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•

I-�Põ - Meleowlógico__,,....,,iIIL
t suuese do Boletim axnneteorouníco, de
A. i:;é"IX/,S NE1'1'O. ·H.ilida oté as 23,12 hs. do

I dia 6 de Setembro, 1961

:���lfoF::;�������������V�� làOs20�;';�bl����:
PERATURA MÉDIA; 18,<:.� C; UMIDADE RELA'I'lVA

I I\l.ÉDjA:
98',,; NUVENS: Est.ratus-Oumurusytjumulus

�l��l�Jl:�S ���n�������:���oê�;����11;:I�lr�S-��.����..���
mação de precipitação 2,5 mms. (chuvas); PLUVIO
SIDADE tcnuvesi : 25 mms: Instável I 12,5 Instável
(chuvas).

Brasilia
MILHARES DE PESSOAS AGUARDAVAM O PRESIDENTE CONSTITUCIONAL RECEBIDO PELO SENHOR Ml\.ZZILI E NUMEROSAS PERSONALIDADES

I
Vitória déJ Democracia e da Legalidade

,

ango Ia em
Exatamente as 20 horas e :::0 minutos de ontem, o Sr.

João oourart, Presidente Const.itucicnnl do Brasil, acom

panhado de numerosa eomttíva, desembarcou no aeroporto
de Brasilia, proveniente de Porto Alegre.

No aeroporto da Capital Federal, aguardavam o Sr

João ooutart: o Presidente em tcxercícío Sr. Raníer! Maz

zili, o Senador Aura de Mama Andrade, Presidente do

Congresso Nacional. o Ministra Barros Barreto, Presidente
do Supremo Tribuntd, o Governador de Goiás Sr. Mame>

Borges, D. José Milton Arcebispo de Brasília, e numerosas

altas autoridades.
Ó Presidente consutucicnct do Brasil foi recebido ao

descer as escadas do avião peles Srs. Ranierr MazziJi, Aura
de Moura Andrade e Barros zcrreto. Uma multidão de

nmegrafístas encontrava-se a postes a fim de registrar o

acont.ecimento· histórico. )

Fora do aeroporto milha- e'u e Aura de Moura An

) €"s de pessoa." comprimiam- m-ade embarcou no automo

se a fim de saudar o Sr vel Presidencial que os con

Jcão Goulart, que aeompa- duaíu para destino ignora
nhado pelo Sr. Raníeri Maz do dos jornalistas.

Redigem os Estados -Unidos plano de
'desarmamento de longo alcance

Os Es'ados ::lIictó" estão ,!:ngniflCatlvu e de. grande "mais acothe.íora': no qUe tn specüo e COlltróle dI> de-

preparando um PlallO de alcance". 'Este projeto ese diz re�Peito à idéia da sannamcn-o
sendo objetivo de consultas

-

de"al"lname,ltO ·'I;Ínc;eru. en're os Estados Unidos e

A OTAN fa Poten crus alíudas 'p
, ,.

li -, !�t�nsi icará sua� co.nsu!las
CI'rc-u-Iaoo·o a's' :';,�,;;;o�;�,J�;�: ��"�f�: PARIS. 5 (AP) - O Consêl"o Pelma-

�lO �rill1e,stre do· corrente nente da OTAN "intensificará" suas consul-

d L I-d d
.1\no. tas, em vista da "seriedade" da situação cl'ia-

� ega I a e "o�OI�J� �r::i�(:��:� K!��:��: da pelo problema de\Bel'llm.
dy e1� questões de desal"- Isto foi anunciado em comunicado emi-

do Estado para en- Começa a faltar
mamento. divulgou eiitn tido hoie nest.a caDital deDais da reunião do

frentar a falta de nu- gazolina e trig:o em ndOo'i,',oia·D,aOog,.�en',o 'dll:ret:i,���,.� ·Conselho MjniSterial d� OTAN.
mel'ários,

I

Pôrto Alegre. _

"""" ".

Hão initulado "Meet the

Pross" (Dian:e da Impren
sa).
Embora se absUvessc de

entrar em detalheS sóbre
'o plano do.; E,.;tados Uni

,dos, di:;M� McCloy que o

plano seni. de '·grande am

plitude".
Mcc'l(}y, ·que, recente

mente. conversou elil Ca

rúter privado CaIU o Pri

meiro Ministro Soviético,
lücaçõe::J e"paciais.

.

na resldéncia qUe éste tem
A estação flutUante Pú- nas margens do Mal' Ne

gro; declarou que Khrush_
chev lhe deu à impressão
de Hli�:entar uma atitude

Já 'estão
, letra§
Pôr!o Alegre -

Reuniram-se ontem
no Palácio Pi{atiny o

Sr, João Goulart, o

Governador Leonel
Brizola, todo o secre

tariado de Estado, lí
dei'es políticos de to
dos os partidos e o

General Machado

Lopes, Comandante
do 3Y ExéI"cito, de-,
batendo a nova fase
da crise político rnl-

cano denon�inado "Ad- derâ cOlllunicar-;;e com as
litar. Por outro lado vent", a buse de sa!élites. e,;lacões terrestres do

já estão circulando Disse um parLa-voz da Exérc�i:o 'e atuarâ Como

em Pôrto Alegre as Marinha o�;:) um contrato
.

���l":o�:to .';:���::s eereo I����
denominadas Letras ��d�s� 21����ooo C��!I;�:;���: tema "AdvenV'.

da Legalidade, Ial1- privada -para fazer na na- be�e�l��_s���e P�'I��étO�iS�:���çadas pelo,_T_e_so_u_r_o_________ internacional de cOl1luni-

--no POVO ��lüRIN[N�[
cações, oue funcionará

j1 durante a.� 24 horai) do

,
H f.��� �;:Ii':,���,o�:e �,�, i:��:�

Tomando conhecimento das notícias Os satélites [··eceberao e

oriundas hoje de Brasília, sente-Se o Go- :!��n�ll�!����ll�� ;!�z rá����
verno de Santa Catarina no dever de pro- teletipo.
clamar que a sua açao continua dentro do, Os satélites do projéto

espírito de legalidade e do respeito à Cons-I ���i�::It';i��ueell�it����lOO e�:
tituição, que o têm norteado desde o início Terra, permitirão a6 Exér-

dos acontecimentos que estão preocupando cit.o manter um hervlÇo

! a Nação. Dentro dessa orientação, defende- COntinuO de comunicações

I
em todo � '\l'.undo. O �r-rá e pI'estigiará as deliberações tomadas viço não será afetado pelu,,;

pelo Congresso Nacional, que, nesta hora, interfel"êllcla� intencionais

para a felicidade do Brasil, têm o integral ��r��Oç�1::1 a�I��S[��:�;�/er-
apôio das Fôrças Armadas, unidas na de- Declarou o me"mo porla-

lIsa da Constituição e da ordem pública, e voz qUe o '·King�port Vic-

em conespondência com as aspirações do �OeI"Yi'l�S�:�����: S���raclO;i:;l�
povo brasileiro, que se dirigem tôdas no ti�tas Geradores adicio-
sentido de o dr. João Goulart assumir a llais de corrente elétrica.

mais alta magistratura da Nação, nos têr- �:c���i�ese eo�;�:sm:�:�l:��
mos constitucionais. mentos serão instalados no

Palácio do Govêl'l1o, em 5 de setem-
. �l�iv:�r ae�e�p��a:ao.n���

\_ ..-!,.... bl'o de 1961. (le t'e a eIiciCn-

�..

'

CELSO RAMOS_. .�C:::l do '·A,lven'.·'

"'.1' ,
' ..�.' Govel'naçlo�': �i�').e e�mllnicagões intel"il'l-

t;��t�,íhf.�IS·�i.'T-h,·;.;:.' .........--'"

Navio de transporte será transformado
em Estação de Comunicações

Espaciais
WASHINGTON, 5 (AP) via tôda" as modificações

_ O navio de �ransporte
militar "King/;pcrt Victo
rv" Será transfon;nado llU

ma estaçào flutuante do

sistema de f Comunicações
do Exêrcito Norte-Ameri-

necessárias, de Jllodo que

° mesmo PO"sa cumprir H

missâo qUe lhe foi de:sti
nada nes�a era da" comu-

Na Capital da República o

::::1". João Goulart, passará a

n-anter entendimentos poli
ticas visando a formação do
r.eu gabinete. Circulava em

Brasiltn a noticia de que o
Sr. Aura de Moura Andrade
se ria convidado para for
mar o Gabinete sendo assim
o 1.0 Ministro do 1.0 Gabi
nete parlamentarista da
República.
ripresentamos a seguir, um

�'eSUI1lO dos acontecimentos,
-turanta todo o dia de 011_

t-m e que culminaram com

2 chegada do Presidente
.'. êo Goulart a Brasüta:
Por verte das 3 noras da

o-udrugada de ontem, diver.
ses emissoras nacionais e

estrangeiras, noticiaram

que vários oficiais da FAB

t.avíam se rebelado, Impe
c.noc a decolagem do avião

oue conduziria diversos par

tamentnres ao Rio Grande

co Sul, a fim de trazerem .fi
Brasília o SI". João oourart.
Era r operação "Mosqul

w''. Segundo outrcs noti

da", a operação -moscutto''
visava impedir fi posse do

f:"! -. João ooulart' na Presi

dencta da República.
O Congresso reuniu-se ex ,

t-eordtuánamente e o fato

:01 comunicado ao Presiden
;,> em exercido Sr. Ranir-ri

i\·lazzili. que COll\�OCOU os i),1i

neros Militares para urna

r�llniãà, em Brasilia a fim

WASHINGTON.

Estudantes Brasileiros Concluem
Visita aos Estados Unidos

- Um grupo ele e"tudall
tes de arquitetura da
Universidade de Minas Gc-
rais ·está conct1Jindo U:ll

mél; de Vi"lt.as 11 várias
cel1:.ro" norte-americanos,
durante o aual os Joven"

brasileiros purleram entre
vi,;tar renomados arquite.
tos e inspecionar exem

plos ela arquite:ura do"
Estados Unidos. Ne"ta CH-

Comissão Diretora dos Festejos do

Cinquentenário de CaMinhas
C 'O M U 'N I '( A ( 'Ã O

A Corr.is:;ão Pró-Festejos
do Cinquentenário de Ca_

o Cônsul de Cuba
em Caracas de
serta e pede asilo

político
CARACAS, 4 (AP) - O

dr. Josê Vasquez Blanco,
Cónsul de Cuba ncsta ca_

pital e um dos lideres do

Movimento 26 de Julho,
acaba de renunciar o seu

cargo, solicitando al:iilo Po

litico às autoridades vene
zuelanas.
Embora não tenha o dr.

Vasquez B1anco feito até
flgora qualquer declaração
pÚblica e esteja em 10CHl
desconhecido, sob a prote
ção de um :grupo de eXila
rl� cubanos, sabe-s " que
i'C desiludi\l com a poh1i
efl de Fidel Ca6tro. Renun-

l1oinhas. diante dos acon

tecimentos Que abalaram
a �ranquilidade nacional,
na esperanca de Que es_

teja restabelecida es�a

tranquilidade em breve�

{lias, para o bem da fami

lia brasileira, de comum
I acôrdo resolv.e suspender
os fe"tejos aue estavam
])l'o-,ªramados para o" diaS
9 a 14 d� setembro próximo
vindouro.

Esta deci�ão foi t.omada
tendo em vÍ;<ta o intuito
de comemorai" o Cinquen_
tenârio de Cal10inhas COll

dignan:enle, o qUe sel·ia
impossíVel na emergência
que a:ravei;sa o País.

A fixação de 110va {Jato.
para li realizçao dos -:'�:�
tejos e bem assim o pro
grallla "e1'3.0 estuda("\us pe
la Comissão dos festejOs e

divulgados com p I" a z o

�l11teeipfl(lif

5 (AP) pita I, eH e"tudante"

de razer face a nova grave
crise que assolava o pais.

REUNIAO MAIS DE
.UMA HORA

Durou mais de uma hora
fi reuntào do" Ministros Mi

.nares com o Sr. Raníer!
j\<lazzi]i no Palácio do PIa
oatto. Logo após foi rüstn
t-ujdo o seguinte comunica
do: ·'A chamado do Exmo

51". Presidente I da Repúbli
r'a, osMinistros da Aero
oautíca. Guerra e Martnha
rcunímm-se esta madruga
dfl no Palacio do Planalto
com S. Excia. para estudar
:1S medidas de segurança
retactcnadas com a viagem
110 Sr. João Goulart a Bra
ailía. tendo em vista o aca

-amonto da recente decisão
ao Congresso Nacional, eon

subtstancíada na emenda
cunst.itucíonaí promulgada
A reunião durou exata

l\'ente sessenta e cinco mi

<lutos. rápida portanto. o�
ministros da Marinha e da
Aeronáunca. declm-aràm nu

entrar na reunião, que ea

pet'avam urna sotucão pacifi
t-n para o problema, dentro
c'as horas. t-nn-vt

r;·!Ífu que v�nha ar:_omp_anbnn
''o em estado de suspense [\

n are!"},... dos acontecimentos.
Os ministros logo após fi

,punião se retirar:un pela
l Ia reservada do palácio do

!-'iU:1UltO, e"itundo contat:6-
'fim a imprensa rádio ou te
:p.visão. Os fotografas no

.·r;tantn con.�eguiram al

pms f1�iir::l·ntes dos trés mi

;,:..,tros militares. Alguns
'l�inuto:<; após !t decisão que
ji)manlln os !l·és ministros
f' i oficiada pelo presidente
? Câmara. aue tomõu co
r.hecilllcnto da sit.uacão

O senhor Ranieri .Ma��)
:L solicitou a presença no

pr.Iáclo do Planalto. dos U
de-res políticos da Câmara
r do Senado, a fim de trans.,
n-tur-nies os últimc., ínror
n.es da nova suuacõo, com

(I.; roces de rebelião surgi
rios na FAB desencadeando
:l chamada. operação Mos
.a.no. que visava evitar o
' ..õo do senhor João Ooutart
ele Porto Alegre fi Brasília.
Segundo noticias divuga

«as após a reunião havida
cr.tre os Mintsrro« Mili�al"e:<;.
).r Patácto do Planalto. fi
v-u oe-tendo Que o Sr. João
Coula-t embarcasse ontem

:)�·d'a urasüta. I

O P.€siden�e'Ranieri Maz
;-;li comunicou na tarde de
ontem ao Senado e a Càma.,
: 1 dos Depu tactos. q ue a

crtse Surgida ontem de ma

nhã rererente a posse do
Sr. reão Goulart, havia sido

s-rperada e que o Sr. João
Gou'arf. poderia a qualquer
.oomento tomar posse no

de Presidente da Re
FOJ·� m tomada",
medida; referentes

lIU vôo do SI". João GOI111.\ t,
(lf" .Por+n Ategre a Brasília
Fll":l 'Hlf' Ludo tr"nsconcl>
'l n'1 111{l.ls pel·feita (lJ·clf)m.
,. pam (lHe :I norma ·idade
vulte a Ílnper� l" no p.,is,
',Jm n po�se do no:o Pref;i�
co:-nte rlentro do regIme ])ar
l>\mentarista
As 20.20 horas o Sr. João

GOlllart, >\rompanhado de
11'lmerOsa Comitiva {Ieoem
�·;-tr(' ... '·'l no l\croporto de
Fn·a-"ílh. A'!uardflvnm o
pj e.�idrnte Constitucional.
u:.êm ctn Pl'esidrnte int�ri
�.(l l11in;"t'·n� de E<:tado e

nl'llle'·""':lS al''\" alltOl"ida
d�.� ri"is, militares e eclc
�:flsti('as.

