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Uma só Causa: Independencia Econômica do BRASIL
"NESTE Mlnlstérlo só bavcrâ uma causa a defender cões do nosso sente neces- para a tarefa inadiável de o sr. Moreira sares: cue os tenhamos de recapí., ses. Bem sei o Quanto a tu- mos de atravessar urna Ia-

_ a causa rtn independência econorntca do Brasil" _ disse sídade de colaboração e tem 1��'6Uer as nnancas puhlí , - "Não Ignoro as dificeis 1\11a1' e que exigirão deste leia é árdua e que os pro- se de sobriedade, de cuntcn

o ministro Valter Moreira Sales. o que oferecer em contra- cus e fortalecer a nossa eco- ctrcunstancuis bm que as- Ministêrio, do governo e de nlemas são numerosos e re- cão. de comedimento, mUI;

O novo titular munrrostou-so connante.na normaliza- partida, Desejamos, ao mes- r.omia se for, enfim, posai- sumo c Mlnlstêrlo da Fa- t.odo o pais tratamento ade- querem acuúrados exames e sem chegar a medidas que

cão cconomlca e financeira do pais "em tempb talvez me- mo tempo, receber e retrt- ver encontrar para o tra- zenda. Sei até que ponto de- quado, Isso não quer dizer soluções próprias, mas não paralisem o país, As p�ovj�
nos longo do cíue o estimado pelas previsões, dos que não buir. Uma conduta .. altiva, oanio que temos de iniciar vemos analisar com preocu, que não possamos prever quero deixar de exprimir dencias que o governo ao

se dão conta devidamente da capacidade de recuperação em defesa de nossas prerro; rlesde já o movimento de peçêo os resultados dos ul- uma reação favorável I do minha confiança no Brasil. qual p�rtenço consldera in-
.desta nação e de seus recursos". gatlvas, só nos poderá va- ajuda e compreensão e a ümos 'eccotecímentos e país, uma progressiva reeu- por mais graves Que sejam cnspensevcís �<,ój,o tomada!
Acentuou o sr. Moreira cm cerimonia I>imples, o torrear e acreditar no con- aerledade que a hora impõe suas naturais repercussões peração de sua saude, uma as ctrcnnstenctas-'. cem rrrmeze. No C!'J(! 1 •. <. uíz

Sales que o regime de gabí- S'·. Valter MoreIra Sales de- celto internacional". os elementos de vitoria se- no campo econômico e rt- volta à normalidade em Concluindo, artrmcu: Te5peit,,:, ecn.z, tl:in!str" de
neto permite uma ação uni- durou que "necessitamos "Julguei que não poderia rãc numerosos e ravorú- nancelro; mas o conheci- tempo talvez menos longo. "Em "1t" i>,,�crno d(, {!"i\ ,E."I,J!,do toda minha nmbi-
10I'me dos vários Mlnlsté- ter bem presente que o nos- recusar minha modesta co- 'eis", mente da realidade me au- ao que o estimado pejas pre ivnc.. será 1"'��;lL. >l.'!3.1. cão é contribuir para sou
rios, com vistas a esse 00- so destino depende princí- laboração à tarefa do re- Após elogiar a atuacão do tcrtza a não encará-ta com visões dos que não se dão unífo-e-r d ...;, vértcs Min'!.;_ cnncar a fê do povo brast-
jcuvo. palmonte de nós mesmos, quiUbrio e da recuperação mtnístro Clemente M'ariani efetivo pessimismo, ecumu- conta, devidamente, da CF U.I,,}:) visando à melhoria retro nos destinos de nossa
"Teremos de atravessar multo mais do que de qual- nacíonat. Não tenho ilusões e "a corajosa reforma no Juram-se fatores contrár-ios pacidade de recuperacãc de nossas condições econo- patrla, no valor do regime

;- ::::rie�l;�ee�;���::� ��:�:'����r::ce�:�i:O ex- :�::e�� r::��le�:���o�i;l�i� sistema cambial", afirmou bastanta conhecidos para desta necãce de seus reeur mlcas e financeiras, Tere- cemocrãtrcc".
-

�;I�:��fn:T���7i� ::;ª!d�;Ig:gfif�� 'P��U�b�,'I��air.,;c:m';�:�at�g�fo[s��f:,:n�f,Js·,.'.; Kennedy denuncia a ameaça Sovie't·l·ca de reini-sidera indispensáveis serão mica do Brasil, do crédito ,_ ", '"

tO�I���sd�o:l/;;��:�;� Su- ��s:r�s;��:i::!��o��au:� �i��.sp��ed7v::s��ama������ A ��:;oNG:�i��t,e\�) � 'CI·ar OS teste'S' 'nucleares1es, entraram no exercício linha de conduta ditada pe- trações, o pouco, enfim, de ]üemltn de l'ellllc1Hr as

��s�::ss �:J:s�:��dqO:eO�;�I� �:i��:�i�:i;d�ei:�::�::� ��e 01;�����h�0 mne:o p��s�i�� �ro�:�ssi�:I�!:are�en�d�i�se
haviam feit(\ sábado ultimo. igual com as outras nações, qual tudo devo, Creio que. II!dICa "a ab"oluta hipocri-
AO receber o cargo de mi- por mais poderosas que se- se encontrarmos um clima sra de suas declaracões só-

rastro da Fazenda das mãos jam, sempre que for neces- de união e compreensão de
bre uni desarm�amento

ào sr. Clement.e Marlani, sário. Um pais nas condi· to�o o pais, se nos llgarmos eompleto e geral",
Acre,;centou o Presidente

Kennedy que a deci"ao so- cutlr sêrlamen�e Os au

viêtlca, ternado. com abso-
luto desprt:� pelo desêjo
de tôçl.a a 'humanidade de
u r'l redurão na cordãa

I nrmamentista",_ e uma

llmeaça para o mundo in

teiro, jâ que aumenta os
perigos de um holocausto SAN JQe::::' Dl\. COSTA llho de re"peito peb v!d:.
termo-nuclear". RICA. 12 (AFP) _ A Co<.;- humana O l!qvêrno da
Sua reação ante a 1ni_ \Il. Rica rempcu suas re- CWta RiCa havia declarado

laçôes dip1onlli.ticas com :lllteriormente que rompe�
Cuba, O relatório pnbllc,I(lo ria relações cnlll CUblL ca-

Ale�a�õc� oci�entais não têm fnn�amento:
[statuto �e Herlim, A�olidO

BI::RLIM, 12 (FP) - "Os pl'ob1Ilm,a-\>. que _e�pô.em em

suas notas compeLem inteiramente a Republica Democra
t.lca tica AJetllã", diz o embaixador sovletlco em Berlim

Oriental, em sua resposta aos embaixadores da França,
Grã-Bretanha e Estados Unidos, em Bonn, que protesta
ram no dia 26 de agosto l)elas "violações" do estatuto
{padripartite de Bcrllm, cometidas pela RDA ao fecha'r
a entrada do Leste,
O embaixador sovletico,

Mikbnll Georgievitch Pel'

vukhin, respondeu dizendó,
adClbais, que as referencias
U!ltas pelo� diplomatas o

cidentais ao estatuto qua

drÍpartite "não tem fun

damento, já que esse esta
ttlto foi abolido como con

I>equencia das medidas unl
h,terais tomada!! naquele
momento pelas três poten
cias ocidentais".

O� diplomata� ocldcntais
entraram ontem na fase
final do� Preparativos da
conferencia de ministros
de 'r�laçõcs exteriores do

ocidente, que se rcunirá

qulnta-fcira, sexta-feira,
e, provavelmente, sabado
ce manhã em Washington.
O secretârio de, Estado

/ Dean Ru�k, o secretârio do
"Foreign OUlce", Lorde
Home, o chancelei' francês,
Couvc dc MurviJIc c, e�1l

I..':!rlas partes dali traba
lhos do Exterior

_ da Ale
manha Federal, Henrlch
von Bretano, participarão

dessa conferencia,
Os paises do pacto de

Varsovla se reunirão em

novembro para discutir as

questões relativas à assi
natura. de um tratado de
paz com a Alemanha _

declarou, segundo se diz
:'ubado ultimo, em Weimar'
Siegfried Wagner, direto;
00. seção cultural do comi
tê central do partido co-

munlsta unificado da Ale
manha Oriental _ segun
do a agenda de informação
de Berlim Ocidental "IWE".

- O deputado de esta
do, declarou ontem que
estã d:sposto a Iniciar com
a Russia "negociações" �o

�re a c::ise de ,Berlim .

.,
A

Qeclaraçao aCl'Cscenta que
este pais continuará ten
tanrt" concertar um acor

do de desa"mamento com

a União (�oviética, apesar
do "e:;pectro de guerra"
criado pelo primeiro mi
r.istro Nikita Kmschev
com suas ameaças sobre
Berlim Ocidental.

Sifuação financeira do País PreocupaBRASILIA, 12 (V. AJ - gio dos ParJHmellture�, a
Durante os apartes llOS través do -novo regime,dcbate!i: oCorridos na Cà_ tal crescimcnto poderámara elos Deputados, em
torno do regime ue gover-
110 Instaurado no puís dUas
voz�s se fizeram ouvir ex_

ternando preocuPaçao 'com
a �ituação economica do
Brasil, em d-ecorrência da
crise poliLico-mililar que o isto ê, nu liberação das
assolou, Foram elas aS verbali, des empregoS e
dos srs· JO:;é Joftil); e de todo eSse elenco de
Doutel tle Andrade. expedientes inflacionarias"
O primeiro lembrou que, Já o deputado Doutel

tendo ct'eseido o presli_ de Andrade. acentuando

Críticos Querem PesqUisar
Origens da Arfe Moderna

Durante a 131\ assembléia
�el'al da Associação Inter-

Instala-se Em·
Kioto a

Conferência
Sôbre os

Raios Cósmicos
KIOTO, _ A Conferên

cia Internacional sõbre os

Râios Côsmicos c as Tor
mentas Ten'e::!tres atraíu a

esta cidade mais de 200

geofisicos e cientistas es

pecializados em estudos do
espaço de 27 palses.
A conferência, que se

realiza por motivo das des
coberta::! feitas durante o

Ano Geofislco Internacio

nal, permitirá aos cientis
tas estabelecer uma norma.

internacional em seus es

i dos.

