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FLORIANóPOLIS, (SEXTA·FEmA). 23 DE NOVEMBRO DE 1962 ,...... EDIÇAO DE HOJE - 8 PÁGINAS

o MAIS AlTIGO DIABlO DE SAlTA CATABIlfA

,

I
T.<v- CRUZEIR0-G0-SU1.. -,7I1/i, illI{j-�

O TEM P O (Meteorol.;,õcol
(SjnteH do Boletim Geometeorol4gtco. d.
" SEI:XA� NETTO. válida até âB 2ü8 lU. au

dUL 23 de novembro de 1962
FRENTE FRiA Negativo; PRESSAO ATMOSFÊRI.

, �:ooM����n�Ãt� �LAi���;��'k��É:?��:
I VIQSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: Nega-

I tl,vo - Grupos de cumulares esparsos - Te'mpo Me· J
dlO; Estavel Bom. ""

·ln�D�U!�[ª� �a Barra��m �o �af[la: m�i� fD�rlia Iara �aDta [alarina
vlaçâc e Obras públlcas, comptomeniercs, executa-

.. ,

_
.

de 0ULfU::. altas nutorídn- das pela UNOS, c com a
,... F -

dos Icdei u.s, estaduais � aqutstcêo. por parte do

municípars, de represen- GOVC1'l10 do Estado, do
tnntes da imprensa e matcn.u para 3. • coustru

grande massa' pqpulm-, rca- cão da Usina próprtamen
'toou-se, na tarde de 21,;J te, em pouco tempo ênnta

.�c!enidadc de tnuugura- Catarina, e mais espccírt
t).to da Barragem do ear- comente Florianópolis, cs

eh e Obres õomptemc.n- Lu'á suprida de energia
lares. hupericn- e obra exe- c'etncc capa? de ajudar a

:tH�,(' 1 pelo Di<;trit-c, de atender à demenda sempre
s.mta Catarina d» ncpar- crescente. Vem, assim, esta
tarnento NUcbn.11 de Obras obra. se integrar uo amplo
-t s-oieamocto. plnnn �C! ai elaborado pela
Fazendo a entrega du CEE e que visa atender

o'sra & ... 1"1} .o Diretor GCrl! nác
"

só às nossas neces

do DNOS, cng. ocmtco sidadcs mais prementes,
Reis, 00 qual, en] breves '.' Cunto possíbíutar um mats

slgntrtcauvns patovms. hi� t,'q�j(lo «csenvotvímonto da
tonou a 1'C'sp1ito do tra- cconomla estadnnl. Com

,

bnluo Que se concínra o do uma cnpacídade de V.O mil

-uc o mesmo i-cot cscntn- kva, a nova unídnde. -rõo
logo concluída, melhorá
coneíâerüveímente o nosso

Ministro Helio de Almeiãa e GOlJer1Jarlor Celso Ramos logo apôs descerrarem li pla-
H.!POR-TANCIA DA OSRA sísteme, desafogando tam-

ca comcmoraurn d,) inaztguraçlio da impolc'ante obra
Com :1 conclusão da aer- bém outras áreas do Esta- � _

,,,",,ndoOo,ci. c Obrus do.

'"' tVoto dekLouvor -

ao
.

Magnifico Reitor

Governad(}T ceuo Rn�los fala por ccesréc da ínauçuractio ria barragem no Garcia,acentu,.mdo fL importemcla daq�::�it��I:at�:;�'�S:stado e mais especia��/l.C� :e �"A1 fi,

Dizendo que o exemplo do Estado, a obra reall
do Ministro da Viação c eade. frisando devldamen
Obras Públicas, Eng. Hélio te o que a mesma repre-
de Almeida, cevertn ser se- senta para santa Catai-í
guido, ao Calar ràpldamen- na, no sentido de resoru
te, durante a. ceremõnta de çõc do problema, justa
íneugurnção da Barragem mente num dos setores a
do Garela, no niuníclpio de que o seu govêmo vem de
Angelina, o Governador dlcandc a maior atenção:
Celso Ramos prossegutn o energético,
acentuando a srmpnctcuoe

Breve: O Melhor Som Pare Um Público Semj)re Maior

e a rcrma objetiva com INAUGURAÇãO Na úrüma reunião do João David Ferreira Lima z6es que expuseram,
que o titular daquela Pas� Com a presença do Go- Egrégio Conselho uníverst- a quem tanto deve o cnst- sem manrresuu cm entre-
ta Ministerial procurava vernador Celso Ramos, do tido da Universidade de no superior em nossa ter- tanto. claramente, o reco-
estabelecer contacto com Ministro Hélio de Almei- Santa Catarina, rcaüzndu ra. II p.opostcâc depois de nhcctmento às qnnüdedcs
os brasileiros que vivem da, do Diretor Geral do tun 20 do corrente, o dlsr-utída e vetada. foi de honorablhdade, correi-
em todos os recantos do Departamento reactoncj de Pretos-oi- Luiz Oswaldo aprovada. Inclusive T1e!.'J cão c dignidade do Reitor
Pais, no sentido de ccnhe- Obras de Saneumentjj En<,r, d'Aeumpora. Vicc-Reitor e veto 'do acadêmico repre- e de 'lOÚVOI' ao SeU tncnn-
cer "in loco" os problemas Geraldo Bastos da Costa. Diretor da Faculdade de scutantc da F,E.U.8.C. ór - sável trabalho em pról da
afetos àquele Importante Reis, do Chefe (!'J Distrito gão representntlvo da ctns- Universidade. A pronoslçilo
Ministério, de Santa Catarina do ee universItál'ia catartnea- aprovada e a. seguinte:

po���tJn��::Uotiv� Ch�!�H�� l�:') af�:�a �I:���.�
n,,,n�,,���ca�d�,,�,�,�e�m�=m�,��������������������������'_���������������1f��_;::�::���� �r�����

-

EgTegio conseuto unrvcr-

.
sitár'a a seguinte

Guarujá modernamente aparelhada
.

a cristal em 'Phasslng' con.
4 pOSjções.

Com estas conqui:'lU(s ll�

setor tecnico prcpaHL-lÕI' d

Rúdio Guarujá para g1';-C'
deS' i$!nça,l entes' nó ,,�: Jl'

,

�:,����!cr;:t!à��'��:n�:��,:\)'�o��
llom o mc!hor S':-1I1 'panl. 'I',

público se,Lpre� llHÜ,,:·.

Sr, Alberto Edmunclo Alves, Diretor Técni co da Rádio G1taT!tjá, junto:L. moderna

aparelhagell� adquirida pela "Pioneim" .enda em, vistet um melhor nmdl1nento cm

suas transmissQes.

Atendendo às ex:gênCI3.3
da melhor técnica radiofó

nica a Ró,d,o Guaruja de-

vera' utiilzar brevemente

llloQpmí5Sj:ra ap<ircUla-
gem adquirida no pai;'; e

no exteriol', visando a um

aperfeiçoamento cada. Vi?Z

maior em suns transmls

sôes.

Dentre as novas aqul",;

ções da RacHo . GUUl'l.lJtl,
e:>pec;:.lmen:'J' para \} S�l!

Vepul'tttnlento Técnico, el

temos prlmeira,T ente um

transmissor de Fl'equem:]a
Modulada de . Cabricaçf':l
PEB, ti�o BY - TBF ,-

056-1 acompanhado de um

��:r�:md:st�;� :��s���
biliz�c;;ão a cristal, tambclU

de fabricaçáo PEB tipu
BY .....- RBF - 6-1: Estc

conjunto transmissor e

receptor,' possibilitará ti.

que a "mai!; popular" 'JPPre

dentro do sislema "ilm('� ')

primeiro canal de Freq�le!l.
cill Modulada., para' Fl"oi'lll.
l1ópolis.

Ress .. lte-sc, ne.sta úi:"r
tUnJdade, que .a atual Di·

reção da Plolleil'a flllo l>('

tem descurado desse im

pOl'tantí!'\sjmo detalhe J)n
.\."a uma emissora de extru

ordinária pen'etl\açáo em

todo .o .Estado' e em, OULras

Cidades bra1:!Ueil'lIs - e

elas são em número, 1n-

:�;ç:� ;r�ã�uem:J�n���
FJ-;:· clel'ança cm S3ntl O'ltu,r:-
I:,'i ,na.se reafirme ple;l:J.IlH,t,-

IÍ$,\- te.

�),

Uma grande melhcria

,tl'â veJ:ificar-sc no s.om de.

R:'iciio GlI!!l'uj:i t)ondo. jn
ela "portllllidadc acs (lU:;:

l108.:H1Clll n:ccl'lOl' com fai·

-

Xa de Frequência MOJul:l

da cap\'á-la cm exce.Cll.i.i.S

(;'O�ldições, diret"mente (io

eSLúdlo, <lha és dI) can'll

oe Jo'.II _ s':',no megaej

c1,,;s.

Um oub'o l1leihoram�1;i:l
t.écnico é o gerador 1�

Audio_FrCquêncin, tnt�rc,\

Brookiyn modêlo 5684, in

dispellsá�el nos laborató\'ius

para ajustes de frequ{.on�
cia!;. Hã ainda, um apa.�

lho OSCiloscópio nl3.I'.:a

V.oltix, 1l10dêlo 400 K, jJ.
em uso.

•I

CIDADE DO VATICA�'..)
- O Concílio Ecumen ,�,",

C"lllO I:l lIabi\u"l \las ,1U:U-

t:IS feiras cnconlrll.-se (';11

descaus..,. Amanhã reimd::t
rã seus debates ,sõbre o.

imprensa. e outros m,�;Os

de 'ccmunica.ção_ O P:1P".
Jena XXIII completar": 80

u.nw; !'lo próximo dOl1llp

g,o,

-

d,.tnovcl' - (Par Bernc:t lcvnrds", Aparece �t::",pl'e
W, wcssan� _ paro. !'O onde acontece qualqllel'
Estado" - ��ascido C1ll coi�a no dominio da IiLe-

11100 em NU1'�lnberga e ratura. As suas cOllt.rovél'-
vivendo mais no çnfé "00- sics com figuras cte_ desta-
ne,," em Ro:ml do que na quo da IJtcraturD. eu1'O-

suo. próprio. casa. Helim,ann peia valel'a.ll-Ihe grande
fama. Por outro lado, OiS

KestlU domjna vurlns }in· critkos reconheceram
guas � é espeCialiSta, em suas Obras "José procura a

muitos sobres da 1Itora- liberdade". 11m roman('(' de
tura. Quem o queira en- 1928, "0 charlatão" 0932),
contrar tem de Ir ao ca-

fé. onde o cncontra tra- "A.!s crianças dc Gucrnicu"

balhando, observando . o (l939), "Os deuses cstra

publlcO com um leve sor- nl1os" (l949), "CasallO\',t"
ris'), aspirando o ambien- (1952}. Com o UHU 'de
te cosmopolita, É. também ensaios "Meus amigos. os

possivel quc esteja conver- p:lctas" (953) Hermunn
sando com um dos grull- Kcsten definiu claramenle
des da literatura numa o piano daiS suas ativida-

BRASlLIA _ O Prime\·�0

Minish'o e Chancelcr Ret

mes esteve no Senado :llJor.

c&ndo a politica. ex�rnn.

brasileira,

RIO '- A mesa da A.ssel�l

bléia Lcgisiati"a dn. Gua

uübara aprovou a conc",,,;

são de 13.0 salârio ao CU:l

cionalisl1lo da Casa.

cC?nversa c}itlca, pais Her-CIDADE DO ME'XICO -:--

Flnnlmenle, um llWQcl- Esrwl'tiva - O conjlu,t.o
nissi1110 l'ecept..,r de fab,'l� 'bl'a�ileil'o do Bonsucesso e

f�Ção norte-americ::ms :l seles::io nacional guutc-
COLLINS, Upo 5tJ - .'.1

.

maJtéct/ atua.rão no to,r-
Apu,l'êlho de alta Senslt.jll- neio pentagonal de futcbul.
dade e seletivlàado, possue a realiza:r--se no México u
tl'.nta p03içõe,:; (fnlx:,\S). »ul'tir proximo dia 27
Em 1 l',,) au.� divúrsos J,�'
P ·:;iLÍ\·O.;; j)nl'a sdl'�'úo ,·u.'·

cmis::;oras. !>O::;SUi um fiIL:;)

dcs lilcrálios. li: o úlLimu

poeta alemáo que escreve

no café, (llle eo-ntlnuu a

tradição' dos grandes nnuli

de Berlim, de 11113 alé
1933'e que reprc/'cntn a

maneira de se apresentaI',
às v.pzes 11111 pouco espa
lll:.tfalo . .:<l, I'. n:lu «I>.-.talllt�.

lI1uitu peti,�oaJ clus M'W;

lloetal:i, os seus anti�I.);;;, Pa�

llüllln Kesten é critico por
naturcza. "É do contra" e

não aceita argumento sem

apresentar o �'Cll eonLrn

argumcnto. Empenlut-se a

fundo nura defender o que
no seu entender é re;..l
mcnte \':dioso. Jule.� La

vig,ny dis,�c \1111:1. vez dele

(lue el'a "A coruja dos Bou·

ele

gr(;lllint;õe., nl!'xi('".n:lS jlJ.õ-.
ticilla.rão do certallle,

HernUl.lln Kesten 'dii de
si j)l'ÓP1'1o: "�('ra quc tive
a.gul<1 'dia de .Lral)aho·?

PROPOSl,ÇAO.
10

•

- uc.is.ocranuo
re.ceracros a�.Hlllcs que nur,

:,,,, ...UhC Inc,,1 a :lHa ati·

L ... r ruuce U,; ó.l.IgnHleu Hc,-

t..."�_UII"I, C ....,I:U,

também, à sua uus�re PCI>
soa:

�"- Considerando lJ1je

l;;i,;; ataque., s ..1\) dcStlLui
a,",,, ue (jIJ<'\.!>{IUer rUll(i,I
mcnlú8 jU;,LJiu.:Úvcis;

;lU _ ConSJflerando que tI

�n:JL João David I"crl'clra

L.ti,a, ro exercicio tia,,; cle-
1l,,(lJ..) lunr.� ...es di' Jkitur,
n:m dedICando. em prul du

UI'1 prazer prccoz ll,,;:í ';o.l- deécllvu!vjmu1to .1�llILolI':<l o

Iu\',us levou-me a cscre

...a'. ,\.�p, o, todo o tnundo
e· ao ci<.j)ll'a-Io COl'ollU:O
palavras. ulho para' uma
pessoa e IOl'lnulo-a eXllla
IllcnLc, Escrevo há 33 anos,
P\}j,,; aos q�atro anos criei
ú meu próprio mundo poê
dcu.·· - O própria Ke::.len
eSCi'e\'C como s\) tornou
um puda de café: "o :ncu

dia de trabalho t�m o &C-

guinte aspecto: Levanto

IUC, vbto .pala sal!', almo
ço, despido-me da minha
.mtl!hel' e vou para o ca[e,
Peio sim, pelo I1rlO" levei

Un) cadcJ'l!O vdhu. lápi�, a

caneta, ·un:,. [JUl'I'ndUI, um

ag:uçudol', �alvez algun:; li
vl'O,�, o J11allu:;crib no

quai trnlmiho. As VCl,es cs

cre\'o duranLe o sonlto e

escIUCçU-Jl1e da:; melhores

p:ls:;:l.!.t�'llS ou acordo de
um sor:l1o acêmlo li ll1z c

e,;..;I·CVO. K crcvo de pC c a

and;I\'. scnla(lo, dcil.u.do na

camfl. ii. bciJa-mar, ao la
do de amiguiS c nos I:'raços
t!,.t amacia. nb avião e no

trel11. a1�ordado c !\. dormir
c mais Cl'equentClllent'e no

cah:".

Pvh f: (Jifiei! Cll:l1llI'C(;n
der r.-;!a l11allt"]ra f),' viver
c di' tmiwlllar. Apl'tl'ur do
seu ::;c111ldo fino pU.n1 a

I'calldarlC, que �c munl!cs
ta 1)111 lodas as Slla,') obr:t�,
H('ClllHllll Kçi;lcn Ú, quan
to ti. rDl'ma exterior. um

l'ománUeo:. um v3.Jlo[Jundo
11.1 vida (b.� brandes cicJa
(�l':; O'Ulll o.� :'1 U� caIe:; e o:;

i:iCUS !Jure,:;,

!.-lélll;;r d.) seu e,Jurçu, 1)11-

tOl'gand,) as div�,r.�:I:'; i<'a
culdaul!fi, inlegl".lll!Cs da

Uni"cn,idadc de Sanla Ca

tarina, o mnlcrial indi::;

pensavel <lo ::..:u funciona

men1'J;

4Q - Considerando quc as

un;dudcs flue cotl1p',r'n a

Uni"cr"idadc d(' Santa Ca

taU1l3. eota\'am (';11'('111('8
de [abo:atól'ios, ,�nla:-; de
aula. matCl'illl bib:l:lI;râfieo
e ,lllilLcrial d!<'hitico,
instalar-se a Reitoria, o

(lUC ilJlpossibilil:n-a a od
Ir ini:itru<;ão do Pl1siJ;o, t'm

conàir;ões lecniC{I-(,julltiri

cas, capm:t's dc !lI"l\lon'i(l
nar OOS e�tlldnnt.c.í <'utarl
nenscs 11m minimo de es

peciali:tufjo;
5U _ Con/'idcrando qlJc o

JI,'ia�!rifi('{) l'V�iI')r ch'nlro
da 1.:ar:dó!{]c i'inlJ1l1'I:irlJ dll
Unj\'cl't'i(iadc deu :1 l1l"1I101'
:I:,;,;istcnciu f' solu<.:ãll iHjU('
Ia::; :;iwa,.'ões ej(:llca(ial>.
dist'ibuindo, c(juita�lvu
nH'nte, recurso/'·u tod"s
unidades cl" ('min{l;
PROPONlfO:

Que o L��I'{<gio Comdln
Uniyt'nitii,rio, de .1�onJfJ
(")111 'J :til" ('l'\pirHo de w

lid:lrie{J;jrJe Ir!)l; lhe deve
Jr)vvcr os !lCntjll1{'l1tu�, ['Ull

sig:nc 11:'1 ;lta.,/)(:U:; tralm
lhos, d:t prc:;cl1te I'cuniÜll,
mil voll1 de apuiu c de rc�

conhecida. homenagem aI)

F.:\lllO, Sr. Prol', JOiiú vavw
Fcrrclc:.J Lima, MagniCko
Reltol" u;. Ul1l\'8l'Sldade fi

�:�:;:i'�l�;::,;n:�",��,�!:: .Â
7 sttsCt':J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube 12 de Agôsfo - 24 de Ijovem bro - Festival da Matarazzo e Mata razzo BOllssac, em beneficio elo Hospital de Reabilitação. 17 moças da
sociedade florianopolitana darão "show" de elegância e beleza, Mo delas de Cristian Dior de, Paris, serêeapresentados, Numa promoção do

Colunista lAZARO BARTOLOMEU. Mesas na Secretaria do Clube,

CI�!le 12 de Agüslo
CONVITE

o sr. e sra. José E;;"�
convidam Í-ados' o sassv·'.l-

� d·a, da C.ube 12 de Ago��o,
p,tra as�istir o Fe�tjl1al ce
Prl:na'rera-Verã" da Ma';a
r!lZZ" e Matarazz:> Bous:;:!!!
em b�neficio do H;,s;:nt::ll
de Reabilitação. no próxi-

mo dia 24 de hovembr'J,
sábado às 24 h3. apre·'�ll
tad� pel() ReporteI' Soc'l,1
LA 'ZARO BARTOLOMEU.

