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Nêreu foi� O mais Perfeito Exemplo da Honestl
��.

Moral e Politica
"Não poderia sobrevoar Santa Catarina somente as quatro horas prido na Capital) eaccna ro estive, durante três me ses. minuto a minuto tns, politica. Sr. Governador d�S mais emi�en.te5 bras!

sem aqui interromper minha viagem ara da tarde de ontem chega. não permitiu sua saída an g;ande- número de aueort. tante a instante ao Iadu da Celso R�mos, srs. membrú�S
Ieíros que a historia ,'e.;l

.

P
va ao Aeropõrto HcrC1Ho tes das 12,30 hs. chegando dades, e enorme massa po, quêle grande brasileiro que da famlHa, povo de Lage ...

,

tra" � foram as suas pai .

render meu preito de admiração, de/ afeto Luz, }lAve.lente de Lages, na cidade serrana por vot. pular, o Premíer deslocou- lutava desesperadametn:. a minha presença aqui, vr:sf�:;���, após crevca e

e de sentida saudade àquele que foi um dos ;s!"i;:���a�in��roR:C����'�: ��:. l�e�� �::���oP�:: �e ����u P::��s.monume,nto :e::i�:I'd:r�alv:�iO�iO��d��� ::�t: ::ra'ret:�:e::�:r ���::: sentidas palavras pronun,

maiore,s brasileiros de todos os tempos" o extenso programa feito Volny Deila nocce. Saudado pelo Prefeito E democrática e a iegaJdadc grande homem do Bra�ll
dadas ante o monumento

pelo Governador, o sr. nrc, no BrasiL Ma�, o que aCI
que nasceu netsa cidade. a Getúlio Vargas, o nusu ..

chado da Rocha, em emc, ma dos aspectos aflitivos
QUeiram todos receber as gaúcho dirigiu se ao cenute ,

ctonedc improviso, deu os. impressionava na figura homenagens do ocvêrno rio, onde depositou no rúmu
motivos pelos quais ali se de Nerêu Ramos era sobre- Brasileiro àquéie que é um connnua na 8a. pág.
achava. - "Acostumei me tudo a sua autoridade. toara

OBRENTa

OOMThOOS t'ER:tANDES DE AQUINO ...

ANO X L I X

N.O 14.497 .

Prof. Brochado da, Rocha, diante �o monumento do t're naente Nerêu Ramos, em Lages, proferfu eloquentes e

emocionadas palavras, lembrando a Jigwa do grana fuadista.

Govel no do Estado
e a Capital

contrasteudo com � �.t _ cota$.""prll'R;l.r)� de ..elllsrgêri

'lvnu levianamente. tU�I1- ela.: .terraplênagen;,. pavl
cacas pela oposição, Y,>j 'J mentaçâo e encanememc

Govêrno ceíso aamos ,l'r�. das águas pluviais, na A

tando os matur-as servloo s venida Mauro Ramos, a11.

à cidade de Plnrfanôpol r, damento das obras da es

com a solução de "robicmf.; trada do aeroporto; estra,

lantigol>, alg'Jns dos qua.!: das - tronco no interior :!a

em estado crônic'J. 1:ha, que passara!.1 1>.0':; cui

dados do Estado; hospir,al
modêlo da PolÍr.ia M11itar;
Grupo t Escolar da Pramha.

poeiras, ligando Flor!an0 AInda agora, l' OOVêrtl')

polis a São Jtlsé; c8lçamcn- do Estado vem de· prop')··.
lO Estreito _ Barréiros: rt: clonar lecursos à ElfIa, pa

Eis algumas jas obras em

execução, ou já concluldaJ:

calçamento Estreito - Cn.

forma da ponte Rereilio I,U3

iluminação a mercúrio jc
centro e ruas.. prlnclpah;
reforma do MirA.mar; Im •

•

talação do Banco de De.s�n

v.olvimento Econômico;

ra que 100 ruas de Florianó_
polis sejam dotadas de ilu·

,minação pública.
Diante disso, depois di�.

so, com que ocupação_ ri.:a
a oposição?

PM tem novos Oficiais
Ontem com a presença do Governaàor

Celso Ramos, do Comandante Antonio dto

Lara Ribas, além de altas autoridades civis,

.rPilitares e eclesiásticas, foi realizada, no

Quartel General da Policia Militar, a entl'e
�g�: de esoadas aos novos oficiais da Corpo-

r�ião.
-

-

.

Na oportunidade, foram realizadas to

cantes solenidades, como o juramento a Ban·
deira dos nevas Oficiais, entrega de espadas
e galões. Em nossa próxima edição estare

mos publicando ampla reportagem focalizan
do o assunto,

ASSINADA ESCRITURA DE DOACÃO
DO GOVÊRNO DO ESTADO EM FAVOR

D,A NOSSA UNIVERSIDADE
Foram assinadas na t�r

de do dia 2 do corrente, �d.
lo Magniflcil Reitor da Um·

versldade de Santa Catarl.
lia, Professor João David
Ferreira Lima e pelo PrOCll

pondente à antiga "Fazen.

da Assis Brasil", com a áre:J.·

aproximada de 750 mil me

tros quadrados.
O ato representa sem rlú.

vida o interêsse do GovêrI":o
do nosso Estado efl1 CO!ltri
buir para a elevação cuiLu_
:ral do povo cal.arinense e a

Universidade de Sanla Ca·

rador Flscai do Estado, Dr,
Antonio Romeu Moreira,
as escrituras em que o do...

vêrno do Estado clõa àque· tarina, terâ sempre em I':!n
la universldafe, uma gle. brança nos seus dias fU�l:.

b�lI� rras �Illl:t :t 11" SIlb l"0�,:t g-r?-tidão peio al',Jlil
dLst.nto ((li. Trindnrlc, {'orres rCCCQitO,

. ,------

RECURSOS DO PLAMEG DARÃO
QUATRO ESCOLAS AO MUNICIP10

DE ANITA GARIBALDI
o Plano de Metas tio Gc.

vêruc do Estado transtc,'
Jll.ó\.,;e etJ:i. .0'''' M1'pnJiI'un
do e���-doom··a"CUbuW:-l>
ção a jato, graças aos; seus

recursos, de escolas por L'.
do os quadrantes de sente

Catarina. E' assim o P.:l

meg. tão Injuriado pgr uma

oposiçâo obstlnllda, '-l�'"
não enxerga nem preteud�
faz(·lo, a grande lareta i4'.W
o importante setor goverlla
mental vem realizando em

pró. da instru_Ção cataciw

to do Plameg e a oonsre
gaçãc das Irmãs da, Dlvlua

·F<:iVld\hlCia. eu,'>i!',ará .�'::'<1 COll.s�)It.�· qtf� ��de aujas junto ao Colé-�lJ
Santa Maria Ooretu. roca

Jízado na sede do

mUn,iCJP10 1de Anita Garibald:. OPa.

meg contr!bu�rã com !' 1m

portãncla de um milha:. de
cruzeir:s. A responsaoli:a 1· I

cl e da collstrucão foi as,",u

mida pela r;�e�cionadá c!)r,

g-regação, em cuJo colégiO
funcionará por quatro an,):;

um grupo escolar ,em re.

gime externo com matrku
Ia inteiramente gratuita.

Convênio firmado eljtrt>
o Gabinete de Planejau:!m_

NOTA DO GABINETE DO SECRETÁ·I
O !��et��o s��:'��I��ntoEd.JU�!�Y,!açá' I

do Interior e .Justlça. frt'11 da Penitenciária, foram

Ile aos acontecimentos VCI i coroados de pleno êx;to,
ficados na penltenclãrla elo quando foi constatada a :,_

Estado, na manhã do àhl. puração da verdade;
3 do corrente, vem de PloO>Í 3 - Que o Governad·,r

Ico esclarecer. do Estado, em contãto COiU

1 - Que os Bcon�cir.!"!n. o Secretârio do Interior .�

tos. não mereceram e r,i:o Justiça, prestigiandC'.'l, co!"·

tiveram o alcance dlvulg?- roborou para que perrnanc
do; cesse a nomalidad�, com:>

2 - Que os entendimer:. até agora vem se-ndo :r.s.n.

tos francos entre o Secre tida.
tário do Interior e Justh;1. Florianópolis 3 de agõs.to
e a popuiação cercerarla de 1.962

'

para dirimir os boa!:.os fl1.i. CAIO NATAL TEIXEIR4.
sos que no momento Intr,m- FERREIRA - Secret.\rio

quillzavam o bom atle�_ do Interior e Justiça:

VACINA SABIN PARA SANTA
CATARINA

o Governador Celso Ra
mos, dando cuulprlment"l
ao telegrama recebido do

Departamento Nacional 11e

Saude, entrou em cOn1rtLO

com o dr. Mário Ferreira,
Chefe da Clcunscrlçâo d�'

Depatamento Nacional C:t'
Endemias Rurais DNRJ

a respeito da forma de .,n.

cinação Sabin no interior
do ;o!Istado, tendo acertado
com o referido técnico dt!_

talhes sôbre a execução di!.

medida, que atende a uma

aspiração de tôda a popul;)..
ção catarinense.

META DAS MIL VAI INDO BEM
OBRIGADO

Por todos os pontos tie
Santa Catarina, f'nde hou
vei um grupo de crlar.ças'
sem ensino primâtlo, surgi.
rã uma unidade

.

escola:',

padronizada, de uma ou

duas saias. Entrll as 1.000
que estão no programa go.
vcrnuml'nlnI de 1.962, � ,j"

Linha Rio Br:wro, no reuni

cipiO de Itã" foi entregue
recentemente. Cerca de eÍl:·
co Celll"enaS dessas unida.�

des, do plano de escolarl.
zação do Estado. já e�tão

prontas. e enl funcionamen
to. Por aqui, no Governu
Celso Ramos, podese .li..!
zcr: esco arização e reali,
dade, ;

----_._--

a conhecer, conviver e era

baihar com Neréu Ramos

desde a minha mocidade.
FoI êle, com Getúlio--Varg-"s
um dos homens que sempre

guardarei, junto com a me,

:rl�o�: ;g::l:!��em g�:5:�
para a vida e para a tran.

qullldade do povo brasuet'

sua última viagem, apó-s
deixar o Ministério, 1,{'VI.!

que rzer um emcréeaeae
bancário de 15 mil cruzei,

ros, morrendo deooís de pas

sar por tódes as costcõea
oêste pais, íncíustve a Pra

sidencia da República, cn,

mo o mais perfeito exem

pio de hones-!,idac1.e moral e

o TEM P O
.

eteorolÓ9ic:oJ
fSfnuse do Boletim GtometeoroMl1lco, 4. ,�. SEIXA3 NETTO, válida até às 23,11 hs.

dO. Idia 5 de agasto de 1962
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSF!:l:RI

M.eDIA: 1026.1 mb; TEMPERATURA MtOlA:.

� s(riA�����D:m����!!��o����:���'/ :e��:1
�i id;�r;rm�o �é�r;:o���: cumular - Nevoeira

f

GRUPO ESCOLAR DE CAPOEIRAS
SERÁ CONSTRUIDO EM BREVE

Além do grup, da Pra; A Secretaria da Viação e

nha, cuja construção se eo. Obras Publicas autorizou a

contra em andamento, Q DOP a executar a ob,'a,
Govêrno do E,stado dM:l.!·"-. constante do prédio COUl

o muntcípín de F'loriano.}!)1)- três salas de aula e rlenulLs
I1s de mais uma untaede dependências, aiém do en

escolar. Desta feita, o uenc. cargo do preparo do cerre

fícíc atingirá a populacàn no, muro cercas, etc.. d�

escolar de Capoeiras, 110 acôrdo cem o projeto e e�

continente, servindo, ig ...u: pecificações aproveitadas.
Com mais êsee estabele

mente, para desafôgo dr-s cimento que o Estado or

eeccres do sub distrito do guerá, desenvolvendo-se t.m

Estreito, - Nesse sentido Florianópolis, de acôdo
o Piano de Metas do GOVeL:. com a promessa governa.
no e a Secretaria da Via<;;1;J mental, a jornada de esco.

e Obras Públicas assmaram tenaecão. Lançando o terna

convênio, da ordem de Cr$ "nenhuma criança sem es=

16.348.640,00. O prazo inicial cola", o Govêrno catannen
de serviço começou a vtgo,
eae � partir do dia 13 de ju
lh!!l, ürnmc c o lttla). s'irà
d" 360 dias. após.

se, por seus atos, dá ine

cuívoce, dem!=m5traçã�.de
que a çtunp�$ era ';a!"1\
--va.íer. _-

do COfliandrm�e da Ba.se xeree, ceacc-se,

tunda, o GovérnO:àor cezsc RamoS".

A
INSIGNE
CLASSE
MÉDICA

Após anos de pesquisas, Savilon S. A. - Produtos Dietéticos e

Farmacêuticos, lança'� SAVILO:'\ LECITI;,\A (Lecitina de soja�
pràticamente pura-98��.)

.

LECITINA é, atualmente, o mais efetivo agente !"la combat.e ao

excesso de colesterol sangu íneo. 'I

Tal propriedade, da LECITINA, j,í foi ampla) detida e inquestio�
nàvelmente demonstrada pelos Drs. Sanforel Byers, Ray Rosen

mann, Meyer Friedman e seus colaboradores de pesquisas em San

Francisco, EE. UV,
a próprio Dr. Lester i'vlorrison afirma que a LECITINA é, hoje,
uma das armas mais poderosas no combate à arteriosclerose.

A Classe Médica receberá, muito brevemente, visitas autorizadas

com amostras do produto e podeTÚ dispor, a qunlquer momento, de
ampla liter<.:tura sôbre as pesquisas, estudos e trabalhos realizados,
bem como, sôbre todos os resultados obtidos, estes, minuciosamente
documentados.

SAVILON S. A. deseja, assim, oferecer aos médicos um produto
que realmente atenda às necessidades do combate à arteriosclerose,
e aos pacientes um produtO que preencha os requisitos médico

terapêuticos para seus casos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, MQnchos, sardtls", espinhas?

Leite de Co/onio
é unita para sua beleza I

Sra. JÇlrnoliste Pedr-O Paulo Machado
Completo no dia de hoje maIS um natalicio

a. e�ma sra. d, Mdri:) dos Neves Melo MachadO, dig'
nlSSlma E:�posa do nosso colega, jornalista PedrCl
Paulo M�chodo

'A aniversariante que hoje. por cert'), será
alvo- di' expressivos demonstrações de aprêço e esti_
mo _os n:)ssos efusivos cumprimentos ca'm votós de

. cre�éent€s € ininterruptcs jelicidúdes
--t. Srta. Eneida de Araújo

.
- sr. Alvino Long Jaques
- sr. João Rose Cherem
- sra_ MOrlo Eunir:::! Pemplona Silvo
- -tiL Mc.nU21 r'lrto do Silveira

= :�- �l��.��CC��ar�!7.zi ',-fJ
- sr'. Adémar A. Madeira

Para recitar no "Dia do Papai

AO PA.PAI

E:! quero. 110 mês de agõ8to,
Afru p'lpaiõinho abraçar:
M�u amor 'rago cllm gõsto,
Para o chefe de meu I(!r.

Mamã.? sorri vent1lrosa,
Cf)m carinhlj e ernoçiio;
Nesta família garbosa
Temos mn só coração!

..

Viva o Papai tão Bondoso,
E que nos ({1/er tanto bem,
Neste dia radiOso,
Somos felw.es também.

Mas, 1UtO te esqueças, maninho,
De aqnulecer ao bom Deus

Qnc nos deu nosso paizinho, '

E nos ama lá dos Céus!

para bens às crjancinhas

Que ao PaJ, sabem respe�tar,
E (fue desde :pequeninhas
São as jóias de seu lar!

Para o "O EST-ADO"

Fpólis, agõsto 62

Helena Caminha BOl'ba

PREZADO LEITOR:

Poro publicação do s;u aniversário nos Socieis'
solicitamos preencher o ficho obaixé:l, remetendo_cl
pro ���lostal. 139 - FI0rianópols Se.

(dia mês e ano)
Profissão

indo Civil -. ,

Nome do Coniu�c
Doto .to tto,cimento
Noms dos Pois

(se menor)

r=r.;=; --,'

��P�,��!!��.e Confecção e consel'\lqão de palnêis
em· todO) o Est:ulo

v comecsremos SociOis

; Hoje Balismo de Carlos Eduardo - Maria Lúcia Miss Ele·

• !faJÚe Bangú Volta Redonda - Os 15 anos de Vanda •
•

• 1 _ Elizabeth Gallotti que faz CUf1>O anos. A movimentada e elegante ie.'lta,
, de 'reatro na Europa. volta para passar dos 15 anos de" "anda', reuniu a b�t.D,
• férias.

