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Plano de Emergência e-Pedido d-e-P�deres hoje na Câmara
BRASíLIA, 8 (V Àc) - o plano de I" d G E de'emerqencía e o pedido de poderes espe- meIO o . . e apoelras

�!:�:_, d�u�:�;:::I�;S�:t�����o S:;ã�OI�:�: Governador Celso Ramos realiza promessas de Candidatodos a Gamara dos Deputados provavel- •

D·b 1

menl�sh��:F�::;õe�O:s�:�h:�e r�;:::���: presentes dr. ftderbal R. da Silva e deputados I:
nal, ocupando-se desse encargo o titular :

I M:au��s���;p:r'd;:�����o�:sO�ie:�;c:sNce��: Cherem e vo ontenegro
fiados pelo sr. Síbílís Rocha Viana, do vel����ra c�l;��e�aam��, ��- :��-s:a: c����:n�: ��r���
BNDE, Ontem, durante uma reunião que :;: A�:����d�:m��oda R�il� esccjar daquela localida

durou uma hora e trinta minutos, o Minis- Montenegro, Dib Oherem,

teria tomou conhecimento de iodos os pro- �le::�ld�r�� N��������s Fi��� ��UA'b�I�:O�-IA °LO����
[eíos - a sessão consíou apenas de sua gs�a��r�eI1�u'���ilO, PI�l�' ANOS

leitura - e os aprovou,' �:�;t�r ��n&a;Xaerci�t�ant�:
Hoje, às 10 horas, o Conselho reunir- ���',et�I�:I��:= O���':I:'Úb�i;,

se-á novamente para apreciar a redação ::!�:�,:.a�;�,;::ra: :.�;:
final e, às 15 horas, se houver quorum na �:;:�,;a�::;�:,:::n;:;"�;
Câmara, comparecerá incorporado àque- das de oapceíras, prcíus-

la casa para apresentação dos projetos, :':��' d�upnO�ul:r��an::])��O ocrn índízivei satisfação, o

último, às 16 horas reaü- uuc.c cas coras de um

eduoandárto moderno, à

ai tura dos progresso do Es

t,CIW, e como presidente
da Sociedade pró-Desen''
vcrvnnenco cio Estreito, re

í

er ida obra e outras rue

mortas que o Guverno verti

realizando
í

oram objeto de

cogitação de todos os as

sociados, motivo, por qué,
de públácc, elétert.rizav�congratulações

aO�Gover""' ....I' C_elso ;R,u�,o ;1

:.;_:J, bm-C�_ .

\ t1
v LRNADOR (;UMP 'PRO

MESSA DE CANDIDATO

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

autor, sem dinamo, s:)lIl

IDeus Eterno,

No século XVI foi ele o

braco direito da Igreja Ca'

tóli�a mediante a pedero'a
alavanca da contra-Refor'
ma,

O seu contelho, ou al�tes
o seu imperativo preceito,
;oiêste:

capaz de expandir.se no preensão, pelo trabalho, vida, fácil e c6modamente
M/i.udo, 11ivelando os ho- pela fraternização, pela desfr.utada?
111e1lS na sua comum filia- cultura e pela fé, Haverá nobreza e diglli-
ção a Deus Criador e Re- A vaidade e ao egoil;mo, daele nesse materialismo
dentar, sem distinção de ° bravo fundador da Or- corre1�te e moente, que re

raças, gentes, cores e con- dem contrapôs a obediên- duz a:, cria.turas a seres
dições de vida, aia e a humildade, virtudes Que vivem 11ara amar, go-
Loyo/a, fundador da 01'- essas Que levam os illdivi: zar, morrer e, a/inal, apo

dem dos Jesuitas, entre os duas aO auto c01lhecimen- drecer no chão, sem legar
geniais benfeitores da Re- to.

'

um luminOSQ raio benfaze�
nascença, foi um desperta- E todas as coisas, de�de ;0 de sita presença na

dor de C?1iscióncias, para ar "o invisivel microbiano alé terra?
Quai.s estabeleceu herÔicas o invi.sivel sidérlo", - não
?tormas de conduta, seve- se regerão pela obedienaia? LO.'lola não leu por essa

ras, mas subol'dinadas às Pais então não h(werci mesquinha cartilha. Loyola
compensações de um ideal merito no sacrifício e do- 1'eagiu leoninamente ti re

supl>l'jor e di/Jino, 11Iesticação das impulsivas laxação do/S costumes, â.
Para éle, Ó homem, frá- vontades sensuais e mate- desçrença quase animal dos

fiil em si' '/h"estno, tem fôr- riais, em favor das aspim- gozadoras, ti brutalidade
((as íntima!) e latentes, çôes supremas do espírito? selvl�ge1lt do egoilmlO, U.
energias' lJolenciais, cuja Será Que o melhor mentim calva dos ateus
coqrde1i.ação 'podel'ia trans· mesmo "bulenno-iws
1fi�hft'ttd� f't1rm !l11:� C01lqulsTá ro (rr;;].ciro, pela
\[}�UI t:(;lIt'erl�, ,flc, C�!II- boa mr$ll, bua casa, bOl' ycra�'rio

Homenagem ao Prof. ferreira lima

53nto Inácio
O sr, Celta Ramos, Go

vernador do Jo.,':;tad,o, e o sr,
dr. Nel/S01L Abreu, Chefe da
Casa CIVil, associando se
às COmemorações feitas a
31 de julho p. passado, da
ta em Que o calendãrio
agiolôgicO assinalou o no

me do Santo do Castelo de

Loyola, _ compareceram
ao Ginásio Catarblense pa
ra cumprimentareln o Di
retol" daquele estabeleci
mento de ensino, revrno.

Padre Atvino Bertolào
Braun e os demais Teve

rendaI! Professôres lejuitas,
eyara lh�s agradecerem 01;1

ef,ic.ientes /Serviços (/ue, há

Certíssimo andou o sr,

Governador Celso Ramos,
com tal gesto de tanta e

tão expressiva cortesia e

gratidão,
O que mais atrai e l;Ieduz,

na per/Sonalidade do Santo
de L01/0Za, é a farte vonta
de de aço, dirigida, disCipli
nada e obediente (I mn�
diretri: brim defi71ida e

mais de cinquenta a1108, a

Sociedade de Jews vem

ministrando ao Estado de

Santa Catarina e, esp'!.cifi
camente, à juventude cata

rinense, educando-a civíca,
cultural e moralmente,

Usou a palavra o Padre

Quinto, vigário da paró
quia do Estreito, que disse
uuctarmente Capoeiras vi
brar de ategria com O

acontecimento, pois sua po
pulação há longos anos es

perava aquele melhora
mento. uíam, todos, agora,

Usando a palavra na

qualidade de um dos rep.e
.:.t':.:�ar.i.es do V_":'" '.I ua.ic

I ",i�"no no jegtstatrvo es

í.adual, o deputado DIU

Cherem realçou o fato do

Chef€; do Governo estar

cumprindo as promessas
que fez quando candidato
à governanca. em comício
realizado r-aquela locali
d -rie. atendendo as reivin

dicações da pnpulaçào ca

ooetrense renas através
ce seus lideres, srs. Nave

gantes Pires e Nagib .rabor.

Referiu-se, também na pa

vimentação dalí a São rose,
e que caminha eéteremen-

tcovi. na 7,{1. pág.)

U.s 1tO�SOS flagra1�tes foram
tomad..cs por ocasião das
homenagens prestadas on

tem ao Proi, João David
j,'t;;, rei, a Uma, ,;Iayn:JICo
,"",_lvr da (}lln'cl';;iâade de
Sal'l.a Catarina.
No prímesrc, 'vemos o Dr,

Alyizio Bta3i qua11do -prote
ria sua oração. Em seguida,
emociouado, o Magnifico
Reitor agradece as nome

nagens que lhe estauam.
sendo tributadas,
eenao tributadas. (Texto
na s» pagina),

1 .J" � .. � ,. �

I
� ,A Inauguração sábaao

mos, quando inici4va sua último, da placa do urupo
� Escoiar de Capoeiras lnl"_ Promessa ucemsre nac

i
cruçée, ,ladeado pelo prof, recebida com júbilo. pf!JclS concretizada, a pavimcnra

I
moradores daquela rccau. cão da Avenida

....
Mauro Ha..

OSlOc(lào Mello, vereador J, dade. E' bastante velha:. mos caminha no GovenlQ

O deputado Dib Cher ,: NaV�gantes Pires, dr, 014· esptracãc daquele bairro do
Celso Ramos,

indo wçfc.l'-ja suaÓc a-"1

_;flnente
possuir uma

rolrante"ceri11lÔn�'d. j'�f'1i.tal.", Ar(j[�eJI<,tt ,r. .. -ai�a de.�S�ilS
1.0'" 'da·"'�rlls lO' .\.J .�;1, u���s�

.. •

citabelecilltento escolar. d lIagl labOr.
O ocvcmc ceree Ramos

deu ao reter ensino ser:c e

objetivo que se rectamo,

O GOl'ernador Celso Ra-

o Professor Ferreira Lima recebe das mãos do Dr, Alui

sio BIasi um belíssimo relógi'.) de ouro ofertado pelos
funcionários da Unive1'sidade

_ Façamos tudo como se

tudo dependesse de nôs
prôprios; mas confiemos a

Deus a atividade das 'nos

sa[_; mãos e o esfôrço do
nosso espirita,
Eis ai resumido, wn pro

grama de atualidade per,
manente.

Ago/'a, hoje,' mo.i:; IJue
nunca, Amanhã, também

o,
E sempre.'

BAHi,EllWS FILHO

'fi

o TEM coi

��i��;;��NE��g,ir:áltda até és 23�r:�S, ::
dia 9 de agôsto de 1962

FRENTE FRIA: Em curso: PRESSAa ATMOSFtRI
CA MEDIA: 1030,8 mb; TEMPERATURA M.tDIA:·
0900 C' UMIDADE RELATIVA MtDIA: 99%;

PLU-,ViOSII)ADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: Nega
tivo _ Grupos de nevoeiro cumular - Nevoa úmída
- Tempo médio: Estável,

Alividades Governamenlais. Em Fpolis.

...!ti Jlo�lf<\n",
interiClfl da Ilha. que pu
ra,m aos culnadcs do o-,
vême do Estado estão SC'l....
-oo melhoradas.

Capoeiras terá em n.evê
(t seu Grupo �colar,

A coat'nuacão da �s��:'
da em demanda ao ao-c

pô-to HerciIJo Luz é OU',I.1.

obra cem que (t Governo
catarneu-e Iw!,pficiari a

C�p!tal do Estado,

tr-m um gcvôrno que Ol'q
com carnhc os seus mce

rêsses govêrno que ja I';�
muttc per esta Capltal.('11\
menos de dois anos de m

tal ação, Problemas novos o

antigos são ateceocs, 1'!.1.
trc de uma escara de ate-i,
ctmcuto rmontãr'o.

lIIi!!o FOl1lillla V!sila "O ESTADO"

O SI", Atilio Fontana,
Deputado Federal e candi
dato ao Senado da Repú·
blica pelo PSD, esteve on

tem em visita a nossa Re

daçilO acompa_nhado dO�
Drs Olavo Rlgon e Zoe

D'Avilu, oportunidade em

que. nltU1te-ve- cOI'dlal pales
ll.. l L'om IhJ�,;O Diretol' Dr.

Rubens de Arruda Ramos e

no

O Ilustre parlamentar,
falando aOs nossos H('dato
res, teceu con."idcmçijes a

respeito da campanha que
encetará visando a ::;ena

tórja por SanLa Catarina,
"O ESTADO" agradece

1l:� !óI�mltãtló At11m'" '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Em rêsa Edil' a rr

ESiAiJQj.idíl,
R\lã ccnset et-c Matra, 180

Telefone 3032 - Calxe. Posta.! 139
Endereuo TtleliCritlco ESTADO

Dir.tor
RlIblDl d. Anuda Ramo.

a.....••
DpmlaIOl ".mandes d. Aquino

ReGatar.
.Ant6nJo F'ernando do Amaral e Silva _ Osvaldo
"4'lo

Colaboradores
Prof. Barreiros Fllhn - Dr. Osvaldo P..odrili,1Jefl
Cabr:l� - Cid Gonzaga _ Dr. ntcídes Abreu
- Pror. Othon d'Eça - Major nrteror.«. Ju
venal - Dr. Mllt�n Leite tia costa _ Dr. ?'_u
b"n� CORto - Walter Lnnge _ Zurv Mud.'a
do - Lázaro aa-totomeu - 11m�,1'

.

carvnn.v

iJ;.l�i���;' r�����rd'�a��Ose�'l:�;��iio L_:_g�lá-.io
Alh('ri.o de Amorim.

D";P"R'/,AM,';NTO ESPORTIl"O
n"dr.tl)l'; Pedre Paulo Machado
kr'dal,{JI'Pi'! nuottares: Ma'lry Borges, RUI T
V,lm (' onnerto Nnht)S

Colaboradores: vrVER30S
Repr�sentantes

ncnrc_�rn�açóes ê. S. Lara,. Ltda.

�!7: (;��'j��2�ua Senador Dantas 10 5° andar

��:·In Paulo - Rua Vitória 857 _ conj. 32
r'ortn Alf'�rl' -_ PROPAL _ Praça D. Feltcte,

�.,:&I'-; ;0�'��r��;;nJ:�'�e;4;� todos os mu
n "ípios dI' Santo Catarina
An·oH·lo': mr-diante corararo de acordo com a
t:"'foJa f'm vly6r.

'

A'Y"J""TTIHA A"JllAf, _ C1""� 2000_00
\""'"'1)1\ AVI'I.P.,\ C1""� 10,00
A IH,,,,.,in r.!{n _�p rp.'I)o·unbill.'fl "elo� concer
tfJ\ emitlJot no, a,l'Igo� a.t.!fnado,.

.

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

Manchas sardas espmfros?

Leite de Co/onia
e � PClrd wa beleza f

FAZEM 'NOS HOJE

- SRA. LIBERINA AZEVEDO
Com prazer cOnsignamos no dia de hoje mais

� MtC'r:ôo dO') e)(ma sra Liberina Azevedo, dipnís
slmo esposo do nosso particular amigo sr. Antôni')
�l:evcdo. o popular t-otéc" de nossas conchas espor_
tlvas e. oenitoro, do nossO colega de trabalhos jover"l"
Antônio Corlo�; de Azevedo.

Ass'Jcian'do-nlss às manifestações de rcgo�;ic
que lhe fa:om cC'r\.feridas, juntamos os nossos cnm
votos de cr""srentes e ininterJ·upt:.:Js felicidades �xt�n
sivm aos seus den,ais familiares.

-

- sr. Lúcio Veriono do Silvo
.....- fi". J(lime. dos $nrvos Card?so
- dr Airton Roberto de Oliveira
- �r, Roberto Muller

SI AkiQ Luz
- sqa. Regina Maria Ta�ois
- srto_ Isou'o Ruth do Livramento
- sr. Alberto Stuart
- sr.Açj Vieira
- $'::l. Madol;no C Pinti
- srta. \-\'olfrida Abreu
- srta'Mm'lIda RUPD de Souza
- sr. h'ajá Gemide Junior
•

PREZADO L�lTOR:

Poro public�ção do seu aniversário nos Sacieis
solicitamos pre.:mcher o ficho abaixo, remetendo_o
pro (-����ostol. 139 - FJorianópols Se.

Dato d� Nasc'mcnto

PrafissófJ
Estado Civil ....

Nome do Conjyge
Data do Nosdmento
Nome dos Pois

(se ml'nor)
----- ------- --'3

(dia mê� e ano)

� Comecimevo: Sociais

I�nselmo Duarte em Nova Iorque -

S!lvfa a Nova Mageslade, rect�erá
Faixa Sábado Próximo

1 _ A tJ.ljvlm"ntndll '��.

ma na das Df'hllluntrs -ro

'Baile da MenlnaM<>ça' tem

ty"

p"���') ,..d�,·" -nmemarandu

os seus 90 anos.

'.'J

Festejou amver-c

rio ontem a senhora De

srmbarga dor T"'l n-uP'"''''1

P. de Mello izenttar. Ac,J'1

tecuuenros SOciais cumpri
menta cem votos

tacões.

sé: au: a Pe+rosa. A t:"r-

monta está marcada pnrn 7 - O senhor e senti-nu

as 19 tores. A recepcàc .,,_.;,/ roêo Arno aeuer {Cr;�l<ll.
convida o as que será r.os V�1 do..f pre�eTl"'\ n'} 8,'!!('

t:hjbe naval c:mtecerá a� af .. ::t1 dfts DelJutnnt�s no

:!o ho�a!l. Os noivos I!!;,ao or";,'Cm'J sflbado.

de viag-cll1 marcada ,)�rEl

8 � Comem·,rando ldr'"

nova ontrlU re�ebeu ro:wi

rllldos par, rada� dc �l"

que � "rnhor O·car C3:-�'!l

S:l F!lha.

pr d!' uma festa ii se re �

11zilr no prfoximo "la B n�,

cidade de VitórIa.

10 - Com convldado"i eo

pecla's c muitp. ele�ãn:'1<\
aronteceu na residêncfa ciO

c3�al senhor e senhora

Paulo B!luer na cidade ;Ie

!tajal. a m�vimentada r�,

"�_f>'
�t1ndo r]eu se o �<\

ti�l o de CarlOS

Eduar!.,� s�r�v�o d: �1�Pá��CO ::�
a n ttr-!óe't· e1tQ - • .!ndo-- <;

sunto em n:lssa sOLiedarif

II

2� Na Igreja do on-o-c

n"_Ri:> -ea.taar n-i fl o

x'mo dla t.o a benção llU�:

dai da senborta Selma F,;

erelia rom o cep. Tte. J;J

Nova IorQue :onde vã" re:-;l

d:r c!nco anos.

1 "I ',:

4 - E por lalarm:l� "Ir.