Após o dest:le lera in.i!:n

a SJil'ée. Mesas na Se-,,','
Ia ria do Cube,

A DIRETORIA

INsmUTO DE CULTURA GERMANICA
ao '4':::-

Temds a honr::t de convidG V. [x·do. e Exma.
Familia Paro assistirem à

250. NOITE CUlTU�•
que realizar·st,-':' � terçeo'eira, diú 27 de novembro
no salõo da Ccmuni�ode Evangélico RUa Nereu R:::.
mos, 29; 6s 20 horas.

•

O Pl'ogrom.:. de�to noite consiste numa pale-.'"
tra do- nps:;,') diretor revmo. sr. Pastor Fios intitutad"
HANS STADEN EM SANTA ÇATARINA 1S50

Florionópol is, em, novembro de i 962

A DIRETORIA

Com ou sem PensÕo. Ceso de. Família.
Ruo Esteves Junior, 34

VENDE-SE
Duas ca:>os uma de material e o outra de m()d�i

ra. Sitas à ruu Lauro Cominho Meira. 54 nesta. Tro
tal' na mesmo

Preço CR$ 600.000,00.

,(uRSO MADUREZA
GINASIO EM 1 ANO

���g;��'�INIMA DE 16 ANOS; Pa" ombe,
�SD�. '

.2) Os Exames constorõo de nove disciplinas. as.

sir'!': di'Stribu:dos:
a) 5 federb s obr'gatórias;
b) 2 comrlementores obrigatÓnas escolhidos pe

ras candidatos;
c) 2 de caráter optativo, também da escolha do

candidato.
3) As matérias deve:'ão constar do Curriculo es·

colar do Estabelec'm€nto em que o candidato se ins.
crever poro prestar o:> E'XQmes.

4) �"Jõo será preci:;o prestar novos exames da'!!
maté"ias que iá conseguiu oprovaçõo.

5) O aluno ,aprovado em todos os motérics rece

beró um documento equivalente 00 Diplomo Ginasial
Matrculas- à rua Dr. Fulvio Aducci, 748 Estreito

Florianópolis.
(Em BJumenal,J - PrQC'_j"'lr O Prof. Dorval Bar.

bieril

27/11/62

, )

'/' IComecmoatos Sociais

15 _ No Ri�! o Senador ni���!1���eu'n;�n��to� M��
e

��,hara �tll]O Fontan-l., ca�o na época das eleicões
pJ: .pam aa U-,*a 'cf: �,)\\ pa,a- .,,"Itar, �ptoruõ�4'po
pe{' do dnexo topaca!l�- litibai, mas Que desto/ vezna Pa,ace. o assunto será devid:lmen-

(ndia não abandonã-ra-sua"___p-blitica de t',��:��
-,

li; 1° h d� p'
° I G3ST,1 fli' CI.fÉ? In�O· ,a ln 3mento Isse o nmelrO-,CNTÃorF.C�C!\fÉZIT"

Mlonloslro. Nehrlt m�'i��n�:�O;�i,�i�:,'o'ãO :;
�

armas 'automáticas tinha

tem p],opDr�ionado e con- ����eç:��,r�� In�::POení���S Tralado Anglo-t:nuarão a porporciol1:lr ar em número consideravel
n�as para defesa. O Primei- dentro de um mes aproxi
fo-Ministro acrescentou que madamente. A pradução de
a Rússia Soviética também outros equipamentos mili

tares tem sido ·trIplicada.
As fábricas trabalharilm
em 24 ho! as para afrontar
as necessidades do exérci
to.

João Mart.ns. Após a cer..

monja religiosa 1-$ nOI\'():: e

dJgnas familias retebell ,,�

convidadO"'! ri')' s;llôes lia

çlube Concol'dia

C'rculandr, em jll>S

na cidade o senlwr Wihcll
Resck ·.alto funciomi.!:io do
Ita r.a1'3tl:

5 - Na cidade de It:-j:ti
o Prefe'l(l e Sellh,..ra Edu
a-do So'on C!anzianl rec'-

bel] f''1l �u'l r�sidênc!f! t),l

1'a \0 jantar dos "nove c�- \

���;lta J��:t\' �;�Ia:�;;�'�

Dirigindo-�e 'a uma reu

nião em massa_ em Delhi, o

Primeiro-: � nL�tro Nehru
disse que apesar do que es

'..ava nconLecendo nas fron-
tei:as do pais. a India tinha
decididO abandonar sua pa
lítica de não·aJinh"mento
Ele isse que amigos da In

dIa, incluso os Estados Uni

dos e a, Grã-Bretanha,

CONGREGAÇÃO MARIA
NA NOSSA SENHORA DO
DESTERRO DE FLORIA
NÓPOLIS.
A Congr�gação M. N. Sra.

do Desterro, o Centro So
cial Stella Maris e o O A·

póstolo. feito eleiçõe, de a

cordo com os esta LUtos a 16
de novembro de 1962· dão
posse as suas novas direto
rias, para 1962 a 1963, I1I'l

ressão solene a 23 de no

vembro, as 19.30 horas. na

sua sede social, sita na

Praço Pio XII, n. 8.

CONGREGAÇAO MARIA
NA N. Sra. DO DESTER
RO

Diretor: Pe. Alvino Ber
tholdo Braun S. J. � Pre
sidente: Newton da Luz
Macuco. l° Assistente: Dr.
Agustinho Sie�ski, _ 2° As

sistente: Adriano Mosi
mann. _ l0 �ec-ret:\.rio: A

mérico VesPúC-io Prates. -

2<' secreló.riJ: D:·. Ricloti
Queluz }O tesoureiro: Libó
rio Vicente Miranda. ___;_ 20

tesoureiro: Francisco Mi-
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Lobo e ouberto Nahos I Hélio Almeida foi reco:»- Gu.do Miranda IL!'ene) Ai 11 _ Brotos elegantes já

COlab�::�;se:�t��ie�RSOS de- pelo gc' errieoor CeIS'.l certo eBrnal'de (Edilh ��- estâo dando nota alta, nx;

Representações A. S. Lara Ltda. I' Ramos' no Pa lác.o dos ues nhor e senhora de. Alá" ,i)

,.�indd� �.Iian,d'doa'dem, :1:0S
na p-a

Rio (GB) Rua Senador Dantas 40 5° anelar 'pachos, para um jantar. merda anco xrobe (M",- "", �

Tel: 22-59-24 '

I em .sua homenagem. cc.» ry). e

I

Osny Ramos (Irt'li.e

-i-�1. �::91�9 � Rua Vitória 657 - cem. 32 -

pareceu o mundo social Pa
Porte Alegre - PROPAL _ Praça D Fellcls. lit.:co na homenagem �/J 6 - Na lista de h('sp�-
:10 15 - conj. II - Tel.: 74-40

1
ilustre visitante. de s do cue.ên-ia p,! ace

aeentes e correspondentes em todos os .au
o dr. 0:2\'0 R'gunnielplos de Santo Catarina

Anuncies mediante contrato de acordo CI m a 2 - O elegante brotmhc
tabela em viaôr. lolé F[lria festejou -ntom i .7 - O Industrfal Wi]ly
A�BrNATUR.4 ANUAL - c-s 2.000.00

I
dade nova. cumprt.r enta- Renaux no bar do cue.én

�F:�ir:Cà�V:;��t!';e ;e�;:'1���f�isa pelos C01ll,.c!i. mos pelo acontecimento era Palace palestrava com

___'O_'_,m_i_tI,_·lO���?_O,_"S_st��!!�s_.
3"":: Realizar-se-á !W �ot��ntlll�tlldes�i::I��:�::O

p-óxlmo d.a 8 na cd ar'e das Inriustrías oBra,,'.

de Rio d- Su' a benca nu

P';'j: da senbonta Meu-e

des Bei-toll. com o senhor

M,USlCAL BAR
.IARA UM BfJM PA.SSA TEMPO COM SUA FAM.iLlA _ REUNIOES BOClA�

OAlit;ANTE,9 COQUITEJS - FESTAS DE ANlVERS/lUOS eRA
DANÇANTES - ETC.

':'N!)AR TErmEO DO n01t'AL HOTEL - Ttl. 2�1.5, !foxtarhl·)

ll- Em nessa c.dado U.:

rÁ Iancada a maquilapeu
"Brotinh:- 1963". M,!<n,

Brudt. cnvtaãa de "Gerrrai

ne Mente i" a i-esponsovet
pe:o ançamen:o.

MOnl�ndrl ap�I'I_I

m2!l�O tm um do" :uxu

"os Ed:ti':!:o,s em nossa CI

d;"de .Q casal deputad'l De

ciro Culin.

10 - Fom�s infOl':racos
de que a Dlpl'Onal fara luu

çamenlo úe novas carros.

Ccmentam também que (,S

Diretores da grande 01':;;:0.-

�i::��; ��:�1 ���:i.�. e��'��
:oquilel.

manifestou que cumpl'lrin
seus co.npl'omissos de en
trega de aviões MIG a jato
e de estabelecer uma fâ-
brica para sua produção
na Indi;1.

EDUAL
guei d,l Silva. - Instrutor:
Adriano Mosimann. - Ca

tequista: João Azevedo Vi
eira. - Bibliotecário: An
tónio Mach,H.lo. l,;<Jnselhu
Flscal: Dr. Altamlro Dias;
Domingos Reitz; Alvaro
S:m: es de Oiiveil':]; Carlos
Victor Gevaerd.
CENTRO SOCIAIS STELLA
MARIS
Com as Obras Sociais a

Cnrg'o da CongTegação Ma

riana N. Senhorn do Dester
rQ e as Obras Assistênciais
a C,cl'g'o da Cong-regaçã:J
Mariana N. Sril. do Dester-'
ro: Direto�' Pe. Alvino Ber-

tholdo Braun S. J.

Presidente: Newton da
Luz Macuco. 10 Vice:
Agustinho Siels/,L 2° vice;.
Adriano Mosimann. Secre
tário e vice.: América Ves

púcio Prates e Dr. Riccioti

Queluz. - Tesoureiro e vi
ce: Libório Vicente Miran
da e F'ra:Icisco Mig-uel da
Silveira - Conselho Fiscal:
Feitor da Fazenda Stella
Maris: JQão Gonçalves Pi
nheiro ,Altami-ro Dias; Vi
tor Gev,lerd;' Domingos
Reitz; Alvaro Soares de
Oliveira.

O' O APOSTOLO

Diretor Geral: P. Alvino
Bertholdo Braun. S: J. Di
retor: Coronel OrJon Augus
to P!att. G�l'cn1.e: l�)':Jnds
co Miguel da Silva,

tem em auotêncta especial
pelo ucular ela Fazenda.
No concurso reanaado

em novembro e dezembro
de 1[16.1, inscreveram-se
mais de 32 mil candídntos,
"en� sido' aprovados ....

3454. Até hoje não foi rei-
13 - Amanhã nos se.ões ta nenhuma nomeação.

d ascc-eouoe Guarani e:�1 apesar da necessidade d,e
Imjai c]:,,;:.f'lHa a nova C" fiscais para repr-lmtr a

ação dos contrabandistas,
iecão 'Pr:m1 f'ra-Ve··a'

"e,<;ponsavels por uma eva-
em tec.cos ,. ro oâefos €;{I':',\ súo de divi'as da ordem de

12 - o.'Jm�ngo com�,IÜL
j-ei a tarde elegante çue

aconteceu (Ontem, no ana-o

da colina. arctca Em p"r,<.l

rela dand- snow de ecrao

ela em chá de Cll:':r!3:if',

pr T ocão co clube Socou

ttmjsta.

srvos da r-ao-ice Ban�(1.
xntre às 15 senhoritas (jUi'

participarâo da desfile, se

I'ú el'colhida "Miss Eleg�:1
te Banr;ú" daquela cid;:r:".

14 - Partici-pei de ,llll')

reun ao Infcl.mal eJ:

b:mit.a apart:l!uento :',,1

('lüc"rá do E�panha. qn,'
a anLtr J, d� no.a alta 2:11

elegância c a.,se e

gosto.
.

o Sr. Nehru disse que a

i:1v,lsão chinesa começoú
um capHulo novo não só
na história da India, senáo
tambcm para a história da
Asia e do mundo. "Est<>
guerra está empurrando
ll:JS dentro de um mundo

mÇlderno e está fazendo-nos
compreender as duras rea

lidades . pelas quais as 'na
ções livres devem estar pre
paradas". O conflito com a

China não par�ce. ser curto
Pode durar anos. "O pOVd

. deve lembrai '�e que estâ

enfrentanllv 11m iUimigo
p:Jderoso t que temos que
sair vitoriosos".
Numa entrevista televisa

da pel'guntaram ao ár. Neh
IU qual seria o efeito da a

Dt·. ceitação da ajuda em ar.

mas narte-americanas sô
bre a politica de não-ali
nhamento da Indiil. Ele res

pondeu: "Pensamos que es

sa politica era adequada e

contin.ua sendo adequada.
Mas vocês têm razão quan
do dizem que isso intl'odllZ
um elemento de confusão
com respeito a nossa politl
ca. Nós desejamos continu
ar com essa política tanto
como nos seja possiveL Na
turalmente se somos, ata
cados, devemos defender
nos e devemQs procurar-nos
a máxima ajudn. Contudo,
nos desejamos assoclar.-nos
a bloqueiu milit:H' nenhum e

387 Vagas
Imposto

RIO, 21 (V.A.) - Antes ------- _

de embarcar para Brásilia,
o nuníscro da Fazenda,

. r',,-'I _.�------ 'l�'I,senhor Miguel Calmon, in-
fUl'1Il0U que po-r todo êste

PI CI_J8E RECREATf�'() i �:;;' ","o X;'����:�:::.;� 11:11 I! 6, DE
• -, ',JRAEI ,No E I R O I,IIIexistentes no p.us. O as-

:;.
suntu eera apresentado ao

ICélnsclho de Ministros, que

:��a���I1�;�lseBra�fl��.iS ,de

ii' I'A maior parte das no

meações será feita para
repartições do interior, on-

��C�!:id:l:�:. cre�cei�tfe:nn:� 1',,'çaa foi prestada a comts
são elos Concursados a

Fiscal de Impôsto
recebida

cem bnnões anuais.
O ministro da Fuzenda

prometeu trazer, na próxi
ma semana, uma orienta
ção �õbre o assunto. Ao

explicar aos membros da
comissão. que Os candida
tos aprovados 'serão uo

!Veados, de preferência.
p.lra o interior. todos se

prontificaram a servil' em

qualquer ponto do territó
rio nacional,

N;põnico de

Comércio
, LONDRES (BNS)
tratado anglo-nipônico de
comeU.:l;) fOi aSOi,nado nesta
cidade lla presença do Pri
meiro-Ministro britânico,
Sr. M,,(;!iJillan e do seu co

lega nipJnico, Sr, Hayto.
Ikeda.
O tratado reveste-se dc

u\'j).)ttancia por ser o pri
meiro tratado comercial de
Significação assinado pela
Grã-Bretanh'l de�de o tér

mi!1o do últLl10 conflito e

cameçará a produzir efeitos
na próxima primavera, a

pós ratificação pela dieta
J"ponesa.

O trabdo nã'L-neces�ita
rá ser ratificado no Reino
Unido porém uma cópia fi
cará disponível no Parla
mento, durante 21 dias, a
inspeção de seus me:nbros.
Após <I ratificação, duas

das qua�ro cópia., serão de
positadas na Côrte Interna
cional de Jnstica, em Haia
e as duas rest;ntes serão
...'-< ; ...."hhl., entre os paises
signatários.

de fiscal do
Aduaneiro

SABADO - DIA 21 ,

'AS 22 HORAS

SOJRE'E _ DESFILE

"OUVERTÍffiE D'ETE"

DESFILE DE MODAS PATROCI}"I�
BOUTIQUE MADEMOSEL�E

MODAS

Reserva ode Mesa - NA SEDE
DO CLUBE

�--
----'-----

(scola de Samba Unidos da Coloninha
A E5COLA DE SAMBA UN I DOS DA COLO.

NINHA, CO"VOCA TODOS 05 COMPONEN
TE5 PARA COMPARECEREM A PARTIR DO D'<\
24 e>E NOVEMBRO DE 1%2, 'A RUA BUCHELE
ICCLONINHAl NO .'AESMO LOCAL D05 ,EN-
5AI05 DO I'.NO PASSADO.

l5TREITO - Novembro de 1962
.

A DIRETORIA

CA�PAHHA MISSIONA'R'IA
COLE'GIO CATARINENSE

Os nútT')eros premiado.. foram of! segui.ntes·
1) 3.285; 2) 4.217; 3) 5.895; 47 6.797; 5)

1.540
Mais 5 prêmios menores':

1) 2.539; 2) 4.5603) S.90S; 4) 6.550; 5)
6.978. O Colégio agradece o colaboração.

:.-... j OWALDO i,.LO
ESTRADAS, QUEREMO-LAS TAMBEM PARA.,

1'010'5 - Porque também :>Or'nOS brositeiros, porque
também contribuimos pelt grandeza cada véz maior
de nosso PQtrio.

Também sômDs uma dacfúelas estrelas incrus.
todos no azul celeste de nosso'" Pavilhào.

Também ver Florianópótis abrindo os braç(y.�
poro estreitor num amplexo frúternal todos os OU"
tros Estados úmãos e terrós com a" quois confil"a.
mos para que nõo fiquemos esquecidG" 'isolados
com� o Governo Federal fôsse poro nós um padl'a�:
to olneondc-nos dos mesmos direitos distribuídos pc
ro seus fUhc; que também o somos e não apenas,
enteados fo a de suas atenções qU'8 avocumos com

justiça e equidade.
O, sr Ministro do Vioção deve ter ficado im�

pressionac'o e oté quem sabe meio perplexo, diante
do que viu expc',;to pe,lo Pla�eg, quando lhe foi
mostrado e aOS seus ossessôres, provas irrecusavcis
do que queremos concordando por certo eom aii ra
zões de flosSOS pedido:> iustjficaveis e inadíavC!is.

Nõo se concebe o descanso, o esquecimento as

injustiças com que ternos sido trotados.
•

Não çoncordomc'" com o trisre isolamento o que
Somos votados. Nõo podemos conceber o injustiço
de dei�.Jr o Capital de nosso Estado á margem,

-quando outro" Estados e gronde Parte de nossos ciw
dad€'" se vêm sendo aquinhoadas pelas benesses do
G':lVerno Federal servidús com ótimas estradas, bem
ve:-dade por está rem no comi'nho e entroncamentos
cuia interesse é o d2 servir os outros Estados do
Uniõo,

---

,

Verdade, repet1imd'>, que tã:o sonvente por is-�
so .•.•

O PLAMEG essa sentinela indormida de nosso

progresso provou isso na exposição de motivos que
pôs- ditmte dos olhos do sr, Ministro que nos visito_

S. Excia viu. Exominou os IProvas -e ogol'a é pro
ve também que temos razôo

Que também somos BRASIL�--
.,__ .�...i!';&_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SINOS DE NATAl- Uma fesla.para dar um Nalal melhor às crianças Dobres da Capilal- Dias 24, 25 e 26, na Praça 15 -- em frente à Catedral -- (ojabtlre
Com as Damas que a promovem: coopere e compa reça.