_��onrerêllci::i tem o pa

/'t!oc1nio do Consêlho de

� 'éi!�nçia5 do Japão.
�- '-,>. '.', ''Ir- :"' ,

'�
- �

nacional de Criticas de Ar
te, que se realiwu em Mu
nique, fieou decidida a fun

'

dação de um instituto pa
ra a pesquisa das origens
(,o. arte moderna.

Conforme o desejo dos
rarticipantes, ficou rp-sol
vldo, par unanimidade,
que o instituto deverá ser

construido com a ajuda da
UNESCO. Adell)lll$ um 1'0-

mit,ê especial deverã inves
t.igar, juntamente com a

U�ESCO, a história da ar

te indu. A êste comitê per
tence o presidente da seção
:;.lemã da Associação de
Criticos de Arte, professor
Will Grohmann.

Na assemblêía de Muni

que tomatam parte eêrca
de 100 criticas, historiado
res de arte, diretores de

museus etc, de 23 países.
Da Iugoslávia. Tchecoslo

váquia, Hungria e Polônia
tambêm vieram es eciallis-

ser pel'igollo para as PI'Ó
prias in�tituiçôes, llo�que
"1abemuli Que uma gran
,dt! 'Parcela drstl! Casa
tê'm sua sobrcvivêncla Po
litica asseguradH em ler

mos de clicntela .eleitoral,

ctltiva soviélic<J, expres
sou-se numa declaração
emi�ida 'la noite de onlern,
PoUCa.,; horas depois de a

Casa Branca :er ccnfil'
lU<J,do a notICia sovletica.
"A decisão do gov;"'!lO

!).oviético deI rE'ild,çia!" o ...

ensatoS nudeares será re_

cebida per todo o qpundo
com gmnde preocupação e

profundo ressentimento"
disse o Presidente Kenne
dy -, 'Tal decisão consti
tui um perigO para todo
�êr humano. já oue au
menta o.; perigos da pre
cipitação nuclear".
Declarou o Chefe do Go

ve-rno qUe, nestas Circun,,
táueii!s, chameu li Was
hing-on ArthUl' Dean, re_
presentante dos EMados
Unidos nas cOllversaeões
tripartJdtiriag de Gene'bra
sôbre a !ll'oibição dn!; pro
vas -nucleares.
'Qurante tres anos, o

mundo concentrou SU'I

"tenção nas negociações
que se realizam em Gcnc
bm para reóIgir um tra!a
do prOibitivo dos testes
llucleares" - declarou o

PI'csi<!en:e Kennedy _,

"Atê o mês de março úl_
ti.r.o, parecia qUe se aVan
ç'1Va lentamente n(lste
s�ntido."
Pouco depois - pro.':ise-

qUe ê necessârio que a

Nação saiba o preço da
�mel�rca", encaminllou
requerimento de informa_

��esFLl��:�I:,? i:�agr;:�I:l:�ro Alimentos
sõe�U:lfe�uat���1 n(�a�)e���s� , Para a Paz
de 25 de agosto último -

dala da renunçia do sr,

Jânlo QUadros - até o

dia 7 do mês eln curso,
quando teve lugHr 11 invel>_
tillura do '<;1', João Gou-

R�a;�bI7:a?-Presldên/a da

O Govêrno dos Estados
Unidos uniu-se a governos
de mais de 13 países na as

sinatura de acôrdos relatI
vos ao programa Aliméntos
Para a Paz, contribuindo
wm um total de 151 011- indiCa-se de fonte segura, o pre!;idente cubanO. Os-

Qual <1 pre'ligão dl)s t(;C- ihões de dôlares para eS$as Trata-,..;e do llgente de !'f'- valdo Dcrticcs, em vi�ita
nicas do MlllIStérlo da r.ações. A China Nacionalis guro!' Henri Manou!')'. fi URSS. respondendo ao

Fazenda, nd tocau!e ao au ta receberá 21 milo.ões de atu:llmente foragido. Foi pl'esidente do ··PresidiUlll"
metito do Cl:sto de vittu e,\'L dôlares de algodão. trigo. ele quem organizou e di- do Soviete' Sunremo, Lco

consequência de"sas emis_ fumo, óleos veget�is, leite rigiu, ao que parece, toda 11M Brejnev. que o reCe

SÕes? em pô desnatado e milho: 3. operação", Sob suas 01'_ beu no Palâcio 1\0 Kre-

El\caminh:Jlldo,1) reque- a Turquia recebera. 2 mi- denli, três homens deviam mUn, Brejnev dis,�e qUe

rimento, destacou o sr. lhões de doláres de trigo e levar � cabo a execução Sec país não oculta "ua

Doutel de Andrade oue milho; a Birmânia, algodão do utentado: Marthll de atitude de solidllrieda(le

�:��� c�:t�}��eri� ��I:'�eV�j �1�:��t�:i:,l�� :�h�ó::t:: ����e'::�::I,�dY;lo lc��::�oda I�:� �;:raCO::li�::a: :��n���
majoração que houver 110 doláres de trigo, algodão, plosão, aue observou a T�S,
custo de vida, a Nação ôleo de caroço de algodão, pasJ;agem do cortejo (le Respondeu o manda!ório
precisa conhecer as SU�IS limões j suco·de limão. e veiculas e deu o Hlnal ])u- cubano dizentlo: "Jamais
exa.tas dhnCllJ;OeS e o:> I'e- o Brasil, 55 milhões de dó- ra a detonaçno: Do:rinique deixaremos de repetir que

sllltados c o�' I'e;!ul!ado,<; lares de trigo e farinha de Caballne de La Pt'ade, o im!}ulso (lado ao IlOS:-;O

catnst/ôflcos dn temel'a- trigo. Os demais países a- qUe pôs em movimento o desenvolvimento nacional
ria aventura a que se lall_ quinhoados serão o Paquis- u1sposltivo da bomb�l e que e se fil'Ci:a· em bôa par�e
çal'am alguns chefes mi- tão, a Indonésia o Vlet- reallzou, pois, 11 ,execução no unÕiO e solidariedade
U >lrCS, lnco�bilizn(Tos Nnm. o P:l.l'tgrl!tl, o1:rã, a llTopl'illmenbe !!ita, ...nla,nüesta!las pelos países

d 10C!:,tl.,. ����� ; oR��\l�ilCa. Ambe "1,. .. E,,�.LS tlU,lS Ilt)�:h�<L"; !�_ ;l:e������tfL;" com a unss :).

guiu o Presidente -, 11

União sovréuca alterou ro

tatmente sua pú�lçâo
Quanto aos ,problemas es

senciais. l'eeusou-se a diJ;-

tênucos e�forçoS dos Esfa ,

dos Untdcp e Grã-Breta
nha para �atísfazer os

pt!Jltos de vista soviéticos
conhecidOS e bloqueou o

caminho Para um tratado

'/" éleôlof&gí O
I.''ii/i/,SC (lo [;o/rJim G::(Jiflc/l!oT,IIr)gi{"o. ae
iI • .)J.·lXAS NE:J:,;J.·ü • ...wi.iojdu.., "a,l" s

I
dia 13 de setembro, 96'

FRENTE FRIA: Inicio de curso às 24,00 hs. 2H FF,
de setemb-o. PRESSAO ATMOSFtRICA MEDIA:
1021.8 mb. TEMPERATURA Mf]DIA: 18.6° C,

I �l�;�t�fu�������:c����L�f�bu�lJ�n�N�iss�il�'
veneta cara Nlmbus/Cumulus congestua/reevoctro
cumutarz'rransrcrmacão de precipitação 2,5 mms
(chuvas), PLUVIOSIDADE (CHUVAS) zõmms :

Neg./12,5 Instável atê 3 mms n° período de 12 hs,)

COSTA RICA ROMPEU RELAÇÕES -

COM CUBA

pelO MinlSlério dlL� Rela- "o 0corresseJ_- novos fuzi_
lQmentos, o" in:erêsses d:\
C=sta Rica em Cuba ser[lo
atendidos pela embaiXada
do Pa!lamâ, {lue lambem
se enc:lrrcgaJ'á dos 82 I'e

·fugindi.� CUbUllOS que-"'e"t_ão
na embaixada da Co"t;a
Rica em Cuba.

"A UIliti." govjética ;"1:'-

sume perante ,6'ilo o mun

do a grave rc�poll�;\bil!d:t
ce desta oesctsêo. que to

mou sem qualquer ccnen-
proibitivo do� ensa;Q.� nu- t:l às Nações Unld:ls"-
cleal'cl:s, concluiu o Presddeute.

fi rolitica �o Carvão

ÇÕefl Exteriore'5 ,lfirma
qUe se nodc comprOVar que
cinco fU7.!I,.:'lmcnto�, foral'l
rea)lza�l.\S peJ.:o_" tl'jbUllrli?
revolucicnftriol> cabanos,
cont"apondo-se ao espirita
con"Utucional costal'!'ique-

SALÁRIO MíNIMO AINDA mE ANO
BRASILIA, 12 !UP� - democralu-cri...:táo lia MI

A0 assumir ontem o Mlni,,- nistério co Trabalho, pai"
térlo do Trllbalho, o sr. o crhtiunisll10 não é U;}'a
Franco Montoro pronun-. revolução, mas a revolu_
ciou o seguinte discurso: ção da humanidade, E'

';OS C'Jue l)en�a!ll , qUe Os com grande emoção qUe

crislào� ,..;flo timldo:; e con- neste mOmento recebo u

formndl1S hão de snt'pl'e('n_ Cargo de ministro do Trn-
der-se com a gestão t,e 1.1111 balho,

'

GOLPE FALHOU: KRUSCHEV
CUMPRIMENTOU

MOSCOU, 12 (FPI _ O

primelro:mlnlslro soviético,
Nildtu K1'Ul>chev, enviou aO

pr-esldente Charles De
Gaule um :'elegrama de

simpatia apôs o atentado
de qUe o mandatario fran_
cês foi alvo, anunc10u li

Radio de Moscou, O tele

grama dil: le"tualmente:
"Soube fie que telltaram
l'caliz�r u.n atelltado diri_

gido cOntra SUIl peoisoa pel'

elemellto� crimino"os, A

legro-lIle que tenha porji
do escaPar .\0 pel'i30, Re

ceba, senhot· j)residet' te,
111eUS lIlelhores ·voteS".
O homem-chave do aten

tado contra o t:eneral De

Gaulle foi Identificado,

ram avisadaS da chegüdu
do comboio autcmúbill5ticu
por Armand Belvisi, que
se acha va coro um veiculo
ao lado da estrada e que
indicou co�r. os furoi); a

seus eumplices LI. proxi
midade do" Carros ofi
ciais.