�
, �!��i:e�:��o d�(1�a;l�a :Op� �:�a ed:�::'I'

2 Chegará'amanhã a nossa crua a desejar aos convidados. •
1 de, o Ministro de Imigração da Holanda. �

_

'" •

•
J para uma VISit! ofi�lal a: Estado

do ��u� �::nh:/�::st�O:::n-:e::)OP�t
, 3 _ Maria Helena Querino dJs. San pr meiro ensaio da epresentecúc das :1�,
1 ��� '��!:���:Ja�:B;��i�' ��::'����S:���l:; �etl�i:t:.���;� o Baile Ollciai de lD62 {1ft,

• , • • '!' ,
, 4 _ E "". r�larm?S em Bang�l.' rea- 14 Logo mais à luxuosa re!tidêncH�

���;e;� :: P�'���:l,�o d�:s��n�n�a��;.�.e:;�� ::í. c:s��rtae�o f�:t�erco:e;l:r:�:!Jdeo I�:.
quinze : ennorttas daquela sociedade que tiflf'lo de Carlos Eduardo: •
V�'1J dsputar O.bonito ti��\Q. 15 _ Os Ofl:iais :a p�líc;a M'ntar {II"-

5 _ Estamo:; informados de que a Eslado de Santa Catarina, 9ue ontem em'
e- ;.ns� Brasil, Adalgiza Colombo. r.'m solenidde receb3ram suas espada,�. eJ\:.l,.

Num ICll'que onde reside. está po.sandp t'" rão h�je, festeiando cem bafe de gala ..

ma m�'dê' o de propaganda. Nova Iorque nos salões do Clune Doze de Agost'O. •
f acha, que istcr é carreira para a ex Mi;;s

16 _ Já eS:á de* regr:sso do Rio a'�
, chef;'ar ao Cine�a. " "Debutante do Ano" n:) Ectado da 011:,"

! C1Ub� �a�!�� :::��t: ��:�to�'md: �il�:�� nabara. Lúêla d�AqUi:lO d'�vila. •
nâria canoca. 17 - As Debutan�cs do baile OfiCi.'!.)'

de 1962, serão homenngeadas com os r.1 ,
-

7 __:_ Festejou anlversário_ a memna bulo�os produtos de beleza "Dr. M. O.,
�arla Fernand: Re�. � payot".. ti< f •

8 - "La Mella Itál'a", uma fp-sta pro. 18 - Encontr�.-e no R�o. preparanno ,
ptovlda pel� �eprtamento Esportivo do ::s��:��o;r �a::n�o;�ag:rt:ldOE���:�IS�'

! ��u�:te�::;o. de Ago�to .. no' próximo ni..,,,
• • • ,

I '9 _ No b:riito
*

e c:nfortável C!ube Alva�: �at��, �� ��:�ê:,,,Ci:e Pu����7e o;:�•
� dos Funci(>Ilârlos da Gompllnhia BldenlP, um grupo de politicos, comentavam' J. SI ,
; !!!ca Naclor1'Jl' em Vojfa Reó-on(ia, ac�n tuação. I •

t�ceu sun�uo�o Cesr�e ?e modas B.angu
•

�.
•

.

_ •
que CO:ltCl1l com a presença do dlm:'n!loeo 20 - O dr. ·Fulvlo Luiz VieIra. Chi!Ie

�ephor Rihe1ro Mart!ns. Qu:nze bO�itas e do Depa�tamento de �elações pUblIcas'
�leg::mte� ��enhori'as (laqueia .�o"led:lde do Pal:iclO do Governo. Já recebeu do H.l'l, j
d",�tacar�lll·<;e, merecendo a tituio de confirmação sobre a reaiização Elo F�s,
"Mlss E'i-Vantc aft_ngU .\[olta !RCdonó,/ :� tlvel d ;tinema ",clona!. em � Ctíl"I,e:eganti�s}ma 'Maria Lúcia Coutlnno. O de.
dr. Newton Gotrin Presidemedo Club':! (:)11 .. :I' •. •
fóco fez entrega
Maria Lúcia.

da faixa a senhor. ta 21 _ C'lmemorou Idade nbva. o dep\1.�
tado Fernando B. Viégas.

•,

10 - Na Rio, a fabulosá ariz b:t,i 22 - O Presidente do Conselho do Mi.'
�:�;e�:d:,�zno 1����;�e��orl�Sa GO:�:. "My ���roe::���;���c�i:;oilOB����oact;st�:o ��'�,

� *" � rec;bido e homenag'eado pelo gOvernadnrJ
11 - A senhora· deputado Orlando Celso Ramos. •, Bertolli recepcionou um grupJ d-e sen:�·1 • ,� •

•, ras da �ociedade para um Chá nos saloes 23 -, Circulando em nossa cidade o

•
do Oscar Paiace Hotel. simpático casal senhor e senhora dr. LUIZ'

•. *"

.

f

.

W.j .<:on Marques - Desejamos ao casal "!n'l.,• nho12v�d:� ����;�:on�u�nta���:�d:dO��ro!�; questão uma fe�iz eSftada.� _• bonjta residência de seus pais senha?' e PENSAMENTO DO D�A: "Como rtli'r. senhora Arnaldo Luz, para a sua festa j: tão pouco o que amei muito".
..

vãlor -�õ -�frmê ��e -Tn�õ
-

c-�-[e�iurã-
Como a levedura de oer- cherá de otimismo. Assim ki, professor da Faculdade

veja medicinal (saccha- poderemos ser mais úteis de Medicina de Paris. con·

romyces cerevlsiae) e o gel' em todo o sentido. Natural sidera a levedura preventl
me de trigo .são alimentos mente." o benerich dê�ses vo do câncer, baseado em

de extraordinário valor, re produtos será maior se ti- experlêne1as feitas, O Dr,

solvi publicar as opiniões e \'et'mos alimentação raclo F. Pompêo do Amaral da

Os ésclarecimentos de al- nal, O germe do trigo e uma Academia fie Medicina e da

guns m�édicos e autores. a da.� mt!lhol'es fontes de vita Sociedade de Gastrenterolo
respeito dos mesmos. Con· mina E. de ferro e de tõ- gia e NutriÇão de São Pau

forme diz o Dr. Gayelord das 8S vitaminas B. 10, diz ,que o pó de levedu-

Hauser, o germe do trigo A análise da levedura de dura de cerveja aumenta

constitui fonte valiosa de. cerveja _ alimento fantás-
.

as reservas de vitaminas,
vitamina 'B, possuindo tô- tieo _ indicou a presença podendo-se afi�mar que e

da a série dcscrita na leve de 17 vitaminas. entre as vlta as doenças Infecciosas.
dura de cerveja. Seu sabor quai� o grupo completo da Gallo elas se manifestem,
á agradá.vel e pode ser usa vitamina B. 16 amlno-id· diminui sua duração e as

do lYa comida, â maneira do� e 14 sais minerais es possibilidades de complica-
de queijo ralado. para que sencials, Contém 46% de cões. Ele o considera, aio'
conserve tódas as proprie- proteinas. sendo no entanto da clínica e experimental-
dades. Não deve ser ferv! praticamente destituido de mente, como anti-diabético.
do. Nas saladas crúas, em acúcar. amido e de gordu· Diz que desperta o apetl.
pastas, é muito apl·eclado. ra. A levedura em pó pode te e regulariza as funções
Contém, ainda. sais mi· ser adicionada ao leite, â. dee:estlvus. Segundo·o Dr.

nerais em quantidade apre água, ao suco de temate. An-tõnio A. de Miranda,
ciável. A levedura de cer- R:rape'frult, abacaxi. etc. não deve ser usado o fer

veja e o germe do trigo são Convém usar também açú- menta fresco empregadO
duas substâncias de alto car, melou melado com o nas padnl}as. pois tem co

teôr allmenticio pois não pó de levedura. para esti- gumelos vivos. Em vez de

engordam (a gordura é mular a vitalidade do fer- ceder, em certas condições,
um estado anormaJ do nos mento. Poderá ser usado na rouba, atê,· vitaminas do

so_organlsmo), mas _regu- dose de I colher de sopa corpo humano.
Iam nosso sístema nervoso por dia. Tomado com água, Na revista "Laboratório
e glandular. Ambos con- açúcar, melado ou mel, em Clinico" de Silva Araújo,
tem elementos essenciais jejum, tem efeIto laxante. lê-se que, devido á ação an

para a restauração de nos- A levedura é indIcada co- tagonista antimlerobiana
sas células. Consumindo re mo preventivo e no trata- de levoedura, Halllnan em-

gularmente estes dois aUmen mento das vaI;lzes e" úlce- preendeu com sucesso o tra
tos naturais, notaremos que ras (vitaminas B, e protel- tamento das úlceras tropl
os cabelos, pelo o olhos ad- nas). E ainda mais, previne cais. O doente ingere a leve

quirem brilho' especial e o depósito de colestetol nas dura e coloca, também, a

saúde. Nossa pele estará II pared.es arteriais. evitando mesma na ferida, em cura

vre de eczemas, nossa me-
. artãrlosclerose pois é rica tlvo fechado com imJH"nneá

mÓrla. sensivelmente. e u- 'em ('oJjn!t. jnllsitol c betal vel. -su1:lstfflllndo_o só ao fim
ma maior vit:l.iidade nos en na. O Dr. Miguel Polonovs-

ará. depredando máquinas
de grande valor",

(Continuação da 8R pá, mantive, logo
gfna) í chegada

cecêmtcos. eozresídente \LI. influir na decisão dos estu

"Atendendo ao epêlc cesse

Reitor O'Ministro da Ecl .. •

cação levou sua sorícneccc
ao Ministro da Guerra e õa

te determinou a 10a. ne

gtêo que de lá desa.iojasse
êsses maus elementos."

AUTONOMIA DAS

UNIVERSIDADES

Mais adiante rerenu, ,,! o

Professor Ferreira Límn a

lInião du ctesee dos Reih}t es

em defesa da aatononua

das Univesidade.i.
Universidades. Disse ain.ín

que os Retteres nâo J)Odi'l"l
compreender corno depo:.'
de decidido pelos consentes

Universitários e C()ngr{'�i1

ser homologado ou não pe

lo conse.bc Federal de E

d\lCação que o Ministro su

licitas5C' au Gab'nete umll

delegaçã.o de poderes para
l:xar êsse número atê um

terce. tsso. rn-ou o t-r"

r'erretra Lima. feriria :t [lU'

tonom.ifl das Unlversjdad �

• ProssegUindo dIsse (lUf' I)

M!nistro da Educ:tção. com

preendendo o que defen
dlam os Reitores ficou o).."1l!'l

êles, levando o caso im'.
d·at9.m=:nte ao Const!!l,o
F(jeral de Educaçuo. pC<'
mitindo ainda que comiX,·

recesse ás reuniõf'� do C.:n

selh.o uma representaça'l
de Reitores, a [m de que o

mesmo decidisse com p e.

no conhecimento de causa.

"Este conselhJ - dj::;s�

texttl9.lmente o Prof. Ferrei

ra Lima deve ter se·reu

minha

stone-
provas c voltar às aulas em

face da situação atual."

nido ontem para homola!;a�'
as deci.�ões das' Congrcg .

ções e dos Conselhos Um

versltárlos das Univen;;�d:·.
eles Bt·usileiras.

A impressão que tenr.'J

.por ter ouvido Reitore_;; quP.

assistitam as reuniões é
que a Qonsell\o Federal-de
Edu��ão nó pleno- cum,M
menta da sua compettnci \
homo;ogari as dCtisõe'3 :.lo"

Conselho!! Univcrs!túrio<; .::

das Congregações das ü'0l·
versldades Brasileiras. I�
to mesmo em reunião que

Cl. Arrlon Ramalito
CLlNICA DE CHIANÇ.'\S
Consultório: Pela manbã

no Hospital ,de Caridade.
'A tarde, no consultÓrio
das 15,30 hs. às 11,30 bs.
Consultório: Rua Nunes

Machado, 7 _ 1.0 andar _

telefone 2786 .

Residéncia: Rua P:ulrc

Roma, 63 - Telefone 2786,

Perdeu-se
A caderneta 'de nO

05487, da Caixa Econômica

nópolls, transmltl aos Pre

sídcntes de Díretórtos .v

"Dtsae a êtes com tôdu a

rfranqueza que não queria

FEUSC e ao representam.e dantes.' mas que como R�i.

tor, professor e. amigo dô
Ies, eu dIzia que se êtes de
cidissem livremente pe.a

do Presidente da UCE, por

que achei que éra de -neu

dever transmitir aos meus

amigos estudantes a situa,
cão atual quanto 'ao probte
ma do terço para Que uvre

greve sctrertam a. coa

sequencta dessa greve. E (';:-.

lia consequência para mhn

seria a perda do ano teumente, pois que vivemos
numa democracín, cectets- vo corrente. Porque >l" :',.'l

decisões forem homologa-sem se deviam continuar

com a greve desagradáve, das pelo Conseiho Fedem!

ou se deviam fazer suas Continua na 5a. pág'.

VOCi-PODERÁ GANHAR CIS 50.000.00
PI MES

Vendedores pua produtos de !frande
aceitação

Escritório de representações em çerc! odmitr
nQVOs vendedores em seu quadro paro vendas nesta

praça e no interior do Estado:
'

OFERECENDO
- esclarecimentos si o mercodcrtc
- ccmoleto assistência
- Comissão si vendas
- ótimo ambiente de trabalha

EXIGINDO
- idade entre 20 o 35 anos

- boa apresentação
- instrução equivalente 00 ginásio
_ fontes Ou corto de referências .

Trotar à rua Felipe Schmidt n.o 32 - 1. andar
- Coníunto 1, dos 9 às 10,30 horas

10-8-62

8EDlIl RF.�Il}lIl1íllD \S SHI CII'[R.\UO
�O"O TRrrf,UmnO mz LISS,UI i\

18811\(:1\0 E UI\!I\ ,\ DOR!

I ��ae;�r�ld�:e5c�:Ç�e:��:cm,.'
I ,,,,do lO' '"'"""

I Tudo '"�o. �\11 o usn de n�rcó

I tiCOI. �I\��t,·,ico.. Ou �ds!rin\,'l:ntes
. de qu�l.·u�r eSp,-Óe. O sc1\rêdo

I
'"' """" co., ",b"',,,.,, m,
,ri7.�nt.. nat,.\r.l-rR)'-rrc�nte1ll�[l
, .. descob,·rtJ J'X'r UI\\" m�t,t\lIçio
d� P=lU lO> mU:ldialmente t�mo-

I S>. O n�p in ��j sendo hr1\a
I mente, enll>r�g1d" ':OrllO ciutri,
,.nt' d,,, '''CjJo, cu, qU114u�r
p�rt.. do coq)<J

No". York (Especi.l) - hna!·
mente;l, c;fncia encontrou "ma

substancia cic�tri;o;antc com J e"

<r�orciinar;� propried_d. J. pe'
mirir ;I, reduç�o das 11.1I",r",,,1 ...
e O pronto alivio da dor sem

ope�io.

Em c�,o 1p65 caso, foi con!tatJd�
e comprovada uma melhor;; ,ur·
preendenr:. p.•. .:lar fo, 1liviad� dt

prontO, verific1ndo-� �o I\1tSll'O

t�po verdade,ra r"duç�o 0\\ n·

colhimen�o das hemorr6id1'

AJ:"r1 est1 nOVa luhst!ncia cica·
tri;um� é apn'""nodJ em p'ltna
da � O\Ipn,iróno. ,ub ,,"'::'ln� d.

",.""",.".1., II.

F.ln ,6.h. a! hrm:lct1' peçam
I',."'1'cu",I(, II """.ndu �m

��:�"�:��" 1��;C:ú,:,. ;,:�:;:�"i:�
em .arw,h,,, ço", 'o u"id�d""
"\\lh·l•.• , n,!i"i,I,,�lm"'lT"

o maí; sUl1lr...,ndem:';. �r�m, �

que esta mdhora ,e m.nteveem

CiNO' eOl que ii> ..,b,cn·1.,_':;e, :>l�

pica� ,e prol..,Jlgaram p,)r ",,,i,o_
me.",,1

De hto, '" r..sult�d", foram cio
rn1,.,:1nteS que '" plci�m�, riv�
rarn e�preS5õe, como cs'�: "A,

h..mofr<:lidn j:i n�o ,a ... ""i. pr"
b!em�'" Nme_'" ,,\: "-'''.1

-------- _----

. TERRENO EM COQUEIROS
Vende_se um terreno em CoqueirÓs - Praia du

Saudade - com 15 metros de frente ppr 24 30 de
fundos.