I Pa:·adnr oe Prome�a (lVf
eotará cm oo<;"a cidade, MI

p,"meira se>rnana de se:e:n
....

hm Quando rH'ontec�ra ?

fli'.�tivaj do C :l�'11n i,l ti
v{'mos tambrm a tonEm'.\

çà) do;: art.jet3" que dal':J.iI

sua !1r('�en":l·: OdeteL:l.l·"
Lui2a Maranhão, Srma A;
varofZ. V':l.111a O.1"i('O. EIIJ. aj_1
mp. L'ri� ��lelal1l O�'1
M-en:=zes Ll'la Brah. Il"e:-:�

Craemer, Arass.al·i de Oli�
ve'ra. Os atores: Flávit) v,_,

!Jliâc!o, Luigi P:rch!. C�:'
los M:randn S�rg-o Hlngat
Johon Herbert P. PituC3.

5 SlIv:a Hoepcke ,�n
Sill'a a nJva Ra:nha d<J
Clube Do�e de AIl:;}�to. re'p'

berá a fRlxa e hOtn,'llagtl':;
no próximo sábado que:1
do o vetpr:mo Doze dc A

de!ltro de seu vasto plano
de inquérlt-as,' a fl__;latistl
ca do comércio de eXp:lr

lação, quer a do extericr

do pais, quer a interesta
dual.

Quanto a esta última. o

DEE, para atender zos ór

gãos competente:. no plano
nacional, apura. spotHada
mente, a do comerCio de

cabotagem e a do com.érci.o
por via� internas irodovlá·

ria, ferroviária, etc.)

O vulto do crescimento

que se ve� operando no

comércio por vias internas

em Santa Catarina gera,

consequentemf"nte, um vo·

lume cada vem matar de

guias. A prepHat:iio destes

.
cio rm no�sa cidade,.,o Err.
bairador dn França e Eml
baixador da França �e B.i.

éns.

12 - A Turma "Rei to"
Ferreira L'ma". Bacharela;1

comercial lizeram com

(rlle a atual Direção Geral

do DEE apressasse estudos
no sentido da adoção de
técnica mais avançaria na

execução da referida esta
tistica. As�jm, acaba de ser

constituido naquele órgão
de administração estadual

um Grup'o de Traba�ho pa·
I:a elabo;'ar, dentro das
llIelllores bases têcnicas.
um plan:J para a implanta
ção do processo da amos·

liag'cm na apuração dos
resultados do nosso comér
(']o) de exportação jnteres
t:ldual por vias internas.
t - qucl'emos acentuar

- trab.llHo pioneiro em

Santa Catarina, que virá.

Am!CÃO
Mudancas lú�ois ou paro outros cidades.

Serviços de mudancas.
.

Nõ,.., é necessário o engrodamento qos móveis.
Info�""ncões à ruo Francisco Tolentino, no. 34

fone - �805

TERRENO NA PRAIA

d« íi4. da Faruldade dl' "·i

re:�o, pençam seriamente
numa vrac-m Q F\lr:lpr ')

Bar-harelandcs em 10':'J

vila promover chá dancan
t e- e B ngos e sortetc , c.€

vaskwagen

de re. ,.; 13 ,\11'rinha Fe:'ielnl

receoc'cneré a� debutantes

.

�:":""1'�:7..;���;"'/�; ,·,,jitt, . �!,;.�i:'.

vento

de preço nas passagens
DECRETO NO 15�
o Prefeito Municipal de EMPRESA RIBEIRONENSE Ingleses

Fl-orlanópolis, no uso de S. A.

suas atribuições conrertdos

pela Lei Federal nO 2.553 de Bom Abrigo
13 de abril de 1936, e

CONS1DERANDO que ai; Coqueiros
emprêees eoncesstoné stas in êeccão
do servíco de transporte cole

nvo deste Município, em rc 2" Seção
ce do acordo entre as mes-

mas e seus empregados, da
tudn de 6 de [uluo (lo COITcn

te ano, comprometeram-se
� conceder aumento snla

riaJ na base de 25"'�;

CONSIDERANDO que ditas

concessionál'ias, em la de

julho p. pdo. encaminha

ram requerimento à esta

f�afeitura �oJicitando .au.
menta tarifaria nunca ln-e

fi,;!" a 40��, para atender às

reinvidicações de seus em

pregadas e demais serviços

das empresas:

d·) aat'e 01 Menna MO·�"":l. CONSIDERANDO que ce-a

na ra um almoço. O oro-o o cálculo das tarifas 'I. Pre

em cuestão oue é tamotm-, feitura Municipal de Plc-

uma' das rln�;ulr..nte� os.a rianópolis designou uma co

e ns'oea pet- rl'l de nüssáo de técnicos conto.

dr'".IUt'·. bo.,lto vpst'd" dn bei� que ir.iciou oS trabalh�s

A''_'''''!1h'l f'�tfl �,,'11'l ('··r. em 31 de julhO;
f""'·''''' ... ·· ... 113 casa de ;J\t\
da� Han\.

P - (':1Jll ""!l7C'r rn<-;,

t··",,·o� " !ln-v!.'���!'O dr) ';r
n:lv!(! Ff'r�f'tl'a J;m:l n.,;

tor da Un!v .. r�lrlll[le rl,- S

Cat3rl!l'l" 1r1!r:rlo on�tr.'.

15 - Logo fllah às ?O:W
hor'ls n"s 1'31õ�s <lo c l!h-'
I? [fI:! A'!.,�t:l arontecerfl. ...

i"ntar festivo comemo-a�·

do os 00 nno� d') veteran.)
Doze de Agõsto

16 - O n".,"rl'lm"..,I.,
de Relações Públrcas a'l"l

ves do governo d:> ES�"i!"
e em

,
c"laborS(jão rom o�

Dtf\r�01A�s:;}rmdas
rara ('�!

�'-'o
lOS princlptlis fl!m,>;

Cc> � MundQ". A ,:l�r:L
o c ematográflca e.�t'

�l,r('a( a partir de SCll.��

f(')ra lanhã as 20 hO··i\.;

na Pt'aça 15 de N:l9'emhn

freme n Catedr�1 MetrOllJ.

liJ,ana.

17 T;tlUbc,m
mo.. o an;yersnri" cio Dr])!!
tado Ateio F:>nl:\l1a OC'JI'

d:1n ont('m. O Ilustre ti�;m
tado que f,,1 lançado _çanrli
dat::! ao senado da Repúllli
ca. desejamos fellcitacõ�:;.

A Falha
Constante
Agindo sem press� e

sem dalas pl"ede�ermlna
das; expurgandO do seu

seio os fracos e os hesitan

'tes; impondo se o confes�

siunárlo da auto crit.ica. do
ll1edo; ·de.�manletando-se de

escrúpulos morais; doutri
rilsta tornou·se um3 fôrça
monolitka que solapa a

democracia.

T31 modo se obstina, tal

modo está onipresente. que

incute aos democratas co

mo tfÍha forçJ. Industrutl

yel. uma fatalidade histô-
rica.

Mas bUSQuemos no pas·
sado. o reflexo do futmo

Nenhum homem forte,
nenhuma dominação de

casta, nenhuma tirania.

ideológIca jamais prevale·
ceu a tensão Incontida da

pessoa humana. Cedo ou

tarde. ela irrompe e emer

ge mais forte ainda..

Que perguntem a Robes

pierre, Napoleão, Hitler,
Mussolini, Peron e tantos

Vende_se um lote de terreno CIO praia do Mpla J outros.

CO<_Jueiros ent�odo no ruo. "TrBAU" - ideal paro Pois evitemos tudo Isso

u", construçoo de veraneIo. pela simples força do vo-

.' Os lntCfCSS'.1dos 1 rr"dlJ( .com o sr Osmar _ nes_ io. I Ação Dcmonútir:,l pI).

to Redoçõo.
.

pujar)

. An�e:mo l'uart"

D'rc'or do Fi:me Paf{alJr
de Fromr�at alendendo ,�

ccnv!te êo preslcnnt� Kll

nedy let'arã o fl.m prelll,a 9 - Do cronista sorial

�:s n;5t:eje��v�n�:s.Callnes, , :::iOc����:' a·�:�:�ar�t���.

Departamento de estatística pionei-
, ro �m Sant1 Catarina .

,Ó Departamento Esta- document:ls básicos para não há dúvida. colocar o

dual de Estatística, órgão as apu:ações estatísticas Departamento Estadual de
mantido pelo Govêm:l do vem exigindo, para a!:segu- Estatistlca em posição ain-

Estado e que, na 101ma na rar normalidade de a.en da mais de�ta('o.d3 nl} sis-
Convenção Nacional de Es dimento, constante retórço tema estatístico nacionaL

tatistjca, Integra o Hstema de pessoal.
estatístico brasileiro, vem, Tais latos, decorrência
de longa data, executando, lógica da na�ural evolução

CONSIDERANDO que ditn

('omissão técnica em face

ela complexidade d:l deter

minacão do ::usi:l dos ser

vicos
-

de Itb.usp:lrtes cole

tiv'os deste Municípla. sol!

citou P:'azo rasoavel para a

...onclusão dos e;,tudo.;;

CO::J3IDERANDQ que a fim

de a.enôt:.í de llnediato a

Just.l r ...mviàlcação dOS em

Pil::i5udu,> e n;o sendo possi
rei rixa .. centro de 30 dias

v cu_�o dv.s se. viç:ls, como

l,cvU e�tabelec_do nu acur

ciu enLl"e a" con,.e,>s,onlÍl·.as
e seus r::n::pt'etsados, com a

ilM;jsLenCla desta Prefeltu·

ra, Delebacht :Ilegional do
rrabalho, Sindicato dus Con

du�ores de Veículos de Flo

--l'ianôpolls e Federação lnte

le::.tadual dos Roduvlários;

��:ç��:j; : ::t
ficief'_te para a conressáo

do aumento pleitead.J ptlos

empregados d.lS concessio

nárias;
Art. l0 _ Ficam, provisó

rialllcnte, estabelecidas as

seguintes larifas:

EMPRESA FLORIANOPO
POLIS S. A.

Circular A e B
Cr$ 9,00

Almirante Lamêgo
Cr$ 9,00

Av. Mauro Ramos

Cr$ 9,00
C,-,-nto

CrS 9,OU

t,grunõmlca
Cr$ 9,00

Saco dos Limões

Penitenciaria
Cr$ 9,OG

Trindade
.... Cr$

Côrrego Grande
crS 11,00

Pantanal
ItaCQrubi
16 Secção

CrS 11.00

26 Secção
Cr$ 12,00

Costeira

lU- Seção

2" Seção

3:1 secção
CrS 15,00

Aeroporto
1'" Secção

CrS 13,50
2'"' Seção

CrS 16,00

Cr$ 23,00
Sambaqui
la Secção

Cr$ 23,00
2>\ Seção

Cr$ 28.00
3" Seção

Cr$' 34,00'
Bairro ele Ffi.!.imn
••.•..•.•..• , ... Cr$ 11,00

crs 84,00
Cachoeira

c.s 70,00
crs 12.00 canasvtetras

c-s 60,00

eis 10,00
vargem Pequena

C'S 57.00
Ratones

o-s 11.00 o-s nonn

Pântano do Sul Santo Antônio de Lísbõa .

CrS 31.00
Saco Grande -- .roãc Paulo

c.s 23.00

CrS 70.00
Armaçân

Cr$ 64.00

Morro d3S Pedras

CrS BO,OO Art. 2° Em lôc]as- as 11·
nhus os estuoante, p;üz:lri"t'J
de um desconto de 20-:: na

venda de passes. I

Art. 3° - Este derl"f'to
entrará em Vi�OI' na dntn

de sna
-

puhljeação, rt'vo!{!l
das as disposições em r-on

trárto.

costetrn do Ribeirão
CrS 70,00

RlbCjrão dn nua
o-s 53.00

Alto do Ribeirão
CIS 52.00

Fllftnda.
crs 42.00

Rio Tavares
crs 28.00 7 de agôsto de 1902

""�pPI;''''� ''''TTO VIAÇAO .

CANASVIEIRAS
WALDEMAR VIEIRA

Prefeito Municipal

Dl_ SAMUn rn)l�J::i:A--
CIRURGIÃO.DENTISTA

PrC!"��� �- .. - .... :-1 -I.., .. "",I .. ,..1,. .. .,ol"'--:idode.
BORDEN AI ROTOR '5 5 WHITE

Rodiaioqio Df'ntárõO
I"'IQII0t';"'. J: PRO'TESE RII�f) FACIAL

Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

1 () andar - Fone 2225
[x,.hJsivomenta C(lm horas marcadas

/- - ----_._.

Curso Preparatório
Continente

DATILOGRAFIA
ARTIGO 91 IGINASIO EM UM ANOI
PRE.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

I)E_ DATilOGRAFIA
- Baseado nos mais modernos processos pedo�

gôgicos.
- Equ'podo com maquinas novos
- Dirigido pelo:

•

tO:���o;l�i8:J;:�E�����b\VA
Faço suo inscrição o Rua Dr. Fulvio A.ducci an_

tigo 24 de Maio, 748 _ 1° andar
ESTREITO

•

FLORIANOPOLJS

------�------

CASADA ou SOlTEIRA

use

REGULADOR GESTEIRA

---- ._-----------'

Plecisa-se
10,00

DE SALA PARA ESCRITóRIO. TRTAR �OM O

DR. FLÃVIO PELO FONE - 3496

VOCÊ PODEBÁ GANHAI CBS 50.000,00
PI MÊS

VenuedGrcs pua prodalos de grande
aceilação

Escritório de r�present;ções em gl'!ral admite
novos vt'nd€dores em seu quadro poro vendas nesta
preço e no interior do Estado:

.

OFERECENDO
- esclorerimentos si a mercodoritl'
- completa ossistencic
- Comissão si vendos
- ótimo ,Jmbiente de trabalho

14..00
EXIGINDO

- idade entre 20 o 35 anos
- boa opllêsentação
- instrucõo equivalente ao ginásio
- fontes Ou corta de refert?ncios.

Trator n rll'1 Ff'lir� Schmõdt n.o 32 - 1. andor
- Conjunto 1, dos 9"05 J 0,30 horas

10-'-8-62

------_. --__ o

. TERRENO EM COQUEIROS
V('nd-c_se um terreno em Coqueiros - PraIa du,

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

.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o TURBltHÃO Lavrador

p is ainda, frequentar as reu- truldo na sua frágil persa
Mário Lange de S. Thiago níões da Assembléia ou da nalidade sem easatc e de-

Cámara, dos partidos, me- sobrlgado pelo exemplo a-

Quando um moço. »Orno ter-se nos sindicatos, acom- Jhelo e superior envereda
eu, que sente a pressão de panhar os atos dos três po- no vôruce da vida.
maníaca e invisível Que se déres e as iniciativas part.j- E' a isto que está sujei-
está exercendo sóbre o curares as quais possam ser ta a mocidade brasileira se

pais, procura conhecer e contadas de real valor; 15- Dào se orientar pela discl-
e ver mais de perto _ para se em todos os úmbitos, se- pllna, pelos caminhos retos
não contribuir desavisada- íu estadual, federal e até da religião c da escola e

mente, presente e futura- internacional. pelas verdades ditadas pejo
mente, â ruína econômica, Os seus conceitos que pro conselho paterno ou pela
admlnisLmUvn, �odal, c po vinham de sábios que ele- próprtn conscfúnola
nucu da pátria :_ o prece- varam o pensamento e a Nua se iludam os noniêns,
sarnento C o vjgoramonto cultura da humanidade, pa sejam aqueles quc dcsen-
do.� poderes pÚllllcos e pt-i- recem-tne velhos e as suas penham cargos de retêvo ou

'lados contra essas mesmas [détaa, fruto da educação Q mísero trabamooor bra-
pressões, fica por demais familiar, tornam-se impratl sal. A realidade brasileira
embaralhado c conxtrnngt- caveis. Não encontram eco não alemo. prfmordiulmente
do. nem receptividade. por reformas de base OU es.

Recorre prlinelro it Im- E o mesmo moec deaar- wuture como queiram ena-
prensa, onde depara com vara se, perde o rumo e cai, mar. Nem se obterá umare-
notícias e opiniões sõbrc os desgraçadamente no rede- novação sem movimentos
diversos Itens, :I:; quats fOI' moinho romentaoor da� In- de oreem rncrat e rcnzto-
mnm com que uma gtgan- trtgas e das paixões. A 80- sn. Modificam-se as rórmu-
tesca onda de palavras. ctedacíe nrjgura- se-lhe cor las mas não se depuram as

Depois. já se [ulgandu rompida e transviada. consciências. Por isso a a .

bastante capaz, sai às runs Na candura e na pouca uvtdedc ten"1 e há que par-
a discutir com Os colegas fi, experiência dos verdes a- til' de cada Indivíduo, C.I·

amigos e até mesmo com nos ou deixar-se arrastar da conscténcte em separa-

� �:r��le�e�::i�I��a���asdO:� �:l:SOl��:�e��so�u�r��s�o:� ��� �:� a� �����s I�od�����:,�
crise. ma-se em peso morto, como disse Rui Barbosa.
Mas. então, após nlgu- mera máquina que o stm- Para que tôda essa vasta Tang, Juiz de Direito da

• Palnéig mas boas e Intricadas polê- ples apertar de u,m botão cultura e essa enorme in- Comarca de São José" Esta

• Pirrturas de :�ca:'o:e;'�;�:i;u:f��ve v:� �a��:r���o�:: �:r�c:o t��� �:����C!::m���;:o �1I��d s�� ��.�: ��nl��, ��:.arina, na

prof'aqanda conhecer os pensamentos espirita e transborda na mente para dízermos que

• Fai)(.a� dos ntunls abalb;adol:i, e ma sua alma e desa tjvjadn, des temos

EDITALte. mais perigoso e mais . Para os que se dizem ena

t}���f�'�;:;�fi1;�,;'��; "�;;�:�:I�' i d a d ",I p��\�.���,��110 t�:������:o:�I�:�:l�: [::�'::i:��ln;�::��:��U'��I�
to é, potentes bombas de'I mostrou o caminho. Nós é por parte de João Normit·o
sucção da nossa economia FERNANDO MAllCQNDt:S Obtem se a visão inte

que temos de andar. Se o de Souza por intermédío de
que nos tira GRANDE PAR ruo iernondo moc:hodo 6 DEI DM,:e�!��lmento " �::�r::: ��::��7::�s.e t!Ü3

caminho é escuro sirvamo- seu procurador Dr. João
TE da nossa liberdade. Ter nos da luz, que é a sua dou Paulo Ferreira, me foi diriI Econômico 4. - Ordenando as medi I trina, para que não calmos gida a petição do teôr se-I 1. O �ertiglnoso Incre- das de politica econ.omh;O\.! no turbilhão. I

gujnte: PETIÇAO: Exmo.
I menta populacional, mais plenejamento pode prover Sr. Dr. Juiz de Direito da

-----�! :u::n��::S���a�:3,Po;i�eru�� �:seseo e�e��::n�I::eIS�r�'1 ���}�;r�a :ee :oã�z:O����i�:I�i tanto as solk:L<>. 5. - Solucionando os �
rO,casado, balbeiro, I'esiden

ções ao poder publico, qllC problemas que a anal!.�e .

te e domiciliado à rua da
êste se vê na c:mtlnger'(1J determinou como prior:ta Carioca, Praça'" Municipal
de promover urgenLe (. ·,ie rios. permite que se e,;:tlllo de São José, por seu procu-
senvolv:mento. gam os grandes pontos (!", radar abaixo assinado. vem

2. - Sio tant.as as J.spi estrangulamento. J peja presente lntenLar uma

raçôes e os problemas, �ãn 6. E porque assim ht7.;
I

ação de usucapião, para o

3" Trimestre de i!)62 grande o capita. soclai Dá 6.1 � promove um d�'. que, co:n o devido respeito,
I sico a reaiizar, tão proflln senvolvimento equliibraj,

�
expõe e

re.Quer
a V. Excla,.