._9TTO PRAZERES

H(i poucos dias, em loago estuda 1)ldJiiCftdo lia im·

p/,cw,a ao RIO de Ja feiro, 11/11 11i1l1el(l"'!I'�HI i<lIstrc,

lJUUBLE de economista, He;trique All/eS de ,')'OIt:.U. lu,

IIIcIltaJ:a (L ausê/lcia (le ullm "poutica /lVI) milleriu.s· O

':,e�mo podena ser sC1Jtido (/UU1UQ ti jl!ltlt de UIIICI "1)0-
/dica do earvüo",

r1firmava-se, em tempJs idos qlte o CClrvâo brasi- i
lciro era de "injerior qualidade" c, CaI/tO Lal .de

fI})/,O-1:;�il;::�:���od�i7�1:�����,l;:�.;",���'��;,��"p:':�:i��I�Uq,,�(/ucm 1Iao tcm cüo, caça com gato, Nao tardou a p/'oru
de o cal'mio br(li)tlelro l'ra :te ana queltldade (n:�

miaus e a/.é mesmo o I;W'VUO <l�llutil(1 Icim_a (elefelto maiS,aJegad:JJ seria dI:) Valtwjoso {/J)I'O-

1JI'olld.�sor (la "política c/o ((Indo" levltdo ti cabo por

reitcwwnlo, r..

l�e�l_'e_ 1I!011LCn,t�, porem, toma ÍlH7Julso 11m iJÚCII"

indli/';�:�e,�:e;>:t�t��::II�aa����op�.:I���;ae do Silldi-

('ato Naclollal da lndustria âe Exua�'(io do carvao, em

I:�':�e:et."I�;:r;'�:II,li��l�(� ��.11:il,:::J'�I��;�e11�:I���at':�;�Jl��(.an;ão brasileiro, - sugef'iu a cnw.;ao de IIIIUI ";:)od;::
dede Piloto'" PW( execuçlio de mn plano em que a

�'::��,ica do CUI'vão" tenll,( ]Jrá�,ccc e i)U�ISJaloJ'i(t.,,:J:e·1
O agrupamento sera formado com capitais orilm

rios dali governos de Santa Caturina, Rio Grulláe do ISul e Pcuallá, Companhia �,�erurglCa "'ucio�WI, BUllco
,iu Dcse/wowtmclIW �CU1WI,.lCO, tOIn]Jwthw Vale do
lUa j){Jce, 8(111/,;0- Regi(Jllal ;lu DeSeU!;Of.I;/Ine/Ho do

EX'/;remo .sul e o prÓIJ/'io p/W!,) do Carvtio Naciona/
A base de��(t pulitica cssenl!f. em (jlte em Ranta

Catarina clilüo situadas 70, das r_eservas crtrbol(ilera�
do país; o Ji,nico cW'vdo metalúrgiCO no 7Jal" provem
dcs�ltI;I ,eSCfL,'as. AS camctel'lsticw; dessas reservas i1ll

r-oem um (Iproveitmnento intenso C extcltso ele tüo P/'"
I,dssoras /Jussibilidadeli. A r'-�irlU Siderúrgic(!, instalada
c 'II Silllta Cw,ar.na poderá ter ll1i,ct cupaeldade i1licia.
de prOfluçao (lImal de 1:15 mil tO/lelada.s de ferro guso
e de 12U mil toneladas de c.ço erijilado, médio e lel:c
'!m qua/ltidade que basta para atender, imediatamente
'.0 mercado sulino,

7'elldo feito parte da Comissão Jolio Dantas, como
observador do Sindicato do Can;ão, ° Sr':Álvaro Catão

;lIfonnou á. Assemoleia de Santa CatarimL, ao fazer Co IHla conferêllcia, t]ue jirmc.s poLonesas apreselltaram

���:o�!:�i:a�/':Sco;�:;��:;s a:it:�i�ls� ��;�T7I����ac!��:� I
que tecllicos da mesma naciOlWlid(Ldc já se ellCOlltra Icm. território llaci01lfil brasileiro jazendo levantamen
fali fi serem relacio'/lados 'bom a insta/ação mio só da si

derurgia, como de energia elctrico_ fdbrcas de ferti
lizanteli, tudo sobre a base do cun;lio do pai;;, No Elita
do (ÜL Guanabara, a Ullilw 7'ennelétrica represeJ!ta a

ll.dhor e a 1/Leti,s illdica(/(l solucão peau a cr/lle em

1Jerspectiva ou já em 1)/eno dese1ll'0lvimemlo,

O vigorOliO ritmo (ln e:rpaJl.i)âo inclustrutl brasilei-
'

/'CI, salientou o Sr, Alvaro Catão, vem eXIgindo (fuem
!id(ule cÇl.da vez maior de energia eiétrica. Embora a

ta:w do creeim.ento da ojer!a inlituladlt CeJl}uL SC/ldt,
lie liJ'.' ao (m,), prevê-se lIma crilie energética dentro
de ires OIL Quatro (mos, senão fOI em desde logo Clce

,cl'(�dos os clitlLdos para illstulação de novas USilUlS,

IAs palavras e a allilJtu!!ciO do c01ijerencil;ltcL Ia:
lembrar o "s/og(m" de um movimento calldidato (i
ttesidente da Republica nas últim(l� eleiç';ess "desta,
,',::zV(wlOs"1 I

Que o resultado delisa politica do carvão. (11te ali

IJlre�entes lilthas estão regisirWldo, não seja o mesmo

Que -entristeceu o autor do '-slogan" e qlte as ltsillU:S

,.::.feridas. dentro de pouco lempo, estejam qUeimaI/_do
muito c(trNlo brasileiro, tãJ desprezado dur(mte tanto

tempo, vitima de. verdadeiras campanhas de calu.ltia�
e 'do fortes que torllou-se um l)!eona:mw, ]Jois que che_

garam a tisnm' ° próprio carvão catct)'ille1lsc - é (J

1W�SO desejo.
Santu Calarina'e representada geralmente por uma

mulher lendo ao lado uma rr,da (fuebmdct, i: assim qne c

viste 1)elos lJintores agiólogus e pelos fabricantes de

il/J�I{I"i!�, Que a nossa 8rmtrt Catari1UL lieja l'eprcsen
t,.cla dll /w's-mu lonnct, lendo ao lado uma Toda. 1)0-
1't!'11 lima roda dentada, completa, símbolo de movi
Irt'�,to ds. mctquÍltaS industriais dEvem ijer os. I:Olq.s�
�"âv� ,,� !.J1'(u>ilc'ir()8:

Dorlicó, em

Moscou
MOSCOU, 12 (FPl

"Esta:ros unido::; à URSS

por 1I0SS11 comunidade elc
idêl<ls, garantia de 1l0S"';U

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Brasil: Campo de Prov�s
A grande celêulIla f1NC GalJlnetes. incidirito no,; or , libilidade do sf.stema. com

trava a nação em tómo do IhWS técnicos das divcl'sas os princípios da har1non/(t

sistema -pnrlusnenturísio: - }.JWJtw.:, causan([o as míulon- dos poâeres, já estraattra-
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Redntoree

Plúv!o Alberto ele Am-u-lm e r"niH"1 lIk!Q,
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:r Comecimemos ,
Sociais

-' c7\1�U{��' �IIS, verdadeiros transtór
nos lia 1narclw dos semícos,
ror intermédio da" chefi(!.�
dus cargos, E tlU/is; se por

t:ce7TIplo, u." Gabinete reu

('joncirlo, se -nunüiesinr COIl

tnc a I1ltenlencâo eslatrtl
1/0S setores dn. proclllçiio ou

dei dislrlbniqâo, como deve
reio se portar (/8 diJ;crsas en

t/d:tdes 1á guiadas nêste
I;c1ltldo? Otl elltão, "Tu Ga
binete ntterrl(mçtnni�t(l?
Hã "tais, Há a tncomna-

dos e aclamados PCIOB nos

SO!-l costumes. O nancmen
tarísmo. como reméclto pa
rc n crise, já fê;; o seu efei
to .Desela1!l()s sCI./)cr, agora,
se terá. o mesmo, 1)(I)'{1 os

problemas lUlCio11(!is, por
que o Brasil tt{to pode ,�cr

identifictldo como 11111 ('(1111_

110 de pcoras nem emeríõn
ctas "Iutclcares", muito me-

110i", como' tuna tutura tt í

l'OSHIMA. com éste 1)[1rla
mentartemo iIllPl'011i$(/({0!

