uma solução de .comproml;;
de relações entre a Ola, soo Em Wh it chali (M4w.
Bretanha e o mercado cc- tério do ExtrrlorJ
mum e considerada nQS

meios oficiais londrinos co

mo exagerada, e, inclusive

perigosa. Sab("1C que o se_

t�etarlc"ld_unto do Minis,
terio brltanlco de Re1açi>es
Exteriores, Edward Heath,
00 reSlressar de Bruxelas.
fez um relatorlo pessoal :10

primelro-mlnlstro jMacMH
1an, que estava acompanh'l
do ministro do Exte.rI0!'
Lorde Home, e o minist,:o
da Commonwealth, Our."

can Saildys.

nhece-se que, pela p/I'ln:.e.
ra vez. a perspectiva de

uma rupt.ura aparcccu,
mas nega se categoricamcil
te que as negociações te.
nham chegado realmente
a esse ponto.
Por tudo isso. Janwnla:;"

() fato de que um J:iCtor da

imprensa britanlca. e, e.·

peeialmente, a emissora da
BBC tenham pintado um

quadro excessivamente .,um

brio da situação. Sem que
rer subestimar a Import!.l.-l
cia da; diverg'cncias surg!.
das em Bruxelas sobre o;;

Por 'outra parte, confir_
ma.�e que a. situação de
"beco sem salda" a que produtos agrlcolas, conslõe

ra.�e. em WhltehalL que echegaram as negoclaçôe'i
!Sabre os produtos alFlc.l
las da CCIllIIIOI1\.\·Wlllh �f"

rã discll�ida. quarl.aoícira
llrO;.Jwa no-s C;;ll!.ll1l,;,. �T..;.

preciso e�itar que a 0J'l;
nião publica tenha a il,�·

pressão de qUe é impos.:.iv>:.

ChC;]' :.;: :':::��
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