,lJe ordom do Senhor Diretor do DeJ,lal'tament;";a i das as djstor«Ôe.� c os U011 \! l,al'lllonlco.. • o que segue: a) � que o

Fa\lt:llda. torno. pltb!i�o qUI'. dut·l).n�c o cl,)frf'ntc· II'I��' se! tos de e .... tr:U"I�ulanH!Olo le 6.2 leva a Inlegr:l.C:,i.·, � $10 , suplente, há mais de vinte
pro('t:dt>rá nc ...;lc lJepartalllento ('obr'lnça de impeslO e;

slstt'ma �oon6lnl('0. tt\o \,;� oe tod;l� a,; etonuumm -.t"frl "1CILA_�Do-IllAlL"
-

f2'OTllrtos, por "SI e!Jle\lS' on ... •

taxai> aeillla mencionadas, ('OtTl'spondcnte.� ao 3" trimcs'j ���t��})SC:����l��:Il�o: Q�; ona�.;. _ evita :1S di:;t),.! !;c:s�o::i�I;:.m�ea:��:r�a;.tn"! ��n�:r:n�:n.:�le������. os aludidos impôstos c t.1.xas: dispõe, Que c,Le uesenvQ, Çõcs c as disparidades q'Je, ç�, contest�çao ou oposi-
serão acrescidos da multa de 20�L . v:mento só sera possicvi � não raro provocam o gi

IT aua
çao de. te�celros, de u� ter

Prefeitura Municipal de FlorianójlOlls, 1 de ugós· trav('s da' pro.(r!l.marão. ganl:.'c'mo de aigumas al'{' r r.eno Sito a .r�a da C.ltlo:_a,to de 1962. i 3. � Uma das prlnciraís as, a desc:lplta!:zaçào e ·t Praça MUnlclpaj de Sao

� ju�tHicativas do piam:Ja- marginalização dt' outra,�.

B
Josê, com as seguintes con-

AURI VIEIRA. Chcfe do Serviço de Controle da mento é l:iua atuação w. fCClnt. no próximo .lÚ'� atatas' frontaçôes: NORTE, con-

Tesouraria bre a 'economia em conj� �t>r�l� i • g:�:C:.d�n��n:Il:d;U3� m�a
I

Grlta.se (Xlntra a demo. tros; SUL, confrontando
ra das reformas de baf;'�; com O.mi Maciel, medindo

37 metros; LESTE, medin-

p DOBRE SUAS COLHEITAS!

s roseuctocs em pó ou em liqUidO., Div'ersbs
uoos e tórmurcs p.ol"C o extermfruo de qual
quer espécie de prog.o do tovowo

stv.cíoos Talai e Seletivo eum.ncm os er-
s

vos doninhas evitando assim o tmcroouttvo
trooorno de capinar. Faço uma v.srtc ou

D D
peco mtormocôes aos tconronres:

NfREU CELESTE GHIZONI
Mocidade. Capacidade. Dedicação

A Serviço do Povo

BUSCHLE & LEPPER ·S/A.
'"JOtNV'tlE RUA DO p�tNCtpe. ln
BLUM(.NAU: �u� 8�USOUt. 175

Piífiri�aúc �c
- -

Onietiro-s
Uma campa.nha é umJ es lAÇA0 DEMOCRATICA PO E D I T A-Lcada, cujos degraus são os

objetivos intermediários que
escalamos até o objetivo ,-----...
final: O Bem Comum que

PULAR)

A ORA. 'rhereza Grisólla José. 15 de junho de 1962.
P. P. João Paulo Ferreira.

1) - Antônio pranetseó
Machado. 2): vtrgfllo Pedro

Espindola. 4)..j .

.....: �rnoido
aonckcwtts. 5). José Plsani
Nela. Todos reslderites "C do
mtcutados emSâo José. Dr
João Paulo Ferreira:

de Processo. Não existe re

vagação nem implícita, nem
expressa tA. J. 'lois. ê Pa«'s,
citadas r 3 - Por edital.
com prazo de 30 dias, art
xa'dó' na rede do Juizo c J)\l'"
bncadn um vez no Diario da
.rusuca e três vezes no Jor
nal "O Estado" de Florl3-

nópoJis: a) � Aos tnterns

sndog' tncertss. Essas' 11IIhll·
cacõcs deverão S(,I" !l'i1,."\s no

prazo de 15 dia." contados
de sua aríxacão na sede do

Juizo sob peno de nulidade.
rart. 178. na III do C .. P. Cl

vil), conforme já dlxla, a

lias, o autor do ante proje
to do eieaõo código (Pedro
Batista Martins, ''Co,",*n
tarios" ed de 1941, -'101. 11,
ed 1.940, no Cód_ do Proces

so Civil Ikl.t. Nesse sent.ido.
também, decidiu o Eg. Trlb.
de J. do Oist. Federal "E'
indisoensávei. sob pena de

nulid-ade, decret�da até t'x·

oficio a pUblicação da cita

ção por edital no- prtJzo de
15 dias. (cf. Rev. rlo� Trlb.

142 268). P. R. I. çustas an

nai. Data retro. '1'. n. Tang-.
JW7 .I)e Di!f!i.t.(). E; para gue
chegue ao conheC'iOlento dr

todos, mandei passar o pre
sente edital. Dado (' pas<;a
do nesta cidade de São Jo
sé. aos dez dias do mes de
Julho de mil novecentos f'

sessenta e dois:' Eu rArnal
do M. de SOU7,:).). E.<;crlvrl() fi.

datilograf('j e �lIbscrf'vo.

• oe••nhos
só existe com o respeito á
dígnjdade da pessoa huma

na. Portanto, democréctc.
O primeiro degrau, é o co

murüsruo que combatemos
por mais forte, mais atuan.

DESPACHO - R.h.A.R. A'

conctusüo. Junho 19J{l2. T.

G. Tang Juiz de Direito

SENTENÇA. Vistos, etc. Jul

gn por sentença a justifica
ção processual nestes autos

de usucapião, procedida a

requerimento de João Nor

miro de Souza, para que pro
duza seus efeitos legais.

,Façam se as devidas cita

çÕl:s: 1) _ Por. 'mandado:
a) � 'Aquele em cujo no

me esteja transerj_lo o imó

vel (Código de processo, art.

435 * 2°). Na falta dessa

transcrição junte-se impre
terivelmente, certidões com

probatória de ausência de

transcrição (Arquivo Jud_,
vaI. 80, pago 46, voi. 78, pago

!)\)): bl _ A Fazenda Mu

nicipal na pessoa. do Sr.

Pl efeItq; cJ Aos confrontan
tes certos e suas mulheres.
se casados forem; d) - Ao

Representante do M. P.:

2 - PaI' Pr('catôria ao MM

Juiz de Direito da 4a. Vara

Cível da Comarca de Floria

nôpolls: a) � Ao Serviço
do Domínio aO. Undo de

�eu M. D. Procurador Fis

cal da Fazenda Nacional.

conforme dec. Ipi nO 710, de
15 de setembro de 19311. art.

12, n5.o revo�ados pelo CM.

__L _

cerro. o ponqcc demagogo,
oportunista ou corruto. por
que êle é que, consciente

mente, nos vende ao comu

nismo' ou ao imperialismo_

EDITAL
IMPC-.3TO PREDIAL. ATOS DE ECONOMIA E TAXA DE!

I,.IMPEZA PUBLICA, DO MUNIOIPIO :

·-i

Thereza GriRó[i(/ TfI1/(Jc,
Juiz cre DlrciLo

FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES
CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A 5 I L

contra a das soluções (tos

l;l'aves problemas do povo.
E Is�o ê justo. Ma�, eOIl

clUir daí a Incapaclda!"le
da dell1:lc!·n.cia ê falsear a

verdade. Acusar, demar.a:l
autorldadc para fazê :i:',

,Que autoridade tem quem
nãO dn. solução em seu pró
prio país'! Que autoridad�

tem uma ideologia que a.

pós tantos anos de comprc:s
são para implantar �U;I

doutrina acaba e�palhamlo
folhetos como os que a Ale

manha Oriental espiH!';!
mau agora: "Se Você teu

clona passar suas fà;�s

aqui. traga a maior quan
tl(lade posslvel de gênerr,s
o..iimentíclos, prínpalme ....
te batat.a.s!!"

Bom, o paralso )JIl.·:)let�
rio. Mas traga baLatas'

(Açào Democrática Popu
lar).

do 54 meLros com um cór-·
rego, conhecido por Rio dn
Carioca; e

-

finalmente ri.

OESTE, medindo 33 meLros
com terras de Antônio J'l'an
cisco Machado e com terras
do Grupo Escolar Francis
co Tolcntino; b) � que no

terreno usucapiendo o su

plicante construiu uma ca

sa de material'onde reside
com a família; c) � que
o terreno referido tem o

formato' de um trapêzio e

a área de 1.435,50 metros

quadrados; b) � que não

possuindo o requerente títu

10 algum sôbre o imóvel em

pauta, quer adquirir o doml
nio do mesmo com funda
mento no art. 550 do C. Ci

vil e art. 1° da Lei na

2473 de 7 de março de 1955
e na conformidade dos
arts. 454 a 456 do C. P. CI
vil e s/paragrafa unlco; e)
� Assim requer a V. Excia.

Os estudantes têm rcin se digne ouvir os depoimen
vindicações, lutam por ell\s tos dll"s testemunhas abal-
com o entusiasmo dos ln:) xo arroladas, que compare-
ços. e devem fazf;o. To(!� ceram independentes de

Via, pouco maduros n3 vI i�timação, para a justifica
da. são desavertldos COr"!. çào do alegado, e feita es

tra a .. e:lisas subreptic::;ts ta e julgada, se procedfl na
Mal dos que iutam de peih conformidade dos arts. an-

aberto, viseira erguida, �:��r�:�� o 6���:0;ot��cônscios da justiça de se\1�

obJetivos. Ag�ra, porém. lia �r����te�i���-ssem��h�;��tidos pela exploração po;i·
se casados forem, para o

��C:;, es�:�à:e:b:�n�al�s. C1�. que, após o trámites legais
. ser· a presente julgada pro-

1'0 estão se guardando da
cedente por V. Excia. podentocaia. E ê por isso Que Jà do o requerente adquirir o

há repúdio a certas dirl::
competente título para a

ções que exploram as r(!ln' transcrição no Registro de
vldicagõe.� e o juvenil esp'. Imóveis. Protesta por todos
rito de lULa em benifki') os gêneros de provas ad
(,ie Ideologias ilbertlcldús mlssivels em direito, bem
EI,� o que representa' a \"i como o depoimento pessoal
tório.. de Brusque, onde '):;j de quem a contestar. dando
cltmocra ...."l.s venceram &Ill fin"3.!mente o ....nlor d� C"!"!i.
pIo c d('cÍ!;iv:lfllen(.('. (A':,l� "100,00. Nos termos cm quc
Drmorr:'!ti('a Populnr) E. e A. defeliment.o. São

A Verda\de
Sem Demagonía

Para Deputado Federal

{ \

TRIBUTÁR AR�ADA
EM

RECEITA
1960· ..

,

SÃO PAULO
RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE

I TE ROI
C ITlRA
BEL'
FaRTA -ZA
VITORIA
MACE lO·
ARACAJÚ
NAIAL
JO PESSOA
GQ NIA

o LUIZ
ANAUS

.

L OR/ANO POL /5

7529044000.00
,I 146 276 000,00
926699000.00
90306600000
781210000.00
431300000.00
339870000,00
271950000,00
245640000,00
141 044.000,00
I 36.249.000,00
I I 1479000,00
I 02 7 I 6.000.00
71 185000.00
63740000,00
62.649000,00
56300000.00
51.698.00000
40607000,00
16 330.000.00

o'

.I?

APENAS DUAS CAPITAIS TÊM ARRECA AÇi!'
FLORIANOPOLlS. TERESll'Ill E CUIAS

INFERIOR A E

fl r.' �rv/CIPE:
AJUDA A COf,fBAER OS QUE SONEGAM

IMPOSTOS:

SEM MAIOR RECEITA Ni!'O ,ERÃS MELHORES SER VI ÇOS••
Orlando

'

. Bértoli
PSD

,�
".....". ,.. itL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Quortcpoçtnc

AQUISIÇAO

deFQ;��, :�ai:
e maceneta, conforme
ostra existente nêste De

menta, Unidade -

Quantidade _ 300.
n - ES'I1PULÂÇOES

Interessados deverão
reseater os documentos
clonados a seguir.

1 - p.roposta, seladas
baa as vias com Cr$ ..

. 00 de eêlo Estadual e

ais a Taxa de Educação e

afrde de Cr$ 10.00, por
lha, em envelope. recrie
o e lacrado contendo:
a) Designação do nome

dereço da firma pro·
ente:

b especificação a mais
talhada possíve.l, indu·

nre marca, do materiaL
W} se propõem fornecer
c) preço unitário e gIo
aI, com a explicação de
ue estão OU não incluldas

despes"!! de. impôstos,
taxas, fretes, carretos, se

uros, etc.;
d) condições e prazo de

entrega do material, no lo

cal indicado: DEPARTA

MENTO CENTRAL DE COM

PRAS, Pç. Laura Muller.-
2, ou local.pelo mesmo de:
sl.gnado, onde será procedi
do o '"exame de recebimen

to;
�

�1õ(\Ç��l\���m��ãc:nh:
nornias deste Edital e da

Legtilação referente a

Conçbnêndl;1s.
NarA:: Serão recusados

os materiais com dimen
sões' e out.ras taracterlst'.
eas 'aquem das especifica
çQ('s: o· que ocasionara. exi

gencia de substituição, re

w,rada urgente, chama

men�w urgente. do segundo
eoloeaqo, exigência da dife
rêt\ça de preço pelo falte.

.3 - Em envelope separa
co, contendo os dizeres
do Inciso anterior além do
têrmo DOCUMSNTOS, em

caracteres bem destacados
encerrar-se-ão os doeu
mentos comprobatórios de
identidade e Idonejdade:
a) certidão de Registro

na Junta Comercial ou

Diário Oliclal que tenha
publIcadO o documento de
constituição;
b) atestado de tdonerda,

de, passado por Banco ou

duas firmas de comprove
da idoneidade comercial;
c) prova de quttação

com as fazendas Estadual,
Fede.ral e Municipal;
dj procuração, se for o

caso, passado a pessoa re•

presentante do proponen
te ii. abertura das propos-
tas.

!

4 - Os documentos acl.
ma (ou parte del�s) pode
rão sl:r substituidos pelo
Registro da flnna no De

partamento Central de

Compras do Estado de
Santa Catarina.

5 - As propostas deve
rão ser apresentadas em

duas vias, com a rubrica
dos proponentes em t_odas
as paginas, seladas na

fonna do item I, deste Ti

tulo.
6 - Os envelOpes, eonten

do propostas ou documen

tos, dp.vt!rão ser entregues
no Departamento Central

.
de Compras, ii. Praça Lauro

Muller, nO 2 (fone 3410), a

té às 14 horas do dia 27 de

agosto de 1962, mediante
recibo, em que se meLcio
nará dnta e hora do rece·

blmento, assinado por fun

cionaria doD.C.C.
7 - As propostas serão

abertas, \ às quinze horas,
do mesmo dia 27/8/62. por

funcionarias des:Ignados pe

lo Presidente do D. C. C. e

na presença dos proponen·
tes ou seus representantes
legaiS.

.

8 _ Abertos os �nvelo

pes, cada um dos .nteres

sados tem ., direito de

apõr n sua rubrica nas

AVISO
Deparlamento Cenlral De Compras
Edi��.tle Concorrência Pública N.o 18-05-52

IJ fi>eportamento Centrol de Compras a:-,Iso aes

Interf.0s
no Concorrência Público n.o 18_05_52

(aqu'
-

� móveis escolares poro o GInásio Indus_
trial e$idente Nereu Romos", de Itojaí de que

trat��ditaJ publicodo no Diório Oficial ·do Estado
n. 7. ,de 7�6---62 e no Jornal O ESTADO n.o

14.4 de 25-5--62), com abertura marcado

para 27 de junho de 1962 que a mesma Concor_
réncio Pública no 18-05:"""62, seró realizada
dia 20. de' ogosto· de 1962

Depat!ttfm�nta Central de Compras, 21 de julho, 62

,j�
.