PERFEITA ORDEM NO TERRITÓRIO
. NACIONAL

RIO.5 IUP!) - O Minis- c-:,s, �ellS subordinados. a

t· u da Guerrrl,. por intermé- ülJinião pública em genli,
cio de seu Cllefe de Gabine- ,';·)bre noticias falsa", al:lr
te, Gen. Orlando Geiscl. ,r·antes, que visam apenas
'·,·aba de expedir o seguinte r>:ncllltar 1. solução da pre
C0111unicado ao Chefe do Es_ '::nte crise.
�"do Maior do Exército, aos

L;,_,mandantes de Exércitos.
C·:wfes de Departamentos e

CJll1andos Militares dn A

,,,azónia e de Brasília: ·'In
lo'·mamos a V. Excia. de 0)"

['� m do Sr Mini�tro que
1 dna perfeita ordem nos

t!�ITitÓ;·ios do 1.0, 2.0 e 4.0

Exércitos e doi' comandos

\)·i1itarcs da Amazónia e

3msiUa, cujas forças per
l.lanecem unidas e coesas

em tomo do Governo Fede

ral, em condições agiram na

l'1::l.xima presteza e energia
lIa preservação da ordem

le;:al"' /

Nesse comul.ica{lo. com o

) .ome do Nlfnistm DenYH. o

Cnefc do Gabinete, General
Gcise.L encarece aqueles
{�ntros militares a necessi
dade de alertar os coman-

Manifestações
Anti-Castristas em

Caracas
CARACAS. 5 (APl

Numel·CSOS anti-cas .ri,;ta�
realizaram manifestnçóe"
defronte do '::onsula';o de
Cuba nesta C;lpitnl, ex_
presli;\ndo sua indignaçdo
ante a ameaÇa de fu�ila·
lllen:o qUe paira sóbre AI

b�erto Muller e outro:; ('.-;_

tudallte,;; cubtlno". atual_
mell.e IlOS cárcerts de Fi

(:c1 Custro.
O,; manife::.tante" ape- /

rlrejal"Hlll o edil"lcio do

Con�l1la\!o. ante� de serem

di�persados pela policia

URsf PROVOCOU EXPLOSÃO
NUCLEAR

WASHINGTON - URG - 5 - A Co
missão de Energia Atômica' anunciou ho.ic
(LUC a União Soviética prOVOCITU uma outra

explosão nuclear, Nenhuma fonte soviética
desmentiu tal notícia, Em ·Moscou, destonhc
ce-se por completo o têxio do a

J(ruschcv j)or Kenn�d.·r e ]\1acmill
tido de SC.l'tlll SUSpCH.':ias,.. iln�dü

:tIi��iÍÍlI�"'I'ü;:illJ.:'<"-;�iJ.rIiiii��lllrOi}:'�-Os' llucl�a1'(; -<)r/,Ullüosfcra'

vista. ,nul)1a COnversação
frallca com funcionãrios
norte-ameriCanoS.

_li, arquitetura dos Esta

d(is Unidos é muito dife

rente da do Brasil e outro,.;
paises latino_americanos _

di"seram Os e"tudan'es,
acre:::Cenl�\ndo: ··Enquanto
0" norte-americanos pro-
cur'llll dar n·.aior ênfase' �

t:;cnologia, o.� latino_ume_

ricanos, moStrHIll-se mais
inclinados li dar Ul11n lj()t�
romântica a arquitetura
ille":lll,l

Mazzili exonerou

várior coman

dantes
BRASILIA - o Presi

dente em exercicio Sr. Rn

nie;·i Mazzili exonerou on

tem diversvs Comandante"
de unidadcs militares se

diidas no Sul do País, a

saber: Gelleral Benjamin
G,llhardo _ Comandall�('
d,l 5.u Região Militar oe S.fi

Divisão <1e Infantaria, se

diada no P,lfan:"l; General
Ciro América Santa RO"a
- Comandante da Infan_

tari,t Divisionaria da 6"

DI, com "éde em PórLu
Alegre: General Jo�ê Ma

ria de BalTol; _ Coman
dante ela Artilharia mvi

slonária da 3.a Dl; Gene
ral Eniu da Cunhü Garch�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO.
o !'\AIS /..,miJ <lIAlIO íiE �Alr:,,, C ...T:.R'IIA. Plebiscito,

E��r��'�I�,���r�I:'�'?" E�,�Ailil" L:daoj'I'eletr-ne ��O�� - r:li�HI 1' ...,,1:11 IdO
Enderece 'I'clcgr[líico ��'í ADO

Vi}'ctnr
Rubens de Ar-ruda H..'1l10�

Gerente
Domingos P{'t'�l�ll(h's de Aquino

Redutores
Elúvin Alberto de Amorim c Osvnl-i-r Mele.

H�c1al"rl'S Auxiliar",,,
Antouto Fr,'ll:\H(lo (h, Amaral e Sil,,, -

Silveira Lenaí.

o plano dum plebiscito meríam o resultado duma

vctacão. Ela demonstraria,
tão bem como a onda de

refugiados da Zona scvíe

fica, a resistência da po
ootacão, e muitas outras

mantrestacões. que o domí
nio comunista na AJema

nhã Central somente pode-

comunista e seus métodos.

Independentemente, por
tanto. se o plebiscito seria

algum dia reallzado ou

não: os cidadãos, tanto da

parte ocidental como orlen
ter da cidade Iriam decidir

se, com grande maioria, a

favor da manutenção dos
estatutos das quatro po
tenctas de Berllm e pelo
'seu absoluto respeito. Tam

bem P. certo, que Xruscbew
e seu seguldor- Ulbricht te-

Sociaisv contecimeno: em tôda Berlim, em con

sequência dos problemas
o-rados pelo governo sovié
tico, plano este que tam
bém foi mencionado em

principias de agosto du
rante a conferência dos

quatro ministros do exte

rior, deixa de ser uma no

vidade." Apenas algumas se

manas depois do
"

primeiro
ultimato de Kruschew con

tra Berlim, apresentado em

27 de novembro de 1958,
muitos políticos da capital
alemã, bem como da Repú
blica Federal, estudaram a

possibilidade de se deixar
que os próprios bej-línen
pes decidissem se deseja
vam a presença das tropas
de proteção das potências
ocidentais em Berlim, ou

ee preferiam o plano de
"cidade livre" apresentado
ror Kruschew. A câmara
elos deputados de Berlim
havia ate preparado um

projeto de lei correspon
dente. Mas, a resposta a

esta pergunta deu-nos, PJ'à
ttcamcnte, já no dia 7 de
dezembro de 195R, poucos
eras depois do ultimato de
Kruschew. Por ocasião da
eleícão da câmara de depu
tndos de Berlim Ocidental,
mais de 90% dos habltan
tes de Berlim Ocidental
decidiram-se pelos dois
�l andes partidos da Repú
blica Federal, e somente
Ul% votou no partido únl
ce comunista, dirigido pe
los sovietes. Ate· agora,
<.mda não foi tomada uma

c1eicisão, quer a favor, quer

dns Estados Unidos está ex ''''!l_ ,,�h';l.., cent.ral quente, ����:ra_s�msó��� ��e�:��to�
perimentando atualmente O envólucro gasoso r

0S cont.ras. Certo ê, que0---------::--------
Lmnerosos novos processos �i;ramente se expande ate resultado dum.a tal vota- QUANDO HÁ CRÉDITOse�u�� �'�l��'OS a��rOõ�on��s de recuperação num progra alcançar dimensões milha- ç50 poderia esclarecer, no-

r,nlcularam qne o universo ��a �e��)!��g; �1��::�10q��!i�: ���od� v��::oms������ad�oi�I�.. ;i�l����.�'as q�: �e�;::e:�; 1 CRUZEIRO VALE MUnO
��::��I� � ����rvadl���nc�= �:G�:fe�ra���:.t:teasn�;p�ricn. '.'OVO APA=LHC'

r:entais não estão somente Ter e saber manter o crédito é tâo ou mais Impor-
"" ,.n..I!o baseadas no direito de ali tante do que saber ganhar dinheiro.

���'�X��l�,d��:_ell;l�e du�nto��� �:��� 1:�e;I�I::��;fLO l;ll;�V::��I� REMENDA E INFLA ficaren{, mas que tambem Em todos os tempos o crêdito constituiu atestado

('ti lado;; da (.enn. Agom. no je pro�resso !'nbre a recu-
PNEUS FURADOS

�:�i:�s °d:r�!��I:� �s qe:b�; '��;�r:O:!��V���O�%O:iS:n:�� m��t�::�ui��s��:i��:�gu:�
���:;1��;11 os �1�:r�loi;���e�:� pera<'llo ,de, 2(1'"1

I �l1e ioi P Um !laVO :\o;-rêlho aper- I herUn�ens�s preferem ver os fazer ,lUZ â. bonfiança e ao crédito.
.

�e estende nn realidnde a ���:i��� ';u�é::adaco�:e!�!� :!�I:O��nano:g�.�ta��:n���� ����i��o�e :;��I��at�� ::� Cim:n�o no��������a�u:st:��s ���:��:lae��:s un�o������
���rd�S�5.���a o:ets C'ál��I��: f um grande 'avanço sobre 1'ário mudar-se um pneu '0 planejado Isolamento Qualquer pe�sóa podel'â adquirir Ulll ou mais ternos, da

antedares. A descoberta foi �h��l�O :���;I�lr;�ã�O�ê�ue [��a�o u� �:��;i��'�e ap�l�ê� �.:�r�� ��li��:it�O�;U:��::� '����a�e���ae��r:��ç���ó��: :a�s c���oe�r��c�o:ig�����
�:tt�I:�:d�h��e��i$��:O ���' aerosol que contem um Obstâ::ulo consiste, sem sltado e oue bem demonstra não só o tino comercial e o

NOVA BORRACHA SIN- ..

{'ompõsto que veda borra- dúvida ale:uma, no fato de pspirlto de racllitar, ao maximo, da direção de A Mode-

����!�ioM�I�k�\�:� d�a�o��:rr� �:���I��TINGUE �hn feito de borracha e Que os potentados orien� lar como ainda atesta o valor certo e positivo do crédi-

plástico de butilo. junto tais não iriam permitir que to, pois, II. concretização dessas vendas e�tará, loglca-
Usando o trlc.�t'ópioEale de Uma nova borracha s\n- �om ar comprimido. Quan- fi população votasse no mente, subordinada ao merecimento e ao bom conceito

�i: ���Í1���I'Of�tOC;I��sf�:'u�� :l�ti��;'f��h�n�i;I��;a.c:�:::ó ��1 ��:�t���a�o ���V�l!�a:� ��:�; :�!e�.�m��or:�:II::I�� ,

do c;:i:���.r: �uando há credito, 1 cruzeiro vale mui-

;�t��.i�\�e ��llt�O�����'l�!� ;����t:m à�s ���,��::e, ;:;:� ��;�t�c:��e��� �O f��;U�da�� população contra o re�lme_ t� _

'Imw �nl:'1xl:l ou UIll sistema {lO revelou o Comando de !)e rtrôrdo com os fabrican

��1X�,�t�·r-��I;�. ��;IS:��� p��s�� E\1I!enharia e Pesouisas de tes, tôda a operação demo-

:oto){rafia, OI Dl� Minl,lwskl �a���: beO��'a���s:�:��i:���_ �3 a�1:�7�: �e u��lsde�l��:Z�
���('�:o�bl:��'lr�I1�X:(,����o nn�� t.e aos

.
solventes e a uma co�. O compõsto pode ser

�;se que éh> se e�tá afastan-
p-rande variedade de pode· 'Isado tanfo em pneus co-

::Qsas substâncias ,(J\límicn.�, mvns como �m,: pn,eus sem,
� �� �:I�'3 1�1;I[�l�Il�����:.�t- q:;:Pt��e��;r������:1 l:��i' ·':qmara. ! ,,":1 h\1
roto se;�t1l1r1o. OI[ seja. meta
ri", drt vrlo('jdndc dn luz, Co
mo re,�ultado do estudo des
� fotografia, verificou-se
que os limites do univerSO
c(lnhecldo estão pelo menos
fi 6 bilhões de anos-luz da
terra,

a _ Estamos Informados
também oue :-;erâ logo ma i"

nos salões do Lira Tênis
Clube, o �âo esperado Chá

de Cnridade.
__ (xl __

lO - O casal Deputado
Fernando Viegas (Berna

dUel, recebeu em sua slm
páttcn residência Pessoas

amigas, que levaram cum

primentos Pelo "nlver" de

"Ua Hlhinha, Maria Fer_

nanda,
__ Ix) __

11 _ Ci.rarle ele Tubarão:
A senhora Tereza Daux,
es�á promovendo na Socie
dade ca Cidade Azul rrc

bnrãoi.uma movimentada
fes'.a de Caridade, O acon

tedmento �erJi nOS salÕeS
do Clube 7 de Julho.

domingo jantavam 110 res,

turane do Qucrência Pá-
A n-cnínn Heloisa

Lebarb('11l'ho� Muurn res

teíou idnde nova li" ú:ti

ma domingo. Na eonrcr
tável !'cs!déncl;L de seus

pais :<1'. esra. Joel (Maga
ln Móura, Heloisa recebeu

um grupn de amlgutnbaa
para f(!�t'!t.:lf seu -ntver"

__ (X) __

2 - Sábado no Golden

Roam cio Copaca.bana i'á
lace, ncenteceré a fesh,
do,; "Dez Brotos Mah
Elegan�es do Brit�Ii'. cs

Estado de Santa Catarina

será representado, Pela
emta Terezinha Amlm

ria ser mantido à forcn, e

sem a menor aprovação dos

moradores desta parte dn
Alemanha,

lace.
___ (xl __

5 _ Fomos. inform:ldo:<
pelo discutido pianista
Luiz Fernando Saatno. que
Mi-ss Brasília 1961. quer

n-esrnc visit:H a Capital
Cata rtnen se.

__ (x) __

6 - Em nossa cidade o

senhor dr. Ivo d'Aquino
-em vi!'i'a a seus ramtue,
res. Desejamos aO ilustre
catarmense. feliz

estada,
__ (x) __

7 _ Lívio Romano o

aplaudido cantor do "Llele
Clube, Bar", lança o "seu
novo LP.

__ (:d __

8 _ Fomos informndo'>·
de r-ue será lançado um

110VO livro, por um escritor
inColnito "A Tia",

__ Ix I __

PI·Of. ltm-rciros Ptho __ Dl' Ovvnldr- Icodr-i-

gues Cubrul - Cid GOJ\z:\)!:> ..... Dr. Ale ides
Abreu - Prof. Orhou d'Ecn - 'Major-Pr!.f>
Ionso JU\,('lla( - Dr. 1Ilill�J\ Leite dn.Costn
- Dr. Rubens Costa - wutter Lnr.ge - Zurj'
Machado - Lázaro Ih.rtolomeu _lImar Car
"alho - Proí. Paulo Icernarvto .le ."'·-wio

Lug; - Amileon Sch-
mi-tt. - A. Seixas xetto.
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.

Helou.
--(;.;)--

::I _A �enhora dr. Ru
bens Ramos (Mlrga), na

-Betacap es_á em attvidnde
com a reaUzf!cão de uma

fe15ta de Cnr!darfe.
_-Ix)_--

4 - O dr J. J. Barreto
e senncra.

.

na notre de

__ {xl __
PÔ1'to Alegre - rRoi�AL -- Praça f', Feli
etano 15 - co»j. 11 "T' 'r'el.: 7':' ,40

Serviço TeleC'rúfi, (J da U\'ITED L'R::SS n.;·
TER�ATiOSAL (TJP�,

12 - Com prazer regi,,_
4;t'amos /_( anívcrsàno do

sel'h�t1 dr, ,\lr!de!'\ Abreu,
tran<;aorrido ontem.