(.'11 "))(/I"lamili.tal'ismo", co

mo dizem alguns -, está se

estenaenao além-da SIIPCNt
on cnse política-mililltr, PCt
l'a se contíçnrur lias ter
mos 11"óprios dos dcstlllo�
d,o País, e mais propríu
mente, nas bases das nos

sas instituições,
O remédio salvlldor, €UO

t."'(�do na crista de grave8 e

contUrbado,. momentos, Ilda
recebeu a acetlacüo 'incaTl
rlicional das divCrsas P071U
l'!('ões que compõem os Es
�(ldos da Federação, E fICto
--cebcu, porque justaJTtCI�
te a incompatibilidHde do
:·istema, vem estatelar-se
frontalmente conl1'a os prln
ct71ios fundamentais de tt1ll

Petís· nítidmnente FeDE
RALISTA, sofrendo illcln
"ille com isto. o 110.1,'0 $J.�'c_
1.Ia jltrie!ico cOllstltncI01tClI.
No ('ft1npO flt7lci01H11, isto

fi 1U1 Conf.lres,�o, !�em.os in
cht.�ive a grande contl'adi
NIO do pluripnrtidal'islno
l.')";lsi/eil"o, que estâ como
11m calo dolorido nos pés
l-,(trlamelltU1istas. calçado
no sapato apertado /)rnsi
leiro. Se, (linda. as diver
sa,:; facções. tivessem uma

predispasi.cão para se ag1ll
tina rem em d.llas ou três de
l)l'O[1ramas e idéias defini
das: se, mais objetivamcn
te, as que lcvam conteltdo
(JO.U7'lálico. de direita, do
Cl;1!tro e de eSquerda, dIga
mos. ,�e unissem, na fOrma
rtio de bloco,. ([istilltOS, com
j'eprcsent(/cão 1II(lls 01/. IIIP
I.'O.� idênticas, ;IS po,'l!libili
dnrlC.1 do sI/cesso pat7amcn_
tari.�f(t s�riam l/wis' alvi"sct
j·ciras.
No "f'tOI' da oflmini8tra�

("r;" lJlÍh!irn. f'nhIo é l/lle O
t({IO (l1Jerrn mais, llave'rlÍ'
,""11' dtil:itla, l'm choque lia
lei (''lm a prática, e com os

p(/dri5es costumeirOB e7n

l'.rercicio 110 pais. As 801u
çrlPs de continuidade na ad
ministrarâo, seni" freolle1!
teso P�is a instabilidade dos

AMANHA r.INDERELAS EM DESFlU: NA PASSARELA
DO LIRP. Tf.NIS CLUBE - NOITE NA BROADWAY

Di vtcenet foi contemplado elo SOl'·

tC10 realizado na r'osta dos arotos
recebendo um bonito óculos oi erc

cuío pr-Ia onca scusset.
��):O:I��

9 _ Tambe:n festejou "mver" no dia lI,
o senha,' T 1I1z Lamego, conceituado
rndtanstn em n�ssa cidade.

��):O:(--
l Il _ '"A P,:imavera traz OS Brotos Ele

gaütes' _ próklmo mê�, a !ler rea

lizt!-da nos salõ!?l> elo Qut'réncla Pu
lace Hote!.

��!:O:(��
11 -·Depois de lima viagem pela Europa

de- volta [l nOSl:lfl cldadc, O não me·

no:; discutido ncadêmlco ,José Ma-

1 _ ('001 elegarrtr- almoce O casal Luiz

Dali>, t'rcrcam . festejou o 1.0 anl

vcrsáno «c seu casamcn-o.
__ ):O:(��

2 _ aoanaar-se-à sábado nos salões do

Oscur Palnce Hotel movimentado

jantar �1;;nc:an1e com de,�mc de mo

das, pau-ccíntc da tora vcrerccta

A festa será mais uma pj-omoçâc
do crontsta ceiso, de A Gazeta. em

pró dn Ali' Jacinto. Pcrelm Oliveira.

--!:U:I��
:> _ No prÓ:<Cl!110 d!a 5 de outubro o Llrn

Tcnis Clube reunirá a Diretoria e

nssociados, pum um jantar de COI1-

fmlel'l1lilf1çno,
��)':O:I��

----�----------�-�--�--

NA.SCIMENTO
osvardc Stuart e sra. partfciuam aos parentes e ami

gos o nesetrnentc de sua filhinha LETíCIA, ccorrtdc dia
10/9/61 na Matel"Uldade Dr, Carlos Corrêa.

NEGÓCIO .DE OCASIÃO
Vendo !Jeln. metarl'c do PI'CÇO ntual, os .'>-egulnLes móveis:
Uma !'Illa dt! jnntal' e um quarto !Jara rasol "CereJeira";
tlês l}oltl'onH,� estilo "Berger,,'e umn escl'lvnnlnhn "Clmo"
com quat,·o gavetas,

'

Tmlar pplo telef')l1e 6257, c.as og.OO às !I,OO horail 011

das IC.OO its 20,00 horas.

4 _ Cumprlmcntamo" as senhoras da

Cllll1pnn'"):l. Con:m Câne(!I', pela bo

nira 'fe';ta que l'ca.izal"nm no úHi- ]2 - Sabado acontecerá a espernda fes-

:��� ����!�lg� r:s :l�i�ls���i�il��u�:� �as�� �o�: �a��;l�."� ��I;i������,il��
elegante ('ompnrecell em pauta nopolitaul de LS�lIdnnlc,:;. convidou

��) :0: ,�� para a cOlllIss50 '.\ul!:p.dom: Senho

5 _ Carmen Lúeia Cruz, Lima. recebe m Ivone Bl"U::J;gmnnn,

senhora!convld::tdos no pl'óxirrfo sábado para Lourdes Hulsc, senhora Mana Leo-

f(>sleJar o,� sell$ 15 ano!;. nida VieL'a. Cronista .t:c1so Pam
��) :0: (�� plona. P�'ofe�$ol' Jaml1 �l-Jolck, Sr.

6 _ Com prazer re�lstramos o "niver" AntuneJ SCVCI'O e Zury Machado, IIda senhorinha UI da Conceição, que - ) ;0: (��

acontece'l no dia 11 p. passado., 13 - Miss Elegante Ban�ú FlOJ'ianópolls
��) :O:I�� seni. aponlnria IHi le/1[[1 "Noite

Ele'il7 _ O MarJlu;: Bar ago.·a cOmpleta- gante Bangll", Quando Ribeiro M:u'

����n:l� �'�;:::o��;::' I!�:�:��ue��\�� !;�;U��;�l �a��t�e�� ����i:a� �r��:
próximo dln 7 com jantar dançan-

('().nte{'Í'ilel�.to.
esta marrnelo parti

.01)t� - Af.tl'adcçc, no scht\or R. �ch próximo dia 30 nos salões do Clube'
mlU,. o convite que me enl'iou. para DOl"e de AII;Ó1>to. A owmorao cl-lta

participar do rlrontcci\ll('nto. sendo realizada pelo Clube SOl'Optl-
��) :O:(�� llllsta <:m pl'_O dos n,cce�sHa.dos. t

fl _ O discutido jovem Ll1l� Fcmando �
L ..... ,.,._S3�m _rmmm !;,-ms:..,

CORONEL TORNA-SE PADRE,> NOS EUA

t,lIsalem Comélll.
��):O:(��

��- ._------�._ .... -------_

PARTICIPAÇÃO
I,

I
.

I I
1
.(
'1
),
.�

RODRIGO e ROGÉRfO participam aos parentes c

amigos de seus l1al.� AdUlo r.'rton('ini e Zélia Berton·

tini, o t:nscimen'to de seu Irmãozlnho ROBERTO_ oror

rido na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.
FpolIs.,3/9/61. 1!i/9/(l1

-_ .. __ .---�--

[li ISS A D E 7.°· D I A.
GUSTAVO ADOLFO DA SILVEIRA
Adolfo Bltteneollrt da Silveira e sra'" lieitor Bltten

ooud dn S'lvelra., Sra. f' filh'ls, Gúsla\pO Bittencoul't d.1
Sllvc'lra �I'n. e filha, Jandlra Silveira Sblssa, Armando Sa
hIno st'a. e filhos (ausü11tesl, Arnaldo Mcsq�litn sra, c rt-'
lha ,/ aUBentc.�), Adolfo Elpo-da Silveira (ausente), Hlpoll1,o
ArW:l Sl-o.. e ftlhos lall,�entc�), dr. Rubens Dome!' dn. Ali
vcira S!'ll. c filho, dI'. João Mákowiechy �I'n. c nlllfJ,�, 1,'I'an
r-Isco Albuqtlcrfllll' sra. e J:ilhu laUSl'ntc!, (ir, Antl)nlo RlJ
Vell'il 8bi.�su IUllSentel, filho�, nOl'rl.�J l1eLo,� r 1)I�nl'to,�.
agl'adeeem ;!S demonstl'açõc� ele. pe'WI' recehlda,.; pai' ONt
sião do flll('e!menlo de seu querido pac, sogro, avó c Illsnvõ,
f' ('oOvldam seus pal'enles e pessoal> de �uas relacó('s para
:Js.�lst1l·cm a mlsslI ele 7.° dia a Ic�liizlt'-se nn Cat('dt'al M,'
tropolILana, no dln H do corl'cnt(l, 5,"- ff'lra, ás 3 110r:'1.s,
Por mais este ato de caridade c fé cristã anlf'('ipf1n1 SC'lIl,
agradeclmenlos.

C A S A
.

VENDE·SEANIVERSÁRIOS
Fazem 'Anos Hoje:

.

Sra. Tenenle ledeny M. da Rosa
Com Imensa satls(ar;:i1o r!?glstramos na efemél'ide de

Recentemente foi arde- :1Mi,cldo catôllco, o novo

�-'ftdt'e, que tem 4{l anos, foi

�t'mpre celneado pela seltn
I'roteslanLf'. Quando jovem
('ra um ótimo JOI-I"udor de

"rugby". Mais tarde, pas
sou a ellidul' de jovens pa
I'!U melhor educa·los,

Um:� ea!'a ri rUa Altamiro nado sacerdote o ex-tcnen

G�:�;:�:ã�en�8hau:�:;�lnf1 ;,���r��e�o�;�:�e��ioA�ade��
Truuut n'l me"rn<l OU C1? Exe�clto Ianque na Ca-

pela ',Jefotlt' 3061 ,'cla, Nao obstante tenha

�-----�.�------_.
hoje, mais um nalaliclo dn exma. sra. M..'lriza S, Amorim

Rosa, eSl)ô!'3. cio nosso preznd'1 l!mlgo e �islinto c�n.terr�-

�_'
-'
..