.

Trotar à R. Conselheiro Mafra, 90 - Fone 2442
7-8-62

A pessoa que a encon-

trar favor entregar na rua

Fernando Machado nO 47

Nésta.

Federa] de Sta. Cntal'ina, ' Dl'Y�DO IIl1tl(l

pertencente a sra Ema' MUNíCIPE, MUNtcIPE, MEU, AMIOO. Por dUM ve-

Oualberto Alves. zes, na minha coluna de' .ante-onrem, em llnhe.s difen
t,es. escreví MUNíCipes e pOr duas vezes saiu MUN1CÍ,
PIO.

A culpa, evidentemente não é minha, srs. MUNíCi-
PES

•

7-8-62

Dr. Walmor Zomer

Garcia
Diplomado pela Faculdad'
Nacional de Medicina d,

Universidade do Brasil

Ex interno por concurso da

Maternidade E�colar G�I

'viço do Prof. Octavio f{,)

drigues Lima. Ex_interno

do Serviço de Cirurgia c.o

Hospital I.A.P.E,T.C. do Ri>

de Janeiro. MfÕ!dico do (iJ"

pltal de Carldarle e (Ia M�_

ternidade Dr. Carlos· CO�'rla

PARTOS - 0PERAÇOlk
r,OENÇAS DE SENHORA5
- PARTOS SEM DOR pelo
método pslco.profilatico

ConsultórIo:· Rua João .Pin
to n. '10 - das 18.00 í.\8

18,00 horas. Atende �o..,

horas marcadas. Telefone
3035 Resid�llcla R.'l:l

General �ittt:llcoürt, 161. ..

I ; ..

UM CASO EM. ,FóCO Aliás, triste caso. que S(l:· repete
diariamente n:J centl'O do Jardim Oliveira Delo'1� :p'ra
til'ado por uma turma de pseudos engraxates, todos me·

nores.

Ali. a turma joga para cima das grainas os seus cai
xales e apetrechos de engraxar e. de cócoras, á vista
de todos, começam a jogar bóca com boiínhas de vidro:

O Jardim estâ cheio de buraquinhos por todos os �

lados, como para fazer crescer o número de outros bu
racos maiores.

O pior de tudo é que o joguinho se processa á, ba�
se de dinheiro.

Sim srs. Jogo a dinheiro, por menores e em plena
praça pública com discussões e tudo .mais, até com pa
lav!ões de mistura.

Endereça: á policia civil e á fiscalizacão (?) d:)
jardim,

ATENÇAO CANDIDATOS! Para ,esta notícia: "'O Trlbu"
nal Regjonal El{'itor:h, autorizou a LIGHT ( a notícia
vem do Rio) a retil'Qr todas as faixas e cartazes eleito

rais, aflxados em postes de iluminação pública (\U pro"
xlmo da rede de distribuição. A medida visa evitaI' a

reparMção dos acidentes ocorridos em campanhas ante
rlores".

...

A ELP'FA zelosa comq se tem mostrado na conservação
de seuS servlcos poderia tomar nesta .Capital a mesma

providência e contará. com iSSo com-os aplausos da' po'"
p1l1açfio c da lmprpnsa falada e escrita C:(l!J10 tamhém

do, povo em gel-al.
*

X'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'. Esti�alet Pires�:làos �rôtárianos do ..Estreito
, ,

Para os povos, as CarIas l?'olílic2s valem lanlo mais quanlo menos se modifiqueJ!l os seus íêxtes",
A convite da Comissão da mesma forma por que cura conservar uma ostru- satisfaeã� dos seus inte- Multo haveria a dizer rondo, sem que com lato.

de Programa do Rotary sentiam. pensavam c amam tu.n consutuctonar supera- resses individuais e coíeu- sobre democracia, mas den. tire da sua formnçÍÍi) :poli-
Clube do �streito, o Presi- Os que viveram no sccum da. sem lIcxibilidJ.de. sem vos. tI"O da nossa estrutura ttca o sentimento democrâ-

de�t.e da Asscmbtéta Legis- XIX. I espectujtzaçâo técnica. sem Então, ai temos a forma c.mst.itucioual, pela nossa uco e o respeito às formal>
tatrva do Estado Deputado As ciências sociais são crtcécte pm a resolver as ciéssrca, consagrada pela tradtçâo, pela nossa forma- constitucionais.
João Estivalet Pires apre- ciências cm que o compor- crises oouucns que perto- tradição democrática do cõc histórica, pela- nossa É reoiesentaüvc o reli""
sentou brilhante c opor-tu- tamento dos homens cons- dicamente, e sempre as gover-no "do povo, pelo po- estrutura social, pelas nos me porque o povo nio O

na palestra sõbrc a oonsu- uuü pressuposto mesmas, nos afligem.
.

vo, para o povo". r as concepções mdwtdua- exerce diretamente. EJíer
tuícêo Brnslleh-n, ao ensejo s{l.l'io Devemos analisar os nos- A democracia francesa li�t:1.s de vida, a nossa li-
de mais um entvcrsãrto da Ressalvados os 50S males crónícos c pro- deu a esta concepcão um nha ratai está na concep-
consuuuoão Estartnnl. fi. nosso ver. eurar corrtgt los com lnte- sentido eminentemente po- do ocrdentat do regime

O Deputao» zauvrcct PI_ ela ética cristã tudo se Iigênelu objetiva e corajo- lítico, porque ali. o fato democrático. É esse regime,

re��, im!�)sslbiljQadO de transformou. nevemos pro- saruente. mais importante foi a subs o instituido no Bc asll.. des-

comparecer pessoalmente ii. curar assim. novas formas. Desde a sua proclamação, tituição do poder absoluto ele a nossa mdepônnencta
reunião do Rctnry dr: zs- novas estruturas. cm IS8!!. a República foi do rei, emanação divina, De lá para cá, tóooe as

trelto, por motivo de doe»- Para isso, temos de par. instituida sob as bases por aquilo que Rousseau constituições, monarquts-

ca. esteve representado pe. t'r de p!'essuP'wtn� Que Iundamcntats do regime chamou de vontade coteu- las ou republicanas, ínspí-
lo Jornalista Acy Cabral nilo têm sido�id'lment.e demccréuco. da forma re- va e que teve a sua ex- mm-se no regime demo-

'rerve. conatdcrados. publicana e representativa pressão mais poderosa no creuco.

Il:: do seguinte teór, a pa- Ii.) _ Primeiro. a evotn- de govêmo. Iorma federa- sufr*gio universal. E a nossa democracia é

lestra do Presidente do ,.,'i" cio progresso técnico uva de Estado.
.

t A democracia angtc.sa- também representativa e

Poder Legislativo. 1"(ldifi,.,(H\ enrnplr+nmen+r- Regime democrático síg- xônjca, principalmente a tomou a forma republicá-
Ilustres Senhores Rota- n- -ondleões (la virh snctn! ntnca para, os povos oct- democracia americana, pro

rianos h\ _ S('�nndn. toeíns ns dentais uma orgameacêo curou essencialmente valo-

Existe um sentimento �;:��e�: d�'�'�� ��:�;��l�� :��,iC�ã;u:omt;��:f�r:xe�� :i:�O:l�Z::i�d;�;a a!�l::��
f�;��iC�: q��e v�:or:���e�:� nf'rlp. m�;� aímptírfdnde, cicio pleno da soberania, são da sua personalidade.

correspondem mais às exi- mots ettctêncta. mas também Imprime cer- O principio da livre emprê-

gênctae do progresso so- c) - Terceiro. as 50111- ��n:�;:;�ia ��Iet����rit�res� ��a� ���iV!:s d���/�����
���!.id:S à;elat]":��Srf:;��:Ç��� ����II:ã�l�:i\p�����I:X�S� supõe também uma forma pela liberdade, através do

ctat, nesta pLimeira meta- p +udos técnicos. e fi. ínves-
de eovõmo que PO��'1. con- p'eno desenvolvimento do

de do século. tr-acão. .ibgando também �i��:'���dO/o�o 00 l��;:il���; �;O:�:i;: sua capacida.de

A critica tem atingido a3 com elementos novos (l

Câmaras Legislativas e a

. estrutura do Poder Execu

tivo e mesmo os métodos
adotados na elaboração das

leis, nas relações entre

poderes e o sistema judi
ciário,
Seria longo e fastidIoso

analisar as causas dessa

transformação, que atingiu
todos os setores d:!. vida,
alterando o sentido e a

medida dos valores.
O fato mais sensivel.

entretanto. é que o pro
gresso tecnológico, o desen

volvimento Ind\lstl"lnl, a

tuando dcdsivnment.c n:\

estrutura social c no com-

• . (. portamento dos homens,

� tera nccessàrin.mentc. que

Mudanças I,,�ais ou pCII'O otltrcs cidades: limpar novas técnlca.� de

Sf'rvíço<; de IYIlIdonc:;as. govêrno c �ovas estrntu-

!� é ne es,om)!"l e'l1�m.rlClmentb dO<;' móveis rn!,! constitUCIOnais

Inlormoçu(."., u rl[lnCI�,C() Tolentlno, no. 301 Nflo se pOde

fone _ 3805 nem ViVN. nem no

�.,""d.-: " '

tumulluooo mundo alu.1

___�_ .. .&k�

�TE'

:58 dias de erlr8crdináriaG
comemorações em que s-JO

proporcionados os ja +radicionai!l
iJKéonfo!: que esfe ano, geri" de

38 C!1'U2eirú!':

.380
3800

36.000

E além disso. você -fambém usufrue
da vanfélgem especial de aniversário.
a prazo, em

10· PAGIIMENTOS,
SEM ENTRADA E
SEM_ AUlVIEN'TO !

•

adquirindo tudo

-- -----_---------

RA'DIO PATRULHA: SOCORRO
POliCIAL OE URGENCIA TEt. 3911

A-Verdade::
Sem

III

Demagogía 11 c� li

'\ .4.-.
Para �Deputado Federal

m�ls numero�os.

di _ Quarto. novos mé .

t(ldo� de trabalho foram

desrobertos e se modifir.a
r:l!11 n� rel'l�ões human:1.�

em sua natureza e em seu

mecanismo.
Outros portanto. são os

dados para a elaboração de
uma estrutura constitucio

nal. porque outros devem

ser os instrumenlos e

meios de governo.
As grandes conquistas do

pensnmento po]ítieo devem

inspirar as reformas do

E�tado. porcme I:'las penni
tem imprimir à� Institui

r"eH políticas o máximo de
libef"tlade, indi.�p('mf1vel p:\

•

r:1 realiza!· a "o('a,.,:t(' tI".

n,,,rl':'illra. rio l10C·SI)

Tn!pli(·�tl1 '1ind�. em

ma mais flexjvc.l I}.. racional

Orlando
PSD

Bértoli

_.- ----,_

ATENÇAO

N:"v) sr ('olllpl"f'l'nrt" :I

inslstênei. com.... que se pro-

o �.,::
- ANIVERSARIO

dà1ltodrimt;
em cada 238

2-:;eo
23.800
238.000 "

'I 'I

" .. II

'I

POR I��O V. CANIIA O PJEfJENTE
'(io

na 8f1ívYitÓ I
-
•

A não ser o Poder Judt-

presentação.
O sistema repl'esentntlvo

é o único que conduz à le

gitimidade dos govêtnOS,
não obstante os grandes
percalços que a sua Instl

tutcêo tem encontrado

organização, não só do elei
torado, do seu preparo e

de sua capacída.le. mal

tambérrf dos processos de
coleta da vontade popular

crérto. que tem uma. origem
e uma formação peculiar.
"todos os outros poderes são
eleitos.
t nisto que a nossa de

rr.ocracta. de hoje, difere

daquelas democracias .de
estrutura monárquica. que
tém na cabeça do sistema

politico um monarca co-

do eleitorado.

Os modernos uutoree

americanos notadamente

têm. por isso mesmo, ele
vaoo de categoria. no conli

(cont. na 4.1t pia.)

,.,

,

.
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....�ste é O �elh�'� .. "�',:::-"
f presente para 0('
1 IIDIA DO PAPAI" i

...
"

,,'
"

.

........ , ...

.,'

IOENTIFIQUE-A COM A GARANTIA ITÁ

.l
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eeentacãc não é pura
te.numénco. Não é ex

vamente Quantitativo.
de s� também qualita
o sistema.

Seria isso matéria para
análise multo partlcu
da nossa estrutura
titucional. na qual po
m ser examinados ai
pontos essenciais. Se-

o slstema de representa
proporcional o mais
do à organização de
Câmara ou Assem.

la autênticamente re

entatlva da vontade
pular. indagarão?
Mio sería o Sistema ma

tárlo mais simples e

processo mais lógico
a escolha de represen
tes, pergQQ,tarão, ain
,

mas do govêrno, toma-se
mais exigente e atuante,
urna. verdade é certaI
Devemos adotar um. sis

tema eleitoral que dê me-

lhores oportunl.dades a

uma certa parte da popu
lação, com maiores recur

sos de cultura. e de educa-,
ção, que contrabalance o

poder puramente numérico
de um eleitorado semi-alta
beueadc,
A nossa República ainda

é presldenclallsta_parlamen·
tarlsta, ao contrário de

• muitos povos, que preferi
ram adotar sistemas rígI
dos - funcionando dentro
de esquemas tradícíoneis.
Poderá parecer estranha,

esta afirmação. O certo,
porém, é que, até agora, a.

emenda parlamentar, o

chamado Ato Adclonal, não
tem funcionado satrsratõ,
riamente, dentro da técni
ca do sistema, conservan
do-se as características tra
dicionais do sistema presí
deneíal.
Sem uma. liderança ca

paz de implantar um sis
tema parlamentar, conser

varemos, sem duvida, os

traços essenctats do presí ,

dencalllsmo.
Desapareceu, entretanto,

uma das causas das tensões
politicas, a impossibilida
des das oposições de .par
tlclparem do govêrno, du
rante, periodo certo e In

flexível, que é o período
presidencial do adversário,
em um ciclo que se desen
rolava a prazo rixa.

Q prestígiO do regime
parlamentar vem pi."ecisa
mente da oportunidade que
sempre concede, a qualquer
partido, a qualquer mo

mento, de participar do
govêrno.
t, entretanto, pelo me-

o PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - Direwrlo

iaI
de Santa Catarina - por seu Presidente em

ia, ·lnfra assinado, devidamente autorizado pelos
tos do Partido, CONVOCA os membros do mesmo

10, para uma reunião nesta Capital, na sede par
, no dia sete (7) de agósto próximo, as nove· (9)
da -manhã, para tratar da seguinte "Ordem do

1) Organização de Diretórios Municipais;
2 Outros assuntos de interêsse do Partido.

..J'lorlanópolls, 2 de agôsto de 1.�62.
Aderbal Ramos da Silva

Presidente do Dir. Reg., em exercíclo

Parlido Social Democrálico
DIRETO'RIO REGIONAL
SANTA (ATARINA

Edilal De (onvocação Da
(ONVENÇÃO REGIONAL

De 8.CÕrdo com a decisão do Diretório Regional, to
na reunião de 24 do corrente, como seu Preslden·

em exerciciO" na forma estatut.ã.ria, CONVOCO a

nção Regional do Partido para reunir-se nesta

tal. rio auditório da Rádio Ouarujá, à rua João Pino
DO dia 7 do mês de agôsto próximo vindouro, às 1'1

com a seguinte "Ordem do Dia":

10 _ Ratlflcar t1u retificar a escolha de candidatos,
.,e.da ao Diretório;
'JO ._ Decidir sóbre outros assuntos de lnterêsse do

do.
E Q, anópolis, :lG de julho de LnO:.!.