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

Notas de Ciência
e Tecnologia

Faço público que, as empresas vinculadas a êste Ins

tituto deve cumprir, :para o recolhimento de prêmios de

vidos as taxas f' descontos, correspondentes à Tarifa .Ofl
rial. conf;tante da Portaria n.o 8, do Serviço Atuarial do

Jl.linlstério do Trabalho, Indústria e Comercio, de 20 de

f,e�embro de 1960, pUblicada no Diário Oficial. de 17 de

Outubro de 1960 as oaginas 13515/13523.
Florlanóp�lIs, 24 de agó_sto de 1961

Adil Rebelo _ Delegado Estadual Matr, 296

losas p'anetitrias. que se

{·)1rontrall1 até de-zenas de

Jllllha"es de anos-luz da
: �rra, são envólucros de gâs
cue foram expelidas de u-

o UNIVERSO É MAIOR
DO QUE SE PENSAVA

ANIVERSARIOS lomcno
- srta, Arucy Silva
- srta. Solange Silva
- "l'ta, Maria do Carmu

FAZEM ANOS HOJE:
- sr. Heitor BlttencüurL'
- sr. Roberto Borzan
- Sll, Jorge Jose Farias
- srta. Ulda Meu·la, FI-

Ga!!iani
- srta. -Nancy Silva

I T A LE D
INSTITUTO DE APOSENT.A.DORIA E PENSõES
D-,:, EI�l!)reg!ldos Em Transportes E C"crçns
DEL:fOACIA ESTADUAL DI� :-ANTA CATARINA

D/V/SilO DE ACIDENTES DO TRAEALlIO

O Instituto de Aposcntarlor!a e Pensões dos Emprega·
(ias Em TrampOI·te�' c Cargas,

FAZ SABER QUE, o dcsP'J'ltO de 30('�, constante do
A:'t, 8. da Portnrla do Serviço Atuarial. do Ministério do
Trabalho, :publicada no Diárin Oflckd, de 07 de outubro
de 1�60, É' desUnado i flJ'Ill:\. pagadora e, l'e�ponsáve! }leio
seguro de seus cmpl'e!wdos vInculados ao Inpetc, na forma
na leglslat';ão vigente,

.

A Isenção, é poIs, lla forma d,l Lei. cuncernente à.�
emprésas seglll'adO!';1;; de "-cus clúprcgudos,

:Florianópolis, ar, de ap,-o:;to de 1 !)61
, Carlos JlIbcrlo (ln Silva - Matr. 2.790

i�,;' tFN:cfe Dlvis:1o Acidente do Trabalho

Adil r.obelo - Dclt:-;'a<!o_;;r;tagpaLMat�

Conselhos de Beleza
,

.

terminndo, desde uma vez

que lI'Ie sejam injct:lC!ns
essas JT.e�mas celllifls Ori

undas de um'animal tliic-

os rins, cerebro, ossos, etc.
A reseit ua velhice pre

coce Metehnlkof! afirmava
e:r. 1907 Ser o envenen'a_

LONGEVIDADE HUMANA
E REJUVENESCIMF,NTO

Dr, Pires
O.� esf-udos sobre a lon�

gevidade humana estão menta c'ronico do organls- 'rente,

muito ligados a()s oue Se mo uma das :iala principais Metchnlkoif chegou mes

refere:» ao rejuvenf>sCimen causas e citava par'icular_ mo a observar que prque

to e entre Os primeiros mente a Sluto·intoxicação nas quanU,ladés de soros

cientistas que se preocu- por produtos bacterlcos citotoxlcos for�llleccm Of;

paarm seriamente a re�" elaborndos no grossO in_ elementos especificas -rio!'>

peito de como prolongar a testlno, E a maneira mais tecidos em vcz de mata_

vida humana e justo que racional de combate-la se_
- los ou dissolve-los tal c

se saliente o nome de Me- ria t",mar inofen"ivos os qual acon�ece Cem cerj.-

tchnikoff. ( perigosos mtcrobios intes- substancias QUe em gran

Rejei:o'u que a idéia de tinais por meio da inlestão des doses Intoxiêam ao

que a senilidade fosse o 11�obneCt�::�0l;i:a�idO plaa;� ��;;�esQ��oe�enéf��:;:.enns
::::�n�u!a�a�ti�:e:do::: tal fim o usa sistenf'atlco A dificC-;Jad-e que en

idade avançada e afirmou deM���al�:rI�'eQUisas princi_ �:nt���er�����n�{o(��s��lel�
�:�hi�: c�:� ��I�;�:��r fI� pusl de Metchnikoff a res- preCisa desSes .�oros clt 0-

siologieo. �e��oa �e (�:ng�:����:me��� ��;!Co:ig��:re!��se'<;S�e;�111�
bO%:tc���Ot�or�:oa Sr:s��� . são as alie es:ão ligadas por Bpgomolets o qual,
to do enveihedmento, co-

á 41escoberta dos soros ci- após u:r_a série de pesoui
mo ';arrbêm estudiu varias totoxlcos. E Isto foi conse- sas reparou o "oro cltoto�

de suas �Hu�a,<; principais �:!�eo :él;u�� �:an;����� -:�t:nti-:�������,o vu:!:�
�esc��:��r��, m!!::lm���� e outros clen�lstas, como

soro da juventude OU de

evitá_la, chegando mesmo ���n�:��t���:v�:daet��t�� B�����e� Os nossOS lei_
a preparai' um soro contra da$; .sobre Os fenõmenos

de imunidade,
Os prIncipiai! ativos des

ses soros cl:otoxlcos a que
já lIaS referimos eram as
eitot.oxinas oue tinham

prorledades citotoxlcas eru

face 1\ certas celulas qu�
aparecem e se desenvolvem
no soro de um animal de-

'0 baixas. Usada pat'a re

vpstir uniformes de bom
beiros, contêm carbono, 0-

�illênio. O contato direto
!;'om as chamas a faz exalar
\Im gãs que as extingue.

ESTRADAS COLORIDAS
EM ESTUDO

Estr�da.� coJ'lrldas pode
l'iio algum dia suhstituir
as monótonas rodovias cin-

MFDIDA A TEMPERATURA
nAR F.RTRELAS MAIS
QUF.N'TES
Medicõe,� I'pf'entf''' de lll,]

merosas estrêlas chamadas
"ouente!''' revplaram que a

temperatura de sua super
fície é pelo menos 50 vezes
;11ais elevada do que o do
sol. classificando-as assim
I'ntre 01-\ objetos mais quen
tes do universo. As estré
Ias- quentes, são centros de
nebulosas planetárias, são
rxtremamente densas e ai·

A'U!l1as têm temperaturas
acima de 277 760 gráus cen

tigradus, !'egundo observa�

ções e medições telescópi
{'as feitas pelo Dr, George
J\bell, do Departamento de
Astronomia da Universida
de da Califórnia. As nebu·

zenta:o, e pretas de hOje, se

ns experiências que se es

t iio fazendo nos Estados
Unldo,� atualm�te resulta·
rem proveitosas, A ESSO
t'!'otâ testando em seu cen�
t,ro de pesquisas, em Lin
clon, Nova Jersey, numero
�os materiais, que consis
tem parcialmente em plás
ticos como pOliproplleno, e

que podem ser produzidos
em qualquer cõr e !leriam
.tplicados como uma cama

ca de dois cen!.ímetros e

melo sõbre a paVimentação
já assentada. Acredita-se

que a;; córes facifitarão aos

motoristas seguir as estra

uas, bem como servirão de
auxílio a aviação, constitu
!ndo-se em pon tos de refe
rência para. os pilotos,

OS"ALDO MELO
UM VALE 00181- Foi asÜm. Ele estava fazendo um

tr9.balho de :paciência e empregava uma pericia de ar

tista,
A de tt-agsfOl'mar um em dois,
Pergunta como?

Explicarei.
Primeiro abriu tlma caixa de fósforos.
DepOis, com um canivete de lamina .bem afiada, to·

mava um fósfGro, cartava·o 0111 dois, tendo cuidado de
deixar meia cabeça em cada palito.

Cada um se transformava em dois.
E assim, o homem resolvia seu problema ecolloml

sando um cl'uzeh'o e clncoent:t centavos em cada caixa.
Ha dla� foi a mulher dc caniço que descobriu que

no mal' havia peixe.
Ontem, foi o novo inventar de fazer de um fósforo,

dois,

Esperemos pela descobertJ. que surgira hoje.
O engenho humano está trabalhando,
Multa gente já substitue o açucar pelo mel,
Outros jli afirmam que ha muita vitamina no capim.
Diante da resistência de certos irracionais Que só

comem capim, não é para duvidar.
Não é para duvidar que- façamos conculTcncia a

esses.. il'mãoslnhos inferiores,
Basta que um laboratório l·cnha provar que uma so·

"a dc capim contenha uma s,'rle dc vitaminas aprecia
veis.

Estamos 'acompanhando a�elltamellte o desenrolar
desses acontecimentos pl'oduLidos lJela ciéncia popular,

Caracóis Já s5.o pmt.os do;; cardápios europeus,
E afirmam que por aqui lambem.
uanto ao o.plm descanso

.PJ'incipalmcntc nus ruas.

DESERTO BIOLóGICO
ENCONTRADO NO
(lCEANO PACIFICO

Uma peSqllisa levada a

efeito pelo Instituto Scripps
cte OceanOgrafia, da Univer
sidade da CaUfórnla, reve.

lou que a area do Oceano
Pacífico a sudeste do Ha
vai e que se e�tende ao con

flnente nmerlcano ê um de
�,'ltO biológico quase intei
ramente desprovido de vi
(la. O Dr. John McOowan,
('hefe da expedição, mani
festou a surprêsa que se a·

passou de todos pela ausên
('!a: de vida naquela região,

, Geyldo á sua localb:açfio
numa área sub-tropical de
<llta pressão atmosferica.
Como os vent.o� sâo geral.
mente multo fracos, o siso
fema de temperatura nas

úguas do ocpano se torno.
mais csf,ó,vel e estratiflca�

do, o' que faz ('om que não
haja alimentos para os pel�

tores coderão gOIl,itar
qualquer Conselho sobre o

tratamen�o da pele e ca

beles aó mewo espeUlall;;�
ta dr, Pires, à rua MéxI

co, 31 _ RrO DE JANEI-

a senectude.
Sua opinião sobre a ve

lhice foi explicada pela
conhecida teoria fagocita.
ria, isto ê, a existência em

todas as partes do rganl!l�
mo de celuias chamadas
fagocitos e que são capa�
zes (le devorar OS COrpo!!
Rolidos Essas celulas des�
truidol"as são responsáveis
I!elo d.E:.SaPaf-ecim�J\ lo das

MODELAR""A

DEPÓSIiO RO, ba.<;tando enviar apre
�ente artigo des�e 'JOrnal
e o endereço completo pa-

AMPLO
ra a respOsta,

�ilra alugar VENDE-SE
As bsas �iws as ruas Tlradcntes, 21 e Joi\r Pinto

21. 23 � Conselheiro Mafl'a, !l

NOVOS PROCESSOS
,RECUPERAM Mi\:I8
PETRÓLEO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cirupo Suiço encorajará investi
mentes na Améri(a LatinaCR$ 1,00 (om)

e o reslo em suavínimas men salidades
de entrada tabetecrae recenternentr

t-om a ajuda do IMEF

nANK. A nova firma se en

,nlTe�ilrn de constnnr o

ecürícto de 60 andares pn-
1.1 eecruónos e restoôncres.
jxu �O muuõcs de dólares, U

qual será terminado cm

nns no ano entrnnte no

setor comorctnt di Buenos

• .víros. Será () ('difkio mnts
nlto du limédra Lu tlna.

O IMEFBANK entrou cm

atividade na América La

unn em 1960. quando aju-

o Secretario DilIon, diri

gindo-se à conrerêncte de

Ministros do Hemtsíérlu,
que se reuniu em Punta deI

Este, Uruguai, definiu a

Aliança para O. Progresso.
que se tr-aduz em muitos
ruünôes de dólares, como

um programa de Inversões
)'úblJ,cas e prtvndn-, dn�;

ll::H;lie.� do mundo livro.
Caleuln-se que rentes euro

péias suprirão uns 300 mi
uiões de dólares anual
mente nos ter-nos d(\sSt'
programa.
Além de prel;1 ar 0.'4 ser

viços bancá nos Internn
ctonet, correntes. o Ban.'1)
suíço Panamr-r 'cano ilH;!<:.
tirá nas inversões de pia,.

nejarl_lent� e orpantzação
espectalménte das entprê
sas industriais e de servi.
I'OS penuenas e mért'es q�e
12e podem Iniciar em so

cledade com capital prf .

vado.

As atividades rtnanceirs,s
do banco se concentração
prJncipnlmente no Brnstl,
Areenuna, Chile, Méxlt'u.
Perú, Paraguúf e Uruguút,
os sete signatários do Tra

tado de Montevidéu que
nrocura reduzir as barrei-
J as alfandegárias em gernt
f' líberallaar as restncões
ao comércio entre os mem
ores do grupo.
O novo Banco estará re

p-esenrado na Europa pe-
10 IMEFBANK. Sua junta
de diretores, cempoeta per
um erupc de homens de
negócios representativos dp
América Latina e Europa,
Incluí a Ralmond Rlchar-t.
presidente da IAFA, da fá
hrica de automóveis Peu

reot e das Indústrias Pata
rnônrcas. de Buenos Ail'p.�.
Richard é também prf'

�idente da Forelgn Buildin(
and Investiment CQmpa·
r,y Ltd .. de Genebra, uma

f:rma de bens de raizes e,>;;·

NOVA YORK _ Com a

»neuônce de "alentar e

Inr-tlíta r 'a Inversão de ca

pltai i europeus no �!c.�en
volvlmentc económico e

eocrar da amértcc Latina,
dentro da estrutura do

pmjetr-do plano de dez

anos de duração ele 20 bí

tnõcs dc dólares. Auonca
para o Prturrr-sso, rio Pro

stdente Kennedy, "um gru
co de tuverstontstas e bán

rrueírcs suícoa anunciou o

cstaoetecrmento de um

banco privado nn ridade de

Panamá. República do Pa

namá. chefiado pelo dr.
:'fanuel ctsneros. ex-Mi
nistro de R"lncões Exterio

res do perú..
O visconde Oliver de Per-

1'On. vice-prestdente do
n�nnu" rt'rnvesttssements
!,;obllíeN etc dr r'tnance
mcnt (lMEFBAt>,TK) decla

rou, por intermédio d� re-/
r.rcsentante de sua firma
(111 Nova Ynrk, n Interna
üonnt Mnrkcting anel Pro
r-.ntton Servíce. que a ena
"rio do Banco suíco Pana

mcncano, com um capital
illlrlal de um milhão de

rtóhr('s. "forjará um éto
.mcdtato. intírnu e muito

n--ossáno entre o capital
privado europeu e a comu

nfdnde mer-entn da Amé
rícn Latina".
Disse de Ferron que

"conüavn sinceramente"
nue a notícia da criação
cc banco no Panamá seria
eorrsfderada nos Estados
';nldoq como uma das prí
meu-as reações dos Interês
s es privados europeus ao

chamamento do Secretário
rio Tesouro dos Estados
unidos, Douglas Dillon,
feito na semana passada
fiO ('anital nacional e es

trang('il'o para que �e po
:)ha ràpidamente a �ervlço
di'lS p�'ogl'amas de desenvol
':imenLo laLino-americanos

na mais sensacional venda de TERNOS DE ALTA CLASSE

Busca Reforços
o Marcílio Diaso MÁXIMO em confecção - o MÁXIMO em beleza e padrol1i1cel1
A cuetcrra do Marcilio

Dias, clube que' recente
mente sagrou-se ar-caro

peão da cidade. está inte
ressada em contratar' um
avante de reais mérftos
para suas ruetras. ASSim· é
flue -ent.rnram em entendi

mentes com _ o parunaense
Odilon. no sentido OE' con

tar com seus préstímcs pà-
1'0. 0_ atual eampeonato �s
taduat. As conversacões
fcran- Iniciadas.