Cidade Universitária de Santa Catarina
Manifesto dos Estudantes de Direito

Os alunos da FaculdRde· rcnuearra o mais breve pos
de Direito da untversidaoe stvet:
de Santa oauu+na. reuni

dos em Assembléia Gemi

Extraordinária, comstdcran
do:

.

que é sumamente' impor
tante para os eatuountcs c

o povo de snntn cnuu+nn
a edificação da Cldadf' u
ntversttérm na Trindade;
que esta obra deve ReI'

que há melas e díspostcôes
para tanto;
que a Egrégia Congrega

ção dn Faculdade de DireI
to da Universidade de San

ta Onturtna determinou a

trnnsrerênotn desta Facul
d:lde pnm aquela á

ren:

que a ação do estudante

pela construção da Cidade

Vestido; em

Lendos Padrões
DE POPELlNE DE ALGODAO E OUTROS TECIDOS

GRANDE VARIEDADE DE MODELOS
ORIGINAIS DE CRIAÇAO PROPRIA

VINDO A SÃO PAULO NÃO DEIXE DE
FAZER"NOS UMA '(ISITA!

procuramos revendedores Para o inte'rior os in"
reressados podem escrever à:

MME. C L A R ISS E _ R Augusta, 2069
- São Paulo - Ccottol -

.

Praticar a C:lridane não ê

sô dar esmola a:l Jlobre (Il1e

estende a mãit. Dar um bom

consêlho, ac!\lmnr os afli

tos, guIar os trnnsvlados
socorrer os enfl'rtnos, am

parar os ricsprot.e�ldos nfl.

sorte. cscln:PI'er 0<, lr.norrtn
teso com do�urn c plll"eza
de senl) llentos, são tam

bem atos dI' raridade que

nos elev:ún csplrltualmentl'".

Praticar a carIdade como

médium, Lem
.

se urgulllar
de poswir Lal ou qual me

diunidade, cedendo o seu

co.rpo ríslco para que Os 11'

_mãos deslncarn:ldos, Que

ainda se acham em estado
óe Ignorância, possam aira
vês dele' vir se comunicar

conosco, a fim de recebe
rem os ensinamentos de

mãos dos vossos conheci

mentos espilitu:1is e da vos

srl fôrça medlunlca para
fazer mal a quem quer que

sêja, nem mesmo aos vosso

maior jnimigo!

COl"!gresso Extraordiná
fio de Umbanda - Trans
fer!ao o COn�resso extra:)r·
dlnárl'l. o qual -'teria lugar
na Cidade de Parto Alet:tre
nos dias 15, 16 e 17 do cor

rente, de acôrdo com o te

legrama que se segue tra1ns
crlto: "Delegado da C. E.

U. em FlorIanópolis - Jor

nal "O. ESTADO" - Res

posta. vosso telegrama ao

Presidente União Umbanda

ROS 16 informo que Con

gres!-:o Extraordinário por

deliberação Comissão Na-

Que nece5sitam ou, se fo- clonai de ....Codificação
rem gulas, virem até nós vg Cal transferido para pró
para dar alívio aos nossos xlmo ano Abs Deputado
sofrime.ptos morais e físicos Moas Galdas pt."
e no mesmo tempo, gular-
nos pela estrada da vida União de Umbanda de S.

Terrena, que é tôda aclden- Ca�arlna - Assembléia Oe

tada, a fim de suportar- ral

mos com re�lgnnção as do

res e aflições a que esta

mos sujeitos, por ser o Pia.,

neta Terra um Mundo de

expiações e de sofrlmen�os:
_ é um dever daqueles a

quem Deus concedeu a gra·

ça de mediunldnde.
O' vós que sois médiuns,

escutai a voz da nossa cons

ciência, para não calrdes
no abismo! Jesus dmse:

Dai de graça o que de gra?
ça recebeste!

Todo e qualquer médium

qUf.. mistificar comete um

crime perante os olhos de
Deus.

Tornai-vos dóceis aos con

selhos dos vossos �ulas!
Não deveis nunca lançar

A U U S C, convoca à to

dos seus membros para se

reunirem quinta-feira prô
xima, dia 22, no Centro Es

pirita "São Sebastião" (D.
Blcotal, Estreito, donde
resolverá assuntos relacio
nados as diretrizes da Uni
ão. Todos os Centros, Ten
das, Terreiros etc. estão
convidados à particIparem
da Assembléia Geni.l.

AVISO
Este Delegado aviSa a

Quem interessar, que mu

dou de re"iqência p�ra a

Cidade de Imbituba - SC
_ mas que permanecerá
com suas atividades nesta

Capital, junto a U. U. S. C.

_Parlicipaçio
Desembargador Mannel MlIllro Dr/arte Schutel
Barbosa de Lacerd(L

e Senhora
Senhora

participam aos parentes c pessoas de suas relações
o contrat.o de ca.�nmf'nto de seu.q fllhos

/fé/ia e Sill,la lIfa.ria.
RUA Almte. LamêgQ 196RUA Rnrnll1VR 6�

FJorianopo!i�, 17 de novembro de 1962

Universitária deve ser rea- 4) - Criar. através o cen

IIzada com base e com co- tro Acadêm ico XI de s'eve-

nheclmento de causa. retro. um grupo de trabalho
resolvem: encarregado de pesquizru-

• 1) _ declarar ao povo e sóbre uma possível rcror

aos estudantes catarinen- mulação do ensino juridi
neses que os acadêmicos de co. a exemplo da que rêa a

Direito apóiam e desejam a Universidade.de Brasília. a

construção da Cidade Uni- fim de que esta luta pela
versltárla na Trindade Cidade Universitária não

2) _ apelar Integralmen- seja. apenas, uma luta por
te o movimento em prol da n�vos prédios e instalações
continuação das suas obras,
encetado pela UCE e FEU- 5) - manifestar seus a

SC, devendo o CAXIF en- piausos à Paeuldade, de FI-

trar em contacto com es

sas entidades para um me

lhor entrosamento na luta

comum.

3) _ Iutn r pela concretí

zacão da Cidade untverst

târla na 'rrtncade. no sen

tido de dotar o nosso Esta
do dum ensino que satis

faça às necesstôades da co

munidade catartnense. r·"
mo sendo esta luta um uas
50 rderl�jvn unra a ere ttvn
cã-, da Reforma untverat
târla.

tosorm par seu pioneirismo
instalando-se na Cidade U

niversitária ria Trindade.
6) - elogiar a declsâo

dos estudantes de Ciência"

Econômiras, tavorávet a sua
transferência pura a mes-

7) - aplaudir a resolução'
justa e sábia. da Egrégia
oonnreeacã., d" p'nr-uldade

,de Direito de trnnsren-ra

para a Cidade üntversttà
ria.

India não abandonara
êsse é o espírito do não
alinhamento",

MAIS SIMPATIA E APOIO
PARA A INDIA

eonunuam n chegar mais
mensagens- de simpatia e a

pote para a Indla contra a

invasão chinesa. O Primei

ro-Ministro da Itália numa

'mensagem ao Sr Nehru
disse: "'0 Govêmo italiano
tem pleno conhecimento da
e-ravldade dos fatos que es

tão preocupando ao vosso

pais. Eles são seeutdos a

�Ili cem 11m espírito 11" sín
f"f'rl1 slmp�tl!\ p:n:n o povo
Indlnno. Omcordamos com

V. Exa. Que ti. prática das
rf'larõf'f'. Intf'rnnrlnnnis não
nf've �f''' nitflna uela fõrça
('m humr da lei. Espernmos,
contudo, 'que um a('ôrdo
justo da disputa seja atin

gido por meios pacificas.
levando em ronta a legítl
mn posicão da India".

O Minls�ro de Relações
Exteriores de EI Salvador,
Sr. Héctor Escobar, enviou
uma mensagem de solida
i'iedade e apolo moral ao

Govêrno e no povo inêiano
eontra "a lnhlstn agl"e�são
da qual o vosso pais tornou
-se a vitima".
O Presidente' d1l. Tcheco

E�lováquia re�pondeu à C:lr

ta do Sr. Nehrll, expressan
do o pesar de seu pais fren
te ao conflito e favorecen
do um acõrdo pacifico.

JORNAIS DO MUNDO

INTEIRO CONTINUAM
CONDENANDO A AGRES-

SAO CHINESA

Yumuri Shimbun do Ja

pão disse: "Qualquer jus
tificação Que' a China ale
gue-pela sua ação, não po
de escapar as acusações de

agressão contra a rnorn.
Justificamente em nossa

opinião: a India se recusa

a começar conversações até

o retiro das tropas chinesas
à linha e'11 que se encon

travam no dia 8 de Setem
bro"
AI Manar. o prtricípal jor

�:J g��e;���tf'�is_�ej�:���S
manifestar in1ediatame-nte
o seu apoio :1 India na. sua
luta com a China. A lógica
e a gratitude deveriam fa.
7.e�· Que as n'1ções ára bes
respondam ao chamado d:)
Sr. Nehru. Os paises ârn
bes deveriam condenar cla
rnmer.te esta a�ressão"
Outro jornal sírio. DIMAS

HE apoiou a p:)sição do Sr.

Nehru contra a agressão
ehine�a enquanto o jornal
AI Fidda desrl"pveu a Indin

como uma amilm de todas

as nacnes a'11antps da pn
e condenou a China por
�erpetrar uma agressão con

traeln.

II PapaIa da Itália. orgão
oficial do Partido Democrá

Uco Cristão disse: "A a

flressão chineSa é uma pro
va n<t.ra o mundo inteiro. A

Inc!a não rspresenta pe
ri!!"o nenhum para o seu a

greEsivo vizinho. Peq\lim e

Medicina Legal Brasileira
IMPRESSIONA BRITANICO

LONDRES (ENS) _ São
extremnmente promissoras
as possibilldades da evo

lução da Medicina Legal
no brasll e Argentina, se,

gundo dis�e à lmprl'nsa nes

ta cidade o Dr. Francis
Camps, um dos maiores es.

peclaJ4stas bdltilnlcos nes

sa esfera, que acaba de re

gressar de uma vla;;em por
êsses dois países.

O Dr. Cnmps, Lente de
Medicina Legal do Londor.
Hospital. ê multo conheci
do dos leltoles britânicos
em virtude dos seus laudos
sôbre casos criminais céle
bres.

27-11-62

O conhecido especialista
britânico, que visitou no
Brasil o Rio, São Paulo e

Florlanôl1011s. confessou-sc
Impressionado com n en

tushlsmo (lHe observou em

tôdns e�.�ns r.lrI:1nf's peirL 1l1f'

dlclnA, legAl, onde são mui

to numerosos Os est ud::o.n

teso

O Dr. Camps finallzou

sua declarações à imprensa
manifestando a esp"e:'q,nçu

de relln�':2:- os contatos que
'manteve no ·Brasil e Argen
tinH, durante o III Congres
SO" Internacional de Medi
cina Legal, que deveni. ser

realizado em Londres. em

J\l63

8) _ solicitar aos repre
sentantes dos estudantes
universitários junto ao con

seu-o Universitário,
aos demais membros, que o

compõem. a aprovação do

prosseguimento Imediato

das obras da Cidade Uni-

versttánn.
9) _ afirmar que a

construção da Cidade Uni

versítárm da Universidade
de Santa Cat:uina na Trin

dadte constitue-se no ideal

histôrlco (ia estudante ca

tartnense e que para o rea

lizar serão envidados todos
os esforços pelo estudante
de Direito, representante
autentico do estudantado
untvcrsítárto eatarmense.

Florianópolis. 13 de no

vembro de 1962.

Everfon J01"l!e ,da Luz

p're�idcnte do' C: A.

Antõnto titománo de

Queiroz
sccretár:o Geral

sua ...

se: "A maioria dos atos de
agressão são cínicos e al
g-ms traiçoeiros, mas rnut
ti.> raramente têm 'e�ti1s
duas qualidades .combina
das em medida tão malevo
la como na invasão c�mu
t'lstn chinesa á india". Ou
tro jornal canadensse Ot
tawa Journal escreveu:

"Anui está uma l"lação livre
e dem(tC'rátlca sob ataque
de um regime totalitário n

g1"e��ivo. A resposta do Ca
nada deve ser raplda e ge
nern�"l.. Uma agressão aber
ta não deve permitir que
fique de jo�lhos".

Utu�an da Malaia disse
num editorial: "() povo da
Indla ,está decidido a defen
der cada polegada de seu
terrltôrio. Eles preferem
mOlTer antes que Incl-inar
se â China Comunist:1. Pe-'
quim deve compreender que
o P<Jvo da Indla está não
só pronto para sacrificar
�!ms vid<ls m"l.� também es

tá pronto para contribuir
com toda sua propriedade
para defender o seu pais.
E�ta guerra não é entre a

China e a Innla senão en

t"e OI; comunistas e o mun

do livre".
Swahmtra Samaehar do

Nepal disse: "HOje as na

cfies nÃ.o-nllnhadas partici
pam dos spntlmentos dos

paísps democráticos que os

e'$tados tota1itÂ.rio� es�ão
procuranrlo expandir. Aquê
les que não recol)hecem a

Linha McMohon deveriam

r.hegal· a um acôrdo na dis

puta através de conversa

ções e não perpetrado a

g:'essâo militaI" na frontei
ra".

BABA'
Precis(.-s€ com urgência de uma moçu pai"

cuidar de criança c.e 3 anos de idade. Paga se bem,
T)alol' na FarmáCia Homeopática à Praça 15

de Novembro, 10 - NESTA.
25011 62

DR, CLO'VIS DIAS Df �I�!
CUNICA Mf'DlCA

DELEGADOS DE INSTITUTOS SO' FUNCIO'
NA'RIOS: - Tendo em visto uma consulta torrou,
lado pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos

Marítimos, o Conselho Diretor do üepartamento Na
cional da Previdência Social baixou a seguínte Re-
solução

.

Rescluçõo no. 1470 do Conselho Direto!'
MTPS 123595/61
Sessõo de 25.4.1962
Assunto: Designação de Deleqodos Regionois
Relosor: Conselheiro Segis,4,undo Cerqueiro
O Conselho Diretor do DePartamento Ncc!c.

nal da Previdência Social. por maioria,

RESOLVE
considerar como condição essencial paro o p-c,

vimenta de cargo em ccrntssõ., de Delegado Regio"J
nal dos Instituições de Previdência Social. a qualí
dade de servidor efetivo da própria autarquia e pos,
suidor de fólha de serviço que ateste sua capactdcde
eficiência funcionais como -eccrn-ndc I) § lOdo
art. 70. da Lei. 3.780 de 1960 RESOl,VE outros

sim no sentido de que sejam solicitadas 00 Exmo.

Sr. Minisf�'o medidas no sentido de saram revogadas
Quaisquer dispcsiçôes insertos em Decretos cprobc .

; tório, dos quadros das lnstlrulcões. Que contenham I

orientação colidente com a disposição \egol supra
citado.

Vencido o Conselhe'iro Dante Pellocanl
"Ausente: Coosetbe. o' Alfredó Pe·IE.·,:a Nur-es
e Gilberto Crockatt de Sá
Seçi_mundo Cevqueirc - Conselh�iro! Relator
Dante Pel�acani - Presidente

IRREGULARIDADES rAGAMENTOS

SUGESTÃO: - Com a devido vénia sugiro a('s
condenou não só pelo Ocl- ilustre" Conselheiros do Depor temente Nacional de
dente senão também pelos Pr-evidêncic Social que à Resoluçôo no. 1470, se <lo

países neutrais como Egi- Crescente mais o seguinte.
to e Iugoslávia. O regime "A escolha do Deleg"ado caberá aos servidore-s
do Mão-Tse-tung é uma a da Delegacia e seró feita [untomenta com os rnerrv

meaca pura o mundo Intel- bras efetivos e suplentes da [unto de Julgamento e

ro''. Revisão 'da Deleçoeío. Ierà, igualmente,' um mando.
La Nac!ón da Argentina to de 2 (dois) oncs podendo ser reeleito atê o móx.,

disse: "A China comunista mo de 4 vezes po'ra gozar das vantagens da Lei no.
no �e�1 .p]'�fundo avanço no 1741., de 22/1 1/1962"
terrttórto índlano está fH- I
zen do o papél de um tnva
SO!' cujos objetivos expansto
nlvtas causam alarma". AOS APOSENTADOS DO LÁ P.F,E,S.P.: _ A "Fr--
Telegrama do Canadá dls

NOS

lha do Tarde" de Pôrto AlegJ:e. traz a seguinte no
.

tido com respeito aos segurados do IAPFESP: 'Urr-a

ç-ove irregulúridade este ocorrendo nos pcqamcr-,
tos aOS ooos-ntodos do IAPfESP. Cêrcc de quatro
mil aposentado; estã.o recebendo seus beneficiC''"'
com diferênças çaro menos que variam de 2 o 10
{li\€lk.s a9tclccos '\)queJe '_,slltulb. Explicaram
mi I cruzeiros sEgundo nos informaram esta manhó
nesta ocasiôo' que o critério da aposentadoria m5vel
instituido pelo Govêrno do Presidente Jusceli'lo KL1-

bitschek oting:u aos associados que tinham beneti
cio;; SUPeriores ao Salário mínimo, devendo ser b:.
ta a alteração de dois em dois anos nos meses de

junho. Entretánto 00 receberem agora os benefício3

correspondente, a'05' me�es de junho o outubro, vel'i
ficarom uma considerovel difei-enço para menos,

5em qL.;� que na Delegacia Regional do IAPFESP
fo�'·'e cada q�alquf'r €·xplicaçãa. Fcmas infermados
que' um grande número de aposentados pertencen.
te� aos qUadros da Viação Férrea estõo dan_do en.

trada naquela Delegacia com pedidos tie revisõo"
- Eis aí o notícia. Coso Reja idêntico a sua situa"
çãa, ent:'e com a respectivo pedido d2 revisáo.

REX-MARCAS E PATENTES
Agente Olicial da P�opriedade Industria!
ReQi.�tro de marcas, patentes de fnvenção, nomes CP

merciais. titulas de eç!abeleciment(l. in.�fQnja8, frase.� dt

propapflllda e marca.e de expnrtação.

Rua Tenente SilveIra. 29 - 1° �ndar -

,SALA 8 - CALTOS ÓA CASA NAIR _ FLORIANO',
POLIS - CAIXA POSTAL 97 _ FONE 3912

FLAMULAS
CQnfecciona-se qualquer quantidade, no m·p.lhO!

qualidade e menor prp.ço.
Ed Zahio - 7.0 andor apto. 701 Fone :L4')"4

TERRENO NO CENTRO
Vende-"1"ie um: situado (. Avenida Trompuwski,

medindo 14 metros de frente por 60 de fundos, Fa
zendo confrontações com o terreno do sr. Celso Ra

mos" governador do Estado.

0$ inreressodos poderão procurar o sr. Antenor

80rges ruo Bocoiuva (Travessa Harmonia, 7), Je pre
'Hênci'a no período da manhã.

DR. RENATO GUTIERREZ
MISSA 1· ANO DE FALECIMENTO

O CONSELHO DIRETOR E OS FUNCIONA'RI
OS DO MONTEPIO DO ESTADO CONVIDAM AML
GOS E PARENTES DO DR. RENATO GUTIERREZ
PARA A MISSA DE Lo ANO DE SEU FALECIMEN:
TO QUE EM SUFRA'GIO DE SUA "'-MA MANDAM
CELEBRAR SEXTA FEIRA DIA 23 'AS 7 HORAS
NA CA EDRAL METROPOLITANA.

,\NlEClrADAMCNTE AGRADECEM A QUE,<"
COMPARECER A ESTE ATO DE FE' CRISTÃ.