Adcrbal Rlww::I da Silva

aos rotarianos ...
família, ê educação e à

cultura, a Constituição Fe

deral reproduz, em alguns
casos, literalmente, a Cra
ta Politica de 1.934.
Em. um outro prisma,

apenas, nota-se tnovecãc,
A Lei Suprema de 1.946 re

presenta, sob os aspectos a

que nos referimos, um

completo decalque da Cons
titulção de 16 de julho de
1.934.
Isto não Implica em

menospreso aos eminentes
constituintes de 1.946.
Assim, o Poder Legisla

tivo e o Poder zxecunvo se

constituem e funcionam,
eubstancteimente, nos mol
des de 1.891.
Ao menos e dinâmica

funcional, se não fÓSSl' con
veniente ou aconselhável
mexer na estrutura. deve

rta ter sido melhor rea

justada à realidade desta

época.
O processo de elaboração

legislativa é o me mo de
60 anos passados, quando
menos numerosa a compo
sição dos órgãos legislati
vos. muito menos Irequen
tes as mutações no quadro
das relações humanas,
eram menores as neces

sidades de provídênelas
normativas.
Isso responde pelo des

compasso entre a capací .

dade técnica e material de

legislar e as imperiosas
exigências da vida nacio
nal, sobretudo no campo
da econõmte.

mais quanto menos se mo

difiquem os seus textos.
Nem o aparente ancllose

dêste, ante a marcha do
tempo, contraindlca a con
veniência das reformas ré
cels.
A Jurisprudêncía e a le

gislação complementar mui
to podem fazer para supe
rar êsse desajuste, entre os
textos velhos e as realida
des novas, algumas vezes
só aparente.
A nossa Constituição es

De espaço a espaço, des- pelha, em seu contexto, as

pulHa a .uera rerornust.a. contradiÇões de urna época
J,',I., UI<.lb, estando no Mi- e de um povo, onde o pas-

ni��t:no dd. Justiça, o sau- I saco e o futuro se cncon
uc..O Senador Nereu Rumos trnm, para a.Iírmar, em
cugncu dc uma revrsao monótona e generalizada
constitucional, sendo me- repeucõo, que os velhos
morávet, peja oOjetlvldade padróe- e métodos estão
e lucidez, o truoalno da superndoe e o!, noves. de
conussau Espccial de Ju que necessitamos, ainda
n.tes, entao consucutda. permanecem em lenta e'c-
As constituições. como ooracãc na opinião públj

códigos de estaunídade do ("3 brasileira

mente os brasileiros e os

estrangeiros aqui residen
tes.
O titulo "Da Ordem Eco

nômica e Social", ém pon
tos substanciais ainda de

calcado na constituição de

1.934, oferece 2 ou 3 ino

vações relevantes.
Surge, então, a Indaga

ção da convenieêncla ou

inconveniência de uma re

viaão, para atualizar a

Carta Magna.

organismo , ponuco e ga
ranaa de direiLos do ho
mem, varem, sccretuco, pe
la sua relativa intangibili
dade.
Uma Constituição que se

reforma Sob o impulsn de
fáceis sugestões, sempre
que se lhe apontem rmper
feições e defeitos, perde a

sua prtnc.pal Significação
politica. que é a de assegu
rar duração às regras de
governo e tranqultízar a

população, à qual se destl·
na, contra as improvisadas
supressões de direitos e ga
rantias.

Uma Constituição que se

reforme sucessivamente,
perde o sentido como lns
trumento de se�urança e

garantia para o Indivíduo.
A cada reforma periga o
estatuto jurídico qu� a to
dos protege e tranquillza.
Para Os povos, as Car

tas Politicas valem tanto

DE SALA PARA ESCRITÓRIO. TRTAR :OM O

DR. FLÁVIO PELO FONE _ 3496

S . .1'liíallo
ADVOGADO

Clllf: liAO JOSt
Cent-ru

ás 10 hs.
Dick Shawn
Diane Baker em:

O MAGO DE

CinemaScope _ Tecnicolor
Cen�ura ate 5 anos

ás 11/2 - 3% - 7 e 9 hs.

Alan Ladd
jeanne Cra!n
GilberCo Roiand em:

G.IGANTES EM LUTA

Tecnicolor
Censura atê 10 anos

CiDe 81n
Centro

ás 2 hs.

Dick Shawn
Diane Baker em:

O MAGO DE BAGDAD

ClnemaScope Tecniculor
Censura até 5 anos

ás 4 e 'I1f2 hs.

(Horário alterado d�vldo a grande
metragem)

Fone 31'13.,

MATINADA

BAGDAD

Spenccr Tracy
lllgrid Bergman
Lana Turner

.- em-

O MEDICO E O MONSTRO
Censura: -r- até 18 anos. -

.-BAIIIOS-·
•• GLO!lA

Bstre1to Fone 6252

as21f2-4Y2-7-9 hs.

Dlck Shawn
Dlane Baker em:

O MAGO DE BAGDAD
ClnemaScope TecnlcoJor
Censura atê 5

Face: 343:j

Estreito
CID. lMP&Biii

Fone e29S
ás 2Y2 lls.

_ Um filme sensaclonal, repleto dê

avcnturas eletrizantes!
OURO DO DRAGA0
Censura atê 10 anos

Spen('er Tracy - Burt LancasteI - RI.
chard Widmark - Montgomery Clift
Marlene Dietrlch - Maxlmilan ScheU -

Judy Gar'and em:

"JULGAMENTO El\1 NURE�ERG"
Censura atê 14 anos

ás 8 hs.

Montgomery Clift
ElIzab.eth Tayloc (,lU:

DE REPENTE. NO ULTIMO VER,\{I

CEl\'TRO
ás 2 hs.·

Spencer Tracy
.

Dlanne F.oster �m:
O ULTIMO URRA
Censura até' 18 anos

P'ONE 343�

- Um filme sensac!onal, repleto jc

aventuras eletrizantes!
OUItO DO DR,\GÃ�-t
Ccnsura ale 10 anos

as 7�� )1$.

James Stewart

Cm. IAlA (S, José)
as 8 hs.

âs 2 � 'I - 9 hs.

Júnc Allyson cm.

MUSICA 1.\ 'I,AGI{1j\1AS
Tc::nicoior

.'._ .....'-

data e o locai para o desfile de modas

numa residência particular, em benencio

da Assoctecãc Santa cater.ne de Reabl

rnacãc. mreuameate não foi possível 1>or

omnvo de uma reunião com senhoras que

acontecerá somente quartestetra para uma

deI,niçao.

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Inseticidas em pó ou em liquido. Diversos

lipos e lórmulos poro o e�termlnio de qual·
quer espécie de plogo do lovoulo.

Elvicidos Talai e Seleíivo eliml,!om os er·

vos doninhas evitando assim o improdutivo
trabalho de capinar. Faço uma vi sUo ou

peço inlOIlTIOçÕeS aos Icbrlconles:

Semana do cinema novo brasileiro dia primeiro de selem
bro - baile da "Espada" no no Clube 12 de Agoslo - Hoje

nu-tra nossu Coluna. li ele,;ani.e Cl;.�

Silva, noiva de acne carros Tolentino !'olp

ves _ que marcaram endente« no alta no

préx.mo dia dez de ncvembrc.

__ � o rasai governador Celso R3.

mos, recepc.oncu o casal Pr.metro Mims
tro Brochado da Rocha, no Palácio Ag:.:>
nõmica.

De primeiro a sete de setembro, tele
mos nesta Capltai a Semana do cínemo
Novo B�asilelro:_ Na próxima ecrceo
dare. detalhes a resoe'tc ..

ontem. no estàdto "Renato Tavares"
do Quartel da Poiicia Militar. loi reali:h
da a cerimónia de Promoção e Entrega
de Espadas aos novos oficiais daqup\a
exemp;ar corporação militar. PatrOno -

governador Ceiso Ramos e Paraninfo Co

mandante Antonio de Lara Ribas. As ma

Regre�sou de uma 'liar.:em a Europa o caS:::lJ

deputada Augusto Brezoía onde tr>ltO:1
de aS.!iuntos ligados a' sua' ndústrla.

Prometí que hoje. seria publ��a. Jr.

Podemos tntormar que a lista de ccn.

vtdados para o cu cruento de Tània U2

vauc y Araujo, com (/ Tenente eucnucs

de Souza Barros, que acontecera no era

o.to de dezembro próx.mo. será de que

nocemos.

Cumprimentamos o brotinho pumare

P.nto, que hOj� feS;C!ar� "ntver".

Na próxima sexta feira, lançarei o

programa "Melodíae e Relaçôe� soclrs",as 23 horas, na Rádc Guarujá.
.. -

Recebi correspcneêncte e cartões ,h,·s
ta s da Garota Radar do Peru, Doris H'.l:

tadc, atualmente na Cidade de Limá, (;..1.

pital daf]uele Pais. Doris, participou tia

prjmen a Festa de oenrratermeecec ua

sociedade eatarnense nesta Capital.
• ,.. t'�

O brotinho Celina rracema, circo I";)

em arasn.e e está .contanec muitas IIC.

vidades para as suas amiguinhas.

Desde sexta feira. estou fora da ce

pttai, atendendo msístente convite. DePOIs,
eu conto ...

Hoje, na construção da nova séde .:11'

C.ube "12 de Agosto' será reallzada um!!

churrascada, constan'do do proglama jO�

festejos do 90.0 aniversário do veterano ..

- ..

Num cordial "batr.,apo", no Bar dt)

Querênc:a - notamos os Srs: Industrial
Pedr::! Ku", deputad() Augusto Brezola,
dr. Raul Schaefer, drl .a,derbal Ramos da

S ova. d. Rubens dê Arruda Ramos. dr.
Renato Ram03 da S·lva, dr. Ce�ar Gu;.

maràes ( um dos dez mais eiegantes u>;!

Criciumal, deputado Antonio Almeida e

dr. Armando Kalil.

MU'SIêAL, BAR
. �ARA UM BOM PASSA TEMPe COM SUA FAMILIA - REfn'lIOE:S SOCIAIS

". ,-' " '.

DANÇANTES COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERSARIos � eRA.

DANÇANTES -,.; f irra.

A.NDAtt TERREO 00 ROYAL HOT,gLi���el.: IS1i.. �PO�la) ." l

Valor du�g-ermesi�t:,
ge5!�'��F"�U P���ai��:�:rsO�aan;:�!:� ;:�t�!:' d�SsO�'::r�'�'�'---
multas outras considerações paulista "Vida e Saude", tamlnas B2 e a e o anLmáct
sõbre o grande valor da le lê·se que o pó de levedura do de trlptólano). Auxllla

vedut.a, diz, também, que o tem efeito de retardar a ve o tratamento da anemia e

Inusltol, contido nesta, é o )hice e o embranquecimen combate o acne, as espr
agente contra a queda dos to dos cabelos, favorecendo, nhas e a pele sêca.

BUSCHLE & LEPPER··S IA.
"lOINVILLE RUA DO P�INClj>E. lU

O lado posruvc da Carta
de Ul46 é, sem dúvida, a

enunciação dos direitos e

garantias Individuais das
regras at!nemes à �duca
ção e à cultura.
O capitulo "Dos Direitos"

e das Garanlias IndJvi

requerem maís apuro nos teoricamente, o regime _d_ua_"_'·._"_br:_magnifica
rtu qualidades pes- presidencial, uma forma de

l8?da·outra questão: de- ��:::cneo ���ore�n�:%:�;� COMUNICAÇÃO - CLURE DOZE DE AGOSTO

Sse
estender o direito de dades para uma tarefa ad- A DIRETORIA DO CLUBE DOZE DE AGOSTO CO.a todos Os cidadãos, mlnlstratlva bem planeJa- MUNICA AOS SEUS ASSOCIADOS, QUE A LISTA PARA.ive aos anaIrabetos? da e eficaz.

_..
INSGRIÇAO AO CHURRASCO QUE SERA EFETUAUQdo isso envolveria o E a constltulçao e_ o IOS- NO DIA 5 DE AGOSTO NA NOVA SEDE E, AO JANTARe Ide teses profundas, trwnento de ex�cu��:. �w DE CON�RAT!=��IZ4_çAO NA .�.tpE 4iQClAL.t;; 8STA'b

�
t;!hbém a e.$ta regl�e. _.' ,1 II DISPcQ3rçAO DOS rN'l'EnESSAOOS NA SECRETARIAcrise e contllto entre Uma constltulçao e ob.ra • ATENCIOSAMENTE·

�su�: t:::s�roble� ::n��c��aJ:o �s d:n:;��SI� .
_ _ __ • _,_��ORIA

�d:�d:ãS�ê:i::e�enSt� �:am�:l�I���:���ad:n����
Pl i/!:",ClOS '0-Se� ����:!;���:r�:n!�� sU�I!:ra�::� panorâmica

_

t;..,

�as pqlJtltOs produziu do seu texto, a Carta_ Mag
ais g'raves consequên- na, de 1946. não mostra
8Õbre a massa da po- malar poder criado.

�ãO
Tanto no que re�peita â

�pulação, atingida estrutura dos 3 Poderes
cheio, pelas efeito!' da como no que toc? à defini

�rizaÇãO da cultura e ção dos direitos indlvi
b UllSÓrio conhf"cimen- duais, a ordem' econômica
dtllI mais graves proble- e social. à organização da
'__.�. .

PaFl'do Social Democrálico
DIRETO'RIO REGIONAL

SANTA (ATARINA

Na Colina, hoje, às 18 horas - "€11

contra Com os Estudames", promoçao dOoi

drlnhas fizeram a entrega simbólica aot Quartanistas do 1.E.D.V.

Dr. Acácio Garibaldi ����n�;�n��7�:t��rc��rnlr G��!�:!� ;��, o lndustria� Di:miCiO Freitas, no., �.•

Thomazelli. Maurl Roberto Vieira, .Na�a. firmou que é ,candidato ã. deputado fCj_t:·

Uel do Nascimento Silva, Pedro MartIns ral para aS próximas-eleiçõeS. ----

Bernard·no. Sergio Medeiros de Arau.,iP -

O dr. Ivo ;e Aq:!no:ex se�ador, ho.EsC����it�:S�;:�:�����. _ it�vé�ad����s��Z=�::I:��:uc:�� je, receberá muitos cumprimeçtos pel.,
AdmKlistração de � 9c_J!J • ií_dadQll JWt CaasMl.o dos Ollc1e.ls, seu "ruver," - � Oolu.na e (eliclta pdQ

1mó.v4l1l. Defle>:as.: ,.Irk�l;� _"\__ ".!-�" *J'f"-""'-"-" � ';_i'� 1õ"�-a"t:blitécfn{elltr;"�' ,If�jjl· -- � .... t;:!
Rua ""Ip, Sohmldt. 14 .-

E,lã ma"ado paca a, 22 hom d, h, •
.

'" •
'

1.0 andar - Fones: 2511 -

je, o Baile da "Espada" no Ciube 12 de
'1.216.

AC-o' to, prom:;vldo pelos 'oficiais da Po.lcia
MU!tar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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União dos Reitores em defesa da ...
lo que � essencial para fun,
clonar. Alguns mllhôes ro.
ram ali .pcstce

.

mediante
coletas e concorrências; lá
está funcionando o bioté
rio, com ratos, coelhos e 10

dos os animais necessãrtus.
Alí estão microscópios de
alto preço para pesqtnza.
que foram adquiridos; 12
mesas nos laboratórios de.
mícroblclogía com gãz com

luz, com ml.croscÓPlos, com

mícrobíotígta, com gãs com

geladeiras e todo o necessa

rio para que possa funcio
nar. Quando digo o neces

sário, digo apenas o Impres
cíndível pois estamos em

começo. Geiade!ras eldtri
cas para cadáveres. Mesas
cromadas de altq prêço e

projetores foram adquírrdos
tudo isso feito em pouco
tempo.
A Faculdade de Farmá

cla
.

e Odontologia também
estava com falta de tudo.
Alugamos prédio para a

F. de Odontolpgta arím de
ali funcionar a parte admi.
nmtrauve, eq.ulpamos ' ...se
prédio. A Faculdade de. 0-
ôontclcgta foi no .�etor do

equIpes, cadeiras para o

tra'tamento do grande púbU
procura a Faculdade. O
prédio foi todo pintano, li
estão agora Instrutor'es q\fc
aco.mpanham os alunos no

ratamento do grande publ!.
co que procura àquela de A Faculdade de Engellha

pendência, Que funcionava ria Industrial iniciada ê$w

apenas no periodo da ma
ano, graças aos nossos e�.

nhã, mas que agora rune ..;) forços, e cujo curso vai se..

na nos do's períodos. C.:>n; guindo muito bem, graças

trulmos na parte de trás ao auxílio inestimável l;Iue

em 58 dias e está perfeita
duas salas em convêni;> nos estão dando os prof!;.!;·

mente ����qu� c;::a a fu!�����I:m:�toObr�:·1 :�esG!�d��:e���,a��ecl:
cursos e um prédio de a!ve. va com urgência de um

nana que está quase pr,'u prédio para nêle fl1nclor.<\.

E
to para à':tts laboratórios re� as quarenta mesas d"1l

.

d d instalações sanitárias em sala de Desenho, o labo:--·

IS porque o compra or a �:m���ad;r���:s��e:ito,p�: ��ri�n������:d�u: ��áa S:an•

8UPESCESTA COLUMBUS
dlo d, mad,"a. Ia d, aula paca o prtm,lro

'Terminamos o predio que
ano. EJste edifício já está

.