.

o MAXIMO em elegância!
so pois como 'se sabe
torcedores alví-ncgrn
assol!:iadot, enaam df':.da
r egulia Portanto, nmn óti
ma 'alTe('(1d[l�ão (]1If' ant
1\10. os ctnoes a rf'allz�'I"('f'!l
espetáculos naquela
esportiva.

, -

as MÁXIMAS marcas:� SPARTA • BARKI • WOLENS

4�raõecilTIentoNA MÁXIMA Das Oportunidades oferecidas pela
FILHOS, genro e nero, de A,LIDA DE ZUT'TER

GOETTMANN, agradecem as manifestações' cio

pesar, telegramas, cartões, flores e todo o eon íqr
to levado por ocasiãb do falecimentos de sua

sempre querida e lembrada MAE e SOGRA. pe

los parentêa. e amigos da família enlutada

7-9/61

ELIXIR DE NOGUEIRA

o GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

QUE ENGORDA E FORTALECi':

!I. venda em todas as Farmácias e Dl'O:;:\I'\�V do Dm,'iI

L n i EATENCÃO. VEJ\'OE·óE 1 LO'_rr COM 402 METROS QUADRADOS
RITO A RUl!. UR.BANO SALE�.

TRATAR Jl'QNE 23,91 - OlI RU.<\. �O}\' JOAOUIM 174

I USTI:A·:JE. LAQTj::::: � QF. ENGhADfl·SE ti: ENVER
NT7.A-gE MOVEIS. MeDitES INFORMAÇõES RUA cnN·
!=::F,L":rF:rR{) MA.FRA. ' 64 FUNDOS

-BAiPROS
Cine GLÓB!A

(ES'l'REITO) r'one: 6:'!52
ás 7�;, _ 91 4 hs

Sessões �opulnrcs·
Arthur Franz Kutheleen Crow!ey em:

RAIO MIsTEnroso

--CENTRO�
tine SÃíI JOSÉ

(UNICA SANTA CATARINA
tiinicil GeraJ

r.;1pnt·d:: N"rV()SilS t' MP.;üili� -

..___._-----._._------ _-----

Do P.T.B. Calarinense ao

Presidente João Gou'arl
FONE: 3€36

áli 3 e 8 hs.
Carmen Sevilla _ Domênico Modugno
The Pla.tters em:

EUROPA DE NOITE o CC'nselho Econômico e

�f'cinJ da ,Ol'ftnnlzfl...n.o das

Narões llnldas trrmlnnu

uma sessão de 11m mês

com a aprovacão d" �:"I!<t

proposta. norte·amrtir.al":;
1':0 M'ntido do estabeleci·
menta de um carpa inter·
nacional de trabalhador,s"

cxperlmentadf)s - os Cor

pos para a Paz - ao ser·

vi"f) dos países em desen'

volvlmento.
A llronolita foi R.1)r.'t'1oa

em nlenál'io naolle � c<":n

.�elho n�la vntaC:l'J dt' 13 a
"l "UOlàu Sovj';lI�.\, <\ Pu'
lônla e n BI1II!''':'ri) VOia

ram ('ontra. O _'\fn'Rnj,<;t'io
{' n .Jordânla S'" "h�t!ver:l
de votar,
A lnj('lativa ·ôl'a' aurov:;:.

ria nn terca-felra pela ('.0
ml!<."ão de A<;sistêllril 'T,;c
nlra dnnuele ron,<I'no ai'

t('� de ser !<l'bmf'ticl:l. B V(

tl'!(':-�() em plemí,rlo

- Teehnicolor _

T?I\i;1l1nf'nto plpl( Elpt" (I('lln(jlJ," ('(I'" .. "" .• ,,",,tlll. -

[n�u!lnntf'raola _ Car':uoznlc.rapl. Ftnnr>tnap1a'
PQ'!"nl,"ll\pt&

OI: P('A,o \1(l� �I'IIQola�J'1U -

OH ,>F,:r?f':V JO ...O OI!: �Ofl'.AA

OR J{)R't TA.VARE� IRArtl'M.c.

DR IVAJ'Il RASrOS DE At;ilT'RArJl'
C(�'J!'l"I.T .. <::;· OIU: 1� à� III hçra..,

�rtprp('n' Av"nlda M.auro Ramo.' "R�

rl'ra"ll Etelvina Truz) - .E�{; W,-5"
.-- _- -- -------

Censura atê 14 anosà.q 3 h<;. Censura aLé 5 11nos

às 8 hs. Cell�ura a_ê 18 anos V?-�
, EiJ,lllbj

Cine IMPÉRIIlCine RITZ
CASA:-im.TE: ).14:"'5

ás 5 e 8 hl'>.

FERNANCEL cm:

(S!:ifiL\;"'r'Ol I'nn",. ,,2�Jti
Ils 8 h'\.

Sessão Popular
Arthur Franz l{ntlwlrrn Cl'Ow]cy em:

RAIO MISTERIOSO
CenSura: até 14 :1I1Os

Cine SM JORGE (Clpoeira)
às 8 h�.

RAINHA D\S AMAZONAS

Clne HAJA IS. José)

Aluga·se uma casa, re·

(;entemente construida. !Jró.
pria para moradia ,,\I.) it
rua Professora Enoi Sehu

tel, 37. Entre Pcnitcnriál'i.1
- Trindade.
Tratar à rua Crb:ph�, MI

ra,89.

1 'v!n ''C.Jj'ep;_' I
I O.l!:?'.{llJSut{) :unu - :

I sr;aj:lF"q ,p uQUj..1')j !
1 t� 1

I salUU : '}UllIlU 'pnuu �p ,

I 13WJ'-'Ja.l 'C n:':'qd �1:)W!J�

I nas aAdI 'llJcq 1!U1!11l) Olp

����!�=j,.

AMORES DE DAN JUAN

EAl'.tlllflnColor
Censura itté 5 anos

Moças e Moços
Necessita-se de moças e moços, maiores de 18 anos,

para t�abalharem no serviço f'xterno do Corpo Social do

Instituto D. Pedro II.

Os interessado;; devem dirlglr·se à rua Nereu Ramos,

':!9 rGru90 Modêlo Dias Velho). exclusivamente das 18 às

I!) horas diariamente.

CiDe ROXY
FONE: 3>135

ás 81� h�.
FERNANDEL em:

AMORES DE DAN JUAN

EnstmanColor
Censurli. até H anôs

às 8 h;:;.

.

Dan Rowan -Mar ha Hyor em:

DOIS VIGARISTAS ROUBAOOS�
CluemnScope r-ÊN�INO

I ..,

A VENDA M"S

BANCÁS Dl IORNAIS
•

(REVISTAS

COOPERoLANCiisiER'
E

crNE CASA vende·se PREFEITURA MUNICIPAL DE FPOLlS.
A:VISIQ.

Uma a rua P.ltamiro

Guimarães, 3D esqul!.ia
Germano Wendhauscn.
Tratar na mesma ou

pelo telefone' 30137.
--_ .....,._------------_.

SÃO JOSÉ
H O J E

Fica, pelo presente edital, o funcionário Osvaldo

!\1eira intimado a comparecer, dentrO em o prazo de

vlnte dias. ao serviço ao <lual vem faltando por temp(j

superior a alto dias, sem justa caus3.. Findo o referida

prazo. scrá exonerado por abandono do cargo, nos_:êr.
lr:O,� do !irt. 1955 e seu paragrafo ünlco, do Código Muni

cipal.
2 de setembro de 1!l61

Natércia Lemo� Muller

Diretor Departamento de Administração

Participação
SR. � SRA. SR. e SR,.'\.

Alcibíades V. Silveira 1Iip6lito C. Menezes

O espetáculo
do� espetâcu1os!

EUROPA

DE

NOITE

de Souza

Participam aos parentes e

pessoas de sua!; relações o

contrato de casamento de

seu filho LUIZ com a se

nhorita TEREZINHA C.
MENEZES

Participam aos parentes e

pessoas de sua:-; rcl.açôe� o

contrato de casamento de

sua filha TEREZINHA cúm

o Dr. LUIZ C. SILVEIRA
DE SOUZA.

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

CONVITE p.ARA MISSA '7l. JlE 7.° DIA
A familia da sempre lembrada
CLARA KASPER BUCH

convidam os parent.es e pessoas amigas, para assisti·
rem à Santa Missa que, mandarão rezar em Intensão
da alma daquela ente, dia 8 do corrente, sexta· feira,
às 7.30 hOfU nadgreja São Franci!eo.

Anlecipam agmdecimerltos.
Fll?'ri::tn�POlis" 4 dc Setembro ele I

EstmanColor
LUIZ e 'TEREZINHA

n o I vos
Rua Lacerda Cúutinho, n.o 7 Rua Oswaldo Cruz, n.o 453

Florianópolis, 29/8/61. 5-9-61A parti, do dia 13!
O fabuloso.

BJ N • H U I(
NECESSI-!I'O ALUOAR UMA. PEQUENA _SALETA

. NO CENTRO DA CIDADE.
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



As duas medidas emen,

sam-se num denon-tnartcr
comum: a cnncêo, real,
objetiva, prútlca e pro

gressiva, de meios de ín ,

teriorlzaçao de progresso.
Com ef.eito, a ação gover
nan1enlal, visa no cuse 1)1'0

porcionar, onde Quer que

estejam lncalizados, reces

sos a matéria prima e de

energia, a Iniciativa na,

cional, estadual, regional
ou locnl. Isso significa que
se irão multiplicando - à

medida C1_Ue fõr executan
do o plana c... · �{jnlstério
das Minal; e Energia, a"

po:;ibiUdades de criação de
indu,,!rias menores, mé.

dias e maiores, por todos
Os cantos do Bra5il
será também um' apelo

Permanente i iniciativa

privada, ai compreendidas
�

e�n cem unto cnpl'al e eS

pírito de empresa, paro a

.. "---

_._---------�

EXIJA A
NOTA fiSCAl
DE SUAS COMPRAS! '" t OONCORIM A�

�ORlt:lfjg [�� t,n!NffO t PflEMBRO

DE SfU T�J4,;j .� f 1 MllHA�O I
.. !li:1U �,. W.f,".,� .'oi-

" � ,. ,.

I' ��
._----

HOJE "SOIRE'E" N OCo A,

CARLOS RENAUX

BRUSQUE.

I'
Hoje, no C. A.

Renaux acontece r(L

esposo da requerente e no-
o

d t vence-se o Salão Braaíj,
��'���o��: d��:It:� ���:I�� rnsututc de E�leza, com õc..
.. ", editais de notícia desta I ma trequencía. vence-se,
;leclal'eçuo e deferimento também, só o ponto. Moti
lIa curadoria com prazo de

"O de mudança. nue, dos

6 mêses. Inscreva-se esta Ilhéus, n .... 2. Tratar
recai.

sen, recaberá hoje, muitos
EM uumprlmen tos pelo seu

"níver" c aproveito para

.,-- T'-"

r-íanópolia, aos vinte e trêl;
(:l3) dias do mês de março
00 ano de um 'mil nove-

1entos e sessenta c um

(23/3/1961). Eu,
Escrevente Juramentado, o

datilografei, subscrevi e

assino. E eu, Julio cem-

1"OS Escrivão da
vara da Familia c Suces
sões, o mandei datuogra
far, e conferi sucsc-evt e

assino.

OSWALD,O ARI1:AS
HORN Juiz de Direito da
Vara da Família e suces-
sões.

Dr. Héiio P�iXDID
Advo�ado

�r!-teuc,e - Alltmt....ja
AO')!I.u Konder, 27 - CalXu
Postal, 406 .. ' telefone 242�.
.to·:)cr.�ollu - .ku.1:Io .....eupe
tSc_h.::udt,::l7-1.....nu.. i'_
Sala.

consuitõrío: _ Rua Victor
eseireree, :::'i - e<lI..i 4 as a ns.

Residéncla - Rua sentes
Saraiva, 470 - Enreh,o.
e'one : _ 23·22 e 6S-67.

VE�Of -SE

Correa, Iestejeu idade no

va no dia 28 p.p.

os rúeUs... Recebi um telegrama do
-x-x- sr. Castro Pereira, de oa,

, Segunda-feira p.p. o Jloinhas, dizendo Que os
"Saycnnra RI-FI", aconte- festejos do oíncosntenãrto
ceu movimentado. Presen_ d�queJe Municlpio, foi
tes: Os srs. Aderbal Gua- transferido para o mês de
ranv da Rosa; Ubiratan dezembro próximo.
Bra'ndão, E'aio s'rancatacór,
dr Augusto Alvett.l, Taba,

jai'as Coelho de Souza e

Bdgnrd Teixeira Pin to,

-x-x-,-
O Grêmio "f5 de Julho",

da Cidade de Canotl.1!has,
presidido pelo sr, Castro
pereira, promovera a Es
colha ua Garota Radar,
daquele Munié,ipio. Estou
aguardando a data, que
Será marcada oportuna.
�ente.

COMUNICAÇAO A PRAÇA
A nrma TINTURARIA - GUARANY - LAVANDERIA

tem a satisfação de comunícar aos seus prezados amigos,
rreguêses. fornecedores e ao comércio de a Indústrfn de

mcrranópoue que, em data de 3 de setembro, ínaugurcu
SUAS NOVAS e MODERNAS INSTALAÇOES à rua .rcêo
Pinto n.c 49, rcoe 3428, onde espera continuar atendendo
com sof ícítude aqueles que a preferem.

FpoUs./set../61 7-9-61

uma movimentada -sotrée"
Inagurando os festejos do
48.0 aniversário de funda.,
cão. Haverá dois desrües :

"Brotes Em Férias" com a�
srtas : Mariza Cervi, Anete
Flôr, Yncyra Lobato, Maria
de Lout'des scnaerer, Mau
rilia "{{rugcl". Vânia "ora.
ehe. Laureann Belli, Vem
-e wuncía Walendow:;ky,
Marly scn-cana, Teima
Knen. Isclde DiegOli. Ana

e Ivete Augusta Correia,
Maria Ligia Battisto:tl,
Ana Maria Loureiro, Glacy
Souza, Eulália Bado; Se
nhO::; de Valsa", com s

srtas Lurdete Bonomine,
Maria Luiza B,lt'hl'tottl,
Nilda Bohn, Marlene Sou

za, Edil' Silva, Rue Stre
cker e "snene oeveení.

de "-HJ61, nos' diversos Pastos do-Troca da Cidade.

No próximo sábado, no
C. A. Carlos Renat.x, será
realiza�2 o bane das de
burunte de 1961. com

cDJaboraçâo do

Carlos

An- unhá, não acontecera
o des!Ue em comemoração
ao dia 7 de Setembro,

-x_x-

A srta. Maria Augusta

- - - � I
."
.. �

l'A: - São válidas para q''')H'��J�l�S.�1't�j �', �� �O(�l�., e�pcdi(�a� d.�..u'a"n..te",..o."'IIii;�jjió""'l"'......__=,.
tJ (i) ��':E �Ó" E�ti\I�' �_9G_'i....,'I_' =",��;..;;.:;.;.....�����__�� --===-�-=-,::""",,::,:,::::=;,_
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FZorian6p_qH!. _ j!9/1951 QUINTA PAO'tNA
-_

, SENsaCIONal!

NOVA·
r IGI""if 'IRE Compacta
pequena e jeitOS8n. vale mais e custa· menos!

2.3'00, Mensais

NUNCA CUSTOU

TÃO POUCO -

- UM REFRIGERADOR

TAO PERFEITO

/

Agora qua.licJade Frigidair€ para todos?
Faça uma visita ao

Magazine Hoepcke.
peça detalhe'

E Seja Qual Fôr o Modêlo de.Sua

Conveniência, Em HOEPCKE-Magazine
"

V. Compra a Sua Frigidaire, com

;,/ Aprovação Imediata do Crédito!

.

,;, Garantia de 5 Anos!
�

jj
* Assistência ��miiciliar

I
Permanente!

, -

IMPACTO
COM A

,.
_ r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Campiinha de Mais 1000 Assiilantes)

Aproveite?
(OLABOR� COM o MELHOR DIÁRIO DE SANTA CATARINA E RECEBA JOR NAL 5 MESES DE BONIFICAÇÃO,

AQUI NA CAPITAL PROCURE A
,

rAWfDO AGORA SUA ASSINA TURA, ELA VALERÁ ÂTÉ 31-12-62.

NonA 6�RÊr"IA Ou NOSSOS CORRETORES. NOS MUNICIPIOS DO INTERIGIl, :!EMETA cr$ 2.000 (DOIS MIL CRUltI�OI) EM CHEQUE OU VALE POSTAL.

PANSEXOL "M"
T õ n i c o neuromuscular

que raíuveneece dando Fôr
ça, vttandade. Virilidade e

Vigor.

PUSEXIIL. "F"
Frlglde;Y, Insuficiência

ovariana, obesidade ou ma

greza excessiva, per-turba
eôes da idade crítica, e tô
nas dortotónc i <; de origem
glandular nn rrnubr-r.

S1&OROSO,
SÓ CHE mo

Dr. HéliQ Freitas

Medito da Materni
rl"�� C�rrnph Dutra
DOENCAS DE dEY-rHORAS
PARTOS - CIR,�GIA

CLINICA GERAl
Ondas !:urtas -

Eletro-co(,gulcçãO

rlf!lTCR DIE5É'I.
14ft.P.

Vende-se - Tratar n rua

7 de Setembro no 5.

Bar TOUREIRO Nesta.

3-9-61

Dr. Ayrlon Ramalho
CLIN1CA 'lJE CRI,4NÇAS
Consulta": Pela manhã

com hora marcada PCI\)
telefone 27a6.
Â 1;:.'..1'::<:, >;'Ias 15.30;'s 17,30

horas.
coosc.tõ-to: Rua Nunes

M:fêh::do, 7 _ 1° andar
Re:;id�ncia: Rua P",an

R(lma. "i:': -_ T,'l�f":1e 278fl
Música c Roma'fr:e
Qualidade c maxlma re

sistência, car:1cterlnm as

blciclctas'EXC!':LL - RAI
�HA DAS BICICLETAS
Rua: Conselheiro Mafra,

154.

1-------1
Sem Cflmprom'Í$SO I

r .4nte8 te fazer suas I

I compras ele peças para I
t�clcletas, visite '1 I

I Rainha das Bicicletas I
I - Rua: C0rtselhelro I
! Marra, 154. I

1 1

COSINHEIRA
Para auxiliar de cosinha de restaurante,

precisa-se a Praça 15 de Novembro n,o 24.

Vft:DE-SE
L-ma r.l�quinr de filmar de 8. m'11 marca

"GIC', para 1j m de fil!TI� marca i,�r.oês,
Ver e tratar a rua Santa Luzia, 25s ou

pelo te]. 3530,

EMPREGADA
PRECISA-SE DE uMA EMPREGADA NA RUA LUIZ

DELFINQ N.O 24.
'

TRATAR NO MESMO LOCAL.

DR. GUERREIRO DA FONSECA
OLHOS - OUVIlJOS - NARIZ - GARGANTA
Consultório - Rua JOã0 Pinto, 35 - Fone 3560
Residência - Felip.; SCbt!11dt, 99 - Fone 3560
Consultas - das 10 às 12 c das 14. às IR horas

Receita de óculos com Bquípo Bansk - Loude.
Exame de ouvidos - nariz e garganta com

EQUIPO ALENOL rúntco ne Capital)
'rr-vtamento das stmsrtes PE:O tntrasen.
ope-acão de Amígdalas por processo moderno.

1---------------1
: DUNLnp I
I Os r-ieus DUNLOP orerecen. qnalldade c resistência. I
i RAINHA DAS BICICLETAf' - Rna Cons. Matta, 154 !
1 - - - - - - - - - -

-.
- - - 1

PAPEL TAMBÉM E' COMIDA
Enquanto a justiça social não chega, vamos praticar

R. caridade. E façamo-la de maneira fácil e prática. Basta
juntar as revistas e jornais que temos em casa e entregar
ludo aos Cruzados do ooiécto catartnense. 11::cs transtor-
mnrão tudo em dtnhetro.

E com o d:nheiro comprarão comida para os pobres
Que êles sustentam.

Nosso pedido é c.:rigldo, prtnclpalmente, às senhoras

mães e donas de casa.

3 kc;:: d� jor��l ou revista - 1 kg de açucar
12 kg de jornal cu revista _ ::. kg de bar.ha
15 kg de jornal ou revista _ 1 kg de carne

2 kg dr:; jornal ou revista - 1 kg de batatinha

e ainda sobra
Como é va1io�o seu -auxíliu! Colab'l:e ..:onosco. Com sua

boa vontade, conseguiremos amenizar o sofrlmtõnto de

muitos pobres. 31/B

'L r: I A

o PRISIONEIRO DA MONTANHA
o R("'_�ANCE MAIS FASCINANTE, FATRtOTIr,O E

CONSTkUT.:vO QUE JA SE PUBLICOt,; NO BRASIL.

:--------------1
I DUf'lLOP, o pneu QU.! vale por 2

.

I
I RAINHA [;AS B.rCICLETAS - �ua: Cons. Mafra, 154 I
---------" ---I

Dr. Henrique Prisco

Paraiso

Médico

�arlido Social Democrático
DIRETóRIO REGIONAl

COMUNICAÇÃO
A Mesa Diretora do Particio Social De- I

mocrático comunica aos Senhores membros
do Díretonc Regional Que a re-'..mião convo

cada para o próximo dia 1 de seternbro, foi
adiada para data a ser oportunamente mar

cada.

Florianópolis, 28 de agosto de 196'

Serviço Social da Indústria
-

VENDA DE VEICULOS
OP�RAÇ(jES - DOENÇAS

DE SENHORAS

Clinica de Adultos

Curso de Espectalfzaçâo no

erospital 'de Caridade. A

tarde das 15)\0 hor...s em

Pelo presente, levamos ao conhecimento de Quem crente no consurtõr+, à.

tnteressar possa, que se encontram a venda mediante Rua Nunes Machado, 17
r oncor-rêncía pública, os veículos abaixo especificados e .erer. 27':.'6. - rte!';ldênr;a_

de propriedade do Departamento Regional do Serviço Mariano de õndrade) . Con ..

Social da Indústria _ SESI _ de Santa Catarina: surras: Pela manhã no

10 _ Um [eep, marca Wi!lys. ano 1954., motor n. .dosp:tal dos Servidores do

800B8, côr cinza, 4 cilíndros, 60 HP, de placa n. 13-7B, p�.. F.sta10. (Serviço do Prof.

to valor mínimo de oferta de ors 200.000,00 (duzentos Rua �""arechal Gan .l. d'Eea

-nií cruzeiros);
esqui-ia da 'I'lrade ntes

20 _ Um jeep. marca WiIlyS Overland, ano 1957, I
'1.0 14.1 - ���:ef 31'20.

_motor n. 4 J. 157133, côr cinza póroln, 4 cilíndros, 60 HP,

placa n. 4-55, pelo vaíór mínimo de oferta (duzentos e

oitenta mil cruzeiros) Cr$ 2BD,000,00;
30 .:..... Um [eep, marra WlIlys, ano 195B, motôr 11.

B. B03.902, cõr verde' claro, '13 cilindros, 90 H'P, de placa
n. 4-33. pelo valor mínímo de orerta , de (duzentos e

otrenta mn cruzeiros) Cr$ 2BO.000,00;
40 _ Um Jeep, marca wmvs oveeienc. ano de 195B,

iuotor n. B. B0390B, côr verde orare, 6 cilíndros, 90 HP, de

ore-te de CrS 2BO.000.00 {duzentos c oitenta mil cruzei ..

!

rosj - placa n. 4-51. ..

50 _ Um Jeep, marca Wi11ys Overiand, ano 195B,
motor n B. g03.B89. CÔI' verde claro, 6 ctllridros, BD HP de

placa n , 14 .. 70, 1->€10 vatôr mínimo de orerta de (duzentos

F! oner.;e mil crusetrosr CrS 2BQ..OOO,00.
.

Os Interessados na compra dos veiculas acima eape

r-Ifíeados, deverão tra-er suas propostas ao neoertemen
to Regional do Serviço Social da Indústria de Santa ca

tarí-oa, sito no Edificlo Sul América, 6° andar, nesta

Cap;tal. no dia 12 de setembro próximo vindouro, até às

EDITAL PARA CONCQRRa:NCIA PpBLICA DE VENDA

DE VEíCULOS DO DEPAR'T'AMENTC REGIuNA:' DO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA �E SANTA CA-

TARINA,

lO Vt.GAS SOMENTE
VOCE NAO n,.y! A(NDA O ;JUHS>.J GINASIAL?

F·?�a .. ('I em mer-as de um -mo fl'eq",pntando as aulas
de prcpnracão aos candidatos <l.OS exames pelo Artigo 91,
�10 Instituto D. Pedro II.

ótíma orientação pedagogl.ca - Ensino a.tamente

especlalízado - Oarantts de êxito e. sausração que você

com-rovaré.

rnt-tc de nova turma em outuuro p-óxímo.
rnrormacões à r-ta Nereu Ramos - 39. (Grupo 1110-

dêlc Dias Velho), Exclusivamente das 1901\ às 20,00 ho- \

ras díàrlamente.

Funcionamento perfeito. durabilidade excepcionol, qvctld c d e
comprovada ...

* Eis os três totôres de gorontia qua os Molore. Arno representem poro o

ccn-umidcr,

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
10 horas, hora esta em que as propostas serão recebi ..

,das e am-eciadas, i.a presença de todos (.IS concorrentes

pela Comissâo de Concorrência Públtca dêste Departa
mento Regional. As �ropostas deverão vi!' em envelopes
fechadcs, com o máximo de sigilo, com tôda clareza e

pr=clsâo, o. veículo Que interessa o proponente, com o

respectivo valor de oferta Que será cenntttvn. l!: indls

pensável as assinaturas dos Interessados, na respectiva
proposta.

As propostas deverão se referir a cada veiculo de

per si.

Assim, cada veículo, receber! uma proposta em en

vetope fechados e rubricados pelo proponente. Não tm

porta a que o mesmo concorrente ra�a propostas para
todos os veiculas, porém, tais propostas como se escl&.

r('ce acima, serâo feitas eM. envelopes separados, veícu:
lo por v::iculo. As propostas serão abertas na presença
de todos os concorrentes, cabendo o direito de aquisição
do veiculo ao Que maior prêço oferecer.

Os preços de oferta serão absolutamente nara pa- 1

gamento à vista, não sendo apreciadas propostas que

C(.lnti\'el'em a cláusula de pagamento a prazo. Os pap.:a:
mentds deverão ser efetuados em moeêla cort'ente do

país.
Na partt eY�erna do envf:lope que contém a pro

posta, 0eVel"i. constar t\3 caracterfsticas do veiculo que
Int�ressa ao proponente porque é facultado a todos os

proponentes a retirada de suas proS)ostas antes das aber ..

turas das mesmas. 'Vencida ri concorrêncIa no mesmo

dia 12 de setjmbro prõximu vindouro, o veículo será

entregue ao comprador, mediante o pagamento integral
do preço oferecido pelo mesmo. Em l>Ipótese alguma, se

dilatará o prazo para pagamento do veículo comprado.
Os ve:<!ulos de que t�ata o presente edital, se encou'

�ram à disposição dos intcreesados, para eXfJ.me e veri ..

ficação. no depósito da Firma Carlos Hoepcke S.A. -

Rita Maria'- no horário dRS 9 às 12,00 horas e das 14,00
às 17.00 horas, diàriamente... Ruo F(.�ip& Scnmid;, 33

D. R. do Serviço Social da Indúr.trla em Santa Ca-

'[bllim�i1!jV,l;MlE•••�.l'I••iIII.IiII••BallÍi'tarina, 23 de agosto de 1961. I
I

_\�;,
A COMISSAO DE r:ONCORRtNCIA

* O. Motore. Arno sêc rigoroscmente controlados pelo Sislema C. r. CJ., Ccn-

1 Irole Inlegro! de Ouohdede, o único que cssequrc perfeição ,,,óxirna no

produção em série.

®
ARMOSA.

* Mcl.Jres monofósicos ate 1 11 H F'

* Molores Irifásicos oté 300 H P

* M�Iores paro máquinas de co<Iuro

* Moto, es especiais INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FlORIA"NÓPOllS:

MEYER & elA.

DR. SAMUEL FONSECA VENDE-SEDR. LUIZ r. ROCHA FREIRE
CIRURGtA.O-DENTISTA

ClRURGlflO DENTTS1'A
AD:'LTOS E C'RIANÇ.4,S

-.�"a",l-'c-'_'P-a-a ""' cH,ni,,� , áml,,, " Instal"õ,.
�.�u np,v.o<_�.sqltórl� equlpadC' ClJ31 m')tor,�e alta., .rotaqão

: <> 'oU;:uo:·�t::�:)r�:���:,·.�c�Cf11S�·;·'I�r � '�!lI:�,IÁ" ����·c"

Prpparo i';: �avíC:ildes pela alta veJocidc.:!�.
BOROE� p..W.O'f't,R S .. S. WHlTfl

Radiplogla lJeu.�âria
.

:::!!tLfR(;"lA :-E PRóTERE lltlCÓ-F..'\C(AL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL - Com a desclassificacão do Paula Ramos do certame do Esta o, o esporte das mu lidoes, em nossa caPita!."1:
caiu totalmente na inatividade. liá, entretanto, movimentos iniéiais para a realização de um Torneio Hexagonal que contaria com a participação de

: Figueirense, Avaí e Paula Ramos, desta CaPital, Barroso de lIajaí, Paisandú de Brusque e Palmeiras de Blllmenau. Visam assim os Diretores dos I

clubes, preencherem o espaço de lempo que seria dedicado com ii formação do selecionado catarinense para as dislRltas do Brasileiro, recentemente
I transferido pela c'B.D., para setembro de 62. Vamos torcer para que lal realização seja concretizada, movimentando o público esportivo de Fpolis, I
I Blumenau, lIajaí e Brusqlle, prevendo -se bons espetáculos futebolísticos.'; --,. v' ·';''':1 "��'--'i!��1�-_;r "J"'
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A hislória rpsumida do Cam
peonato Brasileiro de Futebol

A decisão do título do Campeonato Brasileiro de Futebol, através de algu ns episódios - O
tento cinematográ, fico - Leónidas surgiu por contusão do titular Nilo. ��' ;'�;�:",c��::todnR��;

Agora que o certame n�lIst:ls. N:Hll1p1f'S tempos, O� cnrioc9.!l, na final dI' alguns ases Percleóorps, lhor de três".

nacícnnl -rot transff'fifio até Ifl:m, :l. fin:ll era uma 19�3, jegarnm com oe? ho_ entre ê1es Pneecnl. Lcíte de

ofiCialmente, nnoa melhor 1'\6 partida, obrigatóriamen- mcn«, pois o seu centro- Castro, ao ver-Se ofenrUdo,
do Que recordar origem e te no Rio. Nenhum direito médio, Seabra: machucou, reagiu à altura, como ho- NA BOLA

alguns episódios tnteres- cabia aos paulistas para se e deixou o gramado. tnem e como esportista, e __
._

sentes do primeiro
.

cnm, enfrentar Os carioca.<:;, em depois, nunca mais tomou f"
Um dos gols paulista,

peonato reaüzadc cm 1!l22 Siio Paulo. No Rio, se uma QUATRO QOLS do apito.
__ nos 4x2 finais, foi feito

que nos con�n o Almann- 'pn.rtldn, assim diziam OS ANULADOS �,
••

.

sem nenhum.,t:�nrloc!l tocar
que Esnortívo oltmptcus (Hr!�(>nles (la C.RD. Por __,_ A FJNAJ� JI�ACABADA

na bola.
Eis o relato:

•

isso, de 1!l23 a 1028, ne- A final dos quatro a zero" ... ,�. ,
I

n humn Ilnnl teve lugar em de 1923 teve,quatro aspec- Em 1927" pela primeira -�
SURGE LEONIDAS

São Paulo. tos intcressante: o juiz vez u�na final fOI' lJl�rÓ-•
-

QUATRO A ZERO PARA :a�OUqu�;;O f���nt�s Vá���:, :���::t�x�,.·u;��;�;II� J���' 19�� nú�ti�i� �:��li;:I:s d:
COMEÇAR paulistas, feitos por Fried doze minutos para o fim úL!ma hora, substituiu

2, Heitor e Amücar. quando Bianco, ao escorar Nilo e se -evelou, razendo
um centro, bateu QU teve dois dos nee tentos guaria-

A PRIMEIRA VITO'RIA a bola contra o braço. O barmoe,: contra nenhum
juiz, Ari Amarante, apitou dos paulistas. Foi o prtllo
o penal. Os Jogadores pau- qUe revelou Leónidas.

Em 1924, os cariocas listas não acarararr» a' de-

obtiveram o titUlo vencen- cisão e o préuo ficou pa

do o prêUo por !.xO. Este rnlizado. O árbitro man,

DI�mmIIJ7LD
�om �ois astros �a Pelota dan�o

a�Ow, Walmir e Ronal�o
: [m�ataram �liaran� e Grurn�a [�x �J
Afim de dar combate ao da deu por encerrada a FAZ VIBRAR A TORCIDA

Guarani a equipe do Gru- primeira etapa. TRICOLOR
tinhn F. C. seguiu dom in- Apôs o descanço voltaram Eram decorridos quarenta
se último para Palhoça as duas equipes para os e dois minutos, quando um

com suas equipes de tttu- quarenta e cinco minutos tiro de Flda chocou-se con

lares e reservas. BOjl assís- tmaís, com duas alterações íra, as costas do centro mé

têncra compareceu ao es- uma em cada equipe. No etc local. O juiz mal colo

tádíc do Guarani para pre- Grutinha, saiu ELY entran- cado deu falta. Foi feita a

sencíar o encontro, que de- do NILO, no Guarani en- barreira e Valmir preparou

-enrrolou-se de maneira trou ELMO na lateral es- re para bater, autorizado
sensacional. Fazendo com querda.

Novamente voltou a pres
sionar '0 Tricolor do Estrei
to onde Valmir e FIDINHA
alimentavam seu ataque
pietassem com acerto.
sem q_ue os atacantes com-

que a assístêncía presente
vibrasse entusiasticamente
com jogadas espetaculares
principalmente par parte
ce dois verdadeiros craques
õa pelota, Valmir que atua

'la com a camisa 5 do Oru
tinha e Ronaldo com a ca

misa R do Guarani. Crnks
sobejamente conhecidos in

clusive na Federação Cata
rinense de Futebol.
Ao ler inicio o préfío ti

nha-se nitida impressão
que o oruunba venceria a

partida com relativa faci
lidade dado Impacto com

oue seus atlétas se lança
!'am-se a lutá. Durante 15
minutos mais ou menos fo
�-am donos absolutos da

p2.rtida. só não lra.duzin
do no pla.car s'ua superiori
dade por falta de sorte de
seus :.ltacantes principal
mente o Comandante lIugo,
Que perdeu duas cbances
ele 'ouro para abrir o escOl'

J·e.

rOM JOGADA ESPE'I'ACU
I.. AR DIRCEU DEU UM
GRANDE SURTO NA TOR
CTDA DO BUGRE DA PA

J.m:�·çA
Decorl'ido 17 mint'tos de

jogo c!uando VoJmlr esten
dcu n pelotn. a JIClinho pe
la mcia esquerda. êsLe após
bater !-leu mal'c:1.dor ahl'iu
na ponta es(Juerda para Dlr
ceu que, pas�:mdo por to
da. dereSfl do GU:1.r:1.nl atI
rou violentalnente na tra-

Talvez o susto tenha acor

oudo a equipe local que
pa,ssoau a preSSl'mar a me·

ta de Carllnho, que com ót!
lnas defesas mantinha ln

colume seu arco. Com equi
Hhrlo do jogo começou a

�\l1bir de produção a equipe
(10 Guarani onde desponta
va o crake Ronaldo, cstJ'ela
máxima do Guarani, que
tambóm só não abriu o mar

cada!' por duas saidas es

petaculares do' Arqueiro
Carlinho que arrojando-se
a seu pés, conseguiu evitar
a queda de sua cidadela.
Já então não sabia quem

,

vencerin a contenda pais
j0fitavam de igual para Igual
com as duas defesas mar

cando bem os ataques.

MAZINHO. GIGANTE NA

DEFESA DO ORyTINHA

Quando cresêeu de pro

riução a equipe do Guarani

ftUe passou a pressionar a

meta do Orlltlllha a defesa

GUARANI ABRE O ESCO
RE POR INTERMEDIO DE

SEU, MEI'( ES.QUERDA
Quando era malar a pres-

são do Gr-utínha num con

tra ataque rápido o Gua
rani marca o primeiro gol,
Ronaldo conouziu bem a

pelota até a intermediária
Tricolor entregando ao

meia esquerda que atirou
VIOlentamente vencendo o

Açqueiro Carlinho_
Não desanimaram os co

mandados de OSMAR que
lançaram-se em busca do

empate.
HUGO APÓS BOM TRA
BALHO DE NILO EMPA-

TOU O COTEJO
Com uma jogada que te

ve inÍ('io na defesa tricolOI'
com pas",�s de pé ('m pr o

Grutlnhn conseª,uiu o em·

pate.
Ma�lnho desfez um ata·

que cio Guarani enLregando
a redonda a He!inho, que
P,lS.<;(IU imediatnmenLe a

;1:JO, este após driblar dois

ddver.�árjos. cruwu no Co
mando do ataque a Hugo
que, de' pé eS(Juerdo atirou
de primeira empata·ndo a

li"rtida.
Com este gol, cresecu ain

da mais de movimentação

desferiu um pelotaço no an

gulo esquerdo empatando a

partida de maneira espe-
t ncular, fazendo justiça as

'luas equipes que tão bra
vamente lutaram dur-ante

os noventa minutos. Após
este lance nada mais pu

deram rezcr as duas equi ..

pes pois estava por esgotar
o tempo regulamentar.
Bane dirigiu a partida

com atcacãc destada erran

r'c apenas nos dois Iancea

já c-sentes acima.
A equipe do GRUTINHA

íozou com: CARLINHO 10

CA�LINHO 20 OSMAR VAn
!',11R MAZINHO HENRI
QUE E HELINHO ELY DE

POIS NILO FIDINHA HU

no E-DffiCEU.
Na equipe do Grutlnha

destacaram-se em primei
ro plar:o VALMIR que foi
,junt.amente com RONALDO

tio Guarani as duas figuras
máximas da partida MAZI
NIlO FNRIQUE FIDINHA E
DIRCEU.
A Oll'f'torla do Grutlnha

rl(l'avt's do M'U Presidente,
$f'Jl:'tstlflO Carpes, a!!;radece
:,,0 Gnfimni F. C. pela óti
ma acolhida que deu a sua

f{lulpf>.

COMO NASCEU O
'CERTAME

O campennatc brasileiro
nasceu após a experiência
feita com o "torneio" das

setecõss em 1922, para res,

tejarmos no fu:ebol, o ano

do Centenário e a fim da

C.E.D. escolher, mais tarde
os elementos que iriam

compor a seleção brasl

letra para o campeonato

sul-americano Que se efe':
tuou no RiO.

SO' NO RIO

Logo na primeira disputa
oficial, em 1923, Os paulis
tas e cariocas foram os I1_

Na primeira partida, em

1923, os paulistas vence

ram por 4xO. Curioso ê que
rlêvídc a um desastre de

trem, vários ases de São

Paulo ficaram em Mogl,
entre eles Fotmlga. Por
Isso o ataque paulista ficou
acéfalo. N.ecO teve que jo_
gar na direita e Feitiço na

ponta esqUerda. Mesmo
assim, venceram os Pau
listas por 4xO.

COM DEZ JOGADORES

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

Foi marcado para a ma

r;hã de domingo mais um

ensaio coletivo, da seleção
de basquetebol da cidade,
oportunidade em que o ;trei
nador Airton Thomé de

Souza, estaria realizando
uma sêrle dc observações.
Contudo, o coletivo nflO foi

lEvado a efeito em vlrt.u

de da falta de compareci
mento dos atlétas. Apenas
Torrado, ChiJ'a e Machado
estiveram no cstádlo da

----"F�CI,
Vai Ser Iniciada
a 'Temporada
de Vela

Continuam quafle que

diários os ensaios para o

l!rande desfile de abertu�

1'11. dos II Jogos Abertos de
Santa Catarina. O progra-

lima renresentação oficial

mador do roteiro sr. Teseu DO público em plêno está

Muniz, vem dedicando es-
cio da Federação Atlética

,ecial ateJl.ção para o caso, Catarlpense.
.

.

ensaiando \ constantemente
com as alunas do Colégio
Coração de Jesús e Institu
to de Educação Dias Velho,
que serão as porta-bandel-

Drntro de mais alguns
dias seri Iniciada a tem-

oportunidade em que todos

os barros dcvf'rão partici
pa!' tanto da classe "schar

pie" como da classe "Llgh�
tining".

Automóvel
Para NUzo

Voltará a se Reunir Amanhã a c,C,0.

o prélio, com as duas equi- parada de vela da tempo
pes procurando desempatar rada com a t.radiclonal RE
l\ porfia, com a equipe do GATA DE ABERTURA,
Grutlnha jogando melhor
co que a do seu adversário
que lutava para não perder.
Quando todos esperavam

que o Grutinha desempatas
�e a pal·tida, o Guarani f<lz
c segundo gol, quando a de
fesa do Grutinha parou re

clamando impedimento que
na verdade existiu pois en

tl'a,'am frente a frente com }\�L��ias procedentes de
::> Arqueiro Carlinho o meia. Cricimna nos informam
esquerda e ponta esquerda, que a diretoria do Esporte
este não teve dúvidas ati- Clube Metropol, acertou
rou marcando o gol de de� detalhes para a renovação
sempate. isto aos trinta e de contrato de seu centro
nove minutos. Toda ator- :"vante Nilzo, jogador dos
cida do Guarani vibrou de- mais cobiçados por equi
;l1oradamente festejando o .. !-les do futebol gaucho, es

�ool que para eles seria o pecialmente. Nllzo, renovou

da vitÔria. por doi>; anos, tendo rece

VALMIR APROVEITANDO bido um automovel como

NOVO ERRO DO ARBITRO presente a título de luvas.

Para tratar da escolha
da nova data para a rea

llzação dos II Jogos Aber

tos, voltará a se reunir

amQnhã, na sede da Fede-

.To�os Abertos de Santa Ca

tarina, Que poderá ser o

dja 22 próximo. sexta, feira.
nuando o públ:co dever.;'
ficar deslumbrad'l com o

desfile de ahel'turQ.

O treinador Airton Sou

za, inclusive, deixou de se

apresentar no estádio da
PAC. deiXando' transpare·
ceI' que como na qualidade
de militar, em vista da si

tuação política do pais,
não tenha podido se au

sentar da corporação
que serve.

Prossegue 'o sr. David
Gevaerd no seu trabalho
de confecção do carro ale

�órico que puxará o desti
le inaugural dos Segundos
Jogos Abertos de Santa
Catarina. :Pàra dentro de
breves dias, espera-se que o

conhecido homem de nosso

carnaval-arte, dê por encer
rado os seus trabalhos,

Na próxima reunião da

C.C.O. além do estudo pa
ra a nova data dos II Jo

gos Abertos, será olhado
rom carinho o caso da reá-

32.0 BOLETIM

rola de Aprendizes de Ma-

rinheiros, encontra-se à

revés dos paulistas foi de- dou CObrar o Penal. sem

vida à ausência comp�)ta o goleiro TuUi estar na

dos seus ases do=Paulísta- mela. Este. foi o tento que

no, que, questionando com ficou sendo como o da O veterano atacante.
a Apea, nesou os seus ases vitória dos cariocas. Os 'I'eíxeírfnha não atuou na

(Fried, Mario, Sergio, etc) paulistas, porém, perderam tarde de domingo frente
Ademais, não pôde jogar por desístêncja, ao Paula Ramos, razão

��i�:::s A:U�;��;tO�a c��� _

ELIMINADOS ;;t:��: p��c�:r%�S R:�a��
trabsferência, do Cor ln, [Iara o esclarecimento que

thians para o Palestra. Tum, Reitiço e Grané, se fazia necessário. rnror-

Recorreu-se a Gamba 1 o
foram eliminados; outros maram os mentores do'

pará centro médio. Outros
como Amilcar (o cattêo), tricolor brusquenae que

_ elemeíltoS nada puderam' roram sUsPel1S0S - e 1':1- Teixeirinha permaneceu

fazer na pôsto dos ausen-
narmente, houve J)€r-dãà em Brusoue por se encon

tes, e dai, o revês. Nilo fez para todos.. No Santos, irar fortemente gripado.

o ten� da vitória cario- grêmio de Feitiço e TufrJ ..--------

ca.
houve forte agitação.. A

�pea. por motivos politi_
cas da cisão, apoiou o cas

tigo, o diabo ..

DOS CARIOCAS

O 1.0 DESEMPATE DE

CAMPEONATO

Mil novecentos e vInte e

cinco foi um dos tIlãnicos

campeonatos de todos os

trmpos. Os cariOCas lan_

:;,ram, então, o cf!>lebre
-nbinado Fia x Flú. O

paulista foi cm Peso,
"'_ s Os guanabarinos es·

am muito melhorados.
.0 foi passivei ir além

um· empate de Ix!. Por-

.nto, marcou-se o desem

ate, sempre no Rio. Nes·
.... infernal partida os ca

'iocas venceram por 3x2

e se tornaram bi_campeões.

O TENTO "CINEMATO

GRA'FICO" DE 1926

A desforra paulista deu

s!'! em 1926, sempre no Rio,
numa SÓ Peleja. Desta Xez
Petro então experimenta
do, levou o "onze" à vi_

tória. Já havia a cIgao

ApeaxI,af. Portanto, ne

nhum jogador do PauU�_

tano fez parte -do XI. Mas

então, a Apea armou um

trio central incrivel. Hei

tor, Petro e Feitiço. Os

lpau1l5tas' venceram por
3x2. Todavia, Os Caducas

contestaram o últiml() ten
to. Exibiram uma fita on
de pretendiam aparecesse

uma fala de goleiro do

Rio antes da !laIa entrar.

O gol ficou conhecido co

a "tento cinematográfico".
,;" arrelia nao foi peque

na ..