A primeira esferográfica
com o "Ponfo Branco" da

SHEAFFER.:$
E com o Natal Ião prÓXI_
mo, ,. não é uma feliz
,coincidência?

o "Ponto Branco" iden_
tifica a alta qualidade, per_
feição e bom gósto da

Magi-Clíp - 'com tampa

'1
folheada a ouro, Tão mo_

derna que somente Sheaf.

i �:��id�;8d:�:rQ:�,�r��:���&�.s

I�r Um toquEI ... e ela
escreveinstanlâneamenle,

Magi-Clip ê mais prática
que as esferográficas com

mecanismo no bolão ou

na tampa.

i�
Outro toque". e sua

carga recolhe. Com êsse
sistema exclusivo, é Im_

passivei prender a Magi
Clip no bõlso com a pon_
ta exposta,

-

Cr$ 2.800,00

Estomago intestinos, fígado e vias biliares.
Consultório: Ruo Felipe Schmidt n.Q 38
Resirlrncin'

.

Ruo S. Jorge, 32 _ Fone 2721
Diorinnlt'!nte das 15 às 18 horas
Atendp dos 8 os 10)0 horas no Hosr;.itol de Caridad.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- VENDAS

Ruo Pe. Sch"aGer - 79 - (Chapecó) - g
qronômíca - Caso de Madeira com sala vísítc-se
lo jantar - 4 Quarto" - Cozinha - Bcnhelro de

atveocr!o - Tódo píntodd O'leo. Preço Cr$.
650.000,00.

Rua Fulvio Adoce; - 953· - Estreito - Co.
sa Alvenaria, terreno com frente paro duoc; ruos ó,.
rea 728 m2 Pl'êço - CrS 800.000.00.

Praça de Sõo José - Cosa alvencno, todo con
fôrto, terreno amplo 50 m. fundos - Prêç:o Cr$.
ó50.000.00

Rua Defmindo Silveira _ 200 - Agronômit:a.
Cosn Alvenaria c/garagem terreno de 28 x

40 m. Prêço - Cr$ 1.100.000',00 .

Mais 4 outras no centro e 2 nos B_arreiros.
TERRENDS -

Magnificas lotes com vista Para Baia Norte na

rua Frei Caneco paro residencícs de' fino gosto.
LOTES: - com poçcrrrento., a combinar e te

r editados <cm prestações - Barreiros e Capoeiras.
Ccnesvielros - 3 lotes e 1 caso por Cr$.

330.000.00.
CHACARAS -

Aprazível _cbocrjnha .. com. água�cor.r-ente .Or\.!z.
res frutireras deposito e perto Gg Trindade.•

-----�-----

, PRECISA-SE SALA - Pára Escritório
Para Escrltórto.

"

Tratar com (' dr. J":Illé 1W.aria. pelo tone :'.60_4,. à. ta;· ie,
ou com o dr. Flávio,·peloJ fone·.a. _ - 0:10·22 .....:.. 31)·9�·

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM· õ2 MESES
ALEMÃO 12
INGLES '.

ITALIANO 12

YA ZI_GI
Y.atricJlas abertas nf' Secretaria e

1I.I'Jd W\,qWlll
CURSO� DE CONVEt<SAC;AO PllÁTfCA

Trajano, 1).. 14

;�"'tml Ofl Farmilcia (''''(,I,·"i

-(UNlCA SANTA (AJA�
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Menlôl\
Ang'Jstio - Complexos - Ataques - Man'asProbleMático Afetivo e sexual.
Tratomen'·,) pelo Eletroch"que CO"l anes�t:sio

Insulinoterapia - Curdim:olo:orio � ')c'IIloteronla
Psicoterapia.

Dlreç.ão dos P.!:iquiôtro.� -

DR PE;RCY nÃo �f BORBA
DR JOSE TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

I10ftA&10 - 9 às t2 hs. Dr. Percy
!5 à� IR hs Dr�. Ivan e IraCP-:lla

Endereço: Avenida Mouro RorllOS 2'18
(P�oço Etelvino Luz) - �...,,.,p 31 .- 53

O.R. MARIO GfI�h, ,miA
M t D I C o

OUVIDO � NARIZ - GARGANTA
CUNICA E CIRuRGIA

ESf-'ECIALl.C,\·1.. A( ',)/:0 .L'�\HCA PROF-
JOSÊ K;JS DO RIO Df JANf.lRO

.

oetRA NOS DO:S HOSPITAIS DE FLORIANOPOl"
t-IORARIO DE CONSULTAS: - Das· 14 às 18 horas

Pejo manha, �o�a marcado. inclusive aos s{!bado::.
Telefone: 2989

CONSUL""ORIO - Ruo Ten. Silveira 15 � Conj. 203
Fr)IF10) ::>ARTHENON

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

Prepare-se para o fuluro
Aqui! indo l-otes de terros, pequenos chácaras e Órp.o.
poro indústrias em

B,&RREIRQS
no 'aAIRRO YPIRANGA. onJe estó situado o Grur":scolor" local. •

Os interessados poderol.} dirig·ir�se dnetome"lt
00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEI$ ce

Oito Julio MaUna
�uo Feline 3chmidt 14 _. ;"blodn _ Çone

7147 _ J:rn�innónnli<:

ATENUO
Mudanças 'a::ai� ou pOro outros cidades·

Servic� 'di' mud(ln�a
.

!.Jcl(} é n<;,l.'eSSllflo o engrodamento dos móveIs.
�,. lnf r'11cçóes à ruo Fronc:is-::o Tolpntino nr> 3<;
: � fUle _ 3805

.

Dr. lEI -GONZAGA
Ex. Assistente do Clinica Urológico da Santa

Caso de Misericórdia de São Paulo (Serviço Prof. Mo"
theus Santanlilôo).

Ex Assistente do Prof. Moacyr Tovalara (Chefe
de Urologia do Hospital Sõo Camilo de São Pauto)

Cirurgia e Clinico Urológico.
Rins - Ureter - Bexiga - Uretra - Próstata

Endoscopia Urtnóne.
Atende pela manhã No Hospital de Concade
Residência: Tel: 2984

AI)V06AOO�
AlNOGADOS

DR. t-El.fO PE-IXOTO
DR. MOACYR PEREIRA
PREVIDEf\!CIA �OC1AL. -� Recursos ó Juntes de Ju!
gemento e Revrsõo. Aposentadorias. Beneficios etc

QUE�TÕES TRI'.BALH 1ST /'""\S
CI'VEl e CRIMINAL
RlJO r:elipe Schm,,·t �") 37 - lo Ando' - ')()I,.. �

CIRURGIAO_OENTISTA
PrEoporo de t·Q"'I(JQd ... � pelo ull(> �elQcldude

BORDEN AIROTOR S S WHITE
Rcdtoicqro Det.tar«,

CIRURGIA E rRO'TESE RüCO_FACIAL
Consuttór-o Ruo Jerõr1mo Coelhe I f) -

lo andor _ FQr.e 2725
[J;clusi"'omente com ho�o!J morcodo.

.MlLl'UN LEl'fE DA (.;OS'fA
,,� :t.-WBt:.NB COSTA

�· .... , .... .-.l C Vl'".;!(:,_

,.l(�s!r.a !el.

\:j.5tOS, roiauirtos e discu
(lv� estes autos de rccur

so de mandado de l:.C�Ufo.lll
.,., .1. �, ... , da co;1I<1Icu, ue
Su. .r Fl"anl"i LJ co our, ('1.:

I'\DVOQAVO
,Escri!.ôrlO,· especiallzad'

f"'1 Questões trabalhistas.'
Adminlstraçâo de bcru

Jm6veis ncfesa� flscal:;!
Rua Felipe SChTl1idt. I�

_1° andar - Fones: 2511
- '\218

�0":li"L11llI" .\..."4.&'
�

tmS"';f!oJ�
(01111((.11.'·11 GU!.iO�!t I,"l'U

011''.11'.
.... hlll<llll'_.• • ..

ih. A)'Udll AuUl<lmo
ut.JNJUI\ DI': CnIASç.\�
Consultório: I'ela fIl8rlbft
no Hospil.al de C'\ridauf'_
'A tarde, DO CUlIsul!oti,
das 15,30 t>g. às 17,30 lu
Consultório: Rua Nune<l
I\I3,chado, ., - 1. ... andar _

f.elet'me 2'iR6.
Residência: RIJa P:u1u.

Roma. fi� - T�I",on .. <:tlM'

I @2'lwaJf�NSE 'i

JURIPRUDENC1A

.'.-.--"" ,
..

� ca, r.et

Dra. IARA OOILA NOUTI AMMON
CIRURGIÃO - DENTISTA

Atende sro,; e crianças
Método pSicológico moderno - especializad::.
para crianças - ALTA ROTAÇÃO
Ap!icaçôo tópico do ftú".
Atende dos 10 às 12 � dos 15 <i>5- 18 horas

K.uo São Jo;ge n.o 30

TERRENOS A VENDA
Ruo Ilrodenl=S 53 - rLonanopJh!:>

VENDE-SE
40 l.nte!:> �a Vila Palmira __: B'lrre :os.
I - lote 28x22 - Jard,m Atlóntico - B"lr

l"eiros. (Bem próx mo o Estrado F�deral).
I) .- Terreno e·om 64 mts.x810 mts f:ente po

ra n EsLaua Federal. Barreiros.
1 lore 12x30 no zona balneár·o de Comburiú

próxirr>o à sede do lote Clube.
1 - lote 10x30 no zona balneária de? Cambo

riú próx mo fi sede marítimo do lote Clube.
I lote 15x15 no z{)na balneário de Camburiú

pr(,l( rr. .., o ZQna Comercial. .

1 l')te 15x30 no Vilc, Pompéio - Cu rtibo.
1 lote com .1 A'11ea de 700 mts2 junto ac Hu,,·

;Jltal P ·otestC'nte em Blumenou.
.

1 lote 14)(30 junto à Fundição Tupy, Jo·nvil:e.
1 lot� 22)(31 e'l1 Pilarzinho, Cur.tibo.

('dUO r 'repilratório ConJj�len''!
cu 1505 ESPELlAIS

!AKA PROHSSORE!.
"E DATILOGRAf.A

A.ULAS PARA CONCURS,JS
A <TlGO 91 IGINA)'O· tM UM ANO,
PU.GINASIAL ADMISSÃO OURANTF. o ....."

DJI nLOGRJ..fIA
- bo,,�do nc!" mois mode.nos processoa pe 0._

90gICO�.
- t."fU 1)0 .... 0 com moqfllno, nO/as
- Lhrl!:t'do pelo:
- Pk"r. VICTOR fERRl!'JRA DA SILVA
HOKARIO): DIURNOS É N,JTURl'!'OS
fuço suo ,nscr1çOu Q Ruo IJr. ful"'IO Adul;ci on.

t'9o·14 4t: Mo o. ; 41::1 _ 10 (I.ldOI
t.�TREITO FlORIA .... t\POLllJ,

���SSA 00 UNIVERSITA'RIO
o r-STADO - O Mois Antr.!:.:" Dif�'-;O de Sta Cator;n ...

L.lllv'';:fsitaI'lU a:-.::.i.st.a IOdu::. ,": flUJi)IU�":--'
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DEUS LHE PAOUE
A Socieoudo:: de Amparo 00$ Tuberculosos com

se.de à Rua Del�doro, números 7 e 28. cc..munico .:'5
pessôns afeito!> 00 bem que o-::eito quaisquer tipcs
de olJxilios, em benefic:o de seus doentes fichadcs.

OutJ'Ossim, que os telefones números 2287
29-40 3146 e 2288 estõo à disposição dos pêssoas quê
desejarem auxilié.1a, bostando disco!", dizendo o !C"
cal once deve se!· apanhado o donotivo.

,. -__.I......_'

Recurso de mandado d�

segurança n. 274, na comar

ca de eec Francisco do Sul.
Jcerator: ues. UdMuN!)Ü

Wtll.. .u-t..ttLBY Da NU.tSt{J:;
GA
imposto de rrcnsnussão

1O,L!" vivos. vaiar uo imovcr
para base da cobrança.

1'�omessa de compra e vcn-
o lmp;).Úb de t.ral�n-iSS"-,:;l .PJ"ell�,b Tâb,tll;lttl t_édernJ."; Aplica-se a lei qU�'�: ���:�����'a�:'·����I�O���:�::" ".�;�:. �k�"����;:.cõr:,����)manda tomar por base pa-

�:: �,:�.�:,��:�"u:,,,;;"!�;:;� �: E��;�':i�:�;�:;:':j�� . �>�;; "":J;.'��;���:cdj,�;�
�,!vaelO�·.. ��'-;'-'���l�':".�V��··: consc,n.e da promesga. de

\.0:1 ( ... .:: ,,-,;! a lo•• «mssa.r �.�.:·:J�i: �e\��.�·;,:;�d;;���v�.v!IUUU.L U.J p.0.,,,_.,,,.\

.fo:;,�á I.-et. ,I _�
.,.'-' _,�" .,J..:uncn.es Jcsó .te

�::�;�;��':s b��I�lO: �4.:;:��� se .Il,�U . .;,-:., v� ._.;·.1".e._.�,.
,."" J P'-c:ei�n Munícipru: ;:,_�".!�u

... ·J'��;·�·'�L :�i\�= ...�·��:�:_ ..�:/�::I���
;�(,:�:.d.i r�';·;lrt·. �� �.�·:0e �lãó f;.�.a,Jirüo, .

nemACORDAM, em Tribunal
n. ,,; .... "';3 Iv' ce ,JI.!- l.\.,C� •. llt:.,;;a: apUcaç::iOele JU51,içn.. p::.r unannntun.,

de 10:':7; ".
. .. �,.:...l.á .

.et nos' c:lsoli deCoe de votes. negar previ- .0 i!llp<)5�U de':�I.)··l?à;a:;;· ...

··e ' de·compr·; é-vcnmonto ao recurso. CUS.;lS
u.ansnussces .de lm.ó�ei--:" o";' '�,�'����iU( à sua. �ige,no..:i:'

PC�i:c�;i��;�e:t=s'esPécie se· ��l;:�;:�m�:�!J�:�::e��I��{1l u� ����l::n�é'+;�.q;IÔ;'�.�E$�o�:
_______ __ venda será pago teimando" resultar direito udquírldu

G se p .... r base o. voior do Imó- de pagar o tmpôstc de trans Por- êsses .nv�l\'o�, Impõe-

DlptOIMldoa!�!a /?(lculdctde ��II$S���rr;�;\��on��nt:�!�:���· missão CQnl p��e ..no",valor �: �e���::�:.a�!� ��()����e�
N(ICW7Ia; de Me.dici/IU da cl'itura de"fifi.itiva·.'" , dó .Imóvel .ne�a. CoJnvencio� orientação da JJ.lrlsprudên-
UniverSidade do BraSil " ·'li..ldO,· ·p.,:ll-s·: nãó é 'sõole 'a: ·.cla· (!ue meih�r se coaduna.

ÊX'iUtçr:1O por COnl�Ul"SO da
.•

--tZã�'hã�oot-:;�, P.)Ít�ü1-;:�,-1I,�i8Çq�ê�h�êfd� :�·di(O ..
-

com-o dlre'itõ'Vlgenfe:-'
MHtNnicl>lCIC'!i:scolu ISer. J-ln.!.·u que �e ·aduLe ,llJ o,;ltbO

. u�lp6,H:o,.·mss;sim: s�b:e ato �lqrlanõpoll.s, 31 de autu

�ll��U�� ���!'),O�:_��te��G �,�.�� ::���e:���Pi�\�����?���' .. ;��;;�1:1���:h���i���. '.
�t� ,�e 1962:'

.

.'do Serviço de Cirurgia fj lU.!ole deí;.'O.;l,.:r�.�e��e�LlÕn�" .. �reJt. ap"en.�s�'prom�d�,· ..
� Arno Ho(!Sc�. p,�sldente.

Hospital L1\.P.E.T.C. d·.1 hio Le, o suprenw:' Tfl'ibtHH�1 , ,Oo,:-fa,cIBrezn e,�r,cisã.o
.

de Ja:1eII"0. Médico du Hús Federa!! pal.,ll ao cobran.ç� do .: de·��emlll"'e, i:a. respeIto' • \!u·\ ; Osmundo-· Nóbrega, Rela

llllp-J-sÚ)· de tratii>tn(ssã.::., "questão �'em foco, ilôsim se tnr.
pita! d� Carl'Jade e ela "leva-se- em 'ceuta o valor expres�a o Ministro Luiz

da epoca d,! escritura: qeH; ,qrntt\ttJ/erh 'face d� lei n.,
Mal.ernidade ""lrl Cnrim ulGlva e nao -o da.� dat$- ji�

� ��?, ,do/.f:st!l(l.o �e Sa<jl Pau'"
L:J.lI'rea. .

p om�ssa, se, assíq]- .diSpõ'e 1'0< iI'-- t"" I
�_

'

'>Ai-(.1"US - OPER.4.I,.'OEJ a legislação local"· (Dlãrl<i "Nãí> �a!e alegar que es-
... ..JENt;.4.S DE CENHORAS da Justiça, n. 196, qe "2�':d!!. ,·sn lei e p.::.gieriot à pror,nes-

�;�::O;s�!��r�/;��tic��o �.�;�;�o de 1962� ,.��' .., :. _. ·i:todeg;::d�{ :iS'tr����Z �
'::ontultórlo: Rua João Pln Não exl.ste; segundO o' Su tranSthlssão, esta. ocorreu
�(I I .. FI - das 16,00 àt

���"tlIUS cartàzes-�a Ola
Dr. Acác;l)
'6aribaldi S.

Thiill!lO

., _;! I:. (l:.! aeaembre
" .. ".,.e.·._�· a., e"C.l-

r ,7uc.i�Uv j:i cm vigor a rerc
.�L..l ie!'· (Rev. Tr!m. de

. _, 1.:1, l--�g. (:r..3.1.
...•... _, c:r. :·:!':':'c·ad:;:s
"' ' ;Jt ateu o '.I. j·j.lll�l�1

.:ll .. \ deres, (J ......

.' ti� ,uu.b:la,
.b, .. d.: acorde

IlHn d .mcver uc

<l crans.utssao. ou

'. hH,·
ti. em cerrei J. harmo

!l::: c __ . <I Ma2nn var�" ti,l
,,�

..

fRev. dos Trlbs ..

vol. 287, pág. 6705), conclui,
noutro acordõo. v L:e, , .•. )

Tribunal:
··A sisa se calcula pelo

valor do Imóvel no temco

da escritura definitiva, em
bora exístec te- eornprcrnts-
50 de comp:a e venda an

terior à lei n. 185, de 1948"

tRev. dos 'rribs., v1)1 306.
pág. 682).

Alves Pedrosa
.:vitor Lima ,

'_Ma·l�ci.llo 'Méqelros
'Mi"anda Ramos

.

Eugênio Trampowsky T:lu�

lois FlIho
Ferreira. Bastos
Ciente: Milton da Costa

PROGRAMA PAR.-\. HOJI!: (S.l' F�ti�
às 3 e 8 HORAS
Sl.ewart Gro.n�er

Dona �eed EM
A t:ERDM>E DO'[

SuperScope
·CellGura. atê 14 anos.

. � . :.
PKQGRAi\-U. PAR.' A;\)A-'\"HA (SábaLl.(;�
as'3 �� '112 - 9�'2 HORAs;.

.

Steve neeves
Georglà Moll
Rénato BaldInl

.&".'1

o DlA80 BRASCl)

DyallScope
EastlJ.1anC:Jlor

Censura até;; a.nos

..lU. &U'í
L:L:NT.1O

PltOGRAMA P.tRA HOJE (6..1. FI1:IRA.I �

.as 5 e 8 hS. ).

peter SeBer.'!
Sophia Loren

EM

COAI l\-tILIIóES E SJ;i\-1 CA.RL�HO
Cit1emaScape • TecnlCo!cr

Censura até 5 anos

PROGRAl\tA J>.4.RA AMANHA (Sábar1o)
às 4\1'2 - 7\12 - 9Y.: HS.
Stanley Baker

Luciana Paluz:;:i
Vict-Or McLaglen

EM
PORTO DE FU'RIÁS

Censura até 14 anos

r. .... Ilnii
"' .. ..,t"" ron.: R4.9!\
PROGRAMA J>"RA. HOJE (G.a FEIRAj

às a nORAS
Errunanuele Rlva

Eijl Okada:
EM

HrROSHIMA, MEU AMOR
Censura até 18 aIlOS

Nc·u.<;a TúrezilHl.J G;nJ1"a

Ao Milagrcso Padre RellS- PKOGRA�IA PARA .\MANH'\ (Sábado;
,\g.·au"\io uma gr�<;a A:co-n Llno Ventura -

...

ç.tda, SleIJa Blaill «m· (
.<\ 1'·J::JtA ESTA' SOLTA

Ccru;�a até 14

:r:t :,j;C';

--8AíIJBIU-

,'I< tiLO!llA
�.!'�t.relt.t. Fone d257

PROGRAMA PARA HOIE (G,a FEIRA)
as 8 HORAS

Edmond O'Brlen
Julie London

Laraine Day
A TERCEIRA VOZ

Cineill!aScbpe
Censura atê l' anos

EM

P,ROGKAMA PARA AMANHA (Sábadf)J
as 5 - 7\1'2 - 9\1'2 HS.
Carlos Trompsom

Ruth Leuwerlk
EM

FRANCISCA
EastmanColor

Censura até 10 anos

t:ln� AJIU'E"'IJ
Estreitf: 1'006 8211
PROGRAI\IA PAR.\ 1I0JE (6.a FEIRAJ

as 8 HORAs
Lino Ventura

Estelia B1ain
EM

A FERA ESTA' SOLTA
Censura até 14 anos

PROO.RAMA PARA ,"lANHA (Sábado)
às 8 HORAS
Carlos Trompsom

Ruth Leuwerlk
EM

FRANCISCA
.l!õasLmauVoiCó•

Censura aLê 14 anos

(lHE ,RAJJ,
PROGRAMA PARA HOIE (6.8 Ff_![RA)

-as 8 HORAS

Stanley Baker
.Luciana Paluzzi
VictOr McLaglen

EM

P.ORTO DE FU'RIAS

PROGRAMA PARA AMANHA (Sábarl:oás 8 HORAS
Glenn Frrd - Bette DavlI: ....
Shlrley MacLain�

EM

IJA;\L\ POlt UM DIA
Cinl'maSCCPf> - Magico1nr
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AMANHA NO ClUBE 12 DE AGOSTO SO[REf (O,..·...--llI*mt'TlVAL DE PRiMAVERA VERÃO DA MATARAlzo, E MA-TARAlzO SOUnA( Et� BE�EF.·(IO 00 ii ;, I·
�lAL DE REABILITAÇÃO E APRESEMTAÇlé: ROTA RADAR DE FLORIANO'POllS 62. MODELOS Df (IIS TlAM DIOR UMA DAS ATRAÇÕES'

DUMARA 'PINTO'

I
;

LUCIA DE AQUINO A'VILA

SARA REGINA RAMALHO SILVA

MARLI ZIESEMER

.
está programado poro amcnhó no Clube

dl;'!,A9rsto", uma elegante, soirée,
oesftle de modas com tec.

('rr"

.

"12 A LEIT����
eh deSfile' 'Será feita pela se-ta Alzira Ferretrq e

na tcillere 'fic�'rá a proprietária do Atelter
:

"Sllve.,

r,:.". da.;, Anan!a�' .pa�'a dirigit'p traje dos mocêlos.

, O CASAL
JQ�t;' c.I.ús; ,.eçepciollará os cssocícdos do CI�·

be "I L de :t\gcsto''-; ela o Patroness€" do Fesnv.
... I,t, . e".Oen.'€ ao hSSbCiação 'Santa Catarmo" v

«ecbitttcçõc e do Clube,

GLICIA RIBEIRO DE CASTRO

Prest..en-
Q. Edith

,t:,i
O DESfiLE
accn.ece.o os 24 horas com os seguintes mo,

çcs da jovem guardo flol'ianópolitana: Carmem Lr ,

etc Cruz Lima, Diva Mario Carvalho "C'orc Rosa
Dumara Pinto, Ezir Moritz, G.,c.a dê Castro Lísete
Alvl:.'->, Lucia de Aqu:r10 -;::;,Avdo Ma�ia Izabel Bel!o
Gua'rda Maris.:.r Ramos, Marli i,e��mer Paula B.:Jn
deirc Maio, Rosaura' G;I Marques, S.:Jr� Regina Ro.

malho Silvo Solange Supl!c! Vieira e Virgínia Mi.
rio Carneíro,

CARMEM ROSA
Caldes não desfilaró em virtut'e da fatolidad

que aconteceu com um dos seus entes queridos, h<..

pc.cc;« dias em 8lumenou .. Por sugestão do Colunts
ta, o Diretor Sr. Osva.do Manso. presenteou o" dOI�
co: tes de tecidos; que Carmem iria apresentar no

rerertdc destile Seró entregue amanhõ, à suo col.»

qu.nhc Carmem Lucia Cruz Limo,

REGINA 'PEREIRA OLIVEIRA'

EZIR MORITZ amanhã, na passarela azul. do clu,
be 12", vai apresentar um moc elo confeccionado

em Paris, por March Bohn,

'i

\..
'

__'�Iii.·�.'''�Iii''''' ==''''''''''''''''''_'''''''�''''''''''.....,_A"'.::;'"'....'""__""""""""'=;:;:==-_�-"'::e:;""".:.:::::=--SU-=P"'l-'=IC"'I�V!::.I.:EI�RA���=_..=!�"'=��=��e:::'::':!:!�:i.'. .d""'''_...,.� _..:..... ".� � ... c� _._",�

APO'S O DESFILE
será cpreeenrocc o Garota Rcccr de Floriam

polis de 1962, que receberá a faix.1 de Wânia MI.

diz, a Garoto Rodar de 61, Em seguida hoveó Ul1

sorteio de seis' corte" de tcctdcs do Matarazzo e M,.
torczzo Boussac para os meses dos- associados on -

Slentes.

A FESTA
de amanhá será gravado e apresentada no prc .

ximo prpgrqmà que apresento todas às sexrcs-te,

Ias, na Rádio b\lbrujá às'23· horas. Hoje estarei (..

presentpndo,.' �o, hor�rio rnencíonadô."

ABRILHANTARA'
o festa o orquestro de Costelcn que dará um

"show com o seu vibrcfone, recentemente cdquindc.

Q DESFILE'

. tetá' corno ,cltr�ãQ éioi� fcmcsôs modelos con.

�����nb��7q�;r�pr;s:n;:;�s ��:;a�rt�!�r'RO!��
A DECORAÇÃO ,

rc �,! M��9u�.s. e E�if, ty\0ritz. Estes,' de,sfilarão no

do -Clcbe está-o- CtlfQ'o"do-l"IOSSO conheeido ,do" ._festJy.��CJJ.a....:e,oloÇe.••qu.e_�tQ.,�e�9_�f�_
cqrodor ��v,it!,inista Mçmoel Gcrbelott! que opreset , gr����.
torá surpresos no sua obra de arte já' conhecido pé.'

'. �o_ ,�iedad�,. fl�rionopolitano '.

;.
,

. ,�� '\'

AGRAD8Çc)
,

lez�' &" �:���.�.:i�R.��ni���s�n���;�zâà���iv��n��.
�o�;A�I�S6���0� Comercial dos lndustrlcs Prirnave:a - Verão, que 'pela primeiro vez será a

Reunidos Matarozzo, com jurisdiçôo no Paranó e presentado em Santo CatarihtJ, amanhã, no Clube

Santa Cotarmo, estore presente na comentado fes" ,�12 de-Aqõsto".''
,

!� �!�e�:���dO os Diretores do 'mesmo Com sede
� .."

Paula Bandeira Mdt3

LlZETE ALv�S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'IDIIO PAULO MACHADO

!tIDA rORES-AUXILJARES,

MAURY 10RGI'S. RUI LOBO •

GILB'no NAHAS

COLABORADOR'S: DIVERSOS

A reportagem de "O ,�;

tado' esteve ex. v.stta a

concentração dr-s joeaccres
requ.sitados para 0, trc:

nos do se'écionado catarv

nense de futebol, e o .. «te

constatar "ín ;oco" .a ;'I.!_

vado gráu de EÍlOrUI qco

existe entre os atletas, ou
,

undos des mais diferenf",es
clubes irmanados apenas

em servir ao futebol 'at:l.

rinense eonvtveu,';a aum

clima 'de camaradag o-i.
com perfeito amenrnme-i

to entre jogad"rls e ll]'i

gentes. Na oportun.da.tc
o super--Isor do seleCI1_1,1-

do, desportista .r-sé El�l:ts
Gtultare. convidcu a repor

tagem para o jantar (,':<1-

stão em que hi constatada

a ótima qualidade da c, ,

mjda feita eO:11 muito os

mêrc pejo cca.nhetre (}::,
o",

O ambiente era o ôe Ü,

d-os os dias cem os a-tetas

se divel'tindo. uns deend')s
em sues beliches escut�nno

ríidio outros passando (

tempr j:Jgand.a, cll,fim, pro

parados psicologicamcnte- e

de rroral e:evada 1l'·")li.11�,
pa)'a intervi]' I1Cl ('1'1'� ;)me

IScqui')�o� dI' .,�'tf']'''''n' )l�.
Ta noo$r Estado grande.' re

s<-lltados.
Nu:n canto r> proÍt's"c:

Ai1:,uda S21.')m';' �E.'�cl'r\'ia
no quadro neg-ro rS 11::!n:-eo;

dos atletas que deveriam
treinar cm conjunto f' fa-

zer ginástico..
Por outr.a lad:J, o dr. Dá

rio SalIes exam�nava cui
dadosa:r ente al�l1ns atJe:.
tas, cuidando do pê"o à,JS
mesmo e do· estado de sau
de dos que mereciam al
g'uns cuidados.

O supervisor José Eiras
Gaiuliare atendia c o m

presteza aos diver,:;JSs ('.'tr'

t\:stas P11es8-ntes dal'd.o
as informações s:Jlicitad?.�.
Dizia Q sUPC)'vi.�or que o
cli;ra de camaradagem im
perava e:n alto gráu de c')
leguismo, e qUe tOd,.,s, �em
restriçã,a algum'! pl'Ocu:'a
vam dar o máximo de scus

esforços em pró] do futebol
de Santa Catarina afü'_
m-and" de outra parte oue
as criti.cas ao f';elecjon�do
tinham

tes de nosso seleciona,iJ e
.

de manter com Santa ::J.ta

rina o titulo de camneó-e

CAPITULO III

onn to.

Art. 6.0 O Ca:mpeon'lt.o
Brasileiro de Futebol S,,!rá

dirigidr por uma ccmíesao

�oTganizadora Integrada p,,

lo diretor do departarrtel1i.o
de rutebot. pelfl ccnse.nc
'r'ecnic-, de Futebol e pelo
Sub-diretor de futebol pro

nssíonut que, organizará
as taoa.as . de jogos, esco

lherá os locais e fixará as

datas para a sua reaüz-i

câ-, submetendo a tacere

SUl·Brasilei.ros, tttu'o {".....is

conquistado merecidamente
em campanpa glol'LQsa.

tecedencia.

Parag-rafo único: As ses

sôes do conse'tie arbltral

serào de orererencta, tea

lizad�s na sede da federa

cêc local.
Art, 10. O Delegado <la

conrederacã- terá voto 'de
desempate nas deliberL

ções do ccnsern- que oe-r

dirá por man-ia dos 'O',.lS

presentes.

Quando, porém, estiver

presente apenas um repte
sentante terá o Delegado

�aa�,.���çãO do presfdenre
dois (2) vot.os o de qu'tllti

Art. 7. F.ora da sede da' d�ret �I
oN�e c���li�:d�;.��,,':l

cia o Delegado da ConfndcC:mfederaçâo .onde o �a'n

peonaln será dirigido. !)c:la
Comi,<:sáo Organizadora, .o

certame ser ádirigldo P()�

um conselho arbitral. CrOs

Utuido por um represenho.
te de cada Federaçáo Con

corrente e pre'lidido !)M
um delegada da CrnfederfL

ção eSpeCialmente nomea

do. 'Parágrafo ilnlco: A T':J

meação do Cielegado ct:l.

C;;nfedcração será feita pe

10 preSidente da eniidacie
p:h' indicaçiLo ela cO:l1is,�âo

organir.adora 'deveriCIo re

cair a escolh'a, sempre que

passivei em pesSra estra

nha as atividades de::;porti
va da região onde vai de
senpenhar suas funções.
Art. 8,.0 Ao Conselho Arbi

trili compete:
a) escolha do. campo pa

ra Os jogos;
b) designação dos juizes

e seus auxi'iares na ff.Jr
ma estabelecida pelo ar't.i
go 2p do regulamento p�o
sente;
c) observância da tabe ..

la;
d) aprovação do� jogo�

através das súmulas, at.,�

24 haras após a realiz:J.çã,')
des mesT'Üs;
e) �_'e!'ificação, aprO'/a-

ção do boletim FinanceirQ
de cada jógo e distribuiçã.o
de cotas de acordo com o

art. 41.

Art, 9.0 O C'mselho Al'bi
traI funrionará Mm qual
quer número de' represen
tantes desde Que presente

§ único: QuaiqueJ reso]n

ção do Conse'ho Arl)•• !·,�l
que afete a.'l. leis ou résO:t:

ções da Confe�e-raçáo p.')
derá ser vetada pelo dd�
gado.

Desta res.oluçáo havt�J''Í

.,

�=--íII ..........

.----------------------------.�,--------------

Clima de (onfian<a e Camaradagem Impera
na Seleção

recurso necessário Par,l a

Comb.':1.o Organizadora '1UC
o apreciará em 48 hon's

submetendo-o à conslde�:t.
ção do Presidente da Con
federação.
Para esse recurso Bao ha

verá efeito sU;;Peuslv.o.

Taça Brasil:

Empataram
Botafogo e

Internacional, no

Maracanã!
A equipe do Internacio

nal PllOseguindo na Ta

ça 'Brasil, enfrentou ant�
ontelll\� o Botafogo, no Ma

racanã, conseguindo empa
tal' por 2x2 após estar per
dende por 2xO,

Uma façanha! '.

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

A'PARTAMENTOS EM CAMBORIU
EDIFICIO CAMBORIU PALACE

E),JTREGA �M DEZEMBRO

Um dorm. - Kitch - Banheiro - Eutr.
CR.$ 250 mil e 18 x CR$ 14300 -

Um dorm. - Sola - Coz, _:"_ Banh. - Eutr.
- CR$ 468 m;1 e 1.8 x CR$ 39.000 -

Serviços De DATI�OGRAFIA
ACEITAM SE ENCOMENDAS
"TRATAR à RUA FELICIANO NUNES PIRES,

14;!:- à NOITE.

�,

.. AHOS DI LAIUT.. C:ONSTAlo',fl

PILO �OGP!SSO o,.

NtllrrI)J

1I,gITlVO

Amanhã e, 'Ooming!->
Catarinense de B�lão

Amanhã e domingo nes

ta capital, sel'ao realizadas --'- __

as partidas do Campeonato
de 'Bolão, prnmovldo pela
j'ederncão Catartnense de

a-cnes e Bolão.
J ãestão Inscritas e .3e

verão participar das com

petições as equipes de

3rusque', Ria do Sul. ne

ii:� Blun-nnu e jrtor-tanóoo
'O"selecionado de futebol de Santa Catarina,

, Os rogos ::;erã,., disputa- que se preparo para os disputas do brasileiro do mo

dos ou na cancha da AA. nhos.. num trabalho em que' alguns críticos mais e-

Barriga Verde ou na da d:�����:s ,;e�rc��:d�:iv��i�n��l:r���:��ge�uo:o�::
;:�;:d::�ho�e:o���c:��a�; a:b:Sen:e�::CiP:ii;oa:os:a�� ���e�:i��,., ��:ca��ra�0:1�: dez quando .os fatos indicam, claramente que o

mes e José Amorim que por certo, justa, .ou seja às 1930 horns. P'oríanóao :���,al��mdep;�f�ji��t:n�:n������Ui��tr: ������� ��.exercem rio Clube Atlétic0 ao massagista no artigo lis estará represent��') I'a feso, não é serviço que 'possa ser feito do noite pc"Catarinense as funções de 190 multa de 509 a 2 mil Ia valorosa equipe da 'A''\.
ro o dia. .Julçcm alguns que. dado o seleçõz possuirmassaststa e técnico, I'�S- cruzeiros ou suspepsâo de Barriga verde. rcmaaa :.:0<,

bons elementos para os diversos posições o tr,_jba•pecrívementa e tambà-n 30' a' 20!} dias. Para, c tée-
' lho virá .por si, com os jogadores se odaptand rõpí-julgou os atletas exc!uino3 nicQ', caso este realmente damente cos sisterncs e aos estilos empreçcdos. Ede campo: Hélio étexo.n- desempenhasse 'essas fu�.1 P quipes famOSaS do mundo inteiro comprovaram aU2dré e Valério J. de Matos. cões perante a FCF e TJ. rosseguem as uma equipe só chega no auge da técnico e da per"Os atletas indicados no D seria aplic,ad'l a pem. Ob d '''eição apó� muitos e muitos meses de treinos diá.

l�)'tjg.o 254, foram punidos. de suspen$aO de 120 a 720
I ras O '

l'Ía�;. jogOS �e exercícios. A precariedade de tempoHelinho COw.' SuspC'nsiio dias. com que' 'Saul Oliveira se viu a braços, faz com quepor dtlas. Fugiram, assim ambos 'Estádio do o· técnico do �el-ecionado faça justomentf' o que vem
Quant" a Mrl'rtci Gomes a ação da ,lustiç'l nUl.is r,or fazendo, muito embora recáiam sôbre sua peSA0.:!c José Amorim, que inva- .culpa da FCF que não f'xi �pirang.a críticos (cavacos do bfíciol.-

(]iram � cancJlli e ll.léf'l�" "",<; clubes a l'ctar,no d,E
A direLo. ria do lPi,"',n"a li'

A direçõo' técnica como bem disse Saul Olive!-
de tUll1ult.uar o espeticu!o dirf'tol'es d.o que da 111)',,-

C, depOIS que deu 11llCl.o ,1;\
ro, nõo vem predileções por f'ste ou �oquêle atletc.

�:�f:��ndOdei���tlSi::r:�;��� �:a'i:i�s���aq;:n��õ:��S�� obras de construçao sua) ��':n e��i��'nJ�;:J�: �ãfOl,:e: p��Si���ora�������:.
vras ofensivas, apesa� de final de tudo o árbitro M'- :��t::��J'i�O�::l{�:�:��: mente q seu lugo)', Terão como bem se expressou

��a�Oarti��CI��ra�l� :����:� :�it::I�i:��r:;�' e:\�r c���r� pal'a far.er Crln que a se.te ���I i�:��:�rsad q�j: ��ta;a��on':���ç�o�ssa:oes:l::n�:'r
dos. ou melhor, o 'I)'lbunal

,. po de pessoas e�tranh:l�:1.
d" tl-ndicionnl clube d.lV:- tomes recem-tindos, tais atletas I>enham convenci.

de Justiça DesportIva não competição medida acel'-
VP,I'dc de S:trO dos Lim:h'g do. Urge isto sim, adaptarem-se 00 meio partic.i

poude puni-los já que 11,m tada por sinal, poj� sóm"n �i�'u�lai;o��;:�iZ���Si�:�rr� ���: �o�o ê,:e���;�s q�eco�e��o�ro��I��to;in���'o o��s:�;brs bt.O apenas t.orcedol'C� te assim evitnr-sr.'Í a I�n, bllse já está t"talmente de dificuldades in<;lusfve por certos Retores da cro-:i:s�:�e��:, t:�':�n a.cr���,i� ���:s, e�ab:�I�:Ota�bé��lj: prrnta. o que vale dizer J� nico, fiquem diversos aHetos Concentrado::;, obedie:"
ciais do c:ube e tia Fedpra responsabilidade a.os po,'- �:I'V��OSle�:�'��\�,rean��S�e a�.� f�rSa,à�h����'�i���Õ:��!���C�� �a0���6g:oe l�od�f'�neção Catal'inense de F"t2- teiros da FCF que permi- i'ares que sustentará PI'Ó os posições. Isto Sim. seria inconv-eniêncía e faltoboI. A medida do TJD não !:�� a

e:t���;:fJ �ai.� oe3 priamenle a sede do ',)1_ de habilidade para um técnico que tem corto branca
ranga, desejo aca'entad poro agi]' O sele-cionado não vai mal, esta é o Vf'r·
há vários anos peles m'en dode'. Bostou um tropeço insignificante, traduzido
tores ipirang'uistas e ·!.JC num match.treino para que critiCaS mais, severas
Se c.oncretiza com o surgissem, inclusive contra 'alguns atletas, mexendo

com os nervos do" menos experientes e colocando,
talvez, o moral da equipe em jôgo. Calculo eu que
tal não sucedo,. Os rapazes que servirõo 00 nosso se

lecionado, imbuídos de suas respnsabi I idades, dota"
dos de tôda a classe e fib)'a de que são possuidores
nõo darõo ouvids o criticas divisionárias ou aoS-

A diretoria da ACESC �e apupos da torcida. Recebam qs manifestações de
s('iveu na última reuni"l.,,} desagrado como Palmas come inc�ntivo grato a me

divulgar u lista dos aw)d� Ihores apresentações. Dêem o resposta -em tom br;_
dos que ainda se encon- Ihonte, tal qual deu o s'elecionado brásileiro e Vicen.
traI'. em deb:to para cem te Feolo aos criticas de Seio Paulo que durante me,

a entidade de classe, e,re _ses tentaram torpedear o trabalho insano de tôd2
rando que, desta maneira uma equipe. Julgam os mais ·entendidos- qUe a .sele
seja tomada uma posi':ao çõo deva fáz�r 4 ou 5 gols. e nõo recebo nenhum,
para que a entidade e I'S nõo possua defeitos em sua es-truturo. E' exigir.se
associados tenham seuS" di demais .colocar nosso seTecionado numa posiçõo incô-
rei tos resguardados. moda de 'absolutsmo, de perfeição. Realmente pos·
Na mahh� de segunrl!l- sUe ainda folhaS- ma" os próprios jogadores, ouxi.

feira na sede da ACESO, liados pela direcõo técnica saberão remove los na

altos' da Confeilarià Ch�- hora propício "Sõo Jogado'res experimentados que

qulnho, a entidade de c'as não se deixarõo trair no momento oportuno, e cre

se voltará a se :eunil' par-a mos, qUe-os mesmos vozes que hoje o� criticam. a.

novas deliberações. manhã estarõo conosco batendo palmos por resulto
dos cons<lgrodor�s torcendo por nOSSaS cores. Vo,

.

mos dar tempo ao' tempo. De Rubens a Almerind�,'

de Márcio o Joel de Nelinho a Dedo Leal, êste gran.

•
de capitõó que adquiriu no,sso selecionado. aue dá

;',�'IE
"",""..,' · --, " _". - ,,- ...

.'= ceção. saberão se impôr com o silêncio, com suas

jogadas, as criticas severos úteis as vezes desneces
sáras em certos ocasiões 'porque os que' acomPa_
nham mais de perto todo' o trabalho do equjp� e do
direção técnica, snbem perfeitamente do esfôrço, da
tenacidade e dos inúmeras dificuldades que vem

'eoU MAlS PCJ!nITI\ OOMAall. :::��r���,ci�a�s P��l�t�e��e::'��lia��· �r�lhf���!s. c�:..
'pressivos e consagradores Felizmente, digo eu, o

seleção perdeu, como poderá perder em treinos- e em

jogos, A última derrota em circunstâncias nOl'mais
num mate....treino, nõô pode ser l-evada em contà

pois justamente neste período são uteis os derrotas
para aquilatar �e as reais possibilidades de 'Cada um

no revés, � fazer-se as reparos que se tornarem ne.

(C'ssál'ins, Mos, repito r'ol11 os Cltletas cre' que âisp�
Saul Oliveira 11l0nlento o seleção está bem e

muito bem.'
,

Valério e Helinho Suspensos e
Morací e Amorim Absolvidos

:N'a' ';íitima reunião do
'I'rjbunal de JuStiça Despur
uva da Federaçâu Oatart
nense de Futebol, atém de
outros processos sem maior

ímportancia o TJD apre
ciou o Processo n. 22962' re
Iatrvo ao jôgO Paula Ra
mos x Atlético .quandc ee

nas Jamentâveís foram ob

, .

podia ser outra. Chega-se
agçrá à conclusão de que
realmente ambos não per
tencem ao clube trtcoío.'
sendo deenecessanes as d�
reses do Auétrco para os

mesmos já que ríc-u pruva
do perante' o TJJD que
não são membros direto-

esportistas catarl-

VAMOS INCENTIVAR NOSSO SCRETE
Nelson S. Andrade multas deles sacrificando

nen�€s. Vanos incentiv�r

nosso escréte. Vamos par-t
os estádios, apOiar e J.jll
dar Cem a nossa presença
e o noss-o entusiasmo o trei

nadar Saul�inho e seus 1',

tIetas na difícil mas hon,'O

sa missãlÚ de representar
o 'Estado barriga verde nO
cenário espOrtivO brasileiro

muí especialmente neLa

.opcrtunidnde, que teremos

de defender com todo em

,penho o pompos.o titul)
de. Campeões Sul Brasilei

:ros de Futebol conquis.a
do C('�\1' muita fibra e PPl'

..,everança
-

frente aos nos

SOH tradicionais e podero
sos rivais: Rio Grande da
Sui e o Paraná.

Vamos aplaudir n.o5$08

atletas esses çenodados la

pazes que muitas vezes dei
xando ('s seus interes3�s

particulares sUjeitHm-:;e !t

toda especia de sacrifleio

em prol dos interesses e

do bom nome do esporte
cata�inense. Assim O f<\

zem- com a melhor b"a

vontade e espirlto de re

núncia, /lccltando as de.
terminaçõp,s da Comiss;to
Té�nica e.om o maiOr �3,1Í
rito esportivo e compreen
são.

Vamos prestigiar a fJo

missão Técnica, composta
• de elementos recnnher.icla
lllrn!;c capl!�r� e C0111 lil.l'�:l.

1'0111:1 dr S!'l'v!<:ns presl:1flos
ao futebol barriga-verde

seus própr1cs interesses
para dedicar-se ao nOJ50
escrete.
Vamo cerrar fileiras aa

lado de Snul Olixeira in
centivando-o, aPi�ud;nJo_
c e prestigiandf'll em todos
sentidos e em· tô_das as .'j_
tuações atinentes ao bJ�:)
andamento dos prepal''l
tivos do escréte catarm"!'l�
se. Ele merece tOdo c 'lOS
so apôio não só pejo extra
ordinário trabalho q .1 e
presta ao futêbol barrigl.
verde mas, também, por
qUe Snul Oliveira O nOHO
Saulzinho representa .Im:=t
bandeira no esporte da nos
sa terra.

Vamos dar uma demens
tração de maturidade p..�,_

portiva e educação, nós o

esportistas catarinenses c .

muito especialmente da �J.
pital, deVer\mos dar ",_

va de nossa Cultura espo�
Uva aplaudindo, incenií
Ivando e ·apoiand.o nO��,lS
atletas a Comissão Técnl"a
e Saul Ollveira. Porém V'li
ar nunca.

Vamos hlpot,ecar soilti-'l.
(contnua no 7° pag.)

Campeonatoo
los seguintes b-tontstas:
Anlbal, Luiz. aréuuc Aldo
Eurico. Mõa Osmar -aece

Dós antonio: Won; Al'Y
Alfredo ,€'rl('o.

AR disputas conunua rno

após a peixada aterem \�,

. pela FCBB. aos partlc1pan
tes serão entregues os ure
mias aos vencedores.

caratel' benéfico
e. que os propr!os jogad'l_
res atingidos achavam !l
ma contingêÍ1cia n�rm21
d.a esporte certas Cl'Íticu"
por vezes inconvenicntr,:;.

'

Num canta, repar�mo3
Nllzo Gonzag� Teixr:rj_
nha Deba, JOel I e RoDai
do rlivertindo-se j.ogando
cartas. Em outro local, Vai
dinho Aln,lerindo Ivo Ne
linho Robert,a Scheco' 1'�

nente, Márcio, Luizinhll e
Joel II deitadas G.'n' seus
beliches escutavam os .JfO
gramas espOrtivos' das e
,missaras da Capit:�i
Nilo e Décio apreciav:tnl

o movimento da pOrta do
refeitório. \
Indagando a reporla�'eM

=d��;'��l;iO:1]�:��b;'���!� ;\7� Propostos paro - Eng o Niltlln Beduschi -

frental', a gr!inde lr'a10I'1'l.,
RUa Dos Andradas 1664 cOllj. 805 - fl-órt'J

opinou pelos gaúchos mui AiI�gre,
'

16-12_62to embora. acreditaS31.";n __

num triunfo dos pa!'anael1
ses.

Ao final�Ude
.

n I'CIlOl'-
1:11�('m "(;],>tado" :)lJ

o rlrsf'jo (10 '.

REGULAMENiõOõ', CAMPEONATO
HRAS9.E!RO DE fUTEBOL.

(contínuaçao! '0. .deiegado. da OBD onm .a

viso para esse fim publica
do na [mpjenaa .ocat ou

convue por escrito no >;:',J

Da Direção do Campa nimo com 2 horas de ante

Em Ação a

ACESC

fIGUEIR'ENSE F.e-
Sabado -em suo sede sacia! um grupo de Ca"

sois levarão a efeito, urrA::! ·so.i.réê denominado "BAI.,
LE. DAS BOLAS", que desde já vem atraindo a aten.
çoo do�, frequentadores daquela soc.iedade. O inícIo
,estó prcivistn poro os 22 horas o �s mesas poderêÍÕ
'ser Pl'ocurados llH s'ccrcl'aria do clube Somos gratos
ao convite. enviado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,JUIZ DE DIREITO DA

Si:DUNDA VARA CIVEL

DESTA CAPITAL

J;DTTAL J)g <JITAÇAO COM

O PRAZO DE TRINTA (30)
LHA!:)

FICAÇAO DE ESCRITURA
DE IMOVEL, em que é re

querente: CONGREGAC;AO
DAS lRMANZINHAS DA I

MACULADA CONCEIC;AO:
PETIÇAO DE FLS,2

"Exmo Sr, Dr, Juiz de
Direito da 2a Vara Cível e

Anexos NESTA, A Congre
gação das Irmangtnhas da
IllJUculada concercão pro
prietária do imúv�1 sito à
rua �;;teves Júnior rr. 27

Fiorlanripullfi., por seu ba�
tante procurador mrta. as

sln:tdo (doe, n. 1), advoga
do ínsertto na Ordem dos

Advogados do Brasil, sec

ção de Santa Catarina, sob
n. 509, com escrttórto à
rua ooa.nnéus n. 15, Nesta
vem expàr a V. Exa.: que
n suplicante adquiriu de
Carlos Berenhause e sua

o DOUTOR 03WALDO

ARf!:A HORN, Juiz de Vara

de Familia e Sucessões, em

excrcício na 211. Vara Cível

dC5Lll. comarca de s'tortanú

polis Estado de Santa Cata

lnn, na rormu da rc.r.

FAZ SABER a todos qunn

tos O presente ounnr com

o prazo de trinta (30)

dias vírem, ou dele conhe

cimento uverem que, por

este meia, cita os INTE

RESSADOS INCERTOS, por
Wdo O eomcõdo da peucêc
e dr.'paeho segumtes, ex

traid'lS dos autos de RETI-

RA'DIO PATRUL�A: SOCORRO
POilClAl Df URG�N(I' TH '1911
_-----------------

Partic·pação
LAUDEL1NO LUZ JOAO F, ANDRADE

e e

SENHORA SENllOR,1

participam aos parentes e pessoas amigas, o contra

to de casamento de seus fllhos

IVO e MAR/SE

noivos

Estreito.2111/62 Bnrrdros, 21/11/62

MISSA DE 6°. MÉS

A família de Luiz Fernando Hip6lito da Silva convi

!!a, pat'en�es e pessfias amigils para assistirem a missa de

6" mes, que mand.uão &ezar na Igreja São Luiz (l-'ed.a

Gra .. del no dia 26 do corrente às 7 hor;!s da manhã.
____ o

COKVITE MISSA

1-0 AN�VERSArRIO
V.va Renato Gutiprrez e filhos, convidarm po_

tes '" 'Pessoas nmig..:.',; o p.ssistirem a misS(J .de· lo,
olliversaria de seu in,�;;quecivel marido c pai, que
será rezada no di(J 2:; do corrente às 8 hC/as na !.

grejo 6e Soa Luiz na Agrônomica.
A todos que conlparecerem a este ato de fé

cristõ ontç:<ipamos agrudr'cimentoL

amos.•.
dnnedadc c nunca dc ti;
vergÍ'tl(;ias e cllur,'ldlS ';�

ralas e de ba.rri�mo iJ:v

vlnclano.

Avante I'npazes dem')'ls
trem ao� .T.aus espol"ti::l�:l�'
qu os vaiarem, a grand�"a
de was pel's:mulida.(!'s
IIIÜ) lhes dando a mll;L�Hl.

rledllde no Presitlcnle ,rt.

hderacão Catnrinense de

Fulbol, sr. Osnl Mello

POrtista valol'o!io e pre;;
dente dedicado que t'l;h
k!.n fc.\.a para que na'l:l.

falte a.o� rcSpomávei,� '"

lo preparo da seleçio al':'

rubra.
O presente jUomenio ..;

errnf)l'e�nsão e de 'JII-

m!l,:)J'Lânci� porque

qU:lnlo o� caes ln.<!l'am a

raravan'l pas'a".

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

Preciso poro alugar no centro.
1 rotar com OSMAR, nésta redarõo O'..J peo te

mulher d. zirreda Bere
miau-em o imóvel acima

citada conforme escrtuue
Iav, ada nas notas do 'roce

não do 2° C'ridu desta Ci

dade, em IS de março de

I�J4!l td-re. n. lr!); que por
um lapso do re..peeüvc ser

vcntuãrto deixou de des
crever no documento a me

truucm dns eonrrontecões.
umnanoo-sc apenas :1:.lS' 22
metros ele rrontc que faz

para a rua Esteves Júnior;
que de :1r;6, do com o tcvun
tame.ito prooodtdc são reat
mente as �e�uinle.� conrron

tacões: NÚH.'H; - convcu

te dos Prnnciscus rua, dígo,
convento cus xrancoccnos
I'UJ. Sá-i F'ra .. ctsco, .nctnn

do, 19:! metros c 010 ecntímc
tr,is SUL Eudides Lago,
Raimund� Ru.hsal, rgru

. la Ortodoxa e Assocíacac
nenencentc Santa Z,ita, me

dmco 128 metros e 10 een

timetros; LEbTE _ Rua
J;;_teves Júni,lr, Hermann

Beck, Rua :Sao Franu ;co,
mcdi:1do 8!l met�os e 05

cf'ntlmtntI'OS; e On:Sl'E -

Com MaUüt;1 Suiüus Kira
na Lucas, liUb0 tJt-bano,
Césat' Gomes, Manoel Araú
JO, Osni Bnrbat:l e AlvarO
de Carvalho, Jtlf:dindo 102
metros e tiO tentímetl'os,
f_;dJulcndO a arca t'.ltal de

6.7�4,IOm2; Que para fins
de direi,o nC(;f'",,;,l" a pro
tlictália di:: u n' t:asJ.ldo
onde' flgtire tortos os COI1-

frvti.tanies be'n, como a.>
r,-er.e�tivas n,"'ragl:n� das
fxtremas: A vista do .CXP03
Lo), i�c:je a V Ex.1 .. justifica
ção, digo justific'ado o a

legada com as t.estemunhas

indir:ldas, as quais c')mpa
reterüo em ,1uh:o indepen
d�nte dc 'citar;'ão_ -"cja auto

rizado ao Sé"J've:1tuâl10
competente a completar (J

devid') registro na forma da

lei. Requf'l'. alnda, devolu

ção dos documentos juntJs,
------------

apôs haverem produzido
os seus efeitos legais, inde
pendentemente de traste
dos. Dá-se o valor de o-s.

2.100,00 para o pagamento
da Taxa Judiciária. Assim,
D. e A. como os inclusos do

cumentos P. nerenruento.
Fturranópuhs, 23 de serem- O Douto!" OSWALDO
nro de 1!l62. lAss.) Géclo, tu�EA8 HORN, Juiz de
souae suva - Advogado. Direito d:1 VaI a de Fa-
Testemunhas: Sra. iarre- mtna e Sucessões, da
da Barenhausem - bras, Comarca de Florianó-
viúva, doméstica, residente polis, Capital do Esta-
a Avenida Rio Branco nv do de Santa cetenna,
147; Sr. Hermann aeck

na rormn da lei, ctc..
bras. casado, residente a FAZ 'SABER aos que o pre
rua Eêteves Junior 39, e Sr. sente edital virem ou dêle
Raimundo Rothsal, bras. ccnnecímentc tiverem, (ex
casaco agrímensnr, r estden- pedido e mvlsta de um pe
te a rua 'renen,e Silveira dido Ide Desquite rcnnutado
n. 239 Nesta. enéxos: 1 -

perante êste Juizo pelo se
Procuração; 2 - Traslado nhor Francisco Vieira, eon
de escritura; 3 - Talão da tra sua espósa Isolina Fran
Taxa JudIciaria; 4 - PIan- císca Conceição), que aten
ta do Ter:eno". dendo ao que lhe foi recue
DESPACHO DE FLS. 11. rido pejo mesmo senhor,

que aflrmou estar a citada
em lugar incerto � não sa

bido, pelo presente edital,
que será afixado na sede
dêste Juizo, no lugar de

cosL.ume, e por cópia, pu
blicndo no prazo maximo de
15 dias, a contar desta da
ta, uma �ez no orgão Ofi
ciai do Estado e por duas
(2) vezes em jornal local,
cita iSOLINA FRANCISCA
CONCEIÇAO, braslleirn, ca
sada, residente em lugar in
certo e não sabido, para que
a mesma compareça na

séde dêste Juizo, â Praça
15 de Novembro nO 12, as
14 horas do di9 7 de dezem

oro do ano de 1962, data e

hora em que se realizará a

àudiência de crmcillação
requerida pela parte e de
terminada por este Juizo,
valendo dIta citação p8 ra
a contestação, por todo o

conteudo da petição e des,
pachos abaixo transcritos:
"PETIÇãO DE FLS. 2:

Exmo, Sr, Dr, Juiz de Di

reito da Vara d,e Famil!a e

Sucessões� FRANCISCO VI

EIRA, brasileiro, casado,
. f-uncionti:rjo Pirblh'V esta-

oual aposentado, residente

e. domiciliado nesta Capital,
á rua Irmão JoaquIm, n ..

26, vem, por seu :Idvogado
abaixo a.qslnado, propôr a

p:e�ente Ação Ordinária
de Desquite cont.1'Il sua mu

lher ISOLINA FRANCISCA

CONCEIQAO, brasileira, ca
Rãda, doméstica, no curso

dn qual provará: 1°) - Que
o suplente, cagou-se com

IsoJina Francisca Concel-

"Onu à presente ação o rito
oldinário. Citem-se por
mandado os outogantes
vendedores e os confron

tallLe!:i e r,or edil.al (;Cm o

prazo de ninta dias Os in

teressados incertos, Fpolis,
13.10,62 (As,) Clovis Ay
ces Gama, Juiz de' Direito"
,E, para que chegue ao co

nhe'umento de todos man

dou expedir o presenle e

ditai que serâ' afixado na Ju

gar dê co1;tume e publica
do na forma da lei. .Dado e

pas�ado . nesta cidade de

FiorlanÓJ:lolis: Ce.pital do
E�t9.do de Santa. Catarina
aos dezesseis dias do mês
de outubro do ano de mil

novecentos' e sesSt..nta e

dois. Eu, fASs.) JAIR JO
SÉ BORBA, Escrivão o subs
crevl). lAss.) OSWALDO A
RÉAS HORN. Juiz de Di

re;:1o, em exercício. Confe-.
re com'o o'riginal.
Jair Jose Borba, Escrivào

Um Em:cntro com a Jovem
Prezada .amiga!

- Conheces bem o teu papel de mU,lher?
-, Pcn;,;(.rs no t(ou futuro? .

. .

- G ..,to rias de ouvir falar sôbre a vida e. o
amor?

. ..

- Alguém quer te auxiliar no encontro de
uma solução oeçrtoda dos teus: proble.mos ..
- Vf'rP 'Issistir algumas palestr<1 de teu int�.
r(.'-;SC.
- Para obleres informaçães detalhados e' me.
triculer-te procuro.

-

E
ESTADO DE SANTA CATA
RINA

JUIZO DE DIREITO DA
VARA DE FAMILIA E SU
CESSõES ESCRIVANIA DE
FAMILIA E SUCESSóES

EDITAL DE CITAGAO DE
AUSENTES

o SERVICO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO CATO'
_

LlCA CHARI·N�NSE DAS OBRAS DE PROTEÇÃO
À JOVEM - RIJo José Jaques, 12 - Nesta - Nó
horário de 4."s. e 60S. fei ras das 15 às 17 noras ..

CASA OU APÁRTAMENTO

�h�JA-A
��]TA FISCAl
:�_� SUAS COMPRAS! ... E CONCORRA A®

-

�ORTe'Og EM dUNHO f Pf2EM"� o::'
�

h SEU\TAlto VALE 1 MILHf'�

f

M iO (,.
1. EX81J1es Finais

cão pelo regime da Comu

nhão de bens em 24 de ma

to de 1934 conforme faz

prcva a certidão Inclusa;

�d��'sa��e2�to� ;:c��� :�� _(,.,.._
(1962 - 1963)

��Ii�are;j:;:�c��: ,osct���e�� Ia, E'POCA

cão, Que eram os pais de �����a?ã� ��/��d:rã� ��:s�;� exame final em

������edle:!�;ti:' c�.���éte� lo. época os alunos:
mente com SUa espôsa. para o) que estiverem quites com a Tesourortc:
Irem morar em outra reei- b) que tiverem frequência minimo de 75% nas

dênclu, sozinhos, o que foi disciplinas. 75% .nas prcricos educativas e
•
75%

sempre rejeitado pai' ela; em Educação Fistco.
4 - Que não sendo pesai- Neto: 2 - Aos alunos que faltarem a exames

vet residir o easat. [unta- por motivo de ccenco ou luto sera concedido �egun.
mente com ós tios da espô- do chcmado de-sde que requerido dentro de 48 ho.
sa. o Suplicante f1XQU no- "as, o cortar do dato da lo. prova a que tiver fel
va rosioencía, também nos- todo e o reqUerimento tal' in"ti'Uído por atesrooo mé
ta Cnplta l, ocasião em que dico;
sua espôsa recusou-se a- Noto: 3 --Serõo dispensados dos exame" fi.
compunha-to. sem justo mo nois nas praticaS e.fucatívos C'; alunos que btive
ttvo, tendo ocorrido no a- rem 5 ou mots pontos da -omo das notas menso!s.
no de 19S4; 5 - Que pouco No-c: 4 _ Não serõ., fornecidas notas por te
depois desta separação de lefone. Sàmente os rcsultcdos finais serão pubitco,
demicilio, o I::iut-'licnnte sou- dos e os note, de, exames finais serão cedas na ca
be que sua espôsa havia demetc após tal publicação .

passado a viver maritalmen

!ed�Oq:aIO�I!��, V��iO:��;'��;:' n
��;fi���,on�l�SI�e�;;� 7�e� Inscriçõo:' até 15/1/63.

.' Realiz�rão: la. quinzena de fevereiro,
���n�e�'��x�uO���i::�i��re �� Noto: � - Somente te ão direito a 2a. época:
Estreito, numa mais teve o) ,O: �limos que forem (,eprovados em uma ou

notícias dela, ignorando aS
duas dl5Clpllna: apenas;

sim seu atual domicilio. 8
_ Antf's o eoprJsto,

.

vem, b) Os in frequentes l=Juando tiverem assistido o

muI respeitosamente, pe- 50% dos aulas daClqs. no mínimo
rante V. Exci:l., requerer a Noto: 2 -- Apenas serõo obrigados a prestar
citaçilo de ré, por edital, exame de 2J, época, em pl"ática'·� educativos. os O"

para a audiéncia de conci- lunos que deseja!'em pertnanec(.4' neste estab'eleci.
liaçi'il) a que se refere a lei menta
n·. 968 de 10-12-49, ficando

lia. E�i'OCA

desde ja ritada para todos 110. _ EXAME DE ADMISSÃO
os uiteriores têrm(')�, até

flnal sentença, sob pf!na de 110: E'POCA
revelia, ('ontando ° prazo Só haverá exame de aomissão de. 20. época,
para cllntestação, da data caso noo Sf'jam preenchidas tooas os vogas na 1 a.
da referida audiência; 9 Se houver será publiCado no 1. quinzena de 1963.
- Cúm fundamento no art

go ;;17 n, i e, IV do Códigc
1110_ - MATRI'CULA - 1963

CiVil, .esperando ..:!esde Ja Datas: 17 o 22/J2/62.
;�'��e���g:��o,p���:a�nt�i� Not�: 1

--:- Os pedidos de matrícula dev,erõo o·

de ser decretado o desquite bedeeer o seguinte ol"d�m� ..

do casal, que não tem fi- o) Curso de AdmlSSoo 00 Glnasio - 1�/12/62
lhús nem lJens, Julgada a (mediante teste �'� 111_12/.62) 'e 12/12/62) os 8 hs.

te cUlpJ.da e condenada aio b) 1 a s�r.le g.lna('�al - 18/12
da au pa�:m!Jlemo das cus- c) 20 set"le ginaSial ---:- 19/12

•

d) ,'!I,n, e 40. scHes gino�.;iols -----'- 20/12
las, de,xa::;,';u I,} suplicante e) ln. série colegial _ 21/12
d(' reqllf:!rer a r-c.spet.:iiv� f} 20. e 3". séri-cs colegiais _ 22/12
separação de corpos, em vir Nota: 2 _ A matrícula para qualqu2r do" cu\'

���ese��al��d�n:n�:r :Ilc:s� St�S c��vs���:����::�t�f��i�o�:ic�� r:s�::::�t� ��mf�.
Pl'otes�alldo por todo � �e- prestacã�,
nero de P"�ViL�, �m dll"'I�O N0ta: 3 _ Este estabeleciment') não se re"'pcn

��:���tIJCde lIl�le����u��!�:' sabilizaró pelo, pcrda �c vaga. dos alunos que, ,apre.
juntada de docU!uelltos, vados em 1 a. cp:ca. noo_ efetivarem suas matrlculo5'

etc. D,r�se a presente PillQ no I:mpo est�be" Cldo, s-I,:o os ��pend�ntes de _la.
éfeilo da taxa judiciária c. época que sament� poderao fane a apos a realizo·

valor de Cr:í>. 2.500,00. Nês- ção dos exames.
,

�

t.es Termos Pede Deferi- Nota: 4 - O" alunos reprovados sament� pc.
menta, Florianópolis, UI de derã('l m('l,.tricula!�se qucndo h0uv�r vago.

_ ,

outubro de l!.l62. lass.) Hé- Nata, 5 - Os o!un� bolSistas' deveraa '2feh
110 Peixoto. Dita petiÇ5.o es vor també'M suas matriculas e pagar os prestaçõe::.
tava devidamente selada. ute o recebimento da bolso quando lhes serão devol�
'DESPACHO DE FLS. 2" A., vidas aS quantia\'.; pagas.
citem-se Os conjuges para a Noto: 6 - Os cundidotos a matricula ao Curso
a.udiência de conciliação, de Admissõo 00 Ginásio deverõn ser ',ubmetidos a

sendo que ti ré por edital, um teste de- Portugu€',.; e IVlalemática no dia 11/12
com o prazo de- trinta (30) 62 às 8 horas. Sàmente Doderãa ser matriculados os

dias, valendo dita citilção que logro: em aprovação,
para a contestação. Em 22-

10-02. (as.) Alêas Horn. E IVo. EXPr::DIENTE
para que chegue ao conhe-

CImento dos interc�saC:os e a) DE 10, a 22/12 _ Normal: dos 8 às- 11 h"
ningue, .• poss:! alegar igno- e das 15 às 17 hs
rãncía, mandou exped!r o b) De 28/12/62 o 5/1/63: dos 8 às 10 fy.;.
presente edital na forma da 'c) De 8/1/62 a 20/1/63: dos 8 às 11 hs. e das
Lei. Dado e passa�u .nes�aI5 à<" 16 horas.
cidade de. Flonanopol!s, d� De 21/1/63 a 4/2/63: Férias.
Comarca de Igual nome, Ca Nota: 2 _ O an'O letivo de' 1963 inicior-se.5
pItal .do Estado, de .san��na dia lo. de ma"ço com abertura s')lene.
Catarma; aos alto diaS

Noto' 1 _ Os requerimpntc.' d,? transferência

;ês �e no;e:��� e�oess���deverão s�r feitos até 19/1/63.

t: em�01�0;8_cl1_1962).s ,

'

Florianópalis, 19 de novembro de 1962.

Eu, ilegivel, Escrivão, o

mandei datilografar, confe
ri e subscrevi,

Pe. Bertholdo Braun S.J. - Diretor

OSWALDO AREAS HORN

Juiz de Direito da Vara de

Família e Suce:>sões,
23-11-62

Representantes:
COMERCIAL TRILHO OTERO S, A_

Val. da Pátrio. 572 - C. Postal. 1125

PORTO ALEGRE - RGS

Irm. do Senhor Jesus dos Passos e

Hospilal de (aridade.
FESTIVIDADES DE SANTA CATARINA

• Fabtaç
• flâm"l"s

Realizandc.se no próximo dia 25 do �orrente
mê às 17 hOl'as a. soleníssima Procissão de Santo

Cafar,ina, venho solicitar, de ordem do sr, Irmão p�o
vedar, a presença dos Irmãos e Irmõs. no sacrist!Q

Pdbllcidadp.\ do Catedral Metropolitana. os 16,30 horas a fIm

� de leve::;tldos da, Inslgmas da nosso Irmandade e a

,

J
essa Incorporados, fazerem pOl te do preshto em hon

fl.lO femendo machac? 6 ra a C�����t;�:r�Or�e novembro de 1962

I 1° <..nder fone 24 13 �� I
... .. Moacyr 19uatemy do Silveira

lI'ERf�AO-RAP��__ Mmdomo "o Culto D","o em �:;�i�/�2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.Celse Ramos apresenta ao Mi.,istro da V. ia!rão
�'�,

rd' S C
'DR-50 ptolongandc..ye: esta de ter a exeoução lnictada,

j;ipretenco-es' :'
e anta atar-.n·a ��d�·=,��·'·téTrom e�u�;::=ác=�'lnun

;/::' .' , �te,:,::::' d��:3 :::� �a o��,��e d:'d:��:
. ;_.

' .

publica ccnlro de oc- frisar e Voasa ÉxceJenma.' ribeirinhas;
de premunam as dectsoes, a. 8.}ta. tlnportA.o.cl& de quê .b) aproveitamento h'l,!:o-
e na periferia. que � mede "se �eh:este .& Ba..�i �O'lÓ- elétrico das bar-ragens:

�'a��l:��nCl�r �l::O a��)�:� '��i:! l�:��I.l��� lls�t�� ��i �:�:��:��� ào houu ':1
"Apraz-nos agradecer o

-·'i E"c�férícia, qué: de:Ciôe, 'táz, ró(lo.vlÂrlO <itafi�el1se(:l;lli- c'-Fdesenvolviineitto "écOl's- ���1;_��;6�,ie�:e8 5�� �::
aco�panhat" a decisão, tia .gandc o <>este aQ',l1torill e mico da região. tuoro de 1962, que reme-

cesereecac.: __
.tcotoceridc Q �tado �� li- NO SETOR DE COML'- teu a êste oonsenio um

,

No m�u ESi·Z.dn. procurai mltes da Republtca Argcn· NICAÇOES: exemplar de modO.) de
uma in,,�rumentM:.l.� tina . Impõe-sé Senhor Mm;5- questionário que selá utí-

que fCsEe capaz de COndU- NO SETOR -FERROV�',- trc, a integraçàc do c>�;,,� Iízado no levantamento da
'zir qJ? i�ves,timento� PlÍ.bi�- RlQ:·: (' de taenee Catarina, ect-i a e"tatística do en-mo pn-
CDS sem os tr'opê:;os as :...j: • 1) aeeieeaçãc da Iígacac Insrituíçào de serviços ·J.�:S- mario get-al correspcnden-

<,nialias e as distorçõe<;'Q.. da, EstJ:adâ 'de Ferro San- tais e telegráficos que &- ----------------..
áçáo administrativa usual. ia- 'Catar.ina"l;om o 'Ti-oncü tendarr. há cerca de 8 ,1':\1

Promulguer Jets que "Ci�- Pr.ncipal Sul; nícipins todos na zona da
cunscrevem o meu prO�EIC 2) construção da' ligp«3,o Fronteira Argentina.
arbítno mas assim r:Olll" ferroviária Blumwau-Our,. E);:{pcstas de modo t,tiS-

as fiz, 'de novo as proreo- ramÍr;m, com c �rolong,<l.- cinto. as reívmcrcecões tio

MiniS.ro eeeo" de AlmeIda, da Viaçuo e C'�ras PÚb.ica·, enç. R,obl.',·to z.assence. d:- ver.e, tão seguro estou de to d·a Estrada; '. Santa cu- meu Estado no que se rr.

re 'zr gO:.I:;' du D,\ER e enç. Carlos !{rebs 'F"h;', ("lo -cncte do Distrito do DNOS, que hou.c acerte na sepa- larin!i-. que se interlfg·,a'á fere ao Ministério de voe-a

dU1'ante a reunião realizada no audilõ,-tiJ ao iclij.;;,(. �.� utretcroa para o estudo rcçã. niq�a e ela-a entre com a vtação Férrea Pa- axceténcte, tõdi:!: elas ira-

dJS p.-o0lcm(IS daquek .i!.n;,�téri.') e'lIgadas .• 3S0 Estado. o custear serviços e o t�zet runã pant� catarin.f..; "duzíndo medidas de que vr ,

hã rcp r.c. urna cctncl.ten- coisa-s era benefício da co- 3) aceleração da cons- nho me ccupanrt- cesae
CO,T.' a rtuaudade d� dar 0. .. uetsr.n.mcc ;í.H{iC.,,$ c_� �ue' ceseio �ess-alial·. ietivJdade. O Plano de Me- �rução do �. e; e.-p-evt- tntcío o meu Governe

L-,.mhecÍl.i.�nto ao M.m.;t_rt: '.r:n<:dl<l.tas para qUe I:l..� o· Van. p�ra :J Gvêrno C'-'l1: a tas çl.;' govêrno é ,unia an- são -!:la' 'sua .. e�ett:1f4'?�çâ-o cwnpre-me ev�denci9.:· a

He ia de Almeida ui:l" p •.�- ...
' ,pro'o egu �'tm idéia de executar as tare- .tarquia à qual fo!am '_'�'ln's- C,O�l, óI. utíl}iaçâo dai tênno:' bôa: vontade de 'Santa Ca-

tensõeo. �o·, Est":do ,jUt'�1l :r6��r� :ug-;� a;",�;(._fj_->· C:l� fa� aCm.llistrativas so- ferld('s. recursos de- dp.z.es- ene.t;gJa gerada �a. :Sotél!.. tarina tem encontrado na

àquela i;a.'Jta:Mjl'!1l;·ier:�l,'� rítrn,:I i,l.U3 á(.! �,·ado. G12p::mdo a estrt:L\lr? a�'- frete bIlhões e meio de,cru. �a e, futuramente' ,Pelll parle d,o OcVêrllO Fedl"l'al
go'vernador � seu�" A"2t"l Ji,!oI_ó< __;l'-,'l(1'J .',10.) caica da administração, �,>: ze�ros ap1jcávds num qum- USin�:de�aQ<;lll:S.resu!tW'll.�'� J?ara o. equaciona:nen1-o
soi'es mai� diretores' "'c . ·j<':l�'àj" qu-e o g', processos são caJ'acte;'lza- Quêni·o, eiú, setoreS aue t'ã,o da ,tr:a�ç� $ J:lacia: des,ses problemas e ':m

veJ;i1ap0t: pl'el'ecéu··em !-':t- dos pela i(ieni;'fica_çao jo ,da 'melhoria das conQ!�s d.o Uz:uguay.'p&1'4";b,A,t:Jãll_ especial dos orgãos setkl.-

tlá"·vC.l,o o_R?ChMe·,·_;,lSd'�OI·(lEX�o,:,:llIt,,:�.. • administrador com· a coi- .de. vida' do homem à., é.x� .,"titaCOI'�;,af,lJ.VéS, �.� V,?I,',�,,'.'i;:'dO dÓs' nest�. Estado, que mo
,... ... ... sa não apenás a 'jdentifi.- pansão eCrnõnijc&, e·.ao - ", se tem descurado das pl'O-

Cittarinense pronunc,ou (' cação pela via do papel G!l 4rédit.u, Espec�ticamente/ ii . NO s'l!:T.0R� D�' ;lu.nti::i-:- grà�ações que antev.eem o

s,/)r�:��-:: '.�/=���!�b��6 - ��:i:��nc\�n1�:i�YaU�S:te����: do processo, mas. a ident·i- :��u:.op=!aM::�e��!::� ,
- " "

·ll":Il�C .�;�:;���a comunidade

Edlficlfr das D''C,.''·la; lo·
. "nhei '''n"t'o, :".ç.o com o objétj,c ""a·

.���::��;: �:.à.dS�à .!�;; ,:f..�.?!,:I
.. r.'.;�.�.�"',.,...}·,'.;.:I�' 'i?_eI=te - ...alta.mo".I

ramo a�itjbh.dlJê_(de- ntilne·,:.. ����'���,:eng'd��!e .��.:-., c�:�a�ê;:�:j ���"s.ac-!:e!e��, <?�çãQ-:,d.e rra1s dp seis' bi- .... �_ _ __
'

'

,
,

cuu.... ��<IoO Qe qu.e, vo;;sara .ICl:lllCa e ,()uJe("va; _e 'et!l pl'Obwma" dos traniJ)r>t- o

p' to
CUJJJ .. lh", �"u� o� ao.�lHhos :a�cl�l;:t�rat�M: e,)�:; te_s/" do 'saneamento e das ,.l_��:. �:a:r�:e:����!a8 r��- ��l<�::���}:', 'O:��iO; í zt�:::�u::"\l: i:1bI1j1l::_lUc<US i:tqut:la t'fL>la, .!::letal

e' "O

'

'0'ovO""" 'd'", .0""'<""" obras' públicas., NUm..pal·"

'�'
,. ,.

_n :. lI'e- te , , ,• .... .... .._, •

?'-., .c�:"��:;, ..fU.�;'!C,�,.Y�. t!U.,
;,ui"''i''''''·I.ÕE:t��., -. ,f • HU," cllJv c" J 'HO ctt:: I,·

���.�:I�:,:�,-�:��V;::����;!_ " Catar1úã, --l'rá, SerihOl' j�li- de ai·.r e':hsõi!·,- contín.entais ,1"''''''''''....." l·C1.1ü.Ut;:,; (JC ue ut... 'p"i';uWw c ........�'.u::i�Ç. e nuw,"'�o �tlU ;:'1.1"- .......u.:,.t;-

LO e cvmUOlcaçoes! mc,·<:,.- �:�t(�ue �"�;::a �x�e��"����
em que as íUstâncias e oS �'��LU'JU pâr�.bp&.aO' Cen' fe- ,.."",t::.. "","I: .uo, v:..,O�(� � rt>�.c�' nt",·u j,.,,,a U<lI'Cr:1

ce.·� a rna_s uetida �:ell- 6�:��:, a�::a���� :��lll: �:�Q a::Vt�:::��r�a eRe� \r:����:.����a�� c��� .� ��.•��"�:�::o. aiJJ:::�:u�:�çao. havend.o, em alguns ac]m·niS1dl. o seu Mlni"j__�- nosso, o Ministério.:de Vo,<. pUJ.)uca, tenno alto e Ila. cO:'"l:4ve-i ,-.o.{.>., ii.iI: ,'SjJ'lc�, ql:J.e l-'u�",in �unj,a.r rea,,\J.a-

�·:,u �:�:�o �:�;�t;'��:, rio e a fOrma COJr.oO 2tl Sa Excelência tem a t'e�e- \'Jlen�JiU() a n'ece.:iSldade Q_e �um unV:Ú;II-'i�s,' ,n." .�{:g:u: oe, em OtUt:1JC'-U UO .o<;_tN.,
o M,nistro Hélio"de At{�lei� :;:���:ld�o c:�::Z.ir g::ê\'�l�-. ��u��,iased:S ��s:I'd:S���: :;<>.���:�vcr(/p�:::'l:e;;c��: �:f::�����ap��:::o.' 'j:a; �n!:�eY�::,�,��àr. !tHU'J <-

ul'I$,w.s aa . Jd,:l,!n.n..stra.;;ao cuuu<:iCoUO 'n\.1' l,,+,o;i:erlj ,d.<l

pUoJuca: l'Essa d.:sce.ntrall:zri.�

reunir-a.m . COttl . !lquelo. }:
tular .do M',nlstél;io da,

Viaçã.o e, Obras: Pú:bjka� (

seus Diretores,

Cran:.lerencla aos orgl�_,,_s rn.mo; ','._'
1OCa...s capac.�ados. �os �e- ,)! a.uta.rquizaç!J.o do J;'ô!'�
CUn.Os e· encarfio" oe exe- to ue .haJal;

1i\1'ÇItO<atu!1J'l)Út.Sq��� - ,,��,
panham Ó Piano r-lac'i'}llal em, mottelO redu�la.ó ,'dó'

de' uesenvolvlmento. Ef.', rurw aa :l..agutla: ," ,

quantp.não se chega a' est:;.:! ti) lJ.�ttnt.li!iatr das �é,ji-, f,

CON'VITEcOnclUSâo. e senão. il_ll:!tru-j 1100 ü�4aa� a ,?,ecuça'� .ji).
.:., ,-

menta esta poii�icat q�lJ :���",,,:�;e.�.��cu:Ot'''C'.''''.U�'J"·�8.·.�,� I"�' I>m::yIJ.O aa Escola
aproveitar 'est� �eJo p:�. : ",.• <w, ...�........ '-IV, ou ".. Pto,fissiOnaJ }'emlnina "Dr.

I ,.a �r9.dUZ�.'
.. jU�.t.ol

de

... VQ.'isa..
p�ltl�mim'e�G'" 'Dl�càruco�:�s-: Jorge Lacerda", tem,o pra-

Excelênct�, de maneira IlS- ta .i 'cargo d-o',: !Ít1�'S�f'nj:>, ,zef'de cbnv.dar o POv.o em

peciFica,.O! que Santa Ca!- alo t'l!:ç�;-t .:,���, ',' ge,r'al, para :.lssismem a

tarlIla eSPE!11l :do Minlaté- ti," P"v...:.eilulI?ento da.:;. a.be.rtura da E..-a>OSlÇAO
1110 he 'o'bras" Públicà.s.

;
<)o,.l6 ua c-.... l.:s li� ,,,,,.vt::a.l�\)": DE 'TRABALHOS MA-

.

i Nu ��:!'Url .KV,!JuVi�1tio: �� <�g'rbR;, Ll� ''SÁ1'{M'' ���:' à�02�ró�!�� �il:S ;56
. , ..

-
, ,I, <lo Ihlj,'.......lio, U" I.. ......... ,-J ÚI�'J.V, �1\, t:�tg:o:� �!l�ai;. � 27 nó h0Hl.l'JO das 9 às

efóve,r-nador cézso 'Ramos, .ceread(/{por seu!! assessores, ieva à conJid�raf;ão do A-1inis- es�ic..al Utj li'" .U1(.U''''>- , qU1a Lfe"al'l.lI.m':n"io �i!iClo- 12 e' das 14 às 20 hs., e que
.

_.'L..: ...� u, ","l.t:l:ros �6JlC."Ii'l:�' átro Hel1.o de Atmelda prob!ema' que-dizem I �SPBltO aql.e.a lmporta.),ce Pasta IVhr:u; � T .. .�••a�::uut-�;ê'.�IJ.�.i.i§t;i:..'- ��i.a, l��:�a:: p;ó��� �:I�tena! Vemos no flagrante, ladeando o �kefe do Ececutwo, da esquerda para

IJI_''''''iJt:l
. ...: �.. t:l.,i>"'6"'u� u:.. ""''to .....

'�.,:D�:ag�ngA:,�:sIO �:z�:��u:. ���:;t:��s da ;rc/L> �;���:s eA:'��, �;!:o �a� 2�:':�::·.::os"'e::��'��,:. ,��::u�:�!tti :;f;�o B1(a��C;;�;2 j;��it;rs1:.,' mQS f1.lho, Litular da Pusta de Vtação e Obras Ptw!u:as .� ,",uuo' u.�11.I1o;
..

,a' .ser ÃPI.- �t.JlqU'i:inaJ '_�� l:)ane:áJ,.�n�
•

" ""UI:) na ace.eraçao d& � Co com-\lS ,'orgaos .csta(l�"-L3 Em Blumenau
N

.. -"" .. ..1 ao .,uu-�recuo, ....a· c'omPetentt." l) lJepa�t3..

I •
0'.1 do (o�égio Je;:":�:�::;JS�octa :�(��; , �:;: a:.�:!;:��:t:· dO;::nz�p:s fJ���:a� s\'��.:�:

. �.
'"

DlO Q.,11'j'I.I,1., - ,Cli_'_ilAfSnd,e"ntoS"ea do COI'"

é�pec.al ue" um buhao de l';S�aQ.l,UU fie UW'IIoS e ::\ae dente da Câmara JUnior

I\! '1. '/J II
_'

c,,"'-(;I:'r,os SO,qCl�aoo.s pel'd. pe ..�en�o. para -exoeeuçr.L1) ,
de' Florianópolis segu.··a

mr:.,ma .M-eru",gl!m n. 104, a Ile pl'ogranuts espeCifiCO,> sâbado para °Blumenau
. O

l FIIR!ílMáPauC lio Catarinense nãu sc res- api.car�se na l:SR-59. no..' vll\aoQ<> a SOiUÇao dé3;..es numer:osa ccinjtiva CelU-
jJ-.;m<,lcli!Za por publica- s.\.J., .�.·ecno en�re }o·.lvorlam.,. p.,()o.emas oasicos em dCln� posta de merr.'bros de ..10.�-

I ellR!T.aA i��l�, t���n!:�o��a:'� p��� !-,v... , e .o �lnute com U -Llr _cd. Cata.-.na. A esse I:e<ipel. 68- Câmara Júnior qr.c

• �

RlIJ:J1! ••&l:1!11I1I _ .. ço.ma dlre�u.ia.
tacto. do Parana; tp L,:l"P.,:,�rl1e adiantar"� naquela importante' cidade

U""�ICU 2 _ E�Gá no caso o ar- .ce:�r::::�d::O��:'��:d: ,�� �l��aG����:c�m qU!an� ��r:a�: �o �::::�;:rt��:
����e�Ub��:��� E��t�o cp� .suotrecho São Miguel �o "tendei corit:at�:'com a. ll" tac:p:al de Câmar,as h··

fatrono criticado, datado Oeste-xanxerê; gência de Desenvolv1!ne�t') niors.

em 20-11-62. 4) ,ampliação do conve- Internacional, Visando 0/)- Da referida c-ouvença:l

3 _ Tem a diretoria, no nia, entre o Departamênto ter recur.sos da Allan-;J. que será realizada nos di.}';

Ileu arquivo, assinaturas de Estradas de Rodagem Para o Progresso destlll&- 24 e 25 do corl'ente pa"U-
de 31 alunos que repudiam DNER) e o Plano de Met:1s dos ao abastedmento de ciparão delegaçõe� (lu_;

..) supracitado artigo. O do Govémo, para COli.Stt'li� ãgua das pt'!llcipats C1C1a- Câmaras JuniQl's de 0.'11-

,Jurso tem 32 alunos. ção dI_!. BR-&9, in_c!uindc'ii� des catarjnense.<>; menau, Florlanõpolis W\J
Pe. Braun. S,J. - dire- também a delegação de 2) ressaltando a coooe�

do Sul, � JOhlville.
'

-"

tor d'J 'Colégio Catarinense construçâo da BR-90 é. da ração que' até o preseflte Seria d�,batldos dmu'l',e
moment<> lVen� o. Departll.� o conclave inúmeros àS-'

mel1t.o Nacional de OOrí's SUlltoS do interesse -de
"de Saneamento prestanc:.o Santa Ca·tarina e mais .)[1,:'

ao Estado de Santa Catll- .ticuia,r!1�ente das ncs�as
Câmaras Juniors.
A. Delegação florianopü'

!itana tend(" a frente o sr,

Deodoro Lcpes Vieira �eJ'á
composta dos srs. drs. Ea�

�anoel Campos, Antonio
Grlllo Jaime Machado
Márcl� Collaço. Paulo ft'1�
berto Perejra e Olivei!',l,
Luiz Alberto de Cerqueira
C1ntra, João Nilo de l..j

nhares, Ernany Baye,.
Pél'icles Luiz de Medeir1'S

Frade, Anoonb Fel'nan'lo
do Amaral e SEva, alt!d

de outrú,; membns ae's:�,
<::1(los de nussa. Càl1lü:a
JúniOl',

fartfag rf!ávli�,

FLOIlIANÓPOLIC, ITAJA{' JOINViU,
CilflJTl8A; P/liAllAqUA;' .r:A/llTOt: • i/O

PARTIDAS EM DIAS
ÚTEIS ÀS !too hs

COMUNICADO DA ELFFA
A Empl'ez.a de Luz e Força de Florianópolis,: SIA,

ELFFA, comunica aos seus distintos consumidores; que
será publicado no Jornal "O ESTADO" dos dias 25, 27 e

28 d? corrente a sua nova t�Iifa, quel'en.trará em vigõr .a

paltlr do dia 10 de dezembro de 1962. '

Nésta oportunidade, a Diretoria da ELFFA, congra
tula-se com a população pobre e humilde não só da

JAC'"CRUZEIRO da SUL
UM�t UMA BOA VIAGEM

rilia, em especial no selor
de eletriifcaçã\J devo e''-i�
del1ciar a VO���-' �xce!�ncía

e!�lI?.e?1h\J q� ·nossa ,g(!n�c
sentido d? que �a. ·K<ó:,:,_

laboração :;e mantenha em
Capital do Estado como dos demais municipios ,!izinhos
que fuzem parte de sua concessão, pela feliz iniciativa
da sua tarifa, C\Jm· a qual nenhum consumidor de me

nore3 recursos sofrerá aumento no custo da energia nos, com excepcional Pdc.
ridade, a regularização e a

barrage-m do rio Chapeco
zjnho no ex'tre"mo OeS"te
de Santa Catarí;na;

ritm.o aceie'raclo e em e�·

pedal, inclua nos Seus Pla-DIOM!CIO FREnAS AGRADECE
Dlomício Freitas, candidato eleito à Câmara Fedc

r>1.1., vem, de público. agradecer u apôio emprestado ao

f"l p..r'l"'� u�t� n(l'�rf' htrí'h de Flcriancpol1�. li? !iF

trelto, de.São _-José, de Palhoça, no pleito de 7 de outu

bro .últlmo.
Na Capital da República, coloca-se à disposição de

todM. na-.soluçâo· dos .problemas da comunidade cata

l·ir.r.ll�(" (' dI' ,·,,(In 1)1'1. Plll pnÜiClllül'.
FlonanopoJi", novell!bl'U de 1�62

-�.q. DIOMíCJO PREf1'AS

elétrica.
Para os consumidores de maIores recurs'Js, os quais

sel'ã o utingidos pela nova tarifa, a Presldencia da

ELFFA, estará ao inteiro dlspôr em· seus escritórios, nos

horurios das 7 hs. às 12 hs. e dás 14 hs. ás 17 hs, para 3) flna'ment.e, COlllO .-,h'·n
de excepcIonal 1mportãQcia
dev:) referir-me à regulli!'i-

pl'e�r os g,sclarecimentos sollcitados.

Flal'iunÓlYJlis, 22 de novembro de 1!J62.

I:;llllJl'(!,;;_t dI! Lu:.: .., F'orl;u de: Florianõpoli" Sj.'. ELf'l'"'-\_
/.nl'lo Pr8Un,� fll� Silw - Ptflf\idcnte,

zuç:i.o do Vale do 'ltaj,u.
{'.ujo Pt'r;jl'!lQ eS!;{l �m .... Ias

•

o Conselho Estadual de Educação e

fslabstiea do EnsinO
! A D1reção.Qeral ,do De
partamento Estadual de
Estat1.stlca acaba ee eeee
ber do Dr. ElpicUo Barbosa.
,a propósito da estatistlca
.

do ensino primário em

Santa Catarina, o seguinte
onero:

te ao aDO de 1962.
Vet1flcamos, com p

que o· DCWO lnst
está em. têrmQs atu
elos, isto é, de eeõrdo
a lei de Diretrizes e

ses da Educação Nacl
Com os 1l0SSOS apI

a') Departamento Est
de ·Estatística; sob a

ração,
Atenciosamente,

Elpfdio Barbo
Presidente

Lotertil do Esta�o dE Sanla Calari

HOJE: CRS 800.000,00

iJ-[STAD
'

..... ., O MAIS IJflIQl DlUIO DE: SUfA CAlABtlfA f,

'·." ....lo"l-'�. __ ', , ........... " .. -�tU<l), ;,,:,} ue J,,,;oveUloro de 1

Partido Democrata Cristão
CO.NVOCA(AO

O Presidente do Partido AlmIrante Lamego, 57,
Democrata Cristão e.:;li o objetivo de apreciar
conv,ocando o Dil'eoorlO da suntos de Intel'êsse do
Patjdo para uma reunião tido,

a realizar-se no próximl::>'
sábado, dia 24 de novem-

bro, as 16 horas.

Não- hã optar.
xx xx xx

Meu v,elho confrade e mestre, Gustavo N

começou no jornalismo como praça ·de pré. H

marechal, nua pode esquecer a ascengão por dtr

de conquistar, e renunciar.
O execrando uso dessc verbo, no seu senU

histõrico, exige a motivação de jórças ocultas.
E o nosso Presidente é' mais sôbrlo que lei

Ainda há dois dias, no coquetel que o DNOS of

ceu ao sr. Ministro Hélib Almeida, vimo-lo singUla
rizar-:se no deleite prosálco de uma laranjada!

. Os seus ímpetos renunciantes tem que ser c

tidos.

Se o Sindicato está em ,polvorosa, mIster ê

repita o Duque de Magenta: j'y sui, i'y reste!
xx xx xx

Nereu Correa, Antunes Severo' e eu, OD

descobrimos nossos pensamentos, os quais;
casualldade, revelados pelü imprensa, no m

dia, tem pontos de absoluta conformidade.
Castro Alves daria outro nome a Isso:

Por uma fatalidade
Dessas que descem do Além,
O século que viu Colombo,
Viu Guttenberg também_

Politicamente não zero o Pai Nosso Que o N

e o Antunes rezam.

Mas o que dissemos revela que é possivel de

clearizar o Sindicato, com o uso da cabeça e

das chuteiras. Mesl�o porque o órgão, por berll

e berloques, como aquele judeu holandês, estó. �

gando pelO que não fez!
.

xx xx xx

reCí;'��at��r��'uf:ç�o. a��� '�:!�:�:: i9��:�h�: Et

�;�r���l'��� :�:,tr: :u�acaCr�:��l:�e j��n�:;t��r�etd-
vida ao Presidente do Sindicato, deve voltar ao f/J'

110, por todos os titulas digno de mostrá-la:

sua cultura, pela sua inteligência, pelo seu tal

pela sua compostura, pelas, luminosas demo

ções mentais e morais de havê-la honrado pelO
tudo pela meditação, pela serenidade, pela el

cia. em assidua colaboração em nossas e em o

fõlhas. \

Essa justiça ja lhe fiz, acolhendo artígos
continham conc'eitos de arrepio ii minha aprova

Se a campanha em curso espantar Os bQtIS

autênticos valores - "Colombo, fecha
J

a porta
teus mares."

xx xx xx

Façamos uma revisão, sim, Racional, hon

sem ódios. A exigência, em nada totalitária. de

prova decenária de jornalismo - por exemplO.
xx xx xx

Culpas pela intlaçáo lornalistica, creio, J1l

ou quase todos têm. Devo tê-las, embora multo
destas. E para 'elas não requeiro a bacia de

tos ...
;.;.- -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