;::'';�,I",,�_

�f",/]'
Aneo sr, Ledeny Mendonça da Rosa, Ofleml da Poltc�n MI-'"��_ -....._ (()/?&--:�_:.

:��:�, no Estado e DC.�son :nlll1o relacionada na sorlednde

I��J.·l
'

; �'.. �_ .�� / ;;? ':pt

\jQllA natallclnnle. p('.��oa qlle desfruta nos nossos meios, (,�����. D A i Lelas nHJis sólidas :lllll1.adcs, na ('lemcr!de de hoje, será alvo ,� � r
das lllnls ctll'lqho"as dcmon,�fraçõc-s de apreço e estima,
bem como scu di�no espóso. Há pOl1CO transferido!' para OS" ALDO MELO

Curitibanos, Já gmn,learflm fi, estima e a amizade local. • BEIJO DE SOL - Nêste moment.o exato O sol nos en-

motivo porque nCl'cdlt:1mos, 1 hoje, serem alvos das lllal� I'la umlbeijo de luz multo dlJ['rét.o como beijo de namora-

cxprcssk<as manlfe�tl\(;ões de �prcço e regozijo dos em Sllrc!lna, sem calor c meio assustado, .

Os. ele O ESTADO, respeltosnmente nssociam·s� às E no céu em voa nlZO, um jato corta o e�rmt;o, ron. (lOS, sentiu cada v:z mai.�
manlfestu9ões. e apresentam a $ra. Murlza votos de perenes cando furiosamente delxll?dO a,.1$"c·�le iC?I��\:os �mos M,'� 1�I�te r('d:��em��rt�:��n I���.rÇlicld�des. ,Q�tpft"lvos ao !-i('lt· (o'''I!JÓí:!i'I: ....... �,� ... '.... a\�e sem que se !}ossa acompanhar lj rumb. r, q , "P;

Noticias do Est.aclo nos falam de enchentes, enqunnto bOU num convento, ond� se

clclades do Interior se aurestam oara a batalha contra as Ill'denOl1. Reslele nn Flól'ld",

águas,
.__.,

-

'IOde já rezou sun primeira
Há alguns minuto!'. pelo telefõne, acabava de falar :niSSIl. Durnnte a guel'l'a.

para a residência de meu Cilhà_ ,na CO!'éla salientou-se peh

BIlI�nenau está prenarada para se defender, mas, não hondade para com os pr1

há alarme, poIs a tendência é de baixarem as aguas en- !<ioneil'os e pelo interesse

quanto todos aguardam qUf' n[:o se repltam as cenas da ;::Urft ("om os Cerldos, de

ÚltirtlO enchente. ,:mbos os lndos, 4 IBRASA)

A guerra na Coréia con

duziu-o ao Exén'lto, mulli
}llicando assim suas llven:
furas, que ate enino se 11-
mitivam ao esporte. O

r-xemplo hcrólco dos C'l

pelüe:; e dos
.

mlssionúrlos
católicos naquela frenLf' Coi

que o induzIu a pl'ocural'
novamente o catolicismo.
\faltando aos Estados Uni-

sr. João CarelellulO
sr. Rui Caldns Filhos
sr. Adolfo ele Souza
sr. Arquimedes Ma:'lgullhot
sra. Amci Lopes
srta. Maria Rcls Dutra
sr. Alvaro Flores
sr, Herlberto Boho,ne
sr. Sidney Silva Deus assim o permita,

Florianópolis agora, olha c céu e os aviõe" que ris

cam l-oncando forte.

Tudo em pnz,
As á,guas que correm pelo �'io da 'Avenida nâo apresen-

tam grande volume,
•

A massa cinzenta- começa a desaparecer" cedendo lu

gar a bons p�enuncios de melhol' tempo.
Nesta altura atê a nossaplnzenta do céreb.r0 tomn

novas cores.. ,

Mas, como cstnmo,� em lua ,nova trovejada, a coisa

não é de multo otimismo,

o ee��r'cnquanto ê s{}1!jte f.lrmistíclo que 110�,concede
As inform(lcões metereológlcas irradiadas a cada lns

tnnte não ac!la�tam 111ulto, porque son;tente anunciam

aquHo que estamos vendo sem usar outros instrumentos.

Qunndo se trata de precif:';cs então, cnda qual vai ano
tando em cus� o que fazem os honequlnhos eom a mulher

dentro do alpendre e�quanto o homem sai a porta de

guarda chuva. \... ',ii:
ções:�� o!:��ov:�� �:���d�n:: :�:�::::;:r:::Ot::e:::�:�

HOJE Grande Eslre" ,- air
li

"n4iD-OS buracos das calçadas são pequenos poços de âgua
enlameada. Ao Padre Reus,

Na Avenida Mauro Ramos, por aqui, fi �trada da rua agradeço uma graça

(. S J ,Major Costn, até tornou-se ponto de atração. aleanr,:ada

Ine a-o ose'FlorlanóPoll:;R:n�l�f:��e;��: s��,:�a;ObrinhO as p�a::s cea����e:I��I�:,r os saltinhos, os malabarismos e AMÉLIA �EI�:�CHtNI
_

P''''dctL ·u""s E � 23 -::':"SÀBADO - REEDITmÕ O MO'NlrMEN'TAL'SuêESSO NESTA CAPITAL, APRESENTARA AA
FAMOSO C,�J�N�, ::S���:��:A�i•.�AR'&�O!:IB';A :����: TO A�EGRE, fLEIÇAO DA 8AINHA DO L�

<\'.

EMPREGADAMenina Terezinha Goula[1 e Srlas.
Dilla e Della F. Goularl

Precisa-se de' uma "oa
empregadn. competente
Tratar Cabo Sllbmnrlno

I Com snti,�fação registramos na. data de hoje mais um

aniversarIo da menina Tere-.:inha Goulart e s!tas, Di'za
\ e Delta GO\llar�, filhas do nosso prezado amigo e distinto
conterrânco sr. João Goulal't e sua exma. espõsa

Nós de O ESTADO a"soria11l0s com votos de penenes

Rua João Pinto n.o 26

FlodanÓpolls.

, fellcirlade",

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE
FARMACÊUTICOS

Assembléia Geral Extraordinária
Pela presente, ficam convocados os senhores sócios

para. uma reunião ele Assembl�ja Geral Extraordimirla,
a. realizar-se no dia 14 do corrente, as 19,30 horas, em sua

séde à Rua dos Ilhéus n.O 16, para procederem a eleir,:üo
dos membros efetivos e suplentes,lpam o CONSELHO RE
GIONAL DE FARMACIA,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ti • ADQUIRIR UMA ROUPA COM
1 CRUZEIRO DE ENJRAOA ?

POIS é isro '1ue)he oferece B sua
"

a MOOELAR

todo um maravilhoso es+ccue
de roupas das maig, famoCGQ. corrrocçõe.
nectcne+s nas melhor-es Q m-ua

reputados tecidas corno :

�JV<� {

-./V' TROPIOAIS

J\.
CAMBRAIA�' ,

�

CASEMIRAS
GA�AraDiNEg
LINHOg

�RAYON

1 • 15 suaves mensalidades
:2 • e pagamentO<Í p�lo pr-eço de à vida

�.::;:;;:o�ktoel11iD�/
COM 1 Q.RUZEIRO oe ENTRADA

� roupa de sua preferência em "-'

Hotidáriôda agênda
�

jornalistl( a
"ITAlIA'

ru, n;i. localidade õe camar

,
r.oll..

'

recebe; de hora em no.

rn, turormecões de seus cora
O programa ele trabalho

sendo prevista sua chega
da na dnta prevista.
A atividade politica de-

verá aumentar nos próxi
mo," dias. Os líderes dos cor
ücõs que, a oxcessão de

S:lI·;lgat e de Rc.nc. oxtúo
t.it(jo.� rem da Roma. de

vcrào regressar nos pró
xnuos dias n Capital. para
orgnntsnrem as reuníôos
rlnx tureuvas dos respecti
vos paI"Licto�. que terno lu,
enr. sem oxcessõo na primei
1",1 quinzeun de setembro.
:\SSI111. nos próximos dtas.
Nenní, Tog'l:tlti. oovcut.
serão os representantes de

-ódos os j):t!·tirt<l)l rio sot-ta
n-ono dcmocrãuco curo-

IXl.!'R setembro é realmente
11l11)(H·lftnl�. J;i. foram mar
{·'ldas 'a ...; reuniôex d(),� De

nlO(.r:lta.� Cristãos. para os

(;ii'l.� l;�, 14 e 15: do Comi-

1>.: Central do Partido So
«taüsta Italiano em Turim
" do Diretório Central dn
:::';;tt·tiC!o sor-teusta D{'mO(,I":1
U('o, i"::-;L{' último, na segun
«e qulnzeua de setembro.
No mês de outubro terá

lugar em Roma a ccnven.
1,'2\0 da Internacional so

r-ínfísta. da qual partlcípn
Miehejlint c Malagodi.
)JOrndórc." do palnclo Chl�l.