LEITE DE CASTRO X

PASCOAL

Nalqueles tempos, não
só o úniC() �ogo final era

no Rio Como. também, o

,juiz era sempre carioca
Leite de Castro, era espor:
tista "gen:'Jemam" foi es

colhido em 1926; ali, o

Muito embora o campeo
!'lato brasileiro de futebol

tenha sido transferido ofi

cialmente, confórme tele·
P.'rama recebido pela F.C.F

pro.�seguem em ritmo ani
mador as obras de refór
mas do estádio dr. Aqolfo
Konder, da Rua Bocaluva

I?entro de breves dias a

Ninguém esperava pela's ��C:S, cer:���:: ��n�:� ��
�l���me:ur;�;np:��ç�s "::� visitarf'm em conjuntos as

Ihor de três". No primeiro ��:I�� �����:�nc;;�a d;.C�;�
-jogo, no Rio, os paulistas � _

venceram por 4x1 Culpa_
ram o juIz ... Os' animos
excitaram e o fogo da pai_
xão partidária chegou
auge.

'A MARGEM

Em 1928 Ihouve a reação
paulista, contra .. tudo e to
do�. não se Inscrevendo a

Apea no campeonato dp>;�.p.
ano. O certmme entã�
"morreu". A Apca queria a

mOdi'flcação dns regula_
mentos·

SURGE A "MELHOR
DE TRES"

Em vista da Insb;tência
da Apea. a CBD re.<;olveu,
para 1929, \modificar o re
j!ulamento da final. En_

tii.o, parl\ poder-se dar
uma partifla n São Paulo.
foi Invent:l.da n "melhor
de três", eom a condição
do primeiro 'jogo Ser no

Rio, o segundo em
-

São
Paulo e se o terceiro fosse
neceflsário, seria obrigató
rlam'ente no- Rio. A Apea
concordou.

,!COMPLICAÇCES
4.11. PARTIDA

.\ 4.'l. PARTIDA

Os pl\'Jh:tas per(lem o

terceiro Jogo no Rio, e por
I!I�(J. t()r'·ou-se necessãl'lO
o (le!,(lmpatê, com uma

4.', J)!l' t·lêl>.. Os 'guanab.:;.!'i_
1'.;;.,. pt.rél:-;, não queria'H
ir a Sã!; Paulo. A mUltO
cu:õto a CBI) os convenCD:..

JlIlgcu-�e (iue surgiri,1ll1
graves :!lCWentes, maS :...u

do correu em santa paz.

!�JN(-.H.!::!·M TOCOU

a:isposlcão dn. Comissão.

Os enxadristas catarinen
ses especialmente 05 Flo-

1'ianopolltanos, continuam
em at�vldade vl.!tando co-o

lher ..el1saclono.l triunfo
dentro dos Jogos Abertos,
inclusj'l'e denotando a re

presentacão de Joaçaba,
con�lrlp>'ada favorita nesta
ml"dn1ldilde. Todo empenho
do.� nn.�scis representantes
vem ""ndo notado'no aper-
feJ" .."., ento das jogadas
no>; ; os-trelnos que vêm
realhando.

A Comissão Central Or

ganizadora dos II Jogos
Abertos, dada a receptivi
dade da notícia estão mais
do que nunca empenhados
I"m trazer até a capital do
Estado, a senhorita Vera
Maria Brauner Menezes,
Miss Brasil nue pnrticIpa
;';a da abertura inaUflural
do Desfile, além de fazer

Diversos elementos llga·
dos aos II JogOS Abertos
de Santa Catarina, deverão
"lajar para os Municípios
que pc.rtlciparão, da gran
diosa ollmplada amadoris

ta,( devidamente creden

ciado, onde tratarão junto
as autoridades locais, da
"inda da delegação até

Fpolis, isso tão' 10gb ter

nline a crise por que alJ-a
,'essa o pais.

Há possiblllda.des de Fpo.
Ds, nas categorias de Bas

quetebol, Voleibol, Futebol
de Salão, efetuar uma

série de jogos treinos con

ha Palhoça, por exemplo,
conforme já se verificou
('om Santo Amaro. Os di

rlgentes das diversas mo

dalidades .esperam

su!!J Aguip
:l JVldad'''•.'''1i\tti\i�Ii��

Teixeirinba
� Ausente

Cerlame Paulista
Prosse{!ulra o campeona

to paulista de futebol na

!'loite de hoie com a rea

lizacão de nuas partidas. G

Santos, líder atual do
camneonato dará combate
ao Juventus em pal·t.ida
em qu" anarece como fran
co vencedor. Enouanto Is
"o a Portmwês de Despor
tos tera pela frente a Es

PC'l'tiv'>, da Guaratinlluetã,
(lHe ocupa a quarta coloca

_qão.

Reformas no

Estádio da
Bocaiuva

E ..

Lênio
Recuperado
o Conhecido basquetebo

lista Lênio, sofreu séria
gcidente da quadra da

FAC. quando chocou-se
... ioÍentamente com o d

n\ento da. quadra, ferindo
:l cabeça.
Socorrido e transportada

para a Hospital de Carl·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



fôr�a 'Amia�âs' "�aõ 'tuno
I

o MAIS AMTIOO DIA:O DE SANTA CATARlhA n n I'! " O !I O r O n n r e s s oFLORIANÓPOLIS (Quarta-Feira), 6 de SETEMBRO de 1961 � Ir U b U

As M e t a S Catarl"nenses ;::��I:d;��::n�fO�"
ma: - Compareceram on-
tem a presença do Ftesi-
doente Mazzili as 10 ht'tas

�:!::z��� s:U��;mn::o�s� e 30 minutos. estando tum-

tudo de Santa Catarina? Os bém presentes Os Minis
tros da Justiça e o Sr. Ar

cebispo de Brnsilla, os Se
Ilhores Ministros da Mari
nha, Guerra e Aeresnàu.
uca.
O Ministt'o da Guerra,

Marech!ll QdIHo DeIlY�,
declarou-se credenciado

1
pelos Ministros Grun Moss
e Sílvio Heck, assegurou o

seguinte: LO) As '"Fôrças
Armadas aPoiam e preatí
giaJ.:· integralmente o Pre
siden'e Rnnlerl Mazzlli;
2,0) As Fôrças Armadas
dão todo apôlo ao COn_
gresso Nacional; 3.0) As
Fôrças Armadas dão todo
o apôic e acatam a delibe
ração do Congresso Naclc
na! com a prom\llga�';';o tla
emenda ccnsutucrcuat. que
institui o '1istcma pnrla,
mentar de gnvêrno. As
Fôrças Armadas asaegu
ram as garantias necegsá
rias ao desembarque nesta
Capitai, nesta data, ao

Presidente João Goulllrt, u

sua permancllciu em Bru
snta e a sua investidurll
na Presidência dil Rcpú
blica. Os Ministros da Ma
rinha e da Aeronáutica Ca!
lando sUfessivamenle COI1-

firmara:n as dcclaraçõ�s
do Minb;lro da Guerra.

RIO - O Exército anunciou, ontem, novo deslocamento de t'opas no sul do
país, O 2,0 Batalhão de Infantaria Blindada embarcou em dois trens durante a madruga
da. Ao amanhecer também se deslocou para o Sul um contingente da Vila Militar, Na
cidade, porém, a situação é de plena calma. O aeroporto do Galeão teve seu policiamento
redobrado.

I
(Especial para O ESTADO)

ADAIL MORAIS 1

Em torno da idéia central do entrosamento e da

Iluta comum pela solução dos grandes problemas dos

ues Estados do Extr�mo SUl,. ríOgra�denses, .catarinenses e parnnaenses vem tenoo repetidos encontros, de

que sera justo esperar frutos benéficos. Mais de uma

vez, escrevendo, proclamamos a necessidade de que os

Iüotecos mais meridionais se entendessem me.nor. uniu
CO-50 na iniciativa fecunda de trazer para a sua área

malares Investimentos, mais riqueza e mais prosperi
dade. No Primeiro congresso Nacional de Bancos, recu
zado no Rio de Janeiro, em novembro de 1960, não ape
nas ap!'esentamos proposição no sentido da cnaçâo do

nancc do Desenvolvimento cios Três Estados, como, de
batendo a situação de atraso do Extremo Sul em rnaté-

I ria de incremento indust.rial e- �e inv:stimentos �a Ins
trução 113, oferecemos a consideração dos congressrs

I tas dados numéricos de significação óbvia � num total
I
de USS 422.810.582,73 correspondente aos equipamentos

,

entrados no pais sob o regime da Instrução 113 e do

lüecreto 42.820, ao Rio orcnce do Su). haviam cabido

apenas 0,82%, ou USS 3.469.030,24, ao Paraná 0,36'.:",
ou USS 1.506.036,27 e a Santa catanna 0,13':t, ou USS ..

:.0;'9.778,71. Todos os tres Estados, juntos, não haviam

.eceuído síquer 1,3% do total de tnvegtírnentos!
'

O êrrc de multa gcntc foi atribuir tudo isso ao Pre

slocnte Juscelino. Ele foi ao encontro de uma das cau

SJ,S malares da falta de Investimentos - OS transpor
tes. E mandou pavimentar fl. todo o vapor a BR-2, que
nojo é uma realidade. Não :':\)1'(meia dúzta dc qullôl\�e
t.IOS ainda a serem completados entre Curitiba c Apia i

que hão de empanar o brilho da sua reaneacãc nesse

vetor. Equacionou outro problema fundamental - a

I
energta elétrica, embora não tende tempo nem recursos

J,ara atender a todos os Estadbs ao mesmo tempo. Mas

}Jura tranquUldade dos lideres do desenvolvimcnti$mo
'1acional, o Presidente Jãnio Quadros nao atendeu aos

I

[-edidos dos corifeus da pal'a!ização brasileira. Mand:lU

I p::osseguir
as obras. O que JK proj�tara em rodovias,

Ilieveria ser continuado. E vem contmuando mesmo.

olesenvoivimento - que � a douuma do desenvolvi-

j mE"nto, que e o ideal da pr03peridade nacional ç contra
, u qual, ,9ortanto, não podem ser os bons brasl eiras -,
! o desen 10lvlmentismo foi mantida., .�te porque, como

II 'dtsse o Chanceler Arinos, foi uma ideia que, "graças a

I Deus, tumou conta da alma brasUcll'a.".

l)RESIDENTE fRONDlZI DA ARGENTljNA E REITORES DE UNIVERSIDADES
COLOMBIANAS PEDEM SEJAM POUPADOS OS ESTUDANTES CU B A NOS

que não conhecem S. Cata

rina, as suas possibilidades
enormes, as suas riquezas
imensas, não acreditarão.
Mas, com as obras planeja
das, tendo mais estradas e

mais pontes, mais ctetrtct
cede c mais tratores, Santa
Catarina avançará magnifi
camente nos próximos anos,
ao encontro dos seus altos
ccsunos.

em 110SS0 caráter de 'Relio
dos res das Universidades de

Bogotá, tomamos ii Iiber.,
dade de solicitar respeito
samente a ação de Vossa
EXCelência em Seu favor,
convencidos de que o ges
to humanitário t·eria gra'a
repercussão no coiltlnen-

BUENOS AmES, 5 (A. e de dOiS sacerdotes que
P) _ Uníndo-se no movi, também' estão ameaçados
menta que ecoa em tôda de ser manados apos jul-
a América Latina para evr. gnmento sumário.
tar novos derramamentos Igualmente os reitores
de sangue em Cuba, o pró- das uniVersidades eolom
,prio Presidente Ar�uro menaa sLuadas em Bogo_
Frondizi dlnglu_se ao reg!- Lh. se nmgrram ao regime
me cc Filiei Castro para castl'lsta com igual peuido.
lhe pedir que respeite a OlZ a mensa:e,em' telegrá
vida dos estudantes CUDa- nce enviada pelo s-rest,

nos, incl�sive do dirigente cente da Argentina ao �re

•
estudantil Alberto Muller, slden_e cubano Osvaldo

t
Do'tlcos: II I

(urso de Hema- d�'�:E"J):: doAr:::::a�
I I· apeio para Os Sentur.entos I'O ogla de sOI�dariedaae huma�a I I

O prestdenet do Centro do governo de Vossa E'X-

de Estudos do' Primeiro
'

cerencíe a fim .de requerer. �

Distrito Sanitário, Dr. Blo- ��e r::r�es: a!���!n�e:.e�� MOSQUITOS

��i �����d pC:I�U;!: a ��� nder unívereítano Aioerto
Por 7n:Z��!�:��=�:c:a�

fixada, o Curso de Hema- ���\��o: �u:OI:e���e�:�:�� laborar para a solu,Ção da
tolcgla que deveria se- mi.

dos por !.ribunais revolu- grave crise instalada no

���rr:�Os::l� �����eí�I���� cionérios. A aceitação, por �;!d/;�c:���� ��:t;se ;:��:
Secretaria de Saúde e A�- �:r�c��e:�:e,'r��s!e ;:��: definidores do atual estado
sistência Social. de coisas, provocados por

c,.aAdanoo'pao�tautn·am'",'n·,_,a.nun- ����c:��:: dOa ��vp�oe �� uma simples opçáo de mi·
•

_ nOria, isto é, a simples dis-
C'ordlincia de um grupo que
7Ião vai "com a cara" do
Sr. João GouIart, não pode
Temos nos furtar de ressai·
tar o ú'timo ac011tecime7ao
rebelde, invocado pelos avia
aores da chfl'mada "opera
ção l1UlSqyito"_
Os circulos militares. ten_

tmn desfazer as notícias da
pretenciosa atitude de al

puns oficiais da Aeronâuti·
ca, que no aéreoporto de

Brasília, impediram o em·

b�rque das autoridades
I
ci

VIS que demalldavam pW'a
Põ/'to Alegre, onde integl'a
riam a comissão parlamen
tar, para a posse do Sr.
João Goulart na Capital Fe
deral.
tste grupo revoltoso, fi o

mesmo Que fêz a baderna
de Araaarças e a de Jaca

tfiaganga, e que mais tarde,
recebeu como prêmio pela a

insubordinarão, os louros
de uma anistia, acompanha
da de garbosas promoções.
tste orupo, que ao nosso

ver, não agiu assim, tão só·
zinho, não se conformou
llem com a deliberação do
Congresso Nacional, que
mwt momento de estado-de
-SitiO. de-fato, vestiu no

Presidente constitucional,
lima roupa de Rainha da

Inglaterra, ou seja, delf-Ihe
(J REMtDIO SALVADOR do

parlamentarisl1!o.
Apesar de ficar constata

do que o Poder Civil não a

ceita um golpe militar, Que
a população, embora não

possuindo armas, tem ainda
a sua livre vontade de com�

buter os atentados à Carta

lJ.1agna, com o seu vozeiro,
com a paralização do seu

trabalho, os maquiavfilicos
aviadores insistiram com

lima nova baderna, uma 1l0-

lia intent'ollU, só por4ue
também "não vão com a

cara'l do Presidente. Isto fi
democracia? Isto é o respei
to à Constituição? E a de·
cisão popular onde fica? De

que valeram os resultados
das eleições presidenciais?
Serú que o 7JOVÓ foi coagido
;pelos candidatos Jânio Qua_
dros e João Goulart?
Ainda bem que os Minis

tros militares, cõnscios de

que existe realmente uma

reação contra as prepotên·
cias, Os abusos, que existe

muita aente que defende a

legalidade, taparam a bõca
60S baderneiros -,- e estes
:'!7n e que são 08 "bademei
;-os" _, possibilitando a pos
se do Presidente Constitu
cional. Sr. João Goulart.

A crise, como uma ferida,
ainda mantém aberta a caro

::leOSe;;a:gf�:·7i�:��UPo��::ã
os remédios primeiros, ou se

entrarâ 110 processo de cica

trização.... Veremos!

govêrno argentinos."
Diz a menaagam

reitores coromcienos
presíoente de Cuba:
"Preocupados com a no

tiela de que hoje se tnt,

(tiara o �ulgamento de Al

berto Muller e seus COIU_

panheiros untversttéríos,
te."

Jéan Michel Couderc, en
genheiro francês, visitando
recentemente o Estado, a

pontava as suas possibili
dades, no campo da pesca,
ela exploração florestal ra
cionalizada, do aproveita
mento da pirita, da produ
<::"0 de refratários, do pró
uno Incremento dasnona
trucões para moradia popu
lar. Na realidade, homens
que traziam projetos e dis
posições ravoráveís de gru
r.os estrangeiros. quase

:;çl�lpl'e ficavam entre Rio,
aêc Paulo e Beio Horizonte.
NO momento em que as ad

n'uüstracões locais soube
�(dll criar as condições de
r.pólo a novos empreendi
:.,entos, eles procurarão cer

tamente o Sul do país tam
l}ém. A Alemanhar a Fran

çr•. a I+ália, a Suíça, da mes-

��l�I:::.m�r:uefei: ::ltt�:: I'-C-O-'I-.-.-G-O-S-T-O-S-O....investimentos no Brasil. !' U li

���oqU�i�� C��lal;a��o�;�r� O C i\ r- É Z í TO
Aiegre? É que os caminhos

�------

nlio lhes estavam bem a

Jertos. É que a campanha
t!Ó desenvolvimento não re

cebera ainda, nos tres Es

tudos, a consagração mere

cida. Quando, pOI'em, se ou
ld::m os cata1'lnellses falar,
hoje, cam tanto entusiasmo
rias "metas govel'namen-

luis", é que uma nova men

talidade surgiu, dec�dida a

enfrentar as dificuldades e

('s atrasos e trazer tambem
para o Sul Brasileiro mais
n,allzações, mais recursos,
mais equipamentos, mais
t>quipamentos, mais prospe
:idad�!
rsse sentido maior do que
vimos E. 04vimos em S. Ca

tarina, em torno da .obra do
Governador Celso Ramos.

,Ladrão age' nas

barbas do Oiretor
do FBI

Os norre-amcncsnos nào
sabem corno classificaI' es
se jovem anônimo que su
bitamente tornou-se popu
Iar nas Estados Unidô.,;:
Se como um grande hu
morista OU um grande Ia,

drão.
O episódio ocorreu há

dias. J. Edgar Hoover; fa
moso dire.or da não me

nos ia.l.l(}sa FBI. esteve
Passanao uns dias de fe
IIas na CaUIOrma, hospe_
dando-se num hotel de
La JoHa Foi Quan(!o
aconteceu' a coisa mais

emoaraçosa qU� lhe poc.ia
oCorrer.
Diz o proprietário do ho

tel QUe, a nOite, qUando
Hoover es_aVa já reCollú
do, um ladra0 mUito JO
vem apresentOu-se de ar
ma na mao pel.1ante ()

caixa do hotel e pediU to
elo o dmhelro guur"ano.
Manltntm a mais corre.a
calma. O caixa, assustado,
passou-lhe nadH menos do
qUe 35 mil dolares. O jo
vem ladra0 <iesaPareceu.
No dia segu.inte Hoover
soube aa história. Nao se

mostrou bem hu.T_orallo.
Mas provàvelmente <llvcr

tlu-se, no intimo. Fol a

pior peça que lhe poderiam
preóar.

O ULTIMO GOLPE

! :,::;.:"�::::::::��:::�f?v��:"���: .:::���:,:��:.�;��
I
"v",.n.

"", . ."..0, pelo povo, sucesso\,' do Presidente no caso

ce �"'ba, :>u.. ,,::ll�e Leve seu hlanaato re::;ptl1LaaO graç�

a VullLaue mqueoranLável do povo brasuelro_

J!< c",�t! U"l OV" t!j.II<>uUlvS 11ll:U.s a"",lU .....aOOS de nossa

I
hlsLu,.à p"u�."I:I., l.!V';:) lual\;tI, o lLlll ou Cl!,;IO de

..

goJpes

c 1)" ... ,."" ...Ull" 41.1l�, l,;uullJ ]a�a11Qade Inseparavel do

'.lh)U"'''t:oyvnJ;j"eOLO, tem a;:;30,aoo a JUllenca La.�lna.

ue...alllUS oe ser repuoJiqlleta. l"'O;;SO 1'egllne pouLi-

I'
:0.�,� ,��::.::,;_"

.."a na"",a" ond, a "mad' du po,u

I"IU".u c, por.anto, que rendamos nossa patriótica
!Jor"'::llU ....ern ao herol da lesisttllleia c.ívica, ao. bravo
'"JVt.<llI:l.U.,Jl' J..,eunel Br,zOla {' seus lmstL'es auxiliares;,

I
2;0 ,,0.11..,1"..,;;0 sU"LeULa"ulu da 1e�I:l..1I0 ...ue, u n...u 1he(l.� ...

i �;:a�.,Ja�::ll�I�IOM::h::r:z�o��: �:a�s�:r����r�d���: I
cebHipo D. Vicente Scherer; ao Presidente João GOulart"

por sua serenidade, lilmeza e deCisão e, de_modo.assi
ualado, ao veicuLo dessa jornada de redençao naCIOnal,

1 RàdIO Guaiba e demais emissoras que, l.lltegra�do a

IVoz aa Legalidade", t�zeram. �ibrar a alm.
a naclOnal:

l\Iesta hora de jubilo, facilmente esquecemos as

apreensoes, as provocaçoes, as olensas e mjurias que

!:Olremos, para só nos lembrarmos do quanto crescemos

no concell,o d,os demais povos e, pela confiança de que

110S tornamos credores, qU<,.?LO Isso nos ajudará a ju

oular o polvo do subdesenvolvimento que ainda luta

�olr tolher os nossos passos lIa senda do progresso, da

democracia e do bem-estar social.
.

Entretanto, se nâo devemos cultivar a lembrança
d3.S humilhações, com ódios e ressentimentos, que isso

t.eria o germe da discórdia, não podemos deixar de ter

[.empre presente que uma opinião publica esclarecida

e a decisão resoluta de IIberdade são armas capazes de

debeiar quaisquer golpes e sedições.
Espero poder focalizar alguns aspectos do episódio

histórico que estamos vivendo.

Por ora, quero apenas congratular-me COD\ o povo

)rasHelro, sem distinguir Povo de Forças Armadas, que

l-fis e militares compoem um s6 organismo - a uni-

ctiar: de Educação, de Apa
�·E:lhamento da Justiça e Se

gurança, de AssistênCIa aos

Municípios, de Saude Públi
ea, de Obras e Equipamen
tos e de Desenvolvimento
P_gro-pecuàrio e Industrial.
'E isso, em verdade, uma re

forma agraria. Se, a par
dê,e<;es projetos, S. Catarina
Ílver o Banco Estadual de

Desenvolvimento e o Banco

Regional de Desenvolvi
mento; se tudo isso funcio·
!w.r com .força e ímpelo sa

dio e fecundo; se mesmo os

homens que estiveram do

(outro lado na luta eleitomJ
de 3 de outubro, levarem
:ambem a "contribuh;ão do
�t-u patriotismo â obra de
Celso Ramos, quem poderá

Tenlaf;va para
evilar posse -

ato de' loucura
SALVADOR. 5 IUPI) _

"Qualquer tentativa para
f'vitar à posse do Sr. João
Goulart sera um ato de re
matada loucura que merece
Cl'ontal cor:denação do povo
brasileiro". - Essas as de

clarações do .... Governador
Jurací Magrlhães a U.P.I.
Acrescentou o Governador
J1.<raci Magalhães .que toda
a Baía se oporá a qqalquer
ntitude que esteja em desa
cordo com os sentlmentos
democrâticos do Brasil.

Em recente estada em

E'lorl.anópoIls, na compa

�,hia de um grupO· de gaú
chos que, sob a chefia equi
!dll'ada do titular das Fi

UfUlças do Rio Grande dn

.sul, ali foram debater prO

blcmas fazendários comuns

aos trcs Estados do Extre

mo Sul, pudemos sentir de

;::'ct'to o toque, o sinal, a t6·

nica da administração Ce\

&0 Ramos. Tendo feito a

sua campanha num sentido

Cl'ainentemente- planejadOr
,'técnico. procedeu a um

vHdadeiro levantamento
..
(\ ..s necessidades catarlnen
� ..s. Preparou-se para admi

m"trar dentro de rigorosas
linhas desenvolvimentistas.
}\io momento, transitam no

Legislativo do Estado dois

,,"j,tas de ;mpo,tanc;a ea-

� DI'�"'CUI'SO �e K�rus�c�ev fazpital: a lei de uso da terra "
e o plano de metas do go-
verno. A reforma agrária
Iâio colhe Celso' Ramos de

surpresa, porque o seu pro·'

jeto para raclohalização do

t � � R f
I

�
,

w;o da terra já está em

�umeD ap a ou a e e U�la osmõ.o� dos parlam,cntares do ti
��;:;��;n�: �;��t��ud����; U
�m'l�:�I;ald�eP�����an����;� BERLIM, 5 (AP) - A futuro prôxlmo, tôdas;l� igualar a corrente de 1953

corrente continua de \'e� possibilidades de fuga. Quando os alemães orlcl�·
a ;.Im de que se mO'diflquem
q6uele� paupérrimos índi- �;:����a pr��:����s ,;�� deN� ;��:s,:r;� ::ÔS1��.it: ��:=I�: �������7a.e�n���Il�
�;=n���rosjn:e:t�;�:��� I��� me n tau extraordinârin- proporção de refugiados silo de refugIado.s e nor-

plantou-se em São Paulo a ::��e �i��i��ro q��l�S::�� c��!ac;r::d�a�e�:e��� f:! ::lm;o��: �i'�:na�.umeroSo
�1�:�ua�:O!:!ti:��:e�:? in:��� advertiu Que concentraria

blvez haja aceitável expli- �����dsesruss��;t��e�:��t:!�
����Zt:;��� l�:' P�����i� ras da Europa OcidentaL

l'ul"gir em S. Catarina in- 1.1�� ma�:��e(!e 2:ri�I��:is�
=l�ls��:!:���;�e�at:sà n�:�:!l'� Inscreveram-se nO Centro

l)l'oduçüO da celulose e d,) de Recepçáo de Mariell-

uapel, se é dos Estados mal:; fdde, na Beri.im OcidentaL

florestais do país? Outras centenas de refu-

Seis fundos vai o Estado giados entraralll na cidade
selll inscreverelll-l;e.
O gl'OsSo do êxodo �c

põs em 'n:archa Pouca ae
pois da transmissão do
dl:;curso de Khrushchev
pelas eS:ações de rádio t!

televisão. Em seu discurso
de on tem, KhrUshchev pe
las estações de rádio e te

levh>ão. Em seu discurso
de ontem, Khrushcllev re
petiu sUa ameaça de, assi.
l1ar Um �ratado de paz em

separado cem a zona

oriental da Alemanha e de
dar por terminados Os di
reitos das potêncills alia
das na Berlim Ocidental.
Os funcionários enCarre

gados dos a!;sulltos dos re_

fugiados nes�a cidade acr_e
ditam em oue o discurso
fie Khl'u�hehC" t� c o

Marinha acatará
Ato Conslilu

ciona!
RIO, U.R.G. E.) _ Rea

in'mando sua determinação
dp, respeito a atitude do

Cnngresso Nacional, a Ma
rinha se manifesta atmvés
da seguinte Nota Oficiai
d,stribuidao a poucos instan
tes pelo Gabinete do titular

daquela pasta:
"Diante do noticiário re

la ti vo a ação de celtos ele
mentos pertubadores de im
pedir a posse do Sr. Jóão
uoulart na Presidência da

República, o Chefe do Esta
do Maior da Armada decla
n'_ que a totalidade de Ma
rinha não compartilha de

�de naclonal.
Conóratular-me com o povo brasileiro, com o.s seus

1eres, sacerdotes, politicas e soldados, pelo edificante

emplo de matmldade politica e de união, na luta

ntra o inimigo comum - o golpismo.
congratular-me com o l)OVO brasileiro pela vitôria

,SOMENTE BOATO� Democracia.
tai atitude e reafirma que
ptosseguil'á no cumpl'imen-
1'0 da decisão acentada pelas
:\í)nlstros Militares para a
Latar o ato constitucional
votado pelo Congresso Na
eiollal. A nota é assinada
.TJelo Estado Maior da Ar
mada.

BELO HORIZONTE, 5 - ça Aérea. DI�I:;e mais O Co
mandante da Base - "Nua

TELMO RIBEIRO
O Comandllllte da Base
Aérea de Belo Horizonte creio Que haja nada, de

alarmante. Nao cotou aill
da inteirado da ,.;ituaçalJ.
Parece QUe há Somell lü
boato.

ouvido )lU manhâ de On

tem (leclarou que nuo ha

via recebido llenhlllU CU·

'n:unicado iiôbre o movi·

menta de rebeldia na For_

Sena mentira- negar. Seria fraqueza. Seria aeomo

<" .lção. O sr. Jãnlo Quadros, com a primeira reunião dos

( Jvernadores, realizada nesta Capital, catalizara a slm

r .tla dos catarlnenses. Do sell govêrno muito esperáva
r ::IS_ Fõra, aqui, positivo e enérgico, no estabelecer as

}:" 'Ioridades para diversas sol.úções de problemas que

tnrturavam o Estado.
E êsse ambiente de aplausos não era apenas o do

� JI. Também nos demais F.stados, onde realizara idên

b:as reuniões, o Presidente despertava vivas e palpi
t:lntes manlfestações dq apreço, neutralizando opiniões
que não lhe eram favorâveis durante a campanha elei

toraL
Mas a sua renuncia, nas circunstâncias em que se

se u destruiu-o definitivamente. Ninguem compreende
eUl�o nossa Ler ateado fogo a'J edifício co,etivo, cortado

o telefone para evitar o chamado dos bombeiros e sai

dJ ... â Í!'ancesa!
A História julga-lo-â. As melancólicas fotogmfias

ri:) seu embarque para o estrangeiro, todavia, já adian

t _lm, que ésse julgamento será severo demais para uma

1 ,o p:m , N. Õ.

��;a iS:���������sa'a abdica�tlo

Sindicato dos Empregados em Eslabe
lecimentos Bancários, no Estado de

Santa Catar:na
A Diretoria do SindIcato no,.; v,doJ'QSOs colegas ca

dos Empregados e_m Esta -'
-"S Injus_amente <.leU-

bclecimentcs Bancários, 110 dO$. •

Estado de Santa Catarina, .�eafirma. ao me"mo

tomado con'hecimento. ;ltra- tempo .. seu inteiro apôio
vés da impl'ensa e rádio. da ao respeito da legalidade,
interdição da sede de seU atrave.s da posse do Presí
eo_ir�ão do 'Rio de JJanei- dente Dr. João Belchior
1'0 (G B), fei'a Pelo Gover- ,Marques Goulart, legi'imo
Iladol' do Estado dn Guana_ rCl'esentant.e do povo bra

bara, bem como da prisão slleit·o e em Plll'ticular das
de inúmeros lideres sindi- cjaS!)es trabalhadores, elei_
cais bansáriO::i, voem de pú_ to oue foi e!1'J 3 de outubro
bHco. m:mifestal' :o.eu;: TCPÚ- d� ]960.
elio à:ltitude 00, Go�érhad()y ,. �loH,\nôpoli.�, 5 ele f'�-
1a,q_uel,e�!.�r��.b��U1�I!.I�191'0 �e ·1�61.
{'m'Pi.le§t�'�uãii Il(\;,l'lc(ladc �nrRrET0R.rA

Devo ter entrado OJ. redação com a cara um

tanto um Quanto tanto.
Na verdade, estava o;au.sto.
Os redatores chegaram-se para as ordens do dia.

E um deles quis saber qual a crise que me enfel'rus
cava os pés-de-galinha da cara que Deus me deu.

Respondi francamente:
- Já U os jornais! Já ouvi os comunicadoH! Já

analisei tôdas as últimas noticias! A crise que mais
me preocupa e ameaça ê uma crise no meu figado!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