.

. .. ,homava ,Ietant, bra', �:n�e::::;':�U��t��' :�n::.,
, :0':· =e.;::t;l..v:�t��t�� -tenta dls$ êle estará co,)-

SEMPRE GANH'A MA·IS I ':�':�:::�<l�;,::;��mln�:';� OI:;;,.,. graças1ao "torço

.

u l ;�:�t�O��U����r e d: e�; ::SS;ac:;��:s q:e tr::er�I��
.

Compare os quadros abaixo e veja, claramente, por que o pr,estamista COLUMBUS sempre ganha mai;;. Além

Ilhões de cruzeiros, está che de de Santa Catarina vai
de gan�ar na. qualidade dos artlgo� da SUPERCESTA e na �ontuah�ade da entrega, ganha álnda nos 8"randel> pre· gando àqnele prédio. Aco il'o cumprindo o seu dest,:no.

,

mlos dlstrlb�ldos no Maior Sor�elO do Mundo, como se "e a seguir: . do estão sendó ultlma.dos Se Deus quizer e me de�
l1: por ISSO que podemos afmnar: dois pavÜhões de madeira forças e saüde, antes de ter

---s.q,-;;;;teio mental da' Colu;'b�s
--�----

Sort�io-�;;;r::_ outra cesla I �a:::d���I;:�n�o� ����;. :��: °eum�:r:an�:,�o d: ----- :!C'=-- :--------

! o prêmio - CASA CR$ 750.000,00 10 prêmiO CR$ 750.000,00 ras jâ estâ sendo 'encomel'l .P,ar,'dFjOa�udl'dtadln,lt,:;.Us para .�r·s
, MADEIREIRA DAl PAUlA� prêmio - TELEVISOR CR$ 80.000,00 30. prémio

I
dado. Isto no prédiO..ir "

3�P,·êmlo - GELADEIRA CRS 60000.00 2" p,'mlo "AO ''''
80"1'E10 Assembléia Geral Extraordinária!: ���mmll� _- MMEARQC·AdeDoLRA.rvAAsR CCRSRS 6,°0 .. °0°0'0 ••°0°0 ',: pp,':,�mm',:oO Bd ;-t--f... À", '"

. 1 �
J.

'. São convocados os Senhores acionistas de Mo
Tot� da série

,
CR$ 1.000.000,00 Total da serle -

... _:::���Ol
.

�',�' '-" .�. deiro Dal Pai S/A, o se reunirem em Asser'nhléio Ge:

N�· O P EST M
J{�IZO DE DIREITO; DA' 10 de 7 de janeiro de 1956, 'de

. rol Extroordinorio a realizar_se às 9 hs. do dia 18,
SERIE COLUMBU� .

R ,.A ISTA TEM 5 OPORT.UNIDADES r
VARA ClVEL DA CÓMAR· "ôrdo oom os artigos ;27. d�z?lto d� Agosto próxjmo vjndo",ô, no suo sede .56 '

liA SERIE CONCORIENTE O, PRESTAMISTA TEMAPENAS I .
. CAE.':�"����:aO��':;'� 132, �,u, parâgra'o" do �'��6,sl��n�a'�0;�:':��SaP\��lij;-d�l�b������ desô��n�

• .i!: por isso 'Que podemos,'a1irinar: '.
.

prazo de vtr,te. AlIJQ' dias DeeretcrLe: 'no 9.160, tie' fi seguinte ORDEM DO DIA: I

NINGUEM DA MAIS QUE A COLUMBUS: .: d, "tembro d' 1956, ·de'l
..

o) PcopOsta d, oumento de Capital sadol e con_
damente cadastrado ,na

I sequente alteração de estatutos sociais.
mesma Delegacia, a.C., nO b) Outros assuntos de interesse da Sociedade
2'1, registrado sob no Jaroguá� 26 de Ju!bo de 1962
4.900, à fls.l00. Dita ãrea

que está situada no lugar
denominado "LAGOA DA

CONCEIÇAO". mede
sendo de conf(,!'IIlaçáa re'
240.00m. (duzentos e qua

rer.�a metros) de fundos,
tángu!ar, cuja frente se lo

callza na Lagôa do mesml'>
do em todos os sentIdos
com proprieda'des de tercei

nome (leste). confrontat1

Continuação da última pág bremas reteuvos a Univer
de �côrdo com a lei ela .. es sldade, e entre os quais i) da
t.;rao perfeitas e acaba. falta de!

.

·ri
das." vez que a u:����a os'di��:

de apenas sete runcronãnce
SUPREMA HUMILHAÇA\ de categoria para movírncn

tar todos os seus serviços.
Lsto tem obrigado a que a

pequena equipe se ces-to.
bre a fim de que possa ven

cer o acúmulo de serviços
fazenda com que. os funeJo
nárioo permaneçam mui

tas vêzes, até alta. �ài:i.u.
gada na séde da aencr:c.
Como se sabe, recente De.
ereto do Preso da Repúbl!
ca, proibiu a nomeação e

contratação de servidores,
até 31 de Dezembro. De
crarcu-nos o Magnifico Rei.
tor, haver pleiteado do Pres
da República Preso 'de

Temos feito bastante
devo dizer, auxiliado pelo

��!�, ae s��u::alm:�roimp��: nêstes Quatro mêses de e. grande Diretor que aquela

tante assunto. Disse, o Pr')!
xístêncía da Universidade Faculdade tem, que nâc

Ferreira Lima, haver con.
que. foi Instalada a 12 de poupa sacrtüoíos para do.

março do corrente ano. '. ta-re de todo o necessári�
seguido ainda a ilberaçac A� nossas Faculdades, �Ió (oram compradas 100 rnr,

do credito de Quarenta m!· la sua posição. de pobreza
'aas carteiras, e construidos

Ihões, para o
• paêamentr em Que vivlaniJ não cbstuu.

_,. dois excelent�s a�ditOt"l�Sdo �:u?Jento do .pessoaí! da' te o trabalho. Ingêrue 1"jP. .com quadr�s .

movimença
Universidade. veis, com telas de proje-

f
Em seguida" o ,repÓrter. S:�:la�e!:�:e �s:�Of:�:sõ:e;1. çâo,' o Gabinete fotográ�:.

t:�mou a seguinte pergun .

���:' :;:e�:a�ri.��ra F��e��l
.

��r;�i =��!fea:t:, cO�n;;:���
cóm' maquinaria de· amo

pliação e melhoria na fe:.
tura de sUdes..

A Faculdade de Mediclha
precisava, segundo a sua

Direção é Congregação, ce
uma ala para ali funcl:"r
nar o Departamento de a·

�atomla, com �aboratór:os
de parasitologia e microbio

logla.. Esta ala foi constru',
da mediante concorrência

antigo, trabalhar e me de
dicar às causas em que es,

tou envolvido no máximo
em que permitem as 'ui

nhas condições pessoais, e

trabalhar sempre em sllên.

zona rural Q governador
Celso Ranl�s com quem

mantive, em companhia do

piretor da Faculdade, eu,

�endlmento atendeu-nos I'

deu.nos um prédln pré.la
brtcado para runctonameu

to do ginásio; Como nv

era pouco a Universidade
construiu �utró prédio pré
fabricado com 'três saras. fi

cando assim o ginásio de a

p'lIcaçã.o com cinco saras

equipadas pela trntverside.
de com todo o mooüíàno:
Para a Faculdade, foram

adquiridos materiais ne

cessários no valor de alguns
milhões, como: venezianas

para todo o Jade do sol d-r

prédio, no valor de mnne,

res de cruaetrs. Tudo Isso

cio, assim fiz na secreta

ula da Fazenda, nínguem
viu uma propaganda mínua

"Eu não acredito qUI! (lJ
estudantes cetertnenees
que até agora tem mantt
do uma atitude de perreua
decência, correção e educa
ção vão à greve' e desejem
perder o ano e multo uie

nos que desejem fazer
.

em jornais e, agora na U
níveraídade continuo dr
mesma torma, apenas
quando um amigo, COlDO

você vem quebrar o meu

silêncio eu me vejo obrtaa
seu curso passando. de ano
por decreto porque serra

� uma vergonha e uma 3\1

prema humilhação para
nossa Universidade.

do a .dar aos meus conter
râneoa um depoimento do

que está sendo feito, não

por mim, mas pela equipe
que e mvirtude da pesíçdc

Assim estou certo que o,�

estu�antes de Santa Catari
que me deram sou certgn
do a Iideraa

na, acompanco
o que; já rlzeram os da Es
cola de Engenharia rncus
trial, dá Faculdade de Dl
reitc, da Faculdade de Oi·

ência� Econômicas e segua,
do estou Informado da F";t..
culdade. de Farrnnácia.. .vol.
tem às l�ulas e façam suns

provas. 'Essas Paculdad-x
que citei já iniciaram suaa
provas � estou certo, vo. t�

,rão ao .,seu curso norm.:ll

para ql.\e a Unlversldadp NOs sabemos Magnif;(':�
possa ter vida normal e:oa Reitor que a Universidad�

+ ra que a nossa mocidade de Santa Catarina é sem.
possa �manhã formar um pre notícia, uma vez que,
grupo de profissionais que_ dlàriamente há algumJ
sirva a Santa Catarine e coisa de novo no seio da
ai) Brasil, comi) todos nóq

dese[amos que eia sirvà·'.
Int,errogado se em Br:t�

sllia havia tratado apen:",Q
dos problema" relativos J

greve dos estudantes decla

já tinha um. patrimôn!.l i·
menso. Procurei dar às Fa
culdades da nossa terra con

diçóes para funct.onaren.

decentemente, apenas e Im

prescindivei dentro de c..o
pouco tempo. Na Faculda·
de de Filosofia havia a fal

ta de acomodações para o

funcionamento do gina"io
de aplicação, necessário ao

treinamento dos alunos qliE
amanhã serâo professores.
f:sses ginásios servem a um!!

nossa Universidade, 'no qll\.
diz respeito à realizaçô�s.
Perguntamos então qu:>.'
a notícia que pode nos dar
a respeito a da nossa Unt

rOI','lOS o Magnifico Reitor
ter tratado de vários 1'(0

versldade?
Meu prezado amigo A.

maral e Silva, é meu vezo

J

Resllllado do SlIpersorleio Mensal da
SUPERCESTA COLUMBUS J

·-:Ãq�7stã; r;lação '-d7,;-P;es�s� êõLU�prêmi---;;-=-Ul\lA MAQUINA DE LAVAR ROUPA NO II (!ontempladosip0 Supersorrelo Mensal de JulhO, realizado VALOR.DE Cr$ 60.000,00
em concordàntla com a Loteria do Estado de Minas Ge- José Bahia Guimarães - Carnê da série A, n.:> 80.443 -_I
rais no dia 27"·1982: Praça Rui Barbosa, 90, Bambuí, l1:st. de Minas Gerais :

I
./

1.0 prêmio.-.Ult..A CASA NO VALOR! DE Cr$ 750.00U.UU 4.° ,prêmiO - UMA I\IAQUINA DE LAVAR ROUPA NO']
HéliO! ativa ...;_ CaI'J.ê da série A, nO 23.449 - Rua Tiago VALOR DE Cr$ 60.00000
Fonseca, 1�6: CaPQelras, Florianópolis, Est. de Santa Silvio Silva Trevisan _ 'Carne da série B, nO 80.443 _

Rua.1Catarina . José Bonifácio, 530, Mirassol, Est. de Sâo Paulo

V' prêmio.-·.UMA C1SA NO VALOR DE Cr$ 750.UUU,U" 5.0 prêmio - Cr$ 50.000,00 EM MERCADORIAS A ESCO

��:sd�og�:e�reo,s�ouo:"� ;;:;aês, d;a:!r�eBM.t�::'3�::' de
LHA DO CONTEMPLADO I

Minas Gerais J\1:a,:,izlna, Leite GaUno - Carne da série A, nO 49.780
Rua do Couto, 59, Ladário, Est. de Mato Grosso

3.0 prêmio _ UMA GEUDEIRA NO VALOR DE Cr$
60.000,00 Carta patente nO 309 I

Algecira Fernandes dos �ant.os - Carnê da série A, Visto _ J. R. Salvatore, fiscal federal; J. R. Leão, diretor·
n' 43.678 - Rua Bah;a. 21, ,m Brasllândla•• São Gonçalo, .mnte , do ,ortelos

IEst. do Rio de Janeiro

'.iMPORTANTE- ------,--- A COLUMBUS , a. únlo. or.a�ação om oe,"" d,
Natal que da ao .publico a relaçao integral d� todos
os seus sorteios, fazendo constar e com clareza o

va}ôr dO. prêmiO distrlbuido, o nümero do carnê premiado,

Ios nomes e os endereços completos dos prestamistas con·

templados. -

I

O.D9utor .QãLMO BAS
TOS :I SIiNA,. 20 JUIZ
&lbst1tuto � da lã Cir

cunsCt'ição Judiciaria do Es
tado no exercício pleno
do cargo de JuiZ de

Direito da la Vara Cível da
Comarca de Florlan6
polis, S.C., na forma

da lei.

FAZ SABER aos que o pre
sente edital de praça com

o prazo de vinte {20l dias

virem, (lU dele conh.:.:.:men
to tiverem que, no dia 8 de

agOsto próximo vIndouro,
às. 15 horas, à porta do edi
ticio da 1� Vara Cível, à

Praça Pe.rejra Oliveira :aO

10, o Porteiro dos Auditó
rios dêste Juizo, levará a

püblico, px:egâo de venda e

arrematação a quem mais
der e o maior lanço ofere
cer 8Ôbre a. ava.liação de

Cr$ 400.000,00, do imóvel
abaixo descrito. penhorado
a DUNAS HOTEL S.A., nos
autos nO 12 726, de ação
executiva, que lhe move

BANCO CATARINENSE SO
(,IEDADE COOPERATIVA.
CENTRAL DE CR.I!:DITO A
CRICOLA:

Farmácia.
O prédio onde funciona

va à rua Esteves Junior

pertencente ao Hospital dI'
Caridade, estava em pés,;].
mas condições. Remode.a..
mos todo êsse prédio.
A Faculdade de crêncra-

c�����Ôe�!;aSnofU:����oa p�:
Escola de Comércio, láe�
tive e me senti triste e en,

vergonhado ao ver uma Ea
cola Superior funcionar tão
precariamente. Mais uma

vez o Governador Celso Ra

mos veio ao nosso encon

tro doando o uso perpétuo
do prédio à rua João Pinto)
onde funcionava a DlrE'tr.
ria de 'rerres.. Já estamos

com planta pronta para,

�odeiando
.

Q prédJ.?, ali

instalar temporariamente
a Fjlculdade de Cíêncías E.

conôrmcas. Ela terá -que
tro salas de aula no anca

superior para cinquenta ii.
"Iunos, no endãr Inferin

haverá Uma sala CQm sai.

dev-tndenéndente, onde se

rá Insealàdo -c Diretório A.

cII-C\êrrlico, também haverá

saia para o Gabi{lete do Di.'
retor, searetaria geral, bi·

blloteca e reunião da con.
gregação. Alí ficará a ,Fa..

culdade ge Ciências Econ6-
micas até que cortstruatl.lo�
o prédiO definitivo.

E, para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandou expedir o presente
edital que será afixada no
lugar de c.:>stume e .llubUca
do na forma da lei. Dado e

p:..ssado nesta cidade de

Florianópolis, s.e: aos qua
tro Qias do mês de julho do
ano de mil novecentos e

sessenta e dois. Eu,
.

(ass.)
Maria 'Jura'ci da SilVa, ES'
crevente' Júriúnentada, o

subescrevo. (Ass.) Dalmo"
Bastos Silva - Juiz de Úi'
relto.

Confere com o ·original.

Maria Juràcl da Silva, Es'
crevente Jurameritada

17-18-8/8/62Uma área de terras com ..

tl4.000m2 (Oitenta. e quatro
mil metros quadradOS), con ....--- ......._
forme certificado de ocupa
pantes, expe.dldos pela "'De
lcg'o.cia de Serviço do Pa

tl"imônio (1:\ União, rDl Snn
t.:l C:It,:lrinfl, sob 11S. 3 C 1,

Matriz: RU::I SilvCll"a Martins, J3/37 - São Paulo

Fili"-! Cl,l Flol"jallópo!i�: Rua Jerônimo Coelho, 16

63SH DE CAFÉ?
ENT�O PEC� l�FÉ ZIF I

especialmente produzida para
dos 4 Mod-aios da

eo;:;;;�

"�II \��Ut:oUI MONTEREI BElAII DIPLOMATA
270,· 330,· 420,· 1.20 O, �

• Preço excepcionalmente haixo: Cr$ 60,.
• Rigoroso contra/e Je quallilà"cle Ja caJa peça

�

• Escrita perfeifa de 70,000 palavras
�?;,ia_ u.d.t.u.t.��We
pa<4. ""-9""" a.zuL,� e Vfflie..