ROMA - A,gi'lwla Il.álfu
-·0 Pre.�ld(,llt(' (Li Rrpú
bitr-n !'1't.OIllH u RO!ll!1 l·sI;!

remaun, orovenrento de
San noseore. nnmnte Nua

-rusêncre. mnntcvc-so em

contato dh'lrlo eom '.:{'II· gn-

l-inete do Qul-lnA.I por te

leupo, tr-lerono (' por mrn

:>úgelros manlPodo-s(' ao

corrente de tôdas na (]ItCS
tões do atualidade. rerereu
tés a nottucn mtemn {' in

ternaclorial.
Também o Presidente do

Co:,sl'lho AmlntOl·(, }<'anf:t- Pfl1:

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

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
Funcionamento perfeitC'l. durabilidade excepcional, qualrdade
comprovada .. 0

* Eis O� três ful6res df' garanlio qU;! o� MOlore. Arno ,�presenlom poro o

can�umida;.
* 05 Motores Arno são rigorosamenle conlrolodos pelo Sistema C. I. ()' • Con·

tr81� Inlegrol de

I

* Mofares trifó,ico$ até 300 H P

* Motores poro máquinas de CO'furo

* Mololfll 9lpeclols

ARNOSA.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

tv'EYER & elA.'
I '

�'J,\ h:ipe S,hmid;,

Com relação aos Demo- .\

eretas Cristãos, deverá reu

r.tr-so o Conselho Nacional.
que deverá aprova!' as nor

ruas das reuniões dos dlre-
t-rtos regionais. ouc devo-
)':i.ó eleg·er seu('àt!le[;iH1(i;'�ií" � -..

convencno Nacional, eon
vocada para Roma nos dia,;
14. 15, e 16 de dezembro.
A 28 de outubro terá ini

r-to o período de seis mese-s

precedentes ao termino do
u-nnctnto presutenctnt em

vigor. no qual o prestdonto
da Repúbhca não poderá
valer-se da faculdade. pre
vtstn no artigo 88 da Con:
t.itutodo, de determinar a

ti!ssoluçi'i.o do Parlamento.
! De fato, Giovanni Gronr,hi

foi eleito Presidente da Rc

�tlhlictn a 29 dr abril dI'

Hl55 r IWf'stou r01l1pl'01ll1.�-
• )';0 ron.'>-titncionnl em 11 de
Joaio seguinte.

----i-sC()TiS -M-�Ó-
1--

_.� --, �
--_

�-- - -

.

1 - V - coteira uma invulgar cola-
o

�----8E12 ACG�Sl::-- A 1"\ boraçflO de vez que se arhá

�'
-: r.. U . C:: �.D I

,.,,���'��� t�d��'O:'E:�: perfejtnrnelt.e Iptegradc na

dos 'no sentido do desenvel- tuncão que vem desernpo-
-tmento do escotismo está l\l�ar. Em se trotando de

rnz_. , ;�lldO orientada pela União um c'emrnto de escol quun
�

elos- êscotetros do Brasf to aos seus dotes Intel cc-

vários são os líderes desse

movimento que se deslocam

(.0 Centro para levar as dt
i etrtaes que melhor sans

Jazem ao bom andamento
cêsse trabalho tão necessá
rio ao preparo das novas

gerações.
Com. tal íntutto deverá

r-hogm- a esta Capital, no
rfiu 16 do mês corrente. Frei

Dante! Krcmer OFM, comts
;,nt·lo Nacional de Pionei-

ros. €-"se grande líder do

escotismo vem a mortanõ

polis fazer a.I!l"umas confe

rênclas e se por em contac
t.o com os dirigentes do mo

vimento neste setor. como

sejam, os Pioneiros, os Mes_

Ires-Ploneiz·os, Padres, au

to!·idades. religiosas, educa
ciores c· bem assim, com to
dos aqllêle� que desejam se

interes�:ur peJo Pioneirismo
no Bmsil. O tema que irá
abordar com a eficiência
que lhe é peculiar, é - O

método Escoteiro em Face
da Juventude Transviada e

tia Crise Social e Religiosa. -_-T-E-L-HA-S.-T-(-IO-L-C-S-'�O seu lrabalho será objeti· CAL E AfiifA
vado ntravés filmes IRMÃOS BiTENCüURT
Podemos assegurar Que a (""� 8Ao",�6

'/Isita de F!·cl Daniel virá .... rIGO OlDO�lrv c ...... , .. "',

trazer para a campanha es-

tuats e esptrttuaís. as conrc

rêncías ""IP irá rcenenr. tra

rá, naturalmente. uma

grande coopernr-ãc pnr' I)

escotismo desta Regíào. E:s

tão. p-u-tanto. convidados

todos .qu.mtos vêem no mo

vtmento escoteiro um grnn.
de passo para a prepnrru-àn
menicr dos homens de nmu

nhâ. J. Sá

CASA vende-se
Uma a rua t_!tamiro

Gulmaraes,3& es{\Ui:,,1
Germano Wendhnusf'n.
Tratar na mesma ou

pelo trlefone 30tH.

I '�-I
Sem CmnpTom.i�'so I

I .�n�.es te fazer suas I

I �ompras de peças pnrn I
I t.:'eicletas, visite 'l I

I �i��: :da�'Il!!�����:·�� i
ALUGA-SE

(\�II�\��.��(.' :��:tl.t�i���·;;�·-
prla pam mornrlla �i!,� fi.
I"l1a Professor3 Enni S,·hu
tel, �7. EÍllrr- Pf'nitenrh'lr?:t
- Trindade.
Tratar à ma CriSpil!l Mi

ra,89.

Di'a. IVA R. S,
BICHLER

.-PROGRAMA 00 MÊS
SETEMBRO

DIA 12 -

CINd-fA PRINCIPE ENCANTADO

DIA 16 -

SOl.l_:tÉE DA U. E. E.

DIA 17 -

ENCONTRO DOS BROTINHOS
DIA 19·_

CINEMA - UM HOMEM DF. CORAGEM

DIA 24 -

ENCONTRO DOS BROTINHOS

DIA 26 -

CINEMA INDISCRETA
[,[A 30 -

, SOIRÉE - DESFILE BANGO

--

-[UOf 12 �e S[lfMBRO
C A P O E I R A S

BODAS DE PR7\TA

CONVITE

. A DIRETORIA DO "CLUBE 12 DE SETEMBRO" CONVIDA
SEUS ASSOCIADOS E EXMAS. FAMtLIAS PARA AS&):S

TIREM AS FESTIVIDADES DE BODAS DE PRATA,
CONFORME PROGP.AMA ABAIXO: Aero Clube de Santa Catarina

M€DICA
Cl,lNICA DE SENHORAS

li, CRIANÇtS
Atf'ude diáriamenLe:
Das 14.00 às 18.00 horas
':::Ollsnltól:_1: nua CeI.
j'>rdro Dpmoro, 1553

- E"t.reita _

Dia 12 i"ts 17 hQnls - sessão cmemat.ográfiea. gratis aos,
mellOl'I'"S filhos de SQcio,;, no CINE�_.
SAO JORGE. Pelo presente ficam convidados os senhOres Mem-

. Dia 12 ns 20 horas - Posse da nova Dit'etor1:1, com um bras do ('')nselho Superior_ deste Aéro Clube a se re\1I11-

cOQuitelj oferecido nos S1"s. Soclos rem na séde da Federação Catarinen�e dc Futebol. no

e convidados, seguindo-se com mú- prõximo c.ia 18 do corrente mê5, as 20 ho!'as. a fim de
sicas e danças até as 24 hOl'lls. dellber:ll"em sobre o Relatorio (' prestadio ele contas da

Di[\, 16 àij 22 horas _ S, Ô I li. É E Diretoria, relativos ao bienlo 1959/1961, e emitirem o

Dia 17 âs 15 horas - DOMINGUEIRA INFANTIL J"c",pectlvo parecer, na forma estatutária.
Todas festividades serão 3brllh�ntadas pela aflnadis-�..,:ao.... .

slllla orquestra do CASTELAN. Florlan.�polis, 12 de Setembro de 1961
A DIRETORIA

Dr. Ayrlon Ramalho
CLlNICA DE CRIANCAS
CODsu1ta": Pela manhã

rom hora marcada pelo
telefone 2786
A t;2.rti;1, �n.s 15,30 às 17,31)

horas.
Cor!<c:tór!o: Run Nune�

),.I!lrh::.do, 7 _ ]0 andar_
?.esidêncla: Rua 1''\d,..

R.oma, 'i":i _ T.·l"r"nc 2781.
Múgica e Romance

�1��:��d:a:a�:t��1�1� f:;
hlclcletas EXCELL - RAI
NHA DAS BICICLETAS
Rua. ._Oon�lhelrQ_ Mafrft,

IS"'.

EDITAL DE CONVOCAÇAO

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

A' 'DIRETORIA

AVISO
O FLAMENGO ESPORTE CLUBE, tendo em vista

demorados reparos em sua praca esp"lrtiva, avisa seus ('0·

crmãos. que aceita convite, de clube varzeanos para jO(';(l8
em qualquer outro campo.

CapoNras.

ELIXIR DE NOGUEIRA
o GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

Leia Revistt:( -Luso-Brasileira
SENSACIONAL - NOVIDADE -

MAGNIFICA
-ft Vf'nda o tercpiro número

ATENÇÃO
LUSTI:J\-JE, LAQl;;::�_:"-!:l.E ENGkADA-SE E ENVER- 1

NrZA-SE MOVEIS, MA:OaES INFORMAÇõES RUA CON
SET�HEIRO MAFRA, .\64 FUNDOS.

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

. DUNLOP I
+ Os :p.oel1s.DUNLOP oferecem Qualidade _ç..rcs�st!pCll. I
; Rl\lmlA, nAR r:nGlr;L�'J'A� ___,.. TIun Gons, Matm, 1:'i4 I

. •.•J.,'" -
.