O ESTADO _:. O meia a'nÚgo·'DIÍ\.rio d. 8ant� CatarIna

Dr almar Zomer

------- ------.__ ._ .._-

FloriaMÔIJo!is,

I í:l!1Ik';ati-=

MÉDICO
OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA ADVOGADO

CLlNICA E CIRURGIA Escritório especializado Iml

ESPECIALLr\I.".AO NA .....UNICA PROF. Ques�ões trabalhistas.

JOSE K;jS DO RIO DE JANEIRO Admlnlstraçáo de benJ

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS imóve:s. Defesas flsc:l. s

HORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 horas Rua Felipe Schmldt 14 -

Pela manhã, hora marcada. Inclusive aos sábados 1.0 andar � Fones: '2511 .....:

Telefone: 2989 ').216.

CONSULTORIO -

Rua.
Ten. Silveira 15 - Canj. 2031--"-------A-Y-,-I-S-O----- EDIFICIO PARTHENON

I
-- .__ .

.

�����oa:���,�nd�e�����o :� I ���4�S
DR. �f�;���6�OO G A DOS I�:������O�

O Departamento Central de Compras avisa aos DR. MOACYR PEREI RA. Exmo sr Governador 11'

interessados na Concorrencia Público n.a 11_05�4S PREVIDENClA SOCIAL: - Recursos a Juntas de Ju! ,Estado e sua esposa ao dr

(aquisição de tecidos diversos poro O Hospital Colo_

gomento.
e

Revis.õo.
Apo�entadorias BenefICIOS etc

I
Renato Ramos da Sllv t

nia Santa Tereza de que troto a edital publicado no QUESTõES TRABALHISTAS
'

aos srs deuptados Ivo Mon

Diário Oficio I do· Estado n.o 7.059, de 29-5-62 CI'VEL e CRIMINAL 1 tenegro e Wag"r GomEls c

e no Jornal O ESTADO no 14435 de 17-5-62), Rue FelIpe Schmldt no. 37 - 20. Andar - Sala -4 OUtloS, demais pessoas que

com abertura marca!i!la para l� de' junho de 196:',
- - os visItaram, Direção, I�.

que o mesma Concorrência Públiéa n.o 11-05-.49 mãos e Funcionarias j.a

..,ó ,"olhado no dia 22 de agosto de 1962 rSfALEIBOS ABATACA SIA C..a de Saude Sao Sebas·
tlão, e em especial ao dr

Departamento C. de Compras. 27 de Julho de 1962 Prccis(I_"e de Caldeireiros e Ajudantes. j Hen�ique .P�lsco Paralso e

Os interessodas deverõo dirigir_se à rua Almi_. Irma Olivla, por todo "

HerrY\(>S Justino Patrionova ronte Lúm:!go no 310 no horário dos 8 às 11 horas. COnfOl'JllO, atençáo disp;!ll
Presidente

. -

7-8-62

!
sados quando do Intem:l

4-8-62 .
• -- menta de sua esposa PhLo

mena, Internada em ' 2-1,6

_ VEN'DE ..SE e tendo alta em 31·71962

r O TRULHA fO(I'\IlR
. A todos a familla pe::li10

_. RA DI PA : J UII: O Von.em_se 4 casa>

S.itUOdOS
à

.ruo
Cons. Ma- cada agcadeoe.

�
,fru, I�os. 67. 78,80 (' 81. Trolor com o sr. Arnold") BalTa Clara (Angelina)

. Buch. 'él agosto dc 1962.

'POLICIAL DE URGÊNCIA fEL. 3911,
-

,___ _

15/8/62'· F''''''';o Goep",.

.• '
,.," ,"'''',' .;i;L'i>;.",�;i1t!>:�T,;ltl:l:i�st:�;g! - ,.' , JO-H�, .,

aHamento entrai de Compras
ai de Concorrência Pública N" 09-06-58
partamento Central SO, caução futura, suspen
pras (D C. Co), de são do registro de fornece-
dade com o art. dor, etc.
m, do Regula� 2 - Na Ptl:d;e externa do

aprovado pelo De. envelope contenedor da pro
SF-25-08-6l/382, posta deverão constar os

público que tará ree- seguintes cOzeres: CONCOR
no dia 27 de agosto RENCIA PUBLICA NO
1.962, na sua sé- 09 06 58, (AqUisição de ma

Praça Laura Muller. terial para a Penitenciária
1 (fone 3410), CON- do Estado),

NCIA PUBLICA, nas
ções seguintes.

I _ OBJETO ri"A
CONCORRENCIA

Hermes Justino Patrionova
Presidente

Á_A--62

folhas de propostas dos

demeís concorrentes.
9 _ As propostas tmodê

lo 001, à venda na Impren,
sa Oflr.lal do Estado), de
verão obedecer às condi

ções estabelecidas neste

Edital. nas Instruçôeà cons

tantes do verso das mes-

condições, será dada pre.
2 - Em Igualdade de

de pagamento.
rerêncte à firma estaoete.

cida no Estado.

Vlplomado pela Faculdad,

Nacional dc Medicina d.

Universidade
./
do Brasil

Ex Interno por concurso ue

MaternIdade Escolar ser

viço do Pro.�. octevíc R'l

- O desffie de modas
em residência partícuter
conforme venho notcllando
será realizado na restdcn
cla do casal dr. Colombo
(Daysej SaIles, em bem'
neto do Hbspttal "Santa
Catarina de Rcabilltaçao.
Ontem ncou ccmbínadc a

reaüzacâo do mesmo C071l
a senhora Day'.� S::I.11·"
que vai prestar valiosa ':-:.

laboração na referida t!arq
panha. Este accntec'm

é Inêdlto na nossa clda le
que está obtendo gra-t.te
recuperação no mundo < ')

c-al ücnancncntene.

Ontem. esi.ve em Bru�

que, sot.cttanüo raeenoes
par ao rererrdo deefhe e

contamos com a rolaoora

cão de Magte Boutlque e

de outras nI'- -tnda varncs

iremos solicitar.

Hoje, no Clube 12 sera

realizado o jantar de coe
fraternizaçáo; S!lv.a rloc

pcck Ramos da Silva, a -.0

va Soberana do veterano,
receberá a faixa slmbOll'�S>
de Yara K. Blttencoutt.

Conheci em Brusque ,

dr. Josê Mascarl, têcn!ro
industrial de São Pau Q,
contratado pela firma �te

naux cantor de melodid.s
napolitanas e vai partI.:.
par de uma festa naqlJcla
cidade, em beneficio 1\0
Circulo Bom Sam!lritan

Hoje, às 17.05 hs. JJ1a·

rei na GuaruJâ para a:>r,'

sentar Radar na Socl�r19.
de.

O dr. AI�-Lobo"' e' o

lunlsta De Meilo Blunl'·,
nau particIparam da Ch 1r·

rascada oferecida ao Coul

de Fpolis no "Fala ra.a"

do Prefeito Ciro Gevae rt.

A senhora Joy Lync.t.
Diretora Instituto Iãsll!"Y,
nesta captel. recebeu cor.

responcencta do Diretor de

Relações Púbttcas do ln.
trtueo Iâslgy. sr. Marcos Fi

chbein. em Põrto A:egl":'.
confirmando o prêmio de

uma viagem a Miss "2"á:-;·I;Y
e acompanhante. que '·Por,.,

escolhida na Festa da Sue
ter próximo dia prfmeirc
de setembro.

Nair MI Laurinda, o-o

to elegante da "Ftortacap",
pronta para o' "oebut" no

Clube 12 de agosto, próximo
sábado. Filha do casal Dr.

Mario Laurinda. êle mem

bro do corr-emo ne'tberan
vc do Lira Tenls Clube.

O grande vtonntsta O

táclllo. Amaral vem al E'

po.�ivel que e�tará. pre��.�.
te no Baile do "12". Vall!,'s
apre'entaá·':;- nesta cap:
hi durante urna semsn".

Voces vão gostar do ".shaw

Uma professora dipla
mada na Soclla, vem n (5

ta. eapit�l, por Inlerm'Jêl!O
de'ta coluna, fazer t.1l1

Curso de Boas Manelrac: ...

Es� durará. apenas doze

dias, e na ocasião ensaiará
o desfile de modas na n;�i

dência .da sra. Dayse Sa·.
les: _Aguiltdem ...

Maria Lulza e Astn1

:���loo::�ru;:!:strl��
RolBnd Renaux, fizeram
wna excur�ão pela Europa,
percorrendo-nove palse\

manb:l MUSICAL

portugual, Hespasha, j'ran.
ça ttáüa. Alemanhã HC'>

la�da, gelgtca, Suiça e DL

namarca..

Cp.n1.rf) ron•. se:M
às 3 - 71/2 - 9Y2 hs.

For.e: 343.')

PONB 343&

Maria Lulza a oco.unist 1.
A cidade que mais gustct
foi Veneza, Paris a muts

bonita de todas as cídaríes

que conheci, achei linda a

catedral de Burgos na Es.

panha; conheci o ramoso

Museu de L'Ouvre na e.a»

ça, cem duas famosas p'n
turas. As mulheres ltalia

anas são elegante e lindas

mas a �denamarqueas e

espanholas tambêm sàc

bonitas. Eu só penso ern

voltar !Jara rever tudo

quanto fvl de maravlLlul�O
na velha Europa.
nísee Astrld a viagem tal

maravilhos-a v'mos muwa

cousa de bonita que não e

possível relatar tud opar-i

a sua coluna, devido a

quantidade de novídadnsá
ficamos emprenclonada�

com a beleza das cidades
de Compenhau, Parta, Ve

ne?:a; mo.üel mais de Oe

nova, conhecido PartI) da

Itâlia onde se observa o

mais belo veiudo do mUlJ.

do.

AS mulheres italianas
são as mais elegantes, (! as

mai bonitas a dl"namarqu6
sas (loiras). Nos�a vla!!"�
pelo Frederico "C' comole
tau que foi" de melhor na.

nossa pr""':nelra excur�ao

peia Europa. Ag�emoS
o� n,�sos pais pela oportu.
nidade que nos deram de

conhecer o que tanto I"lf'�e

jamos ver de perto a BurCI

pa - De fato notei a $,,11

dade e a alegria das duas
finas mor,as da socledacir

�a:i���S�n�U:(t:�::e:
suas amigas udo o que vi

ram doe belo excursão qu,
fizeram no velho mum.lo.

BAR
. 'ARA UM BOM PASSA TEMPe COM SUA FAMIJ.IA - REUNIOER BOC1AIS

UANGANTES COQUITElS - FESTAS' DE ANlVERSARlOS - cRA

Alan Ladd

Jeanne Craln

GUbert Roland
EM

GIGANTES ElI-I LUTA

Censura até H .anos

DANÇANTES - ETC.

-'.NVÁ.H TERREO'OO ROYAl:- .HOTEL '- Te}. 2515. (Portaria)

rl�fMl� carlazeslO-Óia
--BAiJBo.S·

- ':ille GL05IA
E!ltrelto Fone 8252

Sylvla Syms

Hardy Kruger ás 7Y2 - 9V:z hs.

Spencer Tracy

Ingrid Bergma�

Lana Turner
EM

o ME'DICO E O MONSTRO
.

Censura atê IR anos

ri" .. lMPEBiU
Estreito FODe 8295

3 - Em caso de absolu-
ta igualdade de propostas,
será sorteado o vencedor.

drfgues Lima. E:rjnterflO

do Serviço de Cirurgia co)

Hospital I.A."P.E.T.C. do RII

de Janeiro. M"idico do H).";

pltal de Caridade e da MI:!

ternldade Dr. Carlos corres

PARTOS _ \)PERAÇOF.�
r,OENÇAS DE SENJlORAi
- PARTOS SF.M DOR pelo
mêtodo psico •.Jfofilatico

Consultório: Rua Joao P.lI

to n. 10 - das 16,OO·à.!.

18,00 horas. Atende �o,�

horas marcadas. Telefone

3035 - Residência Rlla

.ti •. ncl"al RittencOllrl, 1111.

Ronald Lew!s em..:

"SATA A MElA NOITE"
Eastmancoior

Cen:::ura ate 5 anos

CiDe 'In
Centro

às 5 e 8 hs.

Dick Shawn

Diane Baker em:

O MAGO DE BAGDAD
ClnemaScope _ Tecnicolor

Censura até 5 anos

CbleBOn
ás 8 hs.

ãs 8 hs,
BllI Traverfl

Vlrglnia McKenna

..Y�nne Mltche:'" I. .!

EM

"'CONFLITO 'DE DUAS ALMAS·
CenSura atê 18 anos

Spencer Tracy - Burt LancasleI - Rl.
as 8 hs.

Judy Gariand t

chll.rd Wldmark - .ldontgomery CHlt-

MarI�ne Dletrlch � Maximilan BcheU -

Tecnicolor "JULGAMENTO E1\"I NijItEi\lBERG·'

'�. "" 'Cerisura atê 1� anos. .. /.

,·;:I:�.·�:.�:.:2�i��.;t��$

mas bem como às exfgên
elas do Decreto nO SF -

25--..08-61/382, de. 1961 e

demais disposições Esta
duais e Federais sôbre

4 _ A Concorrência po

d�rá ser anulada, uma

vez que, tenha sido preteri
da formalidade exprea
samente exigida pelas re

feridas Leis e a omissão
Concorrências.

Importe em prejutío aos

concorrentes. ao zstado ou

a moreucace da Ooncor
rêncta.

5 - A Comissão .rulgadr.
ra reserva-se o direito de
anular a Concorrência, cá
se as propostas apresen
tadas dia correspcndam
aos interesses do Estado,

Florianópolis, em 21 de
julho de 1962.

(Hermes Justino Petrta-
4-8-<12

II _ JULGAMEN'l"O

1 _ Peia comissão Julga
dora, posteriormente, se

ré declarado vencedor o

proponente que ofe�ecer:
a) menor p-eço, ccnsi

derando·se· descontos, co

mncecões [mpôstcs, despe
sas e outras vantagens;
b) melhores condições de

entrega;

c) meinores condtcões novar _ Presidente

r- -- -,

! »> --ç"'"fi'/' ') '"'Ar � -::---.

���:"�'I2$.- •

PROGRAMA DO MÊS

Perdeu-se
A caderneta de nO

05487, da Caixa Econômica
Federal de Sta. Catarina,
perten�ente a sra. Ema

Gualberto Alves.
A Diretora do CLUBE DOZE DE AGOSTO comu_ A pessoa que a encon·-

nica aos seus associados que os mesas para o Baile trar favor entregar na rua

de Anievversário estarão a disposiçôo· a r:rtir de sextr '4 Fernando Maehado nO 47
feira próximo dia 27. Reservas '"lO ���������o�enle �ésta.

A DIRETORIA
7-8-62

1,,;,. Ayrlon Bdmatlao
CLlNJCA DE CRJANÇ.\S
Consultôrlo: Pela

DR. CLO'VIS DIAS OE : If\í!

CUNIU ME'I)ICA

nu Ho."pital de Caridadf'.
'A tarde, no cunsuJII)rio
tias 15.30 h8. as 17.30 hs.
Consultório: Rua Nun�g

Machado, 7 _ 1,0 andar _.

.&elcfolle 2786.
Itcsidimcia: Rua Padre

Roma, 63 - Telerone 2186.

Estomogó. intestinos, figodo e vi�s biliares.
Can::.ulw, 'o: KU:J rellpe Schmidt, n.o 38
Residência:

Ruo S. Jorge, 32 - Fone 2721
Oiàriamente das 15 às 18 horas
Atende das 8 às 10)0 horas no\Hospital de Ccridade

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

S \ il!l E ii � II)

80 CArF. ZIT3

-ÕR. -MARIO GENTil conA Dr. Acácio Ganbaldi

S.1hiago

EM
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ESTADO DE S["NTA CATA"

fiNA
Jul'.G DE DIREITO DA VA

RA DE FAMILIA E SUCES
soss
ESCRlVANIA DA FAMILIA
E SUCESSOES

EDITAL DE CITAÇAO DE

PESSOA EM ENDEREÇO
DESCONHECIDO

O Doutor OSWALDO
AREAS HORN, Juiz de
Direito da Vara de Fa

mllia e Sucessões, Cap!
I;al do Bstadc de Santa
Catarina, na forma da
lei etc.

FAZ SABER aos que o pre

sente edital virem ou dêles

conhecimento tiverem (ex

pedido nos autos nO 1.676,
de PROTESTO PUBLICO,
requerido por Maria José de'

Carvalho Mur-itz, Gervásla

Andlade de Carvalho; Ma

ria Mercedes de Borja; Ser

via 'ruítc Carvalho; Maril

da Carvalho, e Marilla Oar

valho), que se processa pe

rante este JUIZ:>, que aten

dendo ao que lhe foi reque

rido por Maria José de Car

valho Morttz, e outros, que

atirmal"am estar o citado

em endereço desconhecido,
no Estado de São Paulo, pe
lo presente edital, que será

afixado na sede deste Jui

zo, no lugar de costume, e,

por cópia, publicado no pra

zo maximo de quinze (5),
por uma (1)-vez no Orgão
Oficial do Estado, e duas

(2) vezes no Jornal "O Es

tado", cite a H.lLENA DE

ARRUDA CARVALHO, bra

sileira, solteira, maior, fi

lha e herdeira de Luiz de

Oliveira Carvalho, bem co

mo todos Os demais tnteres

sados herdeiros ou não, por
toco o conteúdo da petição
e despachos seguintes: (PE

TlÇAO DE FOLHAS 2)

"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di

reito da Vara Ciyel da Co

marca de Florianópolis Di

zem Maria Jose de carvatcc
Morltz, eeevasta Andrade

de Carvalho, Maria Merce

des. de Borja, Servia 'ruüc

Carvalho, Marilda Carvalho

e Maria, digo Marília cerva

lho, todos brasileiros, resi

dentes nesta Capital, a pri
metra filha a segunda nóra

e. os demais netos de Luiz

de Oliveira Carvalho, faleci

do nesta cidade, a 22-4-1951,
todos tambêm herdeiros do

mesmo, que, na forma da

lei,. vem com acatamento,

alegar e requerer a V. Excja

o seguinte: 1 - Que o pro
cesso de Inventário proce
dido por falecimento de

Luiz de Oliveira Carvalho,
se processou pelo JuizO de

Direito da Vara de Familla
e Sucessões cargo do escrl·
vão Júlia Campos Gonçal
ves; 2 _ Que a sentença
homologatória da partilha
se acha datada de 22-11-

1960 de assinatura do Juiz

Manoel Barbosa de Lacer

da, que, eventualmente, o

cupava o elevado cargo; 3
- Que, em grau de apela
ção o Egrêglo Tribunal de

Justiça, houve por bem, na
Turma Julgadora, de con-

firmar, unanimimente,. a

sentença de inferior instãn
cla, em data de 23-11-1961;
4 - Que, entretanto, não
tendo havido recurso, o re

ferido e venerando acórdão
passou em julgamento; 5-
Que, porêm essa decisão
velo contfa a lei expressa,
constante. do art. 505 do

Código de Processo Civil a

qual determl�a '.'a maior
igualdade possivel, seja

r quanto ao valôr, seja quan�
to a natureza e qualidade
dos bens", o que deixou de

receber a consagração abri
gatôrla e merecida, de sor-

te que esse venerando acor

dão foi proferid'b contra li

teral diSPOSiÇão dessa lei
(Art. 505, I dp CPCC); 6 .._

Que, assim, a Insuportável
injustiça do venerando 0.