A DIRETORIA
"

29-7

ESTALEIROS ARATACA S/A
Precisú_se de Caldeireiros e Ajudantes.
Os interessados deverão dírigir_se à rua' Almi_

rante Lamego n o 310 no horário dos 8 às 11 horas.
" .

7-8-62

TERRENO NA PRAIA
.
Vende_se um lote de terreno no praia do Melo

.Coq_ueiros entrado no rua "TIBAU" _ ideal poro
uma construção de veraneio.

Os InteressodGs tratar com o sr. Osmar _ ne�_
·ta Redação.

----...,...---�

(UNICA SANTA CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia-,_ Complexos _ Ataques _ Manias

Problemático' Afetivo e sexual.
Trotamento pelo Eletroch6que com anestesia

Insulinoterapia _. Cardiozoloropia - Sonoterop!a
Psicoterapia.

Direção dos Psiquiátros _

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR" JOSÉ TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Dos 15 as 18 horas
Endereço: Avenida Mouro Ramos 288

(Praça Ere��,il�a Luz) _.:... Fo.�: J7 -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'IDRO ,AULO MACHADO

RiDA rORES-AUXIUAIIES,

MAURY tORro'iS, RUI LOBO ,

GILB''''O NAHAS

_�LABO, �"'R'S, OlVERSOS

eça hoje o 2. Zona;·Paysandú x Atlético
,

O embate q
,

e veremos , ;o��a���O c��aneteT_:�t:�dar:� ������o�:!!���: �a��I�'��; ��m C:;ft��1;10 �:I;�r�t�nidcl11'::I�

UNas
demais nosícõee o Pau tinha e Anísiu. Por sua "i"'Z em que estarão em jogo

la Ramos deverá se aprcsen o Palmeiras ainda não está dois preciosos pontos.
rar como o rêz nas partida .•

, escalado, porem deverá a Ao que tudo Indica. o "-

pelo regfonnl. com a desro- Hnhar provávelmente. co:n uéuco deverá vencer (I r-o

1)('5.0 da cidade e o A�mi· tartes que, assim, farão suas ri tnncar na sua equtpe mos apontar o que sere �;:!� �:r����la :a�:�"ea �� �ã������;n o('n:.'��r(li���:i ��: ���I�doP��ti�I:i:YS�:ld��l!:("
rnute Barroso, Vic('.�amp\) estrelas. sendo um contra duas ou três atrações: o ai- travado em Blumcnau, 1"1" .ro c De Lucas: Oarünhra. que, não atravessa boa Ir'

::r:eapI::�:�ta� a'Olm')a'�o" ��: tado ao nneeol paranàen, qGuUe;inCOha,Ed,evoalda'v'anOt' ::'a��,u:�, �'a'.,a:a'm,qpU,·ado'"'I,�OaIPealnl:,j... possibilidade de vir fi. ren nChl',dO,.ldNOa'nlooL,eal. Anta/li se. Alêm disso, o cíuue a

• , _.. se e outro ad futebol pau· • n. • ...,_ ,_.,

parecer o arqueiro Pamp:r· ., ueucano coru« com os 1;,1,
recedecão da rodada, tstc lista, o que sem dúvida:la fo, alem do media votante Paula Ramos, bícampeàe No c ... tejo de número +res tores de campo e torcida
porque as duas equipes a. rã ccnrucões ao clube bru-, Néhnho. adquirido ao zute de Florianópolis, Um cote. na que teria renovado �. que será travado na capual
presentarão para a torcida quense de. lutar por um tu- bql crtciumense pela soma cem seu contrato do Estado, reunirá as re

presente inúmeras novída, gar ao Sol. de Cr$ 100.000.00. ío entre campeões reg'j,\."!uL; presentações (!e't' auéuco c

dcs. O Carlos Reno.ux Jc- O Almirante Barroso. que O Paula Ramos deverá D O Paula dumas devera Paysandú O confronto cn-

quo reunirá rt�1 csqu-úlras verá lançar em sua equipe encc+rou seus .tretnamentos No préüo de numero ü,'),�· presentar apenas um ele. alinhar aestm ; Ouarã t Pnm tre vtc-s-ampeões devora li

do Carlos ncncux, u'tcarc anis elementos recém contra na última sexta tõkra, deve. desta rodada jnauguraí. vu- mente como a�ração que e plana) J. Batista, r.rer�f e gradar uns iorsederes "U'_!

-�-=-,-ta-i-ar-iD-a-n-o-ca-m-�-eODato-�-r-as-i1-ei-ro-�-e-=OSI�A7:GEo�EHi:��::D����T�OS
�: �:�'���'�iU:� °p�i�;i�"

J
·

(I)
'As 15 horas no campa ra, porém em !lia por três, tento foi bem anulado PC' BASQUETEBOL

IJYHUIS
cio Botafugn F.' R. deu.se a com o chefe da detegacoo lo árbttro acusando imp�
abertura do campeonato. ladeado pelo técnico e p�,,J dtmento do atacante do .11,. Campeão

-JOINVILLE
com a "'presença de ateus ãrbnro desfilaram as dele' uéuco que jogou IllU<',O

VICE _

autoridades dcsport.ívns é gacôes. puxando o cesrne bem. secundado por 6":\,
BLUMENAU

.
(U .. GiIIH'rj() :"\·ah:lJ;. <'I:. co�:�:��:' os paulistas não �o:a���t�;. Música da i-c- 'Ii�� ��,ru�:d� ::;:t:· Ic VOLEI MASCULINO
vi:ulll lIa ACI:S(.·) desfilaram porque ainda Após o Hino Naclon'\l, lesa atuou soberbamente.

nân chegaram ii. Ouennb., com hastcamcnto as bnn [d que os atletas são de ') -, 1.

Ü hom Rema �ne em]' tanoP','r!ls' ':�:�:;u����:�:i�;:. d·o;'�;;, ::��(�;:n:;�;:����',::":o::'
tJ U o jõgo em si, leve :1 se rei o arqueiro Acácio nuc

CO
\

U
. g·uly.re desenrolar: embora reserva de Na�p,

"l'lr!! II "IDOS Nos primeiros minutos, o que nflo Jogou por eSlar

, ,1 li U nervosismo geral tol'"Ol1 c<'nt IIndido constitl1ill.,Y"

, �� t_?rdr de hoje us, desportistas de Copoei
conta tlo·s ralariurllscs, :1" lluíl1:1. barreirrt. com Int"!'

a�sl�tlroo a um L(,m rrcllo de futebol entre os eq� q\lC S(l aproveitaram os m' vrnçõr" m:).p;lllfi(':1..�

p',,,, (h Podlc R"mo desta Copitol e Unidos do Butia
nclro,� para prt'sslon:lr ,1 ... , Barra V(·Jha. (ltU' elil r'lu·'

.A equlp" do Podre ,Roma. com este prélio pre� tn.n-te o 4lo.reo dó' Adclo. 'Iil' llO com:lndo do ataquf', IdO

poro se,paro B rego d') dtO 12 do corrente Quando en
foi o rcs�Gns:iV('1 dll"ttn cio t'�llvcnreu. e fOI slIbstlL"I

�f('nt�ro na CIdade praiano de !loioi o representação
c,',.,ore n nosso favor. com du !)()r João, que dl't! mal.!

Juvpnd do Almlronfe Barroso. Os rapazes do Podre grandes df'tesas, que era." vida no ataql1e.
R. tudo foro"" poro se rrobiltorem de seu último in aplaudidas pejo púbHro :>rt,' AOS 3-1 minutos, COr',lr:l.

sucesso quando f?rom derrOtados injustamente pel� sentí', cohrando uma fa;t", de f·;.

�(J�'al, Ramos JunIOr, em I:ocorobi, pela marcador de Aos 14 minutos, HeUnto ra da área, o faz eom ma .�.

marcou, de cabeça, mas :l (cont_ na 7.n !fú!t.)

(o

Scrú dadn a inn neto (lo..
Campeonato E_,t.ldl,lD.! dr
Futebol r raso d.� classf üca
cão) dentro de mais al=lu,
mas horas. N'l zona f",�
teremos três joeos. to-tos
de suma ímpor.hnnín
No gr-ande ciàsstco da n'.

dada. em arusquo o ctuc:»

--------�-----

•,.
Nos prólllmos dias 11 e 12, a dlfetorlo do

Esporl,.l te Clube PalmeIras YO' reall2:or os FesteJOs de Inou�

• guração dr- suas nova praça de espOrteS", que rell'!nte

,
• mente possou por uma grande reforma. Alargamen

.N,. �� to do gramado plantio de gramo e construcóo dc

�---:- -_ �.Ih � JU 1\ urna or�ulbancado alem da cabine poro � Impren: Isa ('storon sendo tnougurados nesto oportunidade. A

_______ 1 M 8
.

;indo dentrO dos festejos, oS jDgadores d ... olvi-verde
.

O C ! OU," orges --- r�eberãt) os faixas. d.c campeões do cidade de

19621dut!) a eqor,� d n��lx. recepc�anaro,'
hoie em seu r{'�e medalhas polo titulo conseauido do Quadranqulor

morQvilhO�r �'ú °t �nl�nte 'I" Qr�so de iuem dize� Intermunicipal que cantou com o participação d('

tulo móxi�o �o
n

c�ad: e o��� '�o��:o��ss:°P.�:tJ�ri�:dUDes de Irusque.
res, o ('quipe do sr. Camilo Mussi opereceu com des ----, ,

taque, est;JndO capacitado porisso' mésmo a grondé '.

A eqUIpe do ��drma! do Paraná. enviará a lto

foç?nha neste certame que se inicio. Hoje porém, )0.1, fentra dos proxlmos dIaS um �r:'issário com IJ o

Itero pelo frente uma equipe disposto e reforçado por bl.et Vo de ctlntrotar o ovante Ideslo. do Morci!io

j�gad�res adquiridos nos me;codos paranoense e pc:1U Oras., '. ..., . .-.

�:;�â ������d�eglstror-se oi a primeiro grande sur norteP����;f; �:t��:a�fe��c:��a��I��et!'s�adc�u��e�� i
____

.

""'':Il'�''I''''_
tário de Idésio o soma de crS 1. OOO.OOQ,O? com lu-;

O quarto zop'uciro Zilton, depois de noticias
V(1S de CrS 300

..000,�0 e or?�nadns mensaIs de CrS
das mo;s controYertidas, finalmente assinou contro�

25 �OO ao, A dl,retorlo morclllsto. sabedora do fa�lJ,
_j() com o cqulpe do Morcilio Dias, ncio sabendo os �ellbero� �ue s�mente _por três mlhões de cruzeiros
bases dêstc seu nôyo contrato. Porém não é segredo

e que Ides tO sero negOCIado. I

q.ue Os mentores rubro-anis dilpenderam a importân ICIO de C,S 300.000.00 pelo seu ote.odo liberatório. ���'�fo��;!o�oi:e::v:: i�9nnC;;�es hoo�:ui��;osO!�O�u�:
Com o conlrotoção do médio Nelinho pelo Bar boi parOMf'ns.e e p"'ur8ta. Troto-se de Or.ey otocon

rosa, o club� 'llvi-vcrde passou o contar em' suas filei te e Salvadl)r. joaodnr de retonuorda, Outros' ell!",en
rQs. com t,é� jogodores que pertenceram 00 Paula Ra toO:e�:t:�:,O"d�C·':ii�af"'o�·e,P:I:md'q'u..corioa �nlutb'eÕCy·ofIÓt',bo'�,' i,mos, ,campeão Estadual de 1959: São êles o orquel� , ".. .... .. u

ro Leibnitz, o ponteirO direito Helio e agora Né!inhó, seus melhoreS" dias.

IPor suo vez o Morcilio Dias canto com dois ex�pouloí
nos: Sombra e Zilton, também campeões do Estado O r)(;preoarod?r técnico d ... Morcílio Dias sr. •

em 1959. ,,1 Lercio Gomes. ancontra-"e em !toioí, tendo se avis I

- ---." tnu com Os mentarpo; marcilistoc: oferecendo ao clube
A Federor;ão Cotarinense de Futebol de Salóo, du"" eyibirnec: na Guonobara, Os ndversário" seriam

em cOmr-morttcõo à passagem de mais um ani ...ersá� o São Cr;ctóvõo e o Madureira Nado r-ntrC'tonto ft
rio do C'ntidode, estó estudando a possibilldoft de cou decidido.

'

realizar em nosso capital um Torneio Inte,.ligas
congregando diversos S"elec;ães. com a denomit:ação
de Tornj'io Ivo Vore"a. Participariam dos Festejos o,

combinadas dos Ligas de Blumenou, Joinville, Jaro�
guá do Sul. Itojoi Palhoça além 6e Florianópolis.

-. q Torneio serio efetuado no' dias 25 e 26 pro�
"imo.

Â Federarão de Caco Submo"no d� SAnto C:o�
'I'Ir:"o J,!pI)is dI! I'-ecef,er comunicocõo oficial ckI Con
féderocã .. Brasileiro de Desportos yoi se reunir pnrtl
trocar o calendário aora Q tem"A,oda de 1962/63.
O D�Qnrft'll'l ti ser obse",do deyeró ser diyulgodo nos

próximos dias.
I

rinrã�(1d;:�;:�s��tE�:r:���' �eDi�:�;�o Crl�t:r��: I
vnltnró C1 s<> retinir em suo sede provi"ário

..
onortunt

Idode pm nue vóri os assuntn<,; q>rÕ.., debatidl')s, A
reunião estó pr�visto paro às 9.00 horas,

__

&?V.�a.,�;:�i,:o �i;fr��t:r,.:�:ep,!�i��or�:�;�!!:�!
Dêd� fp:ta ... t'1,�b(' t' ...�..,r:"('!\�" ;,,; I"'té(p�"t., Gro.�""-!
"nd .. t4nrá ....nmh"t .... !)"'.flcl'lc ... dn GU(lrl'lny, 10�.,1. !'-In

I'tfiã 30 n dube d" Itoiol poderó l"nfrenttlr ainda em

Ponte: Oraua (4,0 Opera rio. com peGO d. 61, do 'Gnlnó

A I'xcmplo do qLte ocontec�u com o Olímpico
quI' fornl'lLl um COmbinado com o Vasto Verde poro
as di-sputas dr') E<;laduol, o Palmeiras encontrO·se em

estudos cOm n Guorony, de ltoupova Norte visando
formar lamblm um combinado. Por sinal, alguns 'vo
10rl'S d'l Guorúny já integraram o onze principal pai
mcirensc, n0� treinos do. semana, tudo levando a

crer Que oulrO c<"lmbinado. será formado poro dispu'"
� !. -qtl� hoje se inici(1_ Enquanto

(H1Lli U11'11",1 Il('t'lTlatWce r') 'clubismo impossibi
.JífCln·dCl '1!tl' 0'; lH'''C;OS representantes pOssam formar
dl!lGs seleções d6' respeitáveis qualidades. .

\(c,
'� ,.�

Campeão -

BLUMENAU
VICE _

BRUSQUE
VOLEI-FEMININO

Compeão'-
B�USQUE

VICE -

FLORIANO'POLIS
FUTEBOL DE SALÃO

Campeão -

LAGES
VICE -

JOINVILLE
TENIS MASCULINO

Campeão -

, FLORIANO'POUS
VICE -

BLUMENAU
TENIS FEMININO

Compeão -

JOINVILLE
VICE -

BRUSOUE
NATAÇÃO MASCÚLINA

Campeoo -

JOINVILLE
VICE -

BLUMENAU
NATAÇÃO FEMININO

Campeão -

BLUI.'.!'NAU
VICE -

BRUSQUE
SALTOS ORNAMENTAIS

Compeõo -

JOAÇABA
VICE -

JOINVILLE
TINIS DE MESA

Campeão -

JOINVILU
VICE -

BLUMENAU
CICLISMO

Campeão -

JOINVILLE
VICE -

LAGES
, ,XADREZ

Campeão -

JOAÇABA
VICE -

'

BOLÃO

Campeão -

BLUMENAU
VICE -

•

BRUSQUE
ATLETISMO MASCULINO

Eampcão -

OLUM''JAU
VICE -

FLORIANO'POUS
ATLETISMO FEMININO

Campeão -

8LUMENAU
VICE -

FLORIANO'POUS

'" A"cn D! LABUTA COHSTAY.(,

PILO PROGPESSO Dr

IANTA CAtARINA

Ne> SIETOR

ESl'OkTlVO

que, nestas crrcunstãncta s

pesa- muito na balança. d�,�

méritos para a vitória.

O Atlético deverá tom',,:'
assim: Joãozinho; Ciro, Mar
réco e Manoel: Mnrclo P!n
to e Bí:' 'retê. Rogério O�

=. Ronaldo e Brllnh�

- PEDRO PAUL,) MACHADJ -

Arrancam, hoje, os nossos dois representant.,s
no certome zoníst:co de clossifiCaçõo que opontoró
os d�z. clubes que, com Mehopol e Morcílio Dias ou
romot1comente dossif:cados. troyorão o gigaptêscClbatalho pela poqe do cetro �áximo do Estado O

Paulo Ramos bicampeão da Capital dará combate'00
Palmeiras, no reduto do campeão do Ligo Blumcnau
ense, enquan�o ,qL1e o Atlético iniciora a disputo io�
gondo n3 estadia da ruo Bocoiuyo, nesto Capital,
�ondo combate 00 pelotão do Poysandú numa pele
JO I'� qUe os d::s vice-campeões regionols deyerõo 5e'
equlyoler em forço. Sõo dois choques dos moil em�

p.olgontes, esper�ndo-se que os nossos dois tricotór�,cubo,:" se conduz. r Com o suo habitual disposição
leonino. h�rrondo o futebol da metrópole barrjgo""vE'rd(' oue emprí'nde novo botolha pelo recuperaçãO do
galardão tnóximo. Boo�Sortel

x x

Amanhã, pelo manhã, o AssociocãO dos Cronis
tas Es!:o�tivos de Santo Catarina realiz�ró mais uma

r('unloo. �evendo comparecer á mesmo, otendenoo
o

q�� ��,��tees��Ci:lr�:o����saesPr:����a"O�bo�����o
Com 'Js cronistas do capital. assuntos de relevânci�

poro os esportes amadores Será mais ou menOs uma
trOca de idêias e impressões entre o ilustre presider.
te do Federacão Atlético Cotorinense que melhnr
do C:lte �ingu€m está credenciado o fazer uma exp!;:]
naçao sobre o momento E'so::Htivo e os que atrové7:

dt' s�us escritos diários se botem j)'Jr uma Santo C�
, tart�a esportivo melhor e mais prOgressista e por
uma Imprenso esportivo mas coeso e oragazanidr
para melhor cumprir suo missão.

x x

Já aue estamos falando em Ody Varela :o�

n,hecemo-Io desde quandO foi Q"uindodo ó pr(';ijen
�Ia da FAC. Antes disso. f'Jrmavo entre os pqlC03
Jovens ardorosos e entusiastas á espero de, q!Je
compreendessem 'J seu espirita idealista, a sUl von

tade indomável de tobolhor pelos boas cousas,O, en

trou no FAC c�m o pé direito. Estava possudo dos

r.r'lDÓSitCls mais elevodos de pugnar poro dq' à en_
tldode do LarQo General Osóri� uma estru'uro S(' _

Çluro. A batalha do- recuperação do FAC., iniciod.,
pelo tenente caro Possas era c0ntinuodo por Ody
Varejo, porém em proporções tais que em pOuco

\ tempo o f'ntidoc!e que maior número de esportes
controla no Estod'J readquiria o seu prestígio dos
temoos de Osmar Cunho e qon.hovo .:;'lutra vez. IJ

confiança do público es(")ortista de S�nto\ Catarina
o pont0 de voltarmos a tomar ports em todos ('lS

c"rtomes nacionais' dos esportes sob a suo tutelo.
Ody Varela poro tonto cOnse"uir não poupou ener_

qios. Lutou dia e noite auxiliado pOr uma pléio_
de ce eso'lrtistos escolhidos poro .colhér os frutos d�
um trabalho árquo porém eficiente sob todos '::IS

aspectos. No FAC.,· no COnselho Regional de Des_
('ortos, no COmissão Municip::ll de Esportes, no

Grupr) de Trabalhos do Govêrno Celso Ramos poro
estudos dos oroblemos do esport(> o vigor e o inte_
ligência de Ody Varela se faz presente Nos Con_
grpssos dos J?gos Abertos de Santo Catarina foi
seu presidente tendo em tõdos os oportunidades
demonstrado tarimba para os pôstos de coma"do.

Em 1960, qu�do se procedeu, pelo imprenstJ
especialilodo de nosso' terra do escôhlo do "Des_
rortista do Ano" a preferência reCaiu no nome de
Ody Vorelo, desportista por todos os titulas me_

r('cedor dos aplausos. e. da confiança dos que reaL
mente, de�f'iam ver Santo Cotorino enarandecido
no cenóri,..., do espOrte amador do pois. Mirem_'õe.
rr);C:, n'l sru eXl'mplo de abnegação e socrlficio f'm

pról de uma eausa nobre.
x

_
x

Como legitimo"! expressão do futebn� brasil�i_
ro, .... énniunto dI) Santos empotou, 5.0 feira <:om

Cl Ppnnr('1 r<'r 3)(3. alcançando, assim o tItulo
(!� C(lr>1P('õ.., dos Amé'richs_ Ag0rn df'cid)ró ,om o

Benfica, compnão do EurOpa. o lítulo mLll1dlal in_
terc!ubes,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o QUE E'!
Informe_se com a. OIT n·

gência oficial ou a sua A

GeNCIA DE. VlAGENS e tr.
ri a oportunfdaJe de co

nhecer a maneira de vl:;ltar
13 palses na EUROPA com

uma só pnRS::lgem.

ClT
AGENTE OFICIAL DAS ES

TRADAS DE FERRO ITA
LIANAS E EUROP1:1AS
PRAÇA D_ JOSl!: GASPAR,
22 - Endereço TelegrAtjcO

"ITAl.CJT"

São Paulo

Por Walter Lançe
. ;ir'

NO 258

o "New York Times" é um dos malares jornais do mun
do. Tem mais de 400 páginas. Dizem que na red-tçãn já
se encontram prontos. para Imediata pubncccão, os
necrológios dos' homens mais célebres, como Eisenho
wer, crueenteenow, Adennuer e outros. Aeontecenco O
"fatal", bastará colocar data c boro. e poucos minutos

donots o público estará mronncoc do "aconteceu".
----- /

Um rico industrial arnertcuno que começou a, SU(I vida
lavando pratos em um restaurante, deixou a sua Irnen
sa rortuna para a sua espôsn, com a condição dI' ela
passar doze meses em um bar lavando pratos! E assim
qucr-se víngnr por ter ela i) nurtgnoo. durante [I vida
de casacos. a lavar a louça e111 casa, alegandn que êrc
em sua juventude não' fazia outra coisa.

----- ).
Uma sentença curiosa: Perante o tnbunej de Pcrttand.
E.�lados Umdos, compareceu George o-suntvnm. preso
pf)�. ter dlrir�ido o seu automóvel embriagado, Sullivan,
em sua dercaa. entre outras coisas, alegou que nunca

bebe �m dias, de semana. apenas aos domingos, -turnntc
o -wcek ('nrl", o que alias ficou provado pelas tcsteniu
nncs, vizinhos e os seus r-empanhetrus de trabalho. O
Juiz então. contando com esses elementos em favor do
acusado. proferiu uma sábia sentença: condenou Sul
Jtvnn a um ano de prisão. Durante 182 semanas ('Ie es

tnrú livre de seg-unda a sexta-feira iJ. noite. Nos sába
dos c domingos (week end) será recolhido It prtsâo.

'ronno visto muitos anúncios em jomcts de maridos
que declaram de que não se respunsabiltsam pelos dé
ratos eas respectivas eepõses. mas o anuncio publicado
em um jornal de Jecksonvnte, Estados Unidos, por
Jal'k Andrew cotson. deve ser "único"! Diz o seguinte:
"Tenho o prazer de tornar públtcn que, desta data em

diante, volto a ser responsável pelos débitos que minha
mulher venha a fazer,"

Na Boweri de Nova York duas nrmes. espei'l"lisar'!as '·I\:;
na venda de roupas para homens. entraram numa guer-
ru de concorrência. Quando urna delas anunciou que

�'1��I��:aol�;r�i�:a:!�t:�e�i;�ae:en���l����egl'��de:err�� '�

���:s C::PI:��s aVI��i�;S c����'a�:: ��r�a C�:iS��;no de
:t

i
SOldados americanos eatacíanadoa em Formosa funda
.am um "clube de mentirosos". Parti a melhor menu
ra era oferecido um premio c êste foi ganho oe'o Bar
vento Jim Hugh, que contou o seguinte: "Em Oktna
wa descobriu uma espécie de andorinha cujo canto é
tão doce que diabéticos. quando ouvem o seu canto, são
cbrteados a colocar algodão nos 'ouvíoos. para se prote
gerem!"

Escolha roupa

:;\&)jj LINHA
.\ I?ENNER

BRASIL
PRONTA OU SOB MEDIDA

e ,.:w, , conta com .* vermelho

(c ...nA PATENTE N"!'20 DA RAOIO SOClmADE (iAÜCH ... S ..... l

Sõ o maior magazine do Brasil poderia olerecer-Ihe o mos

truàrio de teetdes. composto por centenas d. lindos padrõ.s,
que se eneentrc, ogo<o, no SEU REVENDEDOR RENNER.
É uma excelente oportunidade que Renner lhe elereee poro,
sem vlcjor às grandes Cidades, vestir-se realmente como quer:

ROUPA I?ENNEH SOB MEDIDA
BllS Delgado, de 112 anos de Idade, residente e'11 Mn

nágua, na Nícaragua. matou a tiros auvano Luque. em

legitima deft'Sa. Entregou-se às autorídndos dizendo
!lpr'8 prll'm'Jra-vez -qul"mft!\l alguém e espera que seja
n (I)tima.

Ol?('m flue o hâbito de atirar arroz nOR uotvos depois
da certmônre de casamento, teve a sua origem nu Chi

na, em tempo remottsstmo. Um poderoso mandarim,
por vaidade. pare dar prova de sua riqueza, rêa com

que o casamento de sua filha rõese realizado sob uma

chuva de arroz. Muito tempo depois o costume paRSOU
p:\ra os outros continentes e países, sob a forma stm

bôllca que conhecemos.

Uma senhora de xaurex. Canadá, resolveu enviar nos

I'('\L'i parentes na Europa dores de páscoa. Fêz nove

"cucas", mas notou depois que havia perdido a sua a

liança. que devia estar em um dêlea. Nua quemdo des

manchar os doces, verdadeiras obras de arte, frvlou com

um médico amigo que descobriu o anel na cUf!a nv 6,
por melo de um detentor de metais.

Será uma definição dos fumantes? Não acredito, porque
também fumo: O cigarro é um tubo de papel de fumo

picadinho tendo uma brasa em uma das extremidades
e um "idiota" na outra.

Um recado ao meu prezado amigo Dr. Rubcn� de arruda

R:l1nos. Meu caro Jú: Quer ter a bondade ele transmi
tir ao Guilherme Tai o meu abraço sincero e honesto,
de felicitações pelas vitórias do tal de Mengo, perdão
Flameng-o? Ol>rigado. Quanto ao BotaJogo, êle, O Gui
lherme Tal, deve saber que o bH�aIr!peão carioca está

"descansando" das suas vitórias internacionais, prin
cipalment.e das últimas obtidas em Santiago do Chile,
VE'stir.do as camisetas da C.B.D. - Nada maiS justo.
Esper.lmos; tudo tem o seu tempo. Enquanto Isti) cu

convido o Guilherme Tal a pronunciar a pa1avl'8 que

�e .<egue. E' da IIngtla de Goethe. Tome fôlego. Ela tem

311 letras apenas. lIr,to se o nosso linotipista nno csque- ..

ce!' a1g-uma.l "Brennstoffr:ltionallslerungsaussteJlung"
perguntará. nat_uralmente, que l'el&ção tem esta pala
vra com o '"descanso" do Botafogo? Significa, mais ou

menos. o que se estâ passando com meu clube. Essa

'''exp:1�i�i'to dc· racionamento de explosivos", entretanto,
v:li a('abar. O Botafogo l'E"começará a botar- fogo nos

sCUs JOII."OS, queimando os seus adversarlos.

A V I S O
o Departamento Central de Compras aviso Qes

interessados no çoncorrênclo Público n. 19_05_53
(aquisiçõo de cofres de oço, de que troto o edit.:.1
públicado no Djórjo Oficiai no Estono n.o 7,060. de
30�5-62 e no�Jarnal O ESTADO no 14.441. de

24-5-62) com abertura marcado pa;a 28 de"'iu_
nhg de 196�, que a mt'sma Concurrêncio PúbliCO n,

19--05-53 seró rl'olizoda no dia 13 de agosto de

�����tomento. C: de Comp,"' 27 de Julho de 1962
Herm('s Justino Polrionovo

Presidente
4-8-62

REVENDEDOR RENNER NESTA CIDADE, CASA

Nesta Cidade
o MAIOR

Mt8�lI�E

•

ANDRADA. - RUA FELIPE

Escolha o pocI,604o
.eu agrado,
encomende sua

ROUPA

/?ENIlEIt
PRONrAOU

SOB
MEDIDA
• oulne o .,.dlçlo co..

a bela caneta

SHEAFFEI(5
que ree ró

de b,lnde .

-

• . _ a caneta lhe
será entregue em cal·
xo lacrada. V. mestnO
a abrirá, para 0111.
nar o nota.

SE A SUA ASSINATUR4
SAIR EM TINTA VERME
LHA, V. TERÁ GANHO.
TAMBÉM OE BRlrWE, SUA
ROUPA EM

LINHA
HFNNFR
BRASIL

(S
I

SCHMIDT. 7,\

Il'islitulo Bras;!-Estadcs Unidos

APRENDA INGtES
·Santa Catarina rnõ�..

_

Método _muito eficiente. ministrado por Profes ,

sares cspeciotuodos.
Curso intensivo

Aulas, especiais poro crianças
Préco 00 olcorice de todos os bolsos
Assegure o 5"IJ dcmínio do inglês fcaendc des.,

��ua matrícula no 6 (l andor do 'Ed Zohio

YAZ1Gl-
Tem a grata sotisfocão de cOmunlcor

que os matriculas· já Se encontram
abertos paro o Curso de Conversações de

ITALIANO

CLUBE iitCnEATIVO 6 DI: JANEIRO
A Diretoria do Clube Recreativo 6 de Janeiro·

tem o prazer de convidar seus associados e Exmos'
famílias

_

paro mais uma Noite EI:gonte que fo,-o)
furá reoli"zor nO djo S-do corrente. domingo, ern
suo sede social às 21 horas.

A DIRETORIA

Vende uma coso com 3 lotes de terrenos por
apenas CrS 1.500.000,00.

Uma coso de praia par Cr$ 150 000,00
toda de tijolos.

r cont
..
da 6,A- pág.)

trta e vlolênoiu, nsstnatando

o primeiro tento.

Dai por diante. os cata-'
uenses predominaram e ti·
veram óumas chances .!e

aumentar. por íntormeü'c
de 'rtte. HeHnho e .n.ão.
Aos 38 mtnutos. num ".;

celente lançamen(o \leIo
alto de Hélnho, J:.ão e:l

cobriu o arqueiro minelN,
assinalan:!:. o &egundO tCl\

to' catarinense, escore 'lue
termir!.Ou o. primeiro tcmp::>,
Na fase derradeira. gr\:1'

des chances foram pcrdid,'.S
pejo no"so atpn:'

bora se descnv::>lvendo J�m,

falhava â frentc do arco . .Js

mineiros tiveram tarrll.'e'n

grt'ndes chances de aSilillrl.
lar tenlÇls. Em verdade. ·1S

mineiras dominaram mais

no segundo prl'iCldo, mor

mente após a c:ll1quista Jo

seu iPI d,e honra por inter
media de Sabino em õells
.sima blclclela, inf]efensávd
para Acácio,

E nos minulos flllll.ls,
quase em cima da hora, o

tento de empate esteve
_ oa.

ra .se conccetJzar, não fõs_
se a valentia de Acácio 1\.

rando a bola dos pés do
atacante Tostão.
O gol mineiro foi marc:'!

00 aos 30 minutos,

A vitória foi justa, CO�l.

quanto dura. Em Santa Ca

tarina não há nomes ades-
tacar a não ser o arqu"ir�

VáriOS lotes de t-;':-renos na inici de Bar
/ Acácio, pois todos se CO'l

reiras dêsde Cr$ 90.00000 com �acilidade; duziram muito bem, 'J('�
de pOQClmel1to' rnonstrando bom pl'Cp�l_ro

,

tisico e muito .espÍl"lto de

AprOveite cbmprar o último apartamento do Juta

condimina Luiz G�nzogo. Arbitragem tranquila do
carioca Nuno Alvul'ez HI

Grande
/

LoteQ,mento nQs Coqueiros -

Restam POUC0S _.�

beiro, al1xiiiado pclp gohlll
Uri�tS. Crf's{Tl1le e AllluJlio
1-10I'eil·a. l::tmbém carloc<t.

vinho e Zé Horta - N:m:
No quadro mineiro o me

nho e Nei. Sablno_
lhur at!êt:t foi o meia di-

Darci _ Tostão e Mario Jor.

�:I;:sa J��:fi��l e���:n;���� ge.

fraquisslma, e o ataque..... _

���:u::�la tr���:��il:e�;: C A f E Z I � H O.
bolas para nossos defen�(1 C � �. n '!. I �' O !
res.

;""".____�
Com tres homens l1a frl'o \

conduta dos nossos nuetas.
embora julgando bom o

trabalho do." mesmos, ju;ga
que, se alguns atletas de'
s'tortanéccus fossem coro
caces em dois ou três pcn.
lOS do ataque c oereaa, a

equipe subiria muito de pro,
dução.

O centro avante embc'a

lutador, é IrarJ. � r> lO' .,

armador prende por dem"is
a bola.

O lateral direito discre�o
e o central muito bom.

analisando a te, rtennno. João e Bla, O

quadro de Santa cat.al1nll
tr-ve muitas oportunlClad4l
para assinalar maJs 1I0t"IJ,
o que não fez, por afobação
e algum individualISmo 1e

Riga, Hellnho e Tltc.
As equipes formaram ...

sim:

Santa Catar:na: AcAcJo
- Alegria Zé SI.va - C.
ruca e Orland:J - RlBa e

Nlnlllho. - 'Bla - Barra
Velha (JO.."IO) .- HeUnho •
Tlte. ,

Minas Gerais: Arez10 -

Haroldo - Oraciane To»-

Aquirindo lotes de ferras, pequenos chácaras e óreos
poro indústrias em

BARREIROS

Prepare-se para o Futuro
.

no "BAIRRO YPIRANGA, onde estó situodo o GrÜpo
Escolar locaL

Os Interessados poderõo dirigir�se diretomente
00 ESCRITóRIO DE VENDAS DE IMOVEIS d.

OHo Jul!o Mallna
Ruo Felipe Schmidt, 14 - Sobrado - Fone -

2347 - Florianópolis,
SERViÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO
DE SERViÇOS

RUA CONSELHEIRÇ) MAFRA - 160
FLORIANO'POLIS SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



110 DOS 'BEITORES COM O MINISTRá D'A tlfm:';1\çAO:

re em defes
�

da Autonomia da UniversD
r�"o ESTÃiicr'-o�piOFÊssOR FERREIRA LIMA MAGNIFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DE SANT A CATAIINA

e mais o Reitor Uchóa c.n

=. da unívers.dade E.:;�a_
dual de São Pauío e aiuca

'o Reitor da Católica de Pe,

lotas que estando em .Bn.
silia recebeu um convite \;;50

pecial para comparecer à.

quere reunião", com e=sas

palavras, o Prol. João D!l.vld

Ferreira Lima, Magnífico
Reitor da Universidade oe

Santa catarina, Iniciou sua

entrevista a "O ESTADO".

"O Ministro da Edueacac
que presidiu a reumêoznos
seguiu o professor Perrêlra
Lima _ pediu
que Reitores

�

êreu foi O mais perfeitr» exemplo da...
.

Continuação da la. pág,
lo cio grande catartnense

Vldal Ramos :�mlor uma

eorôe de Fiares, dirig;;!(!II'
<e ao e>'i)refeito de Lagec
emocionada e tnrorma.men

:F!, corno se conversasse com

) ilustre varão.

Retornando ao ev'ao,
prosseguiu vfagem para cs

ta cidade, onde foi apr ..asen

tado ao mundo oficiai ca

tarínense, no pátio do A ..
·

reporte, dírtgfridrs'se cor»

especial carinho ao dr. A

derbal Ramos da Silva, seu

velho amigo. Para todos ti
nha c sr. Brochado da Ro

cha uma palavra de amue,

de, mostrando sua orore»
da simpatia pe:a gente ca

tartnense.

Como já. o }sperass� o

ccnsreneuon da VAP..:G
que o levaria à Capital do

Pais, despediu-se de to Jus
e, acompanhado de SUJ. e�
põse do sr. Hugo Ramos ;J

do sr. Rubem Berta; que
formavam sua comtnva di

rlg,1t'. e à aerona\'e, cone ..e.

,dendo antes entrevista 3-

Rádio Guarujá.

Junto ao monumento do

Ramo;
'{rande massa popular a�.

SiSt.e, a tocante bomena,
lem prestada pelo Primei.
t"o Ministro Brochado da
!:tocha ao saudoso brasilel.

"'omento em 'que o S.,.. Brochado da Rocha, em l.ages, �!c::Joritava uma corôa de Jlôres na seDultura do saudoso

'·.lVidat Ramos Junior, cuja memória exaltou em tocante oração.
-----------

1.�'4 aiJ
Instituto De Aposentadorii! e Pensões

•U:í •9. - \ ilos Empregados ,em Transportes
Foi mu,:o "'ata e ho"msa"�,, E,tado : v',"a' "

.,
E Cargas (IAPETC)

"

"

n:.:':;'�: ::����":.e do Come!rrd de Mi""t,o,, P,of
Edital De Concorrência Pública Para

Amigo sincero e devotado dos saudosos

• Vidal Ramo, J AquiSição De Moveis E Utensilios
E Máquinas E Acessórios

ChamarI:lOS a atençã_..çl dos interessados para o EDI·

���ei�� ������:�N���u��L!C:ces��;i:Sa����ç�oO��
legacia Estadual do Instituto, publicado a fls. 9 do 0.0.

do Estado ste Santa Catarina, de 31·7·62.

A CONCORR2:NCIA será realizada no dia 16 de
agósto as 14 hon.s, no Gabinete do Delegado Estadual.

Florianópolis, 28 de Julho de 1962

WALTER MELLO

Escriturário Nlvel 10 B m.

Presidente da Comissão de Concorrência

LOTERIA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA

RESULTADOS ODA EXTRAÇAO DE SEXTA·FEIRA:

7.170 CRS 1.000.000,00 Florianópolis
4.271 CR$ IS0.000,00 Florianópolis

. se � �mJ Tn"'rr�lT"
::!.72!:J ('l:� 40.000.00

CRS 20.000,00
k'm';:ll1ópoliS

D'Oeste

de cada vez, expusessem, a

situação das suas trnívers,

dadas, face ao problema
Unlversltãrlo Brasileiro,

consequência de pleitearem
os estudantes, um terço nos

jCons�lhos das uutveretua,

des, Congregações e nos

Conselhos Departamentais-

'Todos os Reitores, expu.

seram, com franqueza, às
vêzes rude e veemente à
Sua zxcía. a situação de ca

da uma de suas trníversida
des mostrando, que o 'mo.

vlmento estutiantil perfdl
tamente .:..celtável, pois fJ'.l1
é aceitável para pleitear o

que parece razoável aos E.·_

tudantes descambara para
determinado aspecto. que
não merecia o epteuec dos

Rei·tores, nem dos prores,
seres e que já estava ccme

çandn a receber a opímao
veemente e unânime da tm

prensa Brasileira e do Rá
dto e até da opinião puLII;.
ca contrária, em virtude
de fatos vexatonos que o.

corriam em vários zstacos
Brasileiros."

U?l(IVERSIDADES

INVADIDAS

de Minas Gerais como tam- a comparêncIa de profe-.

bém do Reitor da trmver ..>!. sores e sumidades interna,

dade do Paraná e do Rp!. danais de cardiologia, viu

tor da Universidade do cee envergonhado que certa

râ relatando fatos que não

en','ergonham a classe estu

dannl, porque estamos ccr

tos, como aquêtes Relto"c,S

também estavam, de que

a maioria dos I estudantes
brasileiros não aprovava' a,

quê.es atos que êtes relata

vam".

"Expuseram os Reítorea
ao M!nlstro da Educa��o,
veementemente e prcf.I

noite um grupo de esrucac

tes, proüsstonets esquerdta,

tas, tomaram ccnta da E!:s.

ceia de Medicina onde se

realizava a conferência. c

{te lá não queriam sair. F'vi

ête obrigado a solicitar ;.(!

Comandante da Região que

enviasse tropas para que
de lá desalojassem
estudantes".

gando êstes atos Que as U

,'Vimos essírn 9. expo3!çilo �!:��Si�:�r:Sra� �i���r::�
do Reitor da trníverstdece humilhação de serem tnv»

"Esses os fatos reíataâoa

pelo Reitor de Minas-

PREFEITO DE AGUA DÓCE NESTA
CAPITAL

Tratando de assuntos rm

portantes para o Munlci.llio
que pirige - A'gua DI)(.C,
recentemente cesmembra.

do de Joaçaba - encontro,
se nesta capital o sr. vuó,
ria Amádlo M\cagnan.

S. S. faz.se acompanhar
do prestigioso préoer P,Mtj.
co naquele município, sr.
Lourival Mendes.
Em Florianópolis os hus,

tres politlcos tem.se evísta.

do com pessôas li&"ada�:i
administração estadual, au

J08' contatos, objetivos e

francos, têm sido dos meia

proveitosos para aquela co.
muna.

Ontem estiveram em vis,
ta a nossa redação, Gn...ie
mantiveram palestra cem

o nosso redator.
Nossos votos de feliz pt

tada em. nosso melo.

DOCUMENUiuO SÕBRE JOSÉ ARIGÓ
srllÁ EmmO BESTA CAPITAL

Têm alcançàdo grande
repercussão em todo o pais
as curas obtidas por José

Arigó, de Congonhas do
Campo, Minas Gerais. Es.
te homem, Simples run.n-.
nário público, de rudímen ,

tal' cultura, vem reeüaendo
deltcadísaímas intervençoes

100sem anestesia, €<.1 pessoas
que sofrem das mais diver�;\
doenças. E' caso que esta a

convidar a investigaçao CI.

entifica e por Isso mesmo

o conhecido escritor e jcr
na�ista Jorge RlzzI.nl docu-.
mentou com �0I'lesba. e 110
pressionante tllmagem trlJs.
lntervenç-.ões permitindó a..

que tedos �s interessad,).·,
dos mais diversos ponh's

do pab, possam melhor v�.
dficar a realização do fenõ

meGO medianimlco.

A c::mvite de um gru�o
de estud:osos, o jorna.lista
Jorge R.zzini estará eXlbi:1
do o referido documell�&.

rio nos próximos dias, n3;;

ta capitaJ, dependendo a

data de confirmação daGue

�e escritor. O local tia �xibi

AUTOIIDADE
"O êrro de llbe.rdade t.o"

tal leva ao erro de tirania
total". (PIo XI).
"Saiu o socl9rl1smo mar.

xista do mundo crIado pe_
lo liberalismo, como o vero

me do frut.o apodreciciu".
"Onde falta a. autoridade

morre sempre a liberêlade;
esta degenera em Iice,nça
e acaba p.a. tirania. Po��.
ria resumir-se o que Jpro·�eJ
de nos seguintes têrmo�,
com certo autor: "toda a

verdadeira autorid...ade nao

pode governar senão IIbe�"

dades, a liberdade huma'la
não se pode exercer e se ·<ie,
senvolver senão sob a dir,{'J
ção de autoridades." lCai'.
deal Cerejeira) (Ação D�
anocritlca PQpularl.

cão será a Casa Santa cr,

tarlna, à rua Tenente Si,
veíra, eentnmente ceà:dl

pela Diretoria de Cultt] 3.

da Secretaria de Educar-ao
e Cultura do Estado.

.

DEPREDAÇOES

didas, não só a Reitoria, prosseguiu o Prof. Ferra.ra

mas, também, muitas E.:. Lima _ e o do Ceará ram

colas por um grupo de e" bem, com tristeza, dectatou
tudantes que segundo êles que as suas Escolas esta

díaíam eram liderados por varri tomadas por esses 2S

protls,slona.is comuntseaa. tudantes que apenas 'em
O Reitor de Minas disse o nome de estudantes e lj_<lf"!
mesmo que reeuaenco-se chegaram a invadir a ír»,
em Belo Horizonte um con. prensa trmverettérta do ce
gres""" Jnternacíonal Oonsiuu-t nf' <óI.Q.. '1g.

o Magnifico Reitor, Professor João DavId Ferreira Lima
quando falava a reportagem de "O ESTADQ".

'

RUAS!, EM 100 DIAS,

Prossegue a ELFFA em

seu programa de Ilumina·

ção da Capital. Sexta_fein
foi lIumlpada a Rua Secull

dino Peixoto (foto) e ar.

tem a rua Bernardino Vaz.

Em virtude de defeitos tê".
nicos em nossa cllcherJa
não podemos apresenta�
hoje, aos nossos ieltores, a

foto dos trabalhos executa'

dos na rua Bernardino Vaz

o Que será feito terça t'eira

Juntamenle com as demais
ruas que serão lIuminad::ts

até aquela data.

Programa de lnaugura�
ções para a semana:

HOje, rua Dr. Heitor Blllm
2a. feira 6/8/62 _ Rua

São José; 3a. feira 7/!}j62
Rua Tijucas; 4a. feira EiS
62 - Av. Santa Catarina

O COMUNISMO NO BRASIL
"Nossa PátrIa. não �ode tos nas ruas e praças, (;0,

viver iso!a(!a do resto dCJ mo se já não fossem ori<!llt.a

mundo. Logo, tem de s�.n.. dos por agentes sub ver:>i

.tir os efeitos dessa unldaJe vos certos motins apare:;,.

universai. Se em nossa ter. temente justi!lcãvels. E'

ra a ação dos métodos mar. que êies se Infiltram nas

xistas é mais indireta que reivindicações classlsas, fo

direta. cresce tanto malS mentem e agravam as SI

em ameaçador perigo, bus� tuações aflItivas da mlsé'.'l;l

cando as duas lnterferêIl. econômica e moral, expio,

clas em lutas partldãrlas. ram as tendênctà senti·

mentais das lIDassas pOpll.

provocando confusioI)ismos lares, jogando as contra tu·

politicas, ou dêles se aprOo do quanto representa au:;o

veitando, como tamb� "e rldade a menos que essa ii·

prevalece da cegueira m.n
que dormem pessõas de

importância e de influtm

('ia. social tranquilas ll--'C

agora pO:(]lIC ainda na) u

IUllllllt05 ,�:\llgr("l·

.. ,

sonjele O comunismo, lia

qual servirá de pedestal se

um dia conseguir seus m ... ,

iéfleos IntentflS. "D. Jay!llt;!

IAc;flo DeJl1ocni.lica P0j)!1

lnr,)

(Balneario); 5a. felra !1,,3
62 - Rua Tolentino de Cnr
valho; 6a. feira 10/8/62 _

Rua Vereador B&.tista Pe.

reira (Baineariol: sabado

11/8/62 - Rua São Pet!r::>;
Domingo 12/8/62 - Rua
Garcia.

Por intermédio do meu velho amigo Júlio Ra·

mos, de�o à Cutelaria Jaraguá Ltda. uma indeniza·

ção e uma gentileza, originárias do mesmo iato: o

presente. de uma caprichada faca pa.ra churrasco,.da
sua fabricação.

Produto bom, excelente mesmo, a comprovar

mais uma indústria catarinense,' digna do seu reno-,

me,

Com ela já pelei um leitãozinho para a turma.

Oelxel·o que atê parecia nasc�turo em D.lão de par·

telra.
Com isso resumo meu elogio ao present(' bem

acabado, elegante e com perigos cortantes de na·

valha.
Mas, diz a supertição, que a gente, ao receber a

dádiva de uma arma, para evitar mau uso, deve

adquirt-la simbólicamente, Confesso·me, pois, de

públiCO e ràso, devedor a Cutelaria Jaraguá Limi�a.
da da soma de SO centavos. Devo, não nego, pagarei

quando puder.
E fico com a bela faca, para usá-la para fins pa

cificas e construtivos e nunca para manejá-Ia como

aconselhava Martin Flerro; de forma a que' ai salir,
salga cortando.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