;:- ;:; o

__ I
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'oCElaborada a Próxima Rodada do Campeonato Estadual
Na noife de segunda-feira, ficou finalmente organizada a tabela do .certame catarinense de futebol, relativa a segunda rodada, cujos jogos ficaram!
assim Idescrimi'nados: EM URUSSANGA: - O conjunto local do mesmo nome que eliminou o Ferroviário dará combale ao conjunto Bi-Campeão do
Marcílio Dias que nesta oportunidade estará fazendo sua estr6ia" EM RIO DO SUL - O elenco local do 15 de Nove mbro eslará recepcionando ao Olím
pico que desclassificou o Baependi. EM JOAÇABA - blarão em lula as representações do Cruzeiro Atlético, loca!, que venceu ,por penalidades má-

I ximas ao Chapecoense afaslando-o do cerlame, e o Carlos Renaux de Brusque que eliminou ao Paula Ramos. EM JOINVILLE - O Caxias que também
eslreará no campeonato, receberá a visita do Sanla Cruz que "passou" fàcilmenle pelo São Benlo de Orleães. Finalmente, EM CAÇADOR, jogarão ,II! Caçadorense 'e Videirense, partida adiada por duas vêze� em visla do mau lempo. O Melropol não eslará inle�vindo em visla de ler sido, favorecido III pelo sorleio. �i �:. I

IL- --�_� �._ _. _ _ '. _' . .--�---_:--l

4 sem e I �o Riac�Delo.�a�acila�os a GraD�e Fa��n�a D�Jfl(;;J���n� )��i;;���t!�r:::������
ra o público, conseguiu conseguunos êxito em nos forcOs foram tnrruürerce,

Apontado o Quatro Sem Riachuelino como favorito do páreo - Oito Gigante está capacitado apurar ""aon,i,lm,nt' sa mi"ão 'renmmos eu- Po,'tanto cerno noücín, "'�
que a mftlOna dos direto- tao localizar o atual pt-e- cnrater oficial, ai Vai :1

a duelar com o M erfinelli - fm última hipótese ficará. e m segundo lugar, desbancando o.Aldo ;�i:n�o ,��,';�t:,�"b,�:r����� Sidente do Avat Futebol :i;�à�Ó�:' ad�����:l d��
Luz Que conta com essa colocação_- O Dois Sem do alvi-celeste também po derá surpreender ::���r���i; ca���5 ���Ui��R �;�:e s���r�;:;Ci�:o\V�l;��i� ::��r!��e:r�lerC!11:�epres��\�
_ Muita animacão entre a família "azurre" presidida pelo dr. Celso Ramos Filho _ Objetivo:

varam 0' mentores do dàde ou nao da no,,,,, �'.�:m,'o��,ud: �Z;���.���:�
Representar St�. Catarina em dois pá reos riã Regata FÔR'ÇAS ARMADAS DO -BRASil a se rea- CLUBE DO CUPIDO VAI SER

SENSAÇÃO. lizsr em São Paulo.

-11--'mb--
_..

and«iJ
A """tag"n de O ES-

e �
."

TADO, entrou em cOntacto
l com rliretores do C. N.

.

• ---. " Ríichunlo na tentativa de
_ colher fi fürmaqão das

Apenas quatro pníses, o atual d�pu�acio Ivo Mon- guarnições que estarao na

repr:esentndos por ,cinco tenegrn o Comandante do raín da bala sul neste fim
seleções diferentes, ven- ataque aI vi-negro. de semana. �ent:llldo COn-
ceram o Campeonato Mun xxxxx

sesun- o direito de repre-
dial de FuteboL Eí-Jos- Fornerolli, o grande as- sentar o remo catannensa

1930 - Uruguai, com a tro futebolístico do passa- na prOVa s'ôrçns Armadas

�:;���t:ra for(�:���:'\i f�lll� do, parece, ser � único do Brasil, em Silo Paulo.

Argentina 2, em Montevi- _�:�;eã�ueat����:g���s t�:� NOSSa missão teve êxito.

deu) : asnearercs: Nazussi principais clubes da Capí- pois aí vai oficiaLTente os

e Mascheroni; Andraüe, tal, que são: Avaí, Piguei, rema.dores ,de acórrlo com

Fernandez e oesüdo: no, rensa e Paula Ramas. Os pareos :

:a�l�'ar��arone, oaarro, céa

Segundox�:�a urna es-
O Doi��Ie�l1 �:�iachue-

1934 _ Itália, com esta tatísJ;ica, para ,erguer o lo, forma�lo peta dupla

formação: Cümbi ; Monze- colossal estádio do Mara- Nelson e Nery Pirnth, rtes,

blio e Allemnndí ; Ferraris canã foram 'gastos 569.100 de algum tempo vem as

IV, Monti e Bertolini; sacos de cimento, equiva, piranuo por tal oportuni

Gua1ta, Me<fza, Schiavo, lentes a 78 pilhas da al- da de para mostrar uma

Ferrari e Orsini. tura do Pão de Acúcnr, vez mais o quanto vale.
1938 _ Itáiia, com a se

guinte constituição: Oli

vieri; Foni e Rava; Seran_
toni, Andreolo e SOCatel1i;
Biavatti, Meazza, Piola,
Ferrari e Colausfii.

1\)50 - UrugUai, com

Mú::;poll;· Mathias GOnza-,
ks e Tejera; Gambe'ta, Ob

Julio Varella e R. Andra·
dc; Gigghin, Perez, Miguez,
Schiaffino c Moran.

1954 _ Alemanha, com

Turek; Posital e Kohl
meyel'; Eck.el, Licbrich e

Mai: Rahn, Morlcck, O

Walter, F. Walter e Schae·
fero

1958..,... Bmsil. com a ::;c

guinle formação final
f�rasil 5 x Suécia 2): Gil
muI'; Dja.lma Santos, Be

Hni e Nilton Santos: Zito

e Orlando; Garrincha, Di.

di, V'avá, Pelé e Zagalo.
xxX xx

1958 foi um "no de gló
rias Para o despol'to bra

sileiro qUe Conqubtou na·

da menos de 26 tltulos, a

saber: Campeão Mundial

de Fu.ebol, campeao sul
a�nericHllO' de CiclisTo,
Bridge, n:1tação masculi

na e feminina, saltos ar.

llaQlelltais masculino e

f:eminino, palo aquatico,
ténis de mesa leito titu
lo:;), atletismo masculino e

feminino, voleibol mascu

lino e feminino, tenis ju
vcnil, pentat::o n:oderno,
stars, basquctebol . tnascu
Uno e feminino e box (ca
tegoria dos médios ligei_
ros com Fernando Baneto)
e wn CampcOlúto Paname
ricano de Judô. No ténis,
e:1}j 'Winbledon, a brasileira
M3.ria Ester Bueno, for

mando· dupla com ti 110rte
americana AIthea Gibso:l,
sagrou-se campeã ll:undiul

xxXxx

Foram Os seguintes o�

anus em qUe o Fi,gueÍl'en�e
levantou o. Campeonato da
Cidade. cutepol'i<l urinei
pai: 1\)32, 35, 36, �" 39,
41.50,.54,55,58. e 59. Ao

kís. Embora seja reconhe
cido o podanc dos aríver-

Pretende exigir sárics o 2 Com nacnueune,
promete sustentar grande
luta.

QUATRO SEM

Parece que o Riachuelo
jamais apresentou numa

Pré - Campeonato, uma

guarnição com tantos tret,
nos (60), e o qUe é mais

A nova equipe filiada a

Federação Oatannonse r'e
,

Futebol, o Clube do CUPI

DO, que participara do
campeouajc de basquetebol
jnrantn da cidade, vem in
tensifiCando 'Is treina
mentos viSando uma des,
tacada atuação na certa:r.(!
nnnm da bola ao cesto da

Metrópole. Em palestra

dos de-

mais ccncorren�es o màxí,
Iro de empenhn, nao es

tando, fóra dos calculas
uma sensacinnfll vitória.

DOIS COM
David Jal'lich e Alfredo

Linn Filho serão Os rema

dores, tendo como limo

neiro, Paulo Roberto 'r'eeu-

xxXxx

O ceI. Costa I-illO, brioso
oficial do nosso E�ército,
servindo na 10.a Circuns
crição de Recrutamento,
no esporte foi há tempos
atrâs figura das mais
realçadas. Desde 1934,
quando ocupou as funções
de oficiul de educaçao fi.

sica dó 13.0 B.C., em Join�

ville, se dedica <lo esporte.
Em 41 foi diretor-tecnico
da FederaçãO' Alagoana de

Desportos, t.endo no ano

anterior feito parte da 'Co_
missão Técnica de Bas�

c!uete de Minas Gerais, Em
1946, rctOl'il1111do a Join-

Constituidas ás guarnições do
Ria,buelo para 'as eliminatórias'

da Fré·(ãmpeonato
nêste tipo de embarca'ção. do Clube Náutico Riachue- !idade uma :-;oma apreciú
Porém, llas demais provas lo que Vamos falar nêste vel de 60 treino::;, encOnLra_
tererl10s duélos sensaciu- ·comentário. O clube presi- se :en'J "ponto de bala",
nais, O Clube Náutico rr1a_ dido pelo' dr. Celso Ramos atraindo mesmo as aten-

ville, Com alguns esporlis- oportunidade teremos a chuclo, se 'preparou con� Filho, desde a Regata In- çôes doS homenS de visão
tas recstrutut'rt ti. Liga realizaçao da Regata denO· venielltemente para a gran ternacional de m;Jio, 'Vem {lo espol\e da canoagem
Atlética NOl'te Catarinell5.e, minada Pre-CampeOIHlto, diosa prova qUe dará as se preparando com csrne- em nOSsa capil:-d, conside-
tendo ocupado as funções cujo obJetivQ maior será duas guarnições classifica- 1'0 para poder aspirar um rando-a como a mais ca_

de vice_presidente e pl'C- seleciol1:1r 09 Conjuntos das, em cada plj.reo, o di- resultado consagrador. Na Jlacitaua a levantar o ti-

sidente, isto até 1950. Em náuticos ';Ue representarão rei:o de disputar por San_ realidade, a médiâ de trei- tujo do páreo. Moacir Tze-
1949 foi eSColllido presi- o remo barriga-verde na ta Catarina, um título dos no da gual'llfção do Quatro likis, Valni Barbi, Luiz
dente ela Junla Disciplinar grandiosa prova FôRÇAS mais expressivos lá em Sem, ,alcançando na. atua- Fernando Tzelikis e Ivan

DesPol;tivn da Lig',1 Join- ARMADAS DO BRASIL, u São Paul�. E é justwmente Vilain, dispender'am ener_

villense. Peja imprensa e - se. rcallllar. no proximo
T

�

DA PARTE
� ,gias com treinamentos

rádio bateu-se pela ConS.
m.es na r�lt1 de JurUOatu- NOTíCIAS D'E O I

qua:;e sempre diários, ,rea-
trução do Ginásio, aspira-

ba ,em .Suo Paulo.
. lizados ao amanhecer,

cão conseguida. em, 1951, .