Cordão velo ferir de frente

�u�r���i�� o ��reii��a)d:o�e�
titue preocupação e todos
os tempos da elevação da

lei; 7 - Que são Intel'essa·

dos, tambêm incapazes re

colhidos a tratamentos em

Sanatório e Colónia de Psi

Copatas, eu"'iõ.; interesses

;.0.,1 f.oram resg'uardados,

� �4�����uI��V:��us:O,a��i�

;'�(�y!;!��'1t�f.�,.�.gr:
�-�"-.......�--

nai, passara a constituir ob
reto de uma ação rescisória
qu- os aqui requerentes vao

propor em seguida perante
o Egrégio Tribunal de Jus
tlça; 8 - Que, entretanto,
para acautelar Os seus direi
LOS, resultantes dessa si

tuação íundíce, vem, com
o íue.ecrdo acatamento, in

terpor perante V. Exa. esce

protesto dara que não se

possa crear Situação de
maior inj ustiça e em resul
tante da ação do temPo so

bre aquela partilha desi
gual e contra lei escrita. 9
- Requerem, nestes termos,
a V. Exa., que se digne lhes
deferir este protesto publi
co, para que dele sejam no

uncecos a inventariante,
senhora Mercedes de Arru
da Carvalho e as filhas des

ta, aqui residentes, Olga,
Elsa e MarIa dos Anjos, na
propriedade situada a rua

Bocaiuva, na conhecida
chácara Carvalho. Pedem
mais que, feito o protesto
neste Juizo, sejam pubd
cacos editais para resatva
dos direitos dos protestan
tes e citação da herdeira
Helena, a qual se acha em

São Paulo, endereço desco
nhecido, bem como cíencra
de todos interessados, her
deiros ou não.

DE FOLHAS 8) "Nntiffque
se por mandato, saerceces

oe os ruoa Larvaiho, UloQ,
.I!..�a e Mana dos AnjOS, di
ev, .\1ana dos Anjos carvu

lho; por edital, com prazo
oe trmta {3U) dias, por
uuas vezes no jornal '·0
.E;s�ado", loca} e uma vez

no -uaa.no Oi'icial do Esta

do", a herdeira Helena v ...r

valho, bem como todos os

mteiessedo, ou não cienu
rtcue-se o dr. Promotor PÚ
blico. Em, 10-4-62. (ass.)
Oswaldo Arêas Horn. (PE
TIÇAO DE FOLHAS 19)
"axmc. Sr. Dr. Juiz de 01-

reito da vere, Cível da Co

marca de Florianópolis
Maria José de Carvalho Mo

rua, uervaere Andrade de

cervatnc, Mana Merccdes
de Borja, Servia TuHo Car

valho, Marjlda oervamc e

MarÍlia Carvalho, filhos e

neves do Inventariado Luiz

cie onvetra Carvalho, fale

cido nesta Capital, a 22 de

abril de 1951, que vem di
zer a V. Exa. que a casa

descrita e que se refere a

partilha mencionada, obje
to dessa petição nce situada
a Rua Ruy Barbosa, nv 49,
não à rua Bocayuva nc 49

como, por engano, rol re

querido. Requerem, assim,
que se digne V. Exa. de
mandar o cartório fazer a

::�i�e�:mE�����:��;. ap;�: publicação desta na conu

motor PÍlblko e Curador de ;o�a�:n�:d�n�:��;c:rue p��
��::��::o:. a�:e���u�:n�:� �teF��;�Z�:P�I�:� �;l"I��S'j!
delra filha,Helena,e de ou

lho de 1962. Pedro de Mou-
tros que viajaram para (.

ra "Joerro. _ Advogado.norte. do pais, e a interdi
(DESPACHO DE FOLHAS

�:o fi��� ����a �oe,;:e��:�� �:�seR����qu:��:�I. �!�d��:
Carvalho Borja. Requerem 'I-G.. tas.r Oswaldo Arêas
que os edítaes sejam publi- Horn. E para que chegue ao
cados por um prazo de 15

conhecimento de todos os
dias, uma vez no Diaa, digp interessados e ninguem pa-
Dlario Oficiai do Estado e

ra alegar ignorância, man-.

duas vezes em jornal local dou expedir o presente edí
na forma legal. Feito o pro tal, na forma da lei. Dado
testo, pedem lhes sejam

e passado nesta cidade de
os autos entregues para de

FlorianópoIls, aos trinta e
les usar oportunamente. Pa

um dias do mês de julho
ra efeito da taxa judiciaria do ano de mil novecentos e
dão o valor de Cr$ '.... .sessenta e dois (1962) Eu,
1.000,00 e vae paga a taxa Julio Campos Gonçalves, es-
respectiva. Independente crivão, o mandei datílogra-
mente de translado. P R C

far, conteri, subrscreví e as-

�e �����Sde l���ri����li�e: sino.

dro de Moura Feno - Ad
OSWALDO AREAS HORN

vogado. sõcre estampilhas. Juiz de Direito da Vara. da
Estaduais no Valor de Cr$

.. Familia e Sucessões
132,00, ve-se seis canmbosl
cujos dizeres são os mesmos' 11-8--62
e os seguintes: Pedro de'!
Moura Ferro.

FlorianÓPOlis.i�(DESPACHO

DE,FOLHAS,-
G3STA Df CHEl

2) _ R. HOJe. A a conclu-
,ão, depoi, de di't"ibuida... ENTÃO PECA "!lfE Zlc
Em, 9-4-62. (aS5,) Oswaldo '� .....J
Arêas Horn. (DESPACHO

.

CLlNICA SANTA CATARINA

Clínica Geral

" Doenças Nervosas e Me!ltais
Angustio - Complexos - Ataques - Manias

Problemático Afetivo e sexual.
Tratamento pelo .Eletrachaque com anestesia

Insulinoterapia - Cardiozolorapia - SC'noterapia
PSIcoterapia.

Direção dos Psiquiótros -

DR PERCY JOÃO DE BORBA

DR: JOSE TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
CONSULTAS: Das 15 os 18 horas
Endereço: Avenida Mouro Ramos. 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 - 53

'? "J:(;l>i�"""":-"l>"'l,, ',�... '-.;��,<:,,"'��. :' �;,��:��"·�::���W�\;;1:��·l�,;q�rc-'r
O EgTADO,·o".rl1�is �ntig,. diõr.io iiI! Santa Catorino._'_-'- _

lmpresoões a
A

VOO de

"0 máximo" em presente para o papai! Gitlette Monotech e Munidor
oe lâminas Gillette Azul, o melhor método para um barbear rápido
e confortável! Sempre necessários, indispensáveis 1. .. E para o Dia
do Papai, numa vantajosa oferta de GilleUe, essa "dupla notável"
"Custa menos Cr$ 76,00 que seu preço normal !.., Dê ao papai um

«presentãc", o utilíssimo aparelho Gillette Monotech e o pratico
Munidor das legítimas lâminas de barbear GilleUe Azul r

-'{OrlA AO MU
roonnnuação õc número

ancertor r

Chama a âtlfnÇã'b""ao '"-V:;:'.
srtanue o numere ejeveco
de. pessoas idosas que se vê
Pc!Ili" e.scaucs UnidOS, prin
crpa.men-e senhoras. 'ram
bem extranhamos a Intimi
dade existente enne jovens,
para não dizermos entre

meninos, ...imus com fre

quenud, em passeias duran
te o dIa ou mesmo a horas

tardias da nane, jovens pa
res, 1l;olados ou em núme
ro não maior de que 3 ca-

��l:', ;o:j�:�.��:rouab'��IT
ruas das cldades. E nao ia

mos a Geenvlch Village, lu_
gar pre.felido pelos ani"tas,
e agora, ponto de reunião
dos ·<)Jeat-niks". - O mu

seu de F.üstól'ia Na�ural da

cidade de Nova YOfrC, é ou

tro local qu� precisa ser vi

situado, situa-se no Cen�

trai Parque, e as suas cole
çoes de animais empalha
dos, expostas em _ vitrines

preparadas com arvores e

plantas típicas do "hibitat"

de cada espéCie, dão ao vi

sitante visão pJ".ffelta, quase
real.

u.ssemos anteriormentE'

que RockIeller Center é
uma Cldaal:! aenl.ru tle No
-va YOi·.I(; temos a acres(:en

L ... r a�.;ra que" embora com

preel"luiaOs dentro de seu

pi'oprlO perimeLro, o oairro
(1os i�alianos, o bairro chi
nez e,. principalmente O

Bronx, baIrro dos "colored",
são em si quasi como outras
cidades. E Ainda os subter
raneos de Nova York, não
tao grandes como o Bronx,
sao também quasi como ou

.

tra cidade; pode-se dispór
ai de todos os recursos; 16
jas, farmacias, armazens,
etc.; hoteis não existem,
mas dai mesmo, por escadas

de degraus ou rolantes, se

penetra diretamente em

muitos hoteis. Parte desses

subterraneos, semelhantes
às catacumbas de Roma, se

sobrepõe em camadas de 2,
3 e até mais andares, e ne

les se viaja por mais çl.e 200

quilômetros; cinco �áo as

linhas de trens subterra

l/eoS existentes em Nova

York, comunicando-se todas
entre si, de maneira que
mi.o ha necessidade de se

Mlbil· a sl.lperficie para �e

trocar de t relU. No Bronx,

rolante, de um só rance, des negros. Com suas lojas, seus Is de um exemplar. Mas
de o subterrl3-neo atê ao ru- restaurantes, suas Igrejas, cremos que a estação de

�:�ad�:ot;=��TI�·'t:�=�;:.� ��;,b�S r���::��dO�i.sma�;
a 5 andares. 'rambém de parte. Passamos por. lá duas ocupa. uma quadra, com va,
subterráneoa existentes em vezes, de ónibus, em viagem rios andares sutnerrâneoa,
Manhattan, que é llha, sa- de ida e vone: mentiremos e dizem que dela saem e en

em Os trens que, de Nove. si dissermos que não -r, tram diariamente, mais de
York, se ,çilrjgem para o ln mos nenhum branCo por. 5.600 onlbus. Não fossem
terlor do pais. que ( vimos um. Não hâ a- Os americanos meticuiosos
Não se pode estabelecer qui em Nova York a discri

confronto entre a estabUida mInação racial que predomi
de do custo de vIda aqui e na no sul dos Estados Uni
no Brasil. O leite, há seis dos, e num onibus em que
anos era vendido a 84 centa. vIajamos para um suburbio,
o galão, e hoje custa 69. lemos: "Neste veiculo não
Um automóvel Chevrolet, se faz qualquer reserva a

há 10 anos, custava 2.ÓOO pessoas que nele Viajam com

dolarE;S e hoje" tipo corres- referênci,a a cór, raça ou

pondente, custa 2.400. Cer- credo, de acórdo com as
tas indústrIas teem cóntra- posturas municipais. "Em
tos com seus operárias para Miami, enbretanto, vimos
reajustes automáticos de letreiros determinando reser

salários, segundo as varla- vados para brancos e 'Para
çóes de custo de. vida, e che

latada, como há ainda a a

crescentar que estamos pas
setancto por aqui acampa.
nnaõos de um brasileiro
que aqui vive a 8 anos. EX'"

plicou-nos este patrIcia que
se trata de comidas exou,
cas mesmo para os amerl
canos, mas o fato é que bá
aqui. sactemc, que sopa de
ninho de andorinha é um

prato fino na China; mas
como aao. culocanao secas

e letL"eJ.rus por tOaa a pi:Lr

te, oao sauemuS como poae- �on_niga, ou.vimos dizer que
ria a:.�uem aaii sair chç- IndIos braslle�os _e alguns
gandu CUUl ombus. ViSHa. negros da AfrIca e que �

�II�=Je���I�n�e���r �:te:��tJrn;,{Ãuj�eJJ�:!a��d�d�ic�:;
��3��Ue;·tl���:=�:��f.Q�r�11:Çá:� �:s's�j��:�;��U: hou

ga a a�ontecer es,<;a coisa

lncompreensfvel para nós,
de haver reduções em salá
rios, como acontecem há
pouco com operarias da in�
dustrla pesada daqUi. Vol�
tando a falar nos bairros
de Nova York, queremos
fazer uma referencia espe
cial ao Bronx, bairro dos

qUI a (;uLerpuJar uma das
(Continua

'

1

��:�al������s�;e�.a;��� ��� número)
no prox mo

mo aqui nes�a· cidaae, fa
zer uma dOlla de ca�a as;-

ne!���. em Nova Y�rk exis� ���; ::��a�a�au:: �:�:: I cartazes detem realmente mUitas coi- �ao cOilh>o:celuus nada no [}1]1�@[l®úJ®�sas que nos �eus respectl- Brasil, qal' se poiSsa com
vos generos, sao �s malares

pal"B.f a um super-mercado
d� muu.do; os gUias, porém daquI. AI encontra-se nao

.

dl�em,.ISSo c�m tanta fre
só tudo o que se ..possa imo.

qUen�la, referm�o-se a de-
ginar, mas até muitas coi

termm�das C�ISas, que se
sas que nôs brasileiros, pu- 1II�����iij�tem a Jmpressao de que aI
dessemos Imagmar que se

gumas delas eles teem ma
pudesse eneontrar como ca

paz de, ser comida por gen
te civilizada. Por exem

pIo: Sopa de ninho de an

dorinha, Importada da Chi
na; earan'.Ujos, formigas,
gafanhotos, e bichos da se

da. . vamos repetir cara

I1WJO, formiga, gafanhotos

ei�iC���!�'vS:,da'i����:'�:S� WALI··PU8ttCIDAIJf
df). Frn.nça. E não pensem G. TEL. i4�13
que moeu ingiês falhou, PO(_ Rua fern.indo Mzchaile, S.
(ue nao só consta do rotulo _

um desenho do que está en-

Dr. flávio,AI�erfo �d�t,�Amortm
, ...... -

-

'

..

,

A DYOG-AQO' .-

YAZ1Gl
Tem a grato satisfação de COmunicar

que os matriculas jó se encontram
abertos poro o Curso de Conversações de

ITALIANO

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

Prepare-se para o futuro
Aquirindo lotes de terra;, pequenas chócaras e óreas
para indústrias em

BARREIROSVende uma coso com 3 lotes de terrenos por
apenas Cr$ 1.500.000,00.

Uma coso de p:;-ia pOr Cr$ 150.000,00 no "BAIRRO YPIRANGA, onde estõ situado o Grupo
toda de tijolos. Escolar. local.

Os interessados poderão dirigir�se diretamente
Vários. lotes de terrenos na inicio de Bar_ 00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

reiros desde Cr$ 90.00000 cem facilidades 1
de pOeomento,

'

Oflo Julio Malina
AprOveite comprar o último apartamento do

condimino Luiz GOnzaga.

Grande Loteo.[l1ento' nOs Coqueiros _

Restam Poucos -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

Df�[i���� ��IB e�tB Doite � �;�U PalmeirB� � ltl�ti[o, 1�lo wa�1Ia1
tadu� ;�:�;:,�.:�o;·,O:�;:::.ad�,,::n:;�:: e:: I A'.rruda S!!IIlome'" contratad-o---pe-I-o'

.

R-E-M---0---pen� dOIS 1, .....C " -rue fi terceiro entrei p
Palmeira . I "ipado para, Ao que soubemos. o 1}r1. 5 m. recebendo ordene.fo

Ua noi: e-u \'il'-' rcssor Arruda aatcme. PI'(! mensal de '30 mil cruaetroa

t I 1 I'
-

parador fisico da setecsc e gratificações de 500 LI u, ruS5an9aU( c ( i,la( e ccono-
� catarinense Que brilhou P.') aetros por partida ganhas

• mipI do .dos para do- última Campoona'to B!'a�i e �250 por 'empates.
,__

-

_

mingo. ��;o oo;l�r���:IÍ>c�:mu�.�j� po� es�:;e�i�e ��;::a�:r tOMARAM-posSEOS NOVOSAssim ,,'f> 141 !,:_�ç5o do Atlético sangp., da cidade do mr-s ra urussebga. afim de

DIRIGENTES DO IP!,R 1l1U':'"se�irá hoje <.15 r ':'r't:il';�.s horas da tarde pa me nome, pelo período .te sumir o cargo. A'ft\JJl
ra Blumenau, de onde rumará para Itou

pava Norte, lm'aI do encontro desta noite,
marcado para às 21,00 horas. O cotejo-que
será apitado POI' 'Vilson Silva, deverá agr�
dar aos desportista" de Hlumenau, pois o

Atlético muito embora não tenha se apre
sentado hem no seu primeiro comnromis
so frente no Paisandú tem possibilidades
enormes de se recuperar e partir para a

grande rcebilitacâo que esperam seus tor
cedores- Ennuanto i:o;so o Palmeiras OI h!

� empatou ('OUl () Paula Ramos espera tarn
hém ·clInl!1ril' melhor atuação e consequen
temente superar o elenco atleticano, COIl

quistando a sua primeira vitérie. neste
certame I'cs(,t�J11 inkiarlo. I

Evidentemente se continuar a treinar não há dú
2. secretarie - Bdio Vi, campo Maré e per r.m o vida Que nOs darão o vitória neste tipo de emborco;

eira. dr. Dib Cht>relll qu�. em çã'J De todos os "doubles "brasileiro êste é sem dú-
Te�ou]'ciro OCl'[LI _ Alro brilhant(' improv!sa t""(�,l vida alguma a qu·e ap!'esentà maiores quolidoclPs

SI;va. um hino de louvor a UI.II)' técnicos· harmonia, deslize preparo fisico e ham<Jgc
tulo, cOm noticiário .<;Ôbre os preparativos diante dos l. Tesoureiro - hei Pit" �!)� �:m�ir;��:�a v:��(lf!UI" neido���fO!'me palavras d'l próprio técnico AIBEK.���������O,!e��n��rtc��� \��r���s,?e Goles que no.;; jCO;,1 p;:-ce�,I"\��d!'O __ hfim.<lr pleno suee�so de,,�a 'lU" a TO VAllE, aue se não hOllVer descuido dificilmen_

X X X Pl'rrrlr:l (;abo..va de se ('mpo�sar, !! te será batida ·por outra conjunto sul-am('ric,mo. Du
A melhor revista esportiva qUt' circulo s!'mc.s- Dlrl'l"J' O('r:J...I <li' ii'.l+I}()f' da. Qual mai.s uma vpz :<0 as S('manas ficaró ALBERTO VALLE pm Pôrto Ale�

tralmente oferece 00 público !ed'Jr lima págin<l ('om lI', - O.svaldo Rllvclra sentia r.omj)letam('nte fel'z 9re. Depois retornará ao Ri,., p'Jsteriormente p.ercor_
\

um histórico sábrc a Selpção dc Ouro d"l Brasil (' um Dirt'lor de Impr('l1sfl � por dela partlci!)ar. Como É���ri���a�t��esmo finalidndc os Estados do Bahia e

_______ 1 Maury Bor,el :s��r?e���F,/���oes��n:la�aOJ����sR1�;in��ti9��a�� PI��d; �a�7. 6���e�h� ����:�:n�a d�r�f�il���:\�: PrePflrond� elementos novos gua�·niçõcs, além d�
h .Din taria do Paula Ramos incorreu um. êo.c

fundo seguem_se cam os titulas "Com" Brasil o Mü.· nicipa" podia n�se:{ur ... ' �:Iir�zõ:s o�'��n��:er��s c�:��2�;sdac���������� ��=cOntra (J regulnmcnt::) do Campeonato CatQrlnense
lhor Futebol do Mundo" e "Chile, Parabéns pela 01'- Guardas Esportes O. aos Ip;ranguil'tas (lue :"Idr.

BERTa VALLE, de maneira elogiável tcm cumpridode Futebol. pais deiXOU de incluir em sua delegação ��enj�çj�O: d�o���il/,d�� �i����!s f���r�:���ir�� �:� �o�:idt Filho e AIr-iOo ��;!� l��r\;ijr���: UFU�:�:I ossim, uma etapa da plana elaborado peb C.B D.

� �1�7.���� �sP:.Jr'lv(l c'lntrariando assim o que dis-
o vitÓl'io d? Brasil foram ;Z�b�s fixados. lO

Após declarar aberta 'I Clube na consecução ir,.:> últim:e���sif�:9 ��:a 0sSeug���.ni��e��e����I·O�e��O fato s"rá abarçlod9 na próximo ((olJnião do se",�iio ·e ter feito um r(> seus mais caras objetlv',j. não apresento um elevado índice técnico e físico pro

:o,�:�· Morc..:ld.o paro

seguxndxo xfeira próxima'l) àS.�; tôdOt:5 cC:ogse�so d��:���1 �Ii���! ��;e::�����s:� t��:ir:���o d�u:e:�Od�n:����- CI��e f����e!: ���n��:;�l� curou inicialmente ataCar Os pontos mais fraco,"

que o Brasil disputou seus jogas. A lista d�s jogado_ vn l13.queie instante, o 'ie. Lcs, soc;os e suas f:l.lniIÍlH b���ti�:;t�O :��:e:r��e�ud��r���J�s uma .,ova, pm_

Continu�� a diretC!I"ia dds Cronistas Esportivos res Que mois vêzes atuaram pelo Brasil são outr:JS nhor Antonio Dia.s ('onvj· um coquetel. Assm sendo "4Cl}m" que fOi v{'ncido por uma gumde Santa Cat .fino I :obolhando incessante para so_ nprN:iáveis seccõ('s No páqinn n n 13, com o titulo dou o dr. DJb Ch{'rpJn Plll'a niçõo o V:I.O:;co do Ria com ê::mdiçõ('s de raia o fe-ludcnar o grav� problel11il qúc envolve um associo- A MARCHA VITORIOSA DA EQUIPE DO BRASIL. ]Wesidir o ;<LO solcn(' (Ie "'01' no tempo excepcional com 6 mnutos c 53 seg�n.do relaci"nCld,\ ('om o st..t'or financeiro do cntidade Almanaque das Desportos, dá seguimentlJ o série de POfi,'>C da nova dIretoria. dos, nõo cOnvenceu, achando, por bem, já que talde classe, SupI'l'ond,a êste entrave, o diretoria do artiaas sôbre o nossa seleciaf1ado· agora apresent"ln- Já na presidencla n1s

(i)
conjunto não está capacitado o vencer na Su-Amet'i_A_ES� vai pôr (..'m execução' um plano de trabalho, do detalhes de jAao por jôgO dos' nacionais frente trabalhos,'" dr. Dlb Ch� Aqui em Santo Catarina. conforme suas pr6_organ,zodo per'l ,·t'u Pr{>sidente Pedro Paulo Macha_ 005 Ml'xicanos, Tchécos, Esponhóis In�lêses, Chile. rem após agradecer n ,tI<; 'cono formar mais dais outros.do.

X X X
nOs e Tchécosj 'dcomflfart"tmateoriatl fatogr�ficboo'stOoPn't'e- tinção do convite, -e ler.'

., .....�II
prias· palavras pretende adrmard

um 1"4bcomd" formJcY-I
sentando var o os aQran es. u 1'0 secÇaa Termo de Posse, fez a c ,1\ ,"'" desta vez, par remadores os OIS cu es o [)r"gres_Na reunião do ACESC, realizada na manhã de ooloudida é o rotulada nA Atuação dos iogadore:; mada dos que se achavam sisto cidade de J["Iinvllle\C9Undo-ft'ira. ('<.:teve presente o sr. Ody Varela, Brasileiros no opinião do Imorensa Cari'Jca" presentes, e que depois a� Continu�ndo luta po'( conse..,uir um "2com ti�Presidente do FI'deroçã:) AtlétiCa Catarinense colo •

./ X X X assinarem o respectivo TN manei"o" e "8" pois coma é sabida, o "doi,," venr::e�c�ndo su.o .entidade o di�posição da nossa ossocia- Ocupando vários fôlhos "Solve BiCampeões moi declarOt'.')s empossa::l.lg dor e "padrão" Que também pertenc-e 00 Vas(':a. fêz
çoo de cI.ls�e ,N" -0"""1 un!dade os mempros do dire_ Mundiais de Futebol" é o secçã que traz a biOgra nos cargo parn o (lual fo (I percursO e venceu com o péssmo tempo de,8 mi_toria d,., ACr::' r J I� 'lQamerote com o sr fia de cada craque e seus respe'Jctivas Clichés A O� rum eleitos, oportunldaac nutos e 3 segundos.Presidl'ntc �

'lu� ficou on: doem do Futebol _ Chutando _ Velo e M�bl' _ em que d('volveu apresld(',') l8OLAIIWSPOU'IfTAOOIItAIIL Ouanto 00 "oito" vencido por Santa CatarinatEnte'-!
.

do ACESC Caço Submarina - Ciclismo � Tênis de Mesa _ com nUf'rnicão fmmada na sua maioria ["Im remodo_-em torr - "rotl' um plano Xadrês - Notação - Water P'Jlo :-- Tênis _ Ba.-;- ASSOCIAÇÃO ATLE'TICA res do Clube Náutic'J Franciscn Martinelli vrnceu
•
de reoi quetebal _ Remo _ Halterofilismo _ Atletismo __ com (\ temn" de 6 minutos, e 37 seaundns'

:�s�aANÃcY��ei�6s SãÔE�P�Rh);cÇ��sm��� �te:,;;� BARRIGA VERDE fazer E�i����t�:�� ���ena�e �u������:sV��e, Cl�;t�t
revista indispensável o sua bibJiotêca São 194 pó_ EDITAL AVISO anuidade), aos socios pro Que �c achoM ("r�denciadas, armar, tl'einor e faz!'r

��:��s cC�S d;Ó�On�,s :e r;�ii:��s'jáa e��� .�::���!���;� soP���al�ro�e:�e c���t:�in��� pr���ãr����ceder o abono âo ���:ií��O�Ou�:ss�or��7j�I��!'n��t��o �au���� m.i�tCl:, j
�eFlOrianópolis, Peço ó seu exemplar pague somente to dos Associados Que a Di pagamento das �l('n"all:':l ",,.,....,}m (> s�'nt����� �:M�;n;a�:��(��O��o�Ps����U�ar�o�l�X X X

Cr$ 50.00.
X X X

_;" retoria da As.soclaçào A�je des em ntra'lO, ate o dia 2i) I IVON PITAL da Botalo o (' fabuloso "double gauchoA rcnda d", cotejo cfcluado nesta capital entrlõ! Batafogo e Madureira, será a cartaz desta (1oi_ ��l�nift�n�����zad�cr�:, ;�:: de outubro de 1962, no V:J
Porlanto ooui vai nass� ooêlo aos no�s?s remad;:'(csClube- Atlético 'Catorin-pnse e Paisandú apresentcu te para o público cariOco em partida antecipada da rente mês, por linanlplid�.

lar antigo, na forma All,;J
pa"o aue treinem e ouando impOSSibilitados· 1)1"10um montante df' CI'S 34,850,00, cabendo ao Atlét.i- 'próximo rodada do certame. O cotejo f.oi antecipoGo de de \'oto,�.. e na rOl'll':1

dade, cujo valor repre�'''l'
m(lU tempo, aue focam exerdcias .icos prinCipaL

��s�s·i�:���.��i�r�q(..�it�6��0�rS 20.590.00. As des

��f��om�;a��:;��t:��ib������� �s��O�b��� ar!7i� ���ll�st�!�ll::r���:�u a", �c :��;o� eer�:e7r�Ss)�OO'OO (In�

.mcnt�n7�s c��m::�����r�; ��8����n�6�:�" dõ tL

O C0n<;('lhQ Rt'nian�IXd; �eSDort()S, como I"' faz
zando quatro jogos.

X X X i) Elev:tr pam S 100,O() SO�:�l ��:isna�., d��s�;:���� �;bi��s��r�� :���ê��:t;�oc;:q��I��;�Oen��v������emllnolm(>nle, d1lV1'rá of'r-:tar reunido no noite dc 0_ Por sua vez (1 próximo rodada do certame ban_ �:'l�� s�;�:;�I�S:ln�t�C�;('!j;. que não r('gularizar('m <;1[1) tor_lhflc; n dirflit" de rlQteo:;en.tar o nosso tpais no -pr6
�n;eã; d:��:i�����nc f'm que vários assuntos deve·

��;:f�t�u�err���ii��Q�� :;J����a: �o e�����ãa Fdu�e�� de Novembro do corren�e :i::a:ã�laCO�l �eT:���:a�:� x.:.�a competição _su�mericono _ _ .___

A pdm,;,o "'Onde s�,�,;'o do ,"dodo ;n;c;,1 ;��b� ��;: c;;,un�7.'t�t;;:��óJ�;t��t�·u;:�o��te��n:: on:; C'''"d" a bonl"", dOe)'''�:7�:c;:��o 30 de", ('B.D. Comunicou Filiação di
d" cam!"l€0notn. cstoduol foi [l vitória dn Carlos Re_ ouir o vitÓrio. Domingo o Juventus empatou com o ção de 20% sóbre o pa,."I· tubro, as obras SOCiais, v; Federatão de (aça Submarinad�U; x��n�u�� e��;'�n�('tr�c����s�iv;:�o o;����g:� Carintians, alijando.o da liderança. menta de m�� ��n�::õe2�t:rfe�la�O����1;: A Confederação Brnsilf>1 a partir da data. do Ille�.SPII p,·Anrio r('d�Jt') "Tlm n calor de sua imenso tor- [XC sa---a'

-

r-� tlad-e-Te If!l'a'

(i)-
paddade de empreend",r ra de Dcsporlo� em oflrlo mo a pntldade catarlnen·

�id�t��r��virl�rl;:i:�J��-��ti:;S �D�e��t�ç;:��e��� Dr o L.lu u u lU) I "

l �:U;���e��:j�b:O x:rt:� ��:�d�Ub!:t�i:�r�:ã�a�:: �:t;o�á e::::: (:�I��:po��:;��o;��ionol �",., no,

"";)�O� int"mun;c;po;s 0-

PadrE ROlPa F.C. _�_ _ :::,�j�;;a��i;'I'. 20 "�:Ntno"UVnA(·o�Vunl"T,oOua'R11Au, A"nRc:N�·-Tbr;�IAe�·NO-Prl'�.f;ln';" trlmh&m ",II;) hOml'nl1f'7('1Yl 01) selecio_ � UI: ,ft
n"rlo nQri,., ... ,-,j OI'· ,..""nlllclr"'l o Ri('"nmoeanato Mun A diretOria do Padre Roma avisa a seus ossa_

"-"11 M O BRASIL"ti ,.. ALMANAOU( DOS DESPORTOS, em seu nú- ci.odOI e simpatÚor.tes Que fará 'realizar no próxl- CarIno:; J,.,1;é G�vJlerd rr�NDE PRE I
fV1n�o 2�,� �;,.:�r'����!.ur�;��:�h�"c���I�t��:�or;;� ;��o�in:o ��eln��o:;e:���:��s �ccl��'1�odOOI)�a�t;�� ,

...

'

"preSldtmte O Grande Prêmio Bra".!, gentlno Monteeristo, sgui
·LR:Te _'lnln (nl " al,,�{"i;t a histó�ia dewe a canvo':- tt'rt!!'isodos de..,erõa reservar seus lugares -nésta red,)._

t ."u�- ZigolUar Fel"n;tndo:-> di.spu:l.do domingo, no HlO do ·Cio Orlile, nacional .e
-

dos craque;; até O cpoteáse do conquist� do ti.. ção com OSMAR. 'IOI.A 1IIoAI' PERI"Et :4 DO � L Secri!t·ti.rio tal ianho peio cavala ar· Vizcaino. argentino.

", f. ';, ,::�·�,i\.'·_f;:;.� .0,$ 'i' l-.>��"":,

/'

PEDRO ,AULD MACHADO

RiDA rDUS-AUXILlA'IS,

MAURY eORt.:iS, RUI LOBO'

GilSrfTO NA-H4S

COLABORAIlOR'S, DIVERSOS

A F- ,.I :-:nse volty.rá a pres
tiglor a As� E<portívos de San
to Catarina, li ;n J ')xim�<; delegações a-
madoristas que r' t,re l'nll.t'<1n {l cidade ou mesmo o

Estado, de Clm ('roni-.to c!p'lrtlva indicado pela en�
tidade de clos�e,

�..05 DI LAIUTA CONSTAY.',

'ELO 'aoo'ESSO D'

"NTA CA1ARINA

I«> sncia

GI'OkTIVO

O. Lisbôo
Após eficiente trabalho desenvolvido nesta capital ('

em JOinviHe Como preparador de remo designado pe.,
lo Confederação Brasileiro de Desportos para percor
rer os Estados Onde o remo apresenta corectével In, ,

díce técnico, e com a finalidade de formar e prepo
ror novas conjuntos para uma possível setecô., que
devere nos representar no Campeonato Sul Américo
no a ser realizado na Argentino em novembro do cor-

;�nl�e��ca 'o:tjOdUc ���u���. �!��é��:n P��:���I�d�d:ô�;
armar oovss conjuntos principalmente "8gigante"
e "4c/timoneiro"

mais assíduos aos jog.» Pais. corno se sabe o Rio Grande do Sul já tem
desde 10 -8 58 il 21>.'152 como cc-te inclusão do seu "double "(compeõc brc
cujos premtos ccuberaci s.lotro formodos pelos' remadores TODESCO eGISEN
pela ordem aos segutnte't vnc representação da Brasil.
atletas: Noraínho. Cano;;, Além de ter exibido de forma magnifico na iii
João Maelel. Neném e Pré timo ccmoecnot., recltzodo no raio da lagoa Rodrig')
to. Para os ctuco nrtnn-' de Freira no Estuco da Guanabara, podemos afirmnr
ros do Clube durante n-tuc ser no momento impossível formar um novo conjunto
le penedo, também foram ainda sem poder cantor com IVON PITAL (vtce-ccm,
entregues cinco prêm.-s peão b-asileira de skiffLdo Botofcqo que "deverú f'C'S

assim dtstrtbmdos: xenem. representar nesta mdnlidade
AlIton, Alair, Morlnho e Não temos aa nosso ver. no momento, elemen-
Estico. tos poro firmo!' um novo conjunto que posso superô-
Usaram da palavra os los.

sr-s. Antonio Dias, e Ar! O

ElCURSIONARA' A !TAJAI' O
.

PA(}RE ROMA

Dia 31 ultlmó) reatteou. era dos trabalhos ao sr.

se na sede dQ' Iplrnnq:'1
F�tebol Clube. a -sessnQ :·.0:

wuto Dias poa qulnta Vf'�

reeleito p�nr aquele car�'J.
Pelo cruce foram pren-tn

dos os C;l1CO jogadores
Iene de sua nova diret.ortn.

Carlos Luiz Paí,n no di-a 12 do corrente. Que está assim
_
consuun

da:Sendo que no dia 2G '.,.

tara a equipe vermelha e

branca exibindo-se na ctda

Presidente de Honra -

Depois do exitc obtido r;a

sua excursão à cidade de

Brusque no dia 22 últlm r.

Dr. Adcrbn, namcs ela SUo
ec de 'rubarão ocasião "'11 va.

Presidente - hl111)1I10que enfrentará o onze 1.0

Ctúgio Dehon
enfrentando na cporturü,
dade o Juvenil do Payso-- Dias.

Vice presidente - Atctnc
Vieira

De parabéns pois a ttrc
torta do Padre Roma em f'

dú empatando em 1 ten,c

a reprcsentacão do Parire
2.0 Vice presidente -

Prof. ."rl Ocampc More
levar bem alto o nome lo

esporte amador da cuprtnl.
Roma vc.tou suas vtso.s

para a cidade prateue c€

Jtaja!.
Na. Terra de Adolfo x.m

Secretário GNa.1 - Dr.
Hildebrando Alves d f) s

Santos.der, o Padre Roma hra
combate a reoreeentacao 1. Secretário _ Dr. CJ.r.

taucío SIqueirajuvenll do Almirante Bar

rosa. fazendo a preltmu-ar C � �'� "I�' O ,
de Grémio Esportivo OHm

'

_

piso x Almirante Barl'O,O,
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



p
(Cont. da lilt. pâg./

uta. O Brasll at,ravessa. a
meter crl�e PO'ltlC:'\ 'Cl:l.!

de LOdos 0'1 tempos da sua

hl_ilórit\! O momento, ii

zcm- é de Incertezas. DI'

inrert"nH; pode ser.

p,Tlfl1, de desespero,

pois é uecessárlr, confiar.
mos na cepacteade crvtca
de nossa gente. Nós, co-no

fôrça conservadora, eons
ciente das responsabiUdarl"s
Que o Estado nos conr.ou
temos um destino certo: �
manutenção da ORDeM

LEGAL. Allás, s c abrigo
delta tése. por mu'tas vê
zes. conseguimos transpor
obstáculos sérios. ('uJ"'i fa.
tos nos recomendam ao

respeito do povo.
Pertenceis a uma policia

que se não é moderna 'lnllo"

fC01zt. da l,a pág.)
te, e a exl:m,;3.o do serviço
de :í.�llas (,Ill vários lo(;ai.�

c, m�Ü5 re(�cntell1rntc, fi.

dcterminaçJ.o -do Governa

tiJ!' C:!1.s3 R:lmas, através

dd F.lffa, de Instalar lIu

m:Juçuo c]etrira em ruas

ond!' nao haja êsse me lho

r:lm2ncO. Aludiu, na oca

sião. ao sirnlficado da
construcáo de um e,tabele

Cimento' de ensino prlmãrio
moderna, amplo c confor

táveL e que vlrro substituir
sa!a� (li: a:1las acanhada� e

vi. tu:!. 'mente _ superadas,
Por tudo Isso, felicitava o

GoY('r'1adOI' Celso Ramos e

c!.!ln)l";ll1cn�a'.'a a popula
ção do Estreito e de Da

pOf'im�, que via dt' ramo a

aIU!)] admin).�trat;ã'l esta

dnal ap�i('a\'tt Os dlnhe!l"o,�

pMl'i"n� aLl'fl.vçs rio P]fIll0
ctt' MrLas

GOV. CELSO RAMOS: Só
PROMETI O QUE POSSO

CUMPRm

o Governador Celso Ra

mos, enrerr:mdo as !'õoleni

dades, afii":nou promeLêra,
dUnlntc �l1a campanha ('lei.

torai, I'alca!' o trêcho oue

lilmva o Estreito a São
José e, fi. e�sa altura de
seu !!:ovêrno, falbm ape

nas 650 metroi! para efeti
vação da promes�a, /\�ora,

,

Iniciava-se a ronstrurão
do

..grupo e�('olftr de Ca

poeiras, que e�f1pra\':-t ter
mlnur no lcrceil'o :-tno dc

govérno, e os Il1rlhoramen·
tos publicas parn ulí não
ficariam só no (lne �e esta
va vendo, uma vez que até
o térmi�o de seu peri:ldo

adminlstmtivo era seu

desejo aumentar o nÚ·
mero de benfeitorias na

que,a zona, C:.m re_a.rao
,lO estahelecimento cuja
construção se iniciava, dis�
se ser ;ma intençao, a,rave:;
de u:n prog!ama que o po
ro já se inteirara desde a

carnpaGha 'eleitoral, de fa
zer com que o indice de

escol:niznçâo fôsse ao mâ
ximo, pélis a realidade o

eXigia, aiém de desejar
man�er a tradição de Vidal,
!\;ereu e Aderbal Ramos no

�etõr do ensino público.

GRUPO ESCOLAR "OTÍLIA
CRJZ"

o Governador Celso Ra

m�_:;, na oportunidade,
anuJleioú que o \10Ve) grupo
'e.,col:1r se denomina�ia Ol,i

lia Cruz, m;idt(lndo a [jU�
o

.

repre.�t:n�J,nLe ào. Secre
tário do Plameg aH pre

sente, prof. O.>waldo Mello

Fllllu Inteirasse o St'creta

rio da Educação dess:t de·

tt'rmin!u.;ãu.

UM MILHãO PARA INí·

CIO DAS OBRAS

O Chefe do Govêrno, na

oportunidade, tez entrega
ao dr. Oiavo Fontana Aran

tes do cheque de um mi

ihàu de cruzeiros, para

illlclo das obrus do grupo,

(�onfirmando o desej:) de

não haveI' solução de con

tinuidade na mesma, até

:,eu término,

DETALHES TECNICOS DO

ESTABELECIMENTO

to se aviztnha dessa

lidade,· e em cuja escora

,,,jtu�astes determinados

ramos do direltc, Soeiolo�h
Orimínat. Medicina Le"ul,
Policia Clentírtc!l, Poizcia.

AdministrnUva e JUtl;l'iH�

ria, alem das normas de

de moral pública,
cíat, proasíonat.
e elvtea, condtcôes c,':;i,

que vos capacitam para o

desempenho eficiente un.s

funçúes pu.Icluis que o E;,�_

tado vos confiou desde II

hora em que fostes preme
vídos." Concluiu o CeI. L"
ra Ribas,

DESFILE DA TROP;l
F nal'znndo as ,�"h�n;da

des realizo'. e o desfile ua

tropa em honra ao Chtf�
do E'xecut,jv'o I! as demola
altas zutcrldades
No cassino dos oüctars os

Icrmnndos oreroceram t.:

o Cei, Antônio de t.ara Ri

nas, Comandante Geral da
Policia MIlitar do EMado e

Paraninfo dos 'novos ofi
ciais (fltam(o proferia sua

oracâo.

(apoeira� •..
ção física e saito em altu
ra, A área cons�ruida terã

2.000 metros quadrados, tô
da em alvenann aparenle,
sendo a pl'imelra que se

edifica em quatro blocos,
com ajardinamento entre

os mesmos, numa c:.nst! u

çào ao mesmo tempo mu

derna e simples, visa.ndo
maior conforto do alunu t:

do professor, _O projeto
preVê, também, a enstru·

çf.o de uma praça fron

teiriça ao estabeleciment.J.
ajardinada, com bancos e

luz de mercurlo: O projeto
é da DOP, do. arquiteto
Moyzés Liz, c a c�ns((ução
está a cargo qessa repar,
tição, em convênio com o

Plano de Meta.!;, dlspenden�
do se com a área edific"ad,l
SÔllHl não inferior a 1(1
rnilhôrs de cruzeiros"

Não Há no Mundo Ouro Suficienle

Para Comprar a Liberdade
"A l!1Jerc!ade ê o bem- prôprio.homem, grave trai

mais nobre da :lIma I',uma- ção ao seu Criadol' e o

mais funesto atentado a

reta ordem s�ciaL A liber·

dade bem compreendida
rcpresenta algo sacrp', por

Que mgrada é a alma hu·

mana, direta' e inledhtn

mente nascida da;, mãos

de Deus. Por isto �r di?:
mui acertadaml"!nLI'! (llJe
não há no mundo ouro Inl

ficiente para compa!· a li

berdade "ID, Javme) 1\ç6.o
Demoerát.jea Populnr)

!!l�d"!dfls lcriélicos Em Cuba
MIAMI (Flórida), 18 (OE) _ Urgen-

!t� Sindicalo Jornalistas de Sanla Calarina
DIRIGV,E PRIMEIRO MINISTRO BROCHADO DA

ROCHA O PRESIDENTE CONSELHO SUPERIOR
CAIXAS ECONOMICAS FEDERAIS

E' a seguintes a turma O Sindicato dos .rorneus- sa catannenses sentido se-

de z.vs 'renenees de 1M2: tas Profissionais de Santa ja Caixa Econômica Federal

Almir Augusto Morelll, CatarIna acaba de truns- neste Estado suprida recur

mitir ao Prpnelrn Ministro ses 'especiais para atender

Brochado da Rocha e ao referidas transações pt. sm

Presidente do Consêlho eu- dicato está certo seja peb.
perlor das Economias. Fede sarnento eovêrnc TO'lgencla

rai! do' Brasil, o seguinte concretlf:ar todo pais bene

telegrama: netos legislação que, teve

"SIndicato ãornaltstns Pro justificada repercussão elas

rtssíonets Snnta cetartna se. PI;oll'lslonnls Imprensa.
"g defendendo legitimo di- mas. cujo." erettos não �h.,·

1 euo classe vg tendo vtstu gnrnm até agora ao DOSIlO

outras Unidades Fedl'ral;1i.o Esladc) pt nespeuosns seu

jnh foram benerlcilid�s pro dueõcs !a� GUSTAVO NE·

Morilz Conferencia Com Jango ubre vídênuía aquiSição ""0"'0" VES, sresteonte"
.lU veis para jomeüstas ünnn ---" -- ---

Crise de Abastecimento ��'�:,,;';:s:;,;��n��:��,��:� VENDE-SE
CRISE DE A(:UCAR SERÁ CONJURADA BREVE cllr vcssenctn prestlltie tus- �es�a,n;r�'1.n;u�:Jcos��3�:'O� Prt-stdon tc da Conf,edc- ii. popuincão brasllelrn foi o ta nsptrnçân homens tmprcn

Iraçao Nacional do Comer- de primeiro' plano, tendo si
1000a ..

CIO �l Charles Edgard Mo- do acertadas nrovídênctas,
---- ._-- ----

----

I ue esteve em longa con esrectarmente no Que se

re_,
• E •

re> êncta. sabadn úttjmo 'oco a santa Cutnrmn Tnm A SocIedade Oratófla

s"re.tensecom o Prúsldentn João Gou bem a crise do ucucnr 101
lnrt no Rio tratada prometendo o Pie
Entre 0$ vários assuntos stdente que essa será oon Elege Nova Diretoriacue foram objetos desse en Jurada dentro de breve ten

contra o do eoastecrmento po A Sociedade OI ator 'U gs porto
, trettense, entidade que VISa. Secretario Geral: Jadel

nesenvcrver os dons orató- da Bilvã
nos de seus membros, reu- Secretário de Atas: Mil·

BRASILlA 7 (OE) - Tudo ind'co Que somen_'
te amanhã a primeir(J ministro BrOchado do Rocha

--------+

comporeceró á cômora dos deputados, para furmu:
lar o pedido df' dclf'gaçôo de poderes, O president�
Rcnieri Mazzili cleclorou esta manhã Que aind:J
não recebt'u comunicação do pr,smier s�bre s('J
cOmparecimento, flue prov(Jve[mente se (hró ,oma_
nhô, Disse I) Sr, Mozzilli Que ho previsão de 'quo_
rum DOIro ós próximt1s horas, Ontem havia apenas
122 c 'lutad0S I'm Brasili:), DUl'Onte o periodo de
esf')rço cnnct'ntrado a câma' n df'verá apreciar cer_
co de 22 nroietos, alem de decidir sobre a delega_
çã,.., de pacues ao gabinete,'Por outrO lado um porta
voz d') p:-imeiro ministro revelou Que Q sr, Brochado
do Rocha pro.'iseguiJ·a hoje ultimandc os detalhes
do pedido Qu_e formularó ó comore,

autoridades e convidnrlDs

A,mec!o da cerimôllia 480 do·se a placa
inicio q(l,� obras do Grupo ctcolJtecimrmto.
ESCOlar de Capoeiras, VCll-'

alltsi.t1a ao

"O e:;lu.beleelmcnto clJj�\
COlbtrução ora �e inicIa _

il1fo\111,l o dr. alava Fon
tanrt Arantes, Diretor em

ext'ldcio da DIretoria de
Obras PÚblle:ls _ serã
const:uido em ier)'e!1:l cur,1

al'ea aprox!ll'uda de 12 mil
l'le:ros Quadr:tdos, e di'po
rã de 10 salas de au a�,
;:ecreio coberto, com du

c:has, sanltárlêlS, vestlarlos
para educação ti�!("", O
bloco de admlnlstracâo
con:!tal'ã de um gabInete
médico, od:m�ológlco, bi
bliotcra e sala para as

soeiaçf,es de nlunos, ser.re

tários, galllnete do diretor.

"O grupo será provido
ainda ele um auditório co

berto com capacidade pam,
200 pcs�ons, canrha para
I?as[jlll'le, ('nlllJ)o de t'rlllca-

na, porque confere ao ho

llH):".1 f:).culdadc de gover
na:'se c de agS111lllr fi. r:,�

ponsabilidade �e suas ações.
Pt lib'crdade comtiLui,

portanto, o fundamento
mais inabálavel eh. dl�nl
da de humana. Cc!'cea�la,
]:01' qualquer IIp:J ri" es,

cravid5.o, é lÚO Hlment.c

\'ul:lerar dil'eltos Intangi
veis, mas, também comc.

ter a malar vi�)If.nt'i:1 ao

�e - S,BaGos soviélicos desembarcaram

em Cuba duranfe as úlfimas horas da noi

fe passada. Segundo a rádio
/
de Miami,

cêrca de 40 mil soldados da União Sovié-

horas de hoje, Diz a emissora que o envio

um cdQuhel.

BAILE DE GALA Bernardino corcen oe

vaerd. Eny Thotnazelll,

Mauri. Roberto Vieira, Na
tanet do Nascimento Silva,
Pedre Martins aemamino

- SA."lITA ÇATARINA

Dcmtngc, cem a I)rc'��'
ca de grande número de
convidados realizou "e o

baile de Oala dos segun
do-;' enentes da Turma de
1962,

(Orador), Sérgio Medeiros
de Araujo, Silvio vcnson

SI,:r.nNflf)S-TI-:NEN;I': � �����d:almor Rnimum!a

----_'"------�-----

ntda em sessão solene, ele -

geu n nova DiretorIa Exe
cutiva que regerá os seus

destinos no seQ,'undo semes_

tre do ano em curso,

Constituída em sua to�a·
iidade por jovens estudan
tes de níveis mêdio e supe
rior, com apenas ano e meio
de exlstêncld.!.1 SOE vem

cumprindo galhardamente
com seus altos objeiLvos, e

conta jã em seu ,Quadro de
,sôclos atIvos com os ex

poentes máximos da orato
ria estudantil da Capità1
Catarlncnse,
A nova Diretoria ficou as

sim eonstitllida:

Presidente: Antônio Be-

ria Adelaide R01!ha

Secretârlo de Expediente:
.roel Rogerio Furtado

Tesoureiro Cflntábll: reu

"l ArJ.ujo.
Tesou�eil"o Financeiro:

Al,�"'Jmo Silva.

Ultimas Noticias
!'IITER�'I - 7 (� Estado) - Os empregadosde ) b est�lelros, flumlnl'nses

.

continuam em greveOs operariaS novuis, reivindIcam pagamento df.
otl'Qzodos,

--x__

,

SALVADOR 7 (O Estado) - O emboixad,)õ
Llnce).n Gon::lJ.n �os Estados Unidos, discursaró hoi""ont;: o .canfen:.n'.:!o sobre tensões dos paises em de�
senvolvJm�nta. O dip�OmQio reafirmará o interess':!de seu POIS, no desenvolvimento econômico e sOcialda America Latino

--x__

RECIFE 7 -(O Estado) - Será instalado na
tarde de hOje, a fase preliminar do conferência in

terno�ionol do servi?o social. com a portic;ipoçõa d;
r�presentantes de dIversos palses. Serõo debotido�
38 relatarias das noções ocidentais e orientais vi
sando o desenvolvimento dos Comunidades urb�nos
e rurnis, /

--x__

RIO, 7 (OE) - O conselho extraordinário de
UNE, vai se l"punir hnj" poro deC'idir se continua o

9r€ve Un;v('''s:tári", No Guanabara 25 Faculdades
e<;,tôo [)�rqli7(1das, (' 15 yoltaram a funcionar.

--x--
I

LOS ANGELE� - 7 (OE) - A atriz Marilyn
Monroe. será sepultada hOje Apenas 15 p('ssÔQs
assistirão os cerimonias funebres.

--x-_

RIO, 7 (OE) - O presidente do Cofap reafir_
mou Que nôo daró treR"uas aos especuladores e sane

g.:.d')�'es de generos alimenticios. Acrescentou Que o

orgõo controlador continuará se utilizando do tabe
lamento, para normalização do abastecimento-....d�
g('neros.

--x-_

AMANN Uordnnio) 7 (OE) - A Jordônia ocu_'
sou oficialmente o Republica Aróbe Unida, de haver
eonspi!'odo para ossa!-'sinar o Rei Hussen Durante
suas férias em Marrocos, o primeiro ministro asse_
gurou Que as out')ridodes Egípcias, tramaram o os.
sas,�inoto do J'ei Hussenn.

--x--

--x--

SANTIAGO (Buenos Aires) - Foram estabel('!
de hamens feria sido a pedido' de ridel ��d:s ���;���:iP;��á�ic��v����e o;'ro�':.":�::s �c;��

municado oficial de Bagdo, anunciou hoje o esta

Casiro, que estaria temendo um levante ��:!�ento dl!stas relações na categoria de emboi_

--x--

popular na ilha. i
UMA 7 (OE) - Entre os nacões que já reCo·

nheCf'l'om o govêrn\) militar do Rerú, tendo em vista
as atuais circunstâncias que envolvem aquele gover_
nn. Hoie vóri;:ts consultas serôo formulados no seiO'
do Orn:lni7f1(õ" do.c;, Estados AmeriCanos, afim de
srr d('finir!n o posiçõo dos EE. UU.,

--x--

CONGO 7 (OE) - O pOvêrno central de Sihi�
Abdhulo rr0�SeQUt' -em sua politica' de f.orça para
l"eintcqrnr CatnnQo, Abdhulo depois de organizaI"
do por MOL<:e Chombe.' , ,

hlnou!'ll' Cl� ('omlJt1lc:1cões dOQueln rf'qiõo domin'1-
bloqueio aéreo de Katango está agnra tentando

JOf'1 RDgérlo
Secrpt}rio E.

Furtado.

Auxiliar de
Escrnório

cker

Vice Presidente: Nllton

ADMITIMOS mi ('L:'

MUITA PRA'TJC,-\,

EXPEDIF.NTF: l�TF.

GRAL. - FONE 24.13"

Necessita-se
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

COM PRÁTICA
na';'Ã�MO-DELAR"
- TRAJANO, 7 -

Sociedade Carbonífera Próspera S. A.
EDITAL DE CONVOCAÇAO

De ordem do Senhor Presidente e nos têrmos da Lei
e dos Esta'tutos" ricam os Senhores Acionistas desta SO�
eledade cbnvdtados a comparecerem à Assembléia Geral
ExtraordinárIa, a rcalizar-se no dia 16 do corrente mês,
às 9 horas d:l manhã, na séde sorial, a fim (Ie delibera.

rem sôbre a seguinte ordem do dia:

Nova l'edaçâo proposta p:lrn. o nl'Llgo 3° dtls Esiat.u
tos Sociais,

Crlclúma, 6 de agôsto de 1962

Eng'-' Llrlo Burigo, Diretor Comerciai

!1-8-62

CLUBE DOZE DE AGOSTO
Semana Comemorativa do

90.0Aniversário
DIa. 7 Terça feira - As 20,00 hs, - Cinema _ Torneio de
dominó - sêde SociaL

Ola 8 Quarta-feira _ às 20,hs, _ Basquetebol e Fute
bol de Salão - local FAC, Torneio de Dominó - séde
social, torneIo de bolão - séde balneária,
DIa!) Quinta-feira -- às 19,30 hs - Jantar de Confrater

nização - séde social
Dia 10 Sexta-feira - às 20,00 hs. - BaSQuetebol e Fute"
boi de Salão - loca.} FAC,
Dia 11 Sãbado ..:.... às 22,00 hs. _ BAILE DE ANIVERSA_
RIO - apresentação OFICIAL das debutantes de 1962.
DIa. 12 Domingo - às 14,00 hs. - Festa Infantil de ani
versário

às 21,00 hs. - ENCONTRO 008
BROTINHOS.

Clube Recreativo 12 de Setembro
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De aeôrdo cOm os despositivos estatutários do
Clube Recr-eotivo 12 de Setembro, de ordem do sr_

����id�� A����;bléf�G���rord��o o� �::��:1:
dia 12_08�62, com início às 9 horas no salõo do
próprio clube

ORDEM 'DO DIA: Eleiçõo poro novo Diretoria.

'ÁRLINDO SCHI""ITZ
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



da Policia Militar de Santa
Catarina as solenidades de

promoção ao posto de 20
tenente e entrega de espa
das aos novos oficiais da
tradicional e secular Cor-

;. Joinvi,lIe v' perdeu
," dois filhos diletos

consternou a toda [uínvjl
le repercutindo dolorosa

mente no seio da sociedade
catartnense.
Pedro Lobo, medico de

raro conceito, gozava em

.rornvnje da eorntracêc.uoe
seus concidadãos e o seu

falecimento constituiu se

num motivo de pezar para
toda a sociedade catan

nense.
"O ESTADO" ao registrar

os dolorosps acontecimen
tos leva ãs famílias enluta

das as expressões do
mais profundo pesar.

Veja a Piit'l:r de Amanhã os Filmes
do Bicaml1e�ndo

,

,
A partir de amanhã, sexta feira, a

"! população de Flo:LnéllLlis poderá assís
:' Iir e víbrar cor: ts prínclpaís partidas do
I, jogos do Lr' e -, C'ir.lpeonato Mundial.

O Gover_o ia E�Í1do, através do Ga·
� híne.e de Relações Públicrs, em colabo
rnçâo com os Díárí lS 'rel'";' ,1, S, vai pro-
JlT/er' á ell:ihiç�o d�s' filmes, em plena

,l Praça XV �e Novembro (frente à Cale
_dral), às 20 horas,

• Er:sú-•.spanb, na sexla feira; Bra·
sil-Chile e Brasil-Inglaterra, no sábado; e

Brasil-Tchecoeslováquia, no domingo, se

'� rão os filmes apresentados, na ínle3Ia, e

,_ que mostrar�o de que ma::e;m nosso País

conquistou o EicampeonatG Mundiôl de

FqlehoL

\
'pcraçâc. Ao ato comparece-
ram alem do Governador
Celso Ramos e do Coronel
AnUmlo de Lira Ribas,
Comandante Geral, os Pre
sidentes: Amo Hocschl, do
Tribunal de Justiça; Estl
valet Pires, da Assembléia <

Leglsl:l.tiva; Nelson HeitoD
atcterau. do Tribunal de
Contas; E. Exclu. J;tev. 1).

Joaquim Dommgues de Ou.
viera, Arcebispo Metru,
poüteno: Prol. Osvaldo
D'Acampora, Vice Reitor
da Universidade de Santa
Catartnaj Os Comandantes
António Avila de Malafaia
do VO Distrito Naval; Sll�
via Finto da Luz, do 14 BC;
Marcelo Bandeira Mala da
Base Aérea; altas autori
dades civis, mllltares e

eclesiásticas;

HONRAS MILITARES

Exatamente as 8 horas o

Governador Celso Ramos
acompanhado de sua exma

espôaa Dna. Edlth Gama
Ramos e do Major Ayrton
Spalding de Sousa, Chefe
de sua Casa Mllitar, che
gava ao estádio Remito Ta
vares localizado na Quar
tel General da Policia MI
litar. Após a execução do
hino estadual o Governa
dor Celso namos,
panhado do Coma�da.:te
Lara Ribas, passou em re,

verdadeiro exército da Paz.

mentes humanos, Inclusive

cfentificos. E' a polícia uma

instituição respeitável C:

inconfundível, que vem lu.

tendo, sem nunca cessar.

há vários séculos, em pról
da sobrevjvêncte da SOCIe

dade. E' uma sentinela que
não dorme, porque a vlgl

sua honra, dir!gindC.'ie e-u

seguida ao palanque oficia.
onde .Q aguardavam as de.
mais altas autoridades.

Governador Celso Ramos Paraninfo. Cei. Lara Ribas Patrono.
vista as tropas formadas em

do bem e da grandeza de

ESPADIN PELA ESPADA

Após a missa campal cm

ação de graças e a oencec
das espadas por S. EXCl:t.

ReverenCIIssima, realizou

se o desfile dos cadetes
com a devolução dos esoa.
dlns.

o Governador Celso ne.
mos, patrono dos nO'l03 o.

ficiais, foi convidado li ta
zer entrega da espada ao

prlmeír» colocado da rur.,

ma, 2.0 tenente Pedro Mar

tins Bernardino, após o

que, um a um, foram ser ,

do chamados os noves ofi.
ereta.

TROCA DE PLATINAS

AO som do hino do cor.
so de Formação de Of{CHl.i�
reeuaou-se a troca de Pl�,:
tinas cm a entrega das .n

slgnlaa, pelas madrinhas,
aos recém formados que
assim recebiam o símbolo
do oficialato no qual ece,
bavam de Ingressar.

"AO SERVIÇO

DA PATRIA"

"Perante a Bandeira

Brasil e pela minha h-n

ra, prometo cumprir os rte

veres de oficial da PO!!�I3.

Miíitar do Estado de 8'3.1':.
ta Catarina e dedícar.me
inteiramente ao serviço da

Pátria". - este o compre
misso prestado pelos nevoa

oficiais que eram chama

dos um a um, e o prof»
riam em voz alta diante co

pavilhân nacional e de tlJ,
da a tropa.

A PALAVRA DO ORADOR

F-aJou após o ccmgrcmts
so , das segundos tenentes c

orador da turma ten. Penro
Martins Bernard.no.

100l ruas em

A PALAVRA DO

Nestes últimos dias os fl.1)ressados e, interesseiros
acusadores do Governador Celso Ramos fie'aram' decidi
damente indôcefs. E que uma das suas me'tas de explo
ração política, visando a rendimentos. eleitorais, foi du
ramente bombardeada. Essa meta tinh'a o' propósito de
lazer .o povo acreditar que o ST. Celso Ramos era homem

apenas de óDIOS E DE VINGANÇAS.
>
,_..

A increpaçéio, por, evidente, Ilão procedía. E nada
eatava adeantando, diante dos atos serenos do gover·
nante.

Tanto assim, que nestes últimos dias, dois valiosos
documentos surgem contra os acusadores de ind1f.'ltria,
partidos ambos de pessoas à ,prova de qualquer suspeição.

Uma delas é o sr. Hercílio Deeke, prefeito de Blume

nau., que em público elogiou, no governador, o eS}IÍrito
de justiça, A outra, o sr. Caetano Nunes, de Laguna, que
exaltou o mesmo sentimento do sr. Celso Ramos, nos

seua atos.
xx xx xx

• EnqUa7Lto isso, Os RAIVINHAS, da ala udenista con

trária ao !;.r. Irineu Bornhausen, metiam o jornalista
Hélio Fernandes numa empreitada FRIA _ levando-lhe

{n/armações falsas.
O colunista 60 D/ARJO DE NOTICIAS prometeu vir

a esta Capital, certificar-se da verdade. E essa verdade,
no (/Il.e' tem de vexatória e acabrunhante, nti() envolverá

o nome do atual govern.ante catarinense, mas o do sena-

dor u:lr:.;;i.,<a, cx-gollernqdor do E:-.tado.
.

No SClI dfS8spr'/'(L, uS r;AlViNHAS quercm lutp. em

doi.� cump_ s, (iU(lJlrl� 11"1 só boo!rr.rJ 1)(jr(L l1Ullldá:/os à tomados lUIS ruas. Brr1wr· recebeu iI)I./Ilinaçào '/lO do-

;"e�...L\, ,;,0•. ;._,. ���..,.._,_ :"!ho !!{!_:, ilIW�i�lr.r!(! ._::; m.il1f/O. pr_�s��.(/:le (:,��i?n (,l

".;.� .4, L ,. ' -á_
- 9/ � J . �'_��. � ·i; 1, ••:&�-,-fÀ":·'�'·� -;�r:!i,J-.:t �-1':t(_ .•

PARANINFO ção. Disse a certa altura o

Comandante da PM.
Seguiu se a palavra do "A Polícia é ani! e é

CeI. Antonio de Lara Ri. ciência. Manifesta o seu

bas, Paraninfo da Turma, Imenso poder via da pre
pro(erindo brilhante ora- venção e da repressão. r: o

o PERIGO COMUNISTA

n ESTAD·O
O I'lAIS AnTJCO DIAIJO Dt UNJA tATABllIA

Funcionários prestarnÓPOLIsSIÕanIficãiivâ'
homenagem'ao Prol. Ferreira Lima

Ontem com a presença
de Diretores, Catedràttcos

e grande número de fun

cionários das Faculdades

Você necessita de votos,
pois são êle§ que o vão

eleger.
Vai ser tentado a passar

por bom moço, e\'ltando
antipatias. Vai dizer que.

exageramos; que o perigo
comunista não existe; que
os comunistas são uma

minoria; que nossa indole

e evêsse a governos de rõr

ça, etc.

Etc.; etc.

E foi assim que a checos

Iováquía acordou, um belo

dia, escravizada.

que compóem a USC foi

prestada significativa ho

elo menagem ao Professor João

David Ferreira Lima, Mag
nifico Reitor da Universi

dade de Santa Catarina,

ocasião em que pela pas

sagem do seu aniversário,
foi oferecido ao eminente

catermense, um relógio de

A HOMENAGEM
/

saudando o Magnifico
Reitor, usou da palavra o

Dr. AIutzro Biasi, Secreta
rjo Geral da Universidade,

que em candente oração,
fez um relato das lutas em

preendidas pela Professor

Ferreira Lima, objetivando
a concretização da nossa

100 dias

Apezar do perigo estar
a vista e t.angtvej:
embargo do alarme geral
contra seu avanço em nos

so sólo: embora sua osten
stvioade crescente, Você, no
receio de perder alguns
votos, não se declara aber
tamente contra; tem medo
de dizer decididamente que
é democrata que está certo
ter esta todas as posaíbllí;
cades para nossas soluções
Que repudia o comunismo,
desde sua forma rósea ã
vermelho rubro. (Ação De
mocrátíca Popular)

um povo.

E' nela que repousam as

ltberdades individuais, a

lIberdade do trabalho, a

estabilidade das institui.

ções, a garantia dos PO,Ir'
res constltuidos e da paz
social. E' ela um tnsuturo

têncte é a caractensnce
fundamental da sua prô,
prte at.vldade. E', ennm :I

alma da sociedade que têm
nela o seu verdadeiro fator
de �rdem e de progresso".
Assim é a Polícia.

de cuítura, porque além de

orsentar e de ãnstruir o

povo nas questões de trân

sito público, de segurança
e da prevenção de tantas

outras calamidades que flf_

saltam os povos, difunde,
também, outros ccnnecí,

Mais adiante prosseguiu
o CeI. Lara Ribas:

- /Ag:ora, uma advertên,
(cont. na 7.a Pfg.)

Universidade e expressando
ainda, a admiração e o

respeito dos funcionarias
por aquee que foi o gran
de batalhador da oriação
da Universidade de senta
Catarina.

Ao finalizar seu discurso

o Dr. Aluizio Braaí Jt!.Ii,;Í
teu o aejtor s'errena ..." .•a

pela passagem do seu am

versaria ofertando lhe, em

seu nome prcprto e no dos
demais .. " .. c.unánoe, um

bejíssímo � erogio de ouro.

o R..i.I'l'OR AGRADECE

Vivamente emocionado o

Reitor Ferreira Lima agra
deceu a homenagem que
lhe era prestada, proferln
cio bruhante improviso no

Qual ressaitou receber a boJ
menagem como se ela ros

se prestada. mais a Univer
sidade dQ que a ele Pl:Ó
prio.

Mais adiante, disse o
Profes.:.or Ferreira Lima do
seu amor a nova Universi_
dade, acentuando que éla

t��ia mtfItos Reitores que
poderiam supera-lo em

trabalho ou em realizações
mas, nunca em dedicação.
ApôS tecer considerações

a respeito dos problemas
que tem enfrentado a fren
te da Reitoria, o ilustre
catarinense, agradeceu sen·
sibilizado a homenagem
que lhe era prestada ro

gando a Deus lhe desse
forças para continuar na

luta pela consolidação da
nossa Universidade.

POSSE DE FUNCIO�

NARIOS

Na ocaSião, fo� dada pos
se aos funcionários das
diversas Faculdades, am�

parados pela lei que criou
a Universidade de Santa

Catarina. O primeiro a to
mar posse foi o Dr. Em
manuel Campos, Chefe do
Gnblnete dlt"'RC'jtorh, se

gUido dos demais funcionâ-
rios,

IMPRENSA PRESENTE No ftagrante represeTl.�an
tes da ínsprense falada e

eec-ue que participaram
das homenagens prestadas
(Lu rrot, João DaVid Fer
reira Lima. Vemos da es

(Ju€rdú. para a direita 03

jomalistt.S: António Fer
nando do "maral e Silva,
de "O ESTiíDO' ladeando
o Magnifico Reitor; em se

gUida, Rosendo Lima, da
Rád'o Diri,'io da Manhã e

Jo é Nazareno Coelho, da
, Rádío Gua�uiá.

As homer:agens prestadas
ao Pr ..... t!��Jr s'enei,e Lima

compareceram rcpreren
tantes da imprensa r.uada
e escrita que foram levar o

seu abraço amigo ao emi

nente Reitor, expressando
sua admiração pelo muito

que o conhecido catedráti
co tem feito pela nossa

Universidade.

<.
O Clube Doze de Agõsto, sob a direção correta e

opero�a do industrial José Elias, está com niver -

como dizem Os cronistas do society _ marcado para
o próximo domingo.

Não se trata, apenas, de mais um aniversario:
trata-se do 90° anive:sário.

O Doze, por sõbre decano dos nossos clubes, é
um pedaço de Florianópolis e uma gloriosa porção
das suas tradições.

Nasceu e tem vivido wb um signo de. solidarie
dade e de cultura. Aos 17 anos, nas suas dependên
cias, reuniam-se homens decididos e generosos para
participarem de uma conspiração sagrada: a causa
da abolição.

' •

Aos 19 abrigava Os sonhadores democratas da
Republica.

E até hoje ê a sede ObrigatórIa das grandes as

sembléias civlcas, das memoráveis reuniões de inte
lIgencla e estudos, dos assinalados congressos cien

tificas, patrióticos, recreativos, esportivos e aiSls·
tenclals.

Não há semana, por aqui, sem bIngo e não há bln"
go sem ·Qoze. Agora, o velho Clube, aprochegando-se
do centenárlq. está com uma grande meta à. frente:
a sua grandiOSa. sede. o seu empreiteiro, à base da

emoção, começou um tanto demagÓgico: em 3.30 ou

300 anos. Nem tão pouco, nem tanto, porque agora
vamos. E dentro em pouco, em grande gala, o Doze,
que caéou nossos avós, nossos pais e nós - vai ser,
na Avenida Hercilio Luz, o casamenteiro dos nossos

filhos e, depois, dos nossos netos, para que, parafra
seando Ruy, se venham a multiplicar em descenden ..

tes, que encham os seus salões, e maUi uma e outraa

geraçõee passem, contemplando, abençoando e ser ..

vindo o velho e querido noze ..•

(;;;�7M��q.;7�
........---__.-- -l- "
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