A �qUlp� �o Cachoeira, Por ocasião do jôgo de
Pcr sua vi:ória frente li) cOllstituindo-se rr..esmo um

;lPÓS a realizaçáo daS fes- \ f.lCara assl�tllldo �e cama- domingo entre Sl).ntos e
NorOeste de Baurú as Co- apr'eciável "t'andicap" para

lividadcs cio Ccntenario de
lote o .duelo entle OS de· Botafogo de Ribeirão Pre-

rintianos ,receberam bicho que a gual'lliçao alingisse
Joinville Hábil cestobclis_ n�alS pareOs Pois os clubes to, foi quebrado o recOL"d

de 7 mil cruzeiros. A1ual-' ti apreCiável soma de tl'ei
ta, CUllS�]Ue vários fitu- locais reconhecendo' o po- de anecadaçáo llO interio!'

m.e.nte 'o�ataque corintiano nos, Também a harmonia
los entre os militHI'es, Se- derio do conjunto Join- com a bela cifra de Cr$

con.ta cem três a,tlet.:l.s e a oisciplinfL entre os

gUindo pura o Rio Grande villense,. 11�0 sol�Citaram � 2.258.300,00 como anorma-
I ! FI

-

componentes da guarui_

f���i�::i�;::,F"�:o:�����;�: ��,��o:�:E;�;:��'f:�::o �::i��:���::�o:,f�::��:J: :�::���:nh�,o B'i���!lO; ��:u�'�['�;��i�::'�:"�:;"�
esporte local, como reda- nição interiorHna Para re- Antonio Julião, sem bOh}. Na Argentina o Boca Ju_ que será uma verd'ldeira
tal' da "Gazeta", tenllO" or- pl'esentar Santa Cnta.:jna n101'5 voltou �'l. perder, des- "Av;tnL-Pl'emier". O Qua-
ganizado vúi<ls CampeOlla� .\a feita por 3xl unte o tro Scm do Riachueio, vol_
to� infantis e jUvenis, Vis- DOIS LíDER'ES NO T10R'N-EIO Racing líder do

I
cel'lame ta,.T{lS a afirmar é o mais

lo nno �er. existido, lia OCa- agora. (listHnciado 4 ])011- cutadu:lo triunfo.• Tam-

����'d��g�1�CI':��e�1\��a: pl;,� VA,RZEANO ��:t:�o ,2.0 Colocado, River ���e °r����uel��all��co�!�
lica do basquete feminlno. Pro"segue "n:mlldall1en' para o grêmio corin'..ia!10 Ira-Se em bõa fórma pois
De 1�32 a 19;;4, ncvamente tc <) Tonleío de futebol do PUntal1nl pois npcnal:\ Em Mo�c1u, no Estádio <l1�m elos remadores do
em Santa Catnrlna, 1'oi su- promovido pelu Ipiranga lhe resta um compromisso Lenin, a seleçãO da Au�- quatro sem quc dobrarão
perintondent: da FAC, Flltobc! Clube do Saco do'! qUe será co!itra o DER. trb, venCeu 1.l sele«ao da no oito, �erell1os o refôl'ço
tendo, pela::; colunas de,sta Limões em holl1ella.<.!elll:t Enquanto issô o Ipil'allga União Sovi-4tica por lxO. dos irmãos Pirath, cuja
fÕlhn, incentlvado a prâli- � !l'ais um aniversário do tera Que enfrentar dois categoria COnhecida do pú_
Ca dos esportes ámadoris- clube ipil'anguista. O 101'- jlodel'csos .. adversários on Em Berlim, H Hungria. blico apreciador de�te es�

tas. Em 1956 fo1.eleito pro- ndo flUe conta com/h par* sejam América. dc Coquei_ classificoU-E e para o 'tur- porte. A dupla, já se Con
sidente d<l Lig'a Blullle_ ticinação de clubes de t'<!- ros e All.ança elo. Avenida no final do Campeonato sagrou atl'aves de regatmi
llauense de Futebol, cargo c(;llhecldo poderie, V�Il1..;1' :M:auro Ramus. Ei� porque' Mundia] de 62 aO abater a anteri9res. Portanto, es�

do qual Se afastou, visto ,def<enVolv,endo animad�'· apontamos anteeipadamen- Alemanha Oriental por peram Oi; diretores do Ria_
ter sido transferido pa.ra mente, eshUldo presentc- te (l CorinthU1S como' o 3x2, chuelo que o Oito Gigan:e,
esta Capibd, 011üe se e.n- «l11entc cl'lmlnhundo pura.; mais cI'e'ZlencfaTIo' j.lal'Cl "t"!tnbém participc �O':ll
c(Jiltra. desligado do es- "cu final., AparCC0111 cono c-:lIquisl:11' o {lo in- Pelo call1peonato Pnulis- _

cl'edenci:li� p::tr;\ (:onse�
pO!'.e �11lJa.dor, tCl'e;;;Sa�1.tc {Jll� �

. ta joge.do \lO'.ie Palmei- guir Ull�a ':açanha qí.iÚ.l se-
-

','OO�rrTu ��.à�i', Coril1,�i,<j.l1s .. p�, .. �,� ,.... la .. ,í)..• ,,�.. !IÓ.:la /:·7.n�,c -u rc�
d..,Jll.JlIg'"s 11a Jlr�l(',\ de es� ,'aclllb(' C �tllir)s:t.i 1E�J)ár�'\fshftT;aça.o do 1Vf<.t'ntiúelh
pOl"tes 9i.l Vilu. Ovlmü'ia. UVa em Vilu. BelllÜl'O,

No próxi.r..o sábado e (10-
millgo, o público da ctlpi
tai terá um encontro com

o esporte dos fortes. Nesta

São José conse-

rápida Que mantrvauios
na manhã de ou tem Com
diretores do clube, notamos
em suas palavras, o desê
Jo e a eaparanca de que :\

equipe se constituirá em

uma das atrações do cer

tar-e. Para Isso o treina�
dor vem exigindo o máxt
mo dos garôtds que estão

d�sPoSlos a brilharem ín

teusamente, conseguindo o

título do Certame o que
sem dúvida será mp grau
de feito, Os atletas,':1
exemplo dos diretores, C8'

tão hastante entusiasma
dos.

guiu inscrição
o municipio· de São JJ-'

se que havia solicitado tns
cncão em véspera de ser
realizada a festa dos II
Jogos Abertos, rtcundo

pendente e condicionado o

seu pedido, agora teve
oficialmente a resposta (le
qUe poderá participar d,l'

quela festá. esportiva que
será a maior do Estado.
Assim sendo o Muntcipto

que :em como prefei�o O

sr. Orlando necjeer, estará
sendo representado por
uma equipe de Volelb,)l
Masculina.

MARACANÃ, O MAIOR DO MUNDO
� o Estádio do Maracanã o maior estáqio do mundo.

Ate IS50 o estádio do Ríver Plaíte na Argentina e o Em-

1111'e States em Wembly na Inglaterra com capacidades
para 1.:W.UOO pessoas ueravam tal primazia. Para a Copa
do Mupdo em 1950 no Brasil, foi construido o Maracanã
cem CUl?acidade para abrigar ]55.000 espectadores, sendo
30.000 em pé, nas gerais, 93.500 �entádos, nas 'arquiban
cadas, 30.0VO nas cadeiras ca11vas e 1.500 em camarotes,
senelo o maior do mundo, Para que se possa fazer uma

ideia do que é o Estádio Muniicpal do Rio de Janeiro bas
I,a quc se atente para os segmntej' _dodos do material con
sumido na comrtrução do mesmo:

CIMENTO - Foi consumido 11m total de 500.000 sa

cas de cimento empilhados, U�_. a um, forneceriam 78 pi
lhas da altura do Corcovado, que tem 836 metros de altura,

.I<'ERRO - Foi feito um consumo total de 10.000.000
elc quilos. Com o ferro em questão, em barras de 3/16" ou

scja 4.. 5 mm, podei'-se-ia contornar quase duas vezes o

globo terrestre pelo equador.
TABOADO - A madeira t:tilizada na construção de

concreto armado acusou um total de 650.000 m2 e daria
para cobrir três vezes e meia área da pavimentação da

Aven�da Getúlio Vargas, no Dir..trito Federal que tem 2 6

melo quilômetro de extensão, aproximadamente,
PEDRA - o consumo de pedra em toda obra, foi de

60.000 m3. Essa quantidade daria para encher uma trin
cheira de 2,5 metros de largur:l com 200 de altura em uma

extensào de 12 km, ou então construir um prisma de
20,000 m2 de base e 3.000 de altura.

AREIA - O volume de areia utilizado foi de cerca de
45,000 m3. Daria para formar uma cobertura de 0,25 lll,
de altura em toda extensão da Avenida Getulio Vargas,
As escavações das fundações alcançaram um volume de
4.000 m3,.0 que cOlTesponde a uma abertura de 1.640 po
cos de 2,00 metros por 2,50 metros, com 5,00 de profundi
dade, O volume total de c�ncreto utilizado foi 80.000 m3,
correspondendo à estrutura de edificios de 10 andares em

ambos os lados e em quase toda ti extensão da Avenidn.
Rio Branco, na capital da República, cujo comprimento é
de 2 km. Durante as obras, entraram no estádio aproxi
madamente 40.000 caminhões ca'rl'egados de material e

a terra. Esses caminhões, em marcha, em fila, cobririam
toda a extensão da estrada Rio-São Paulo (500 km,) A -

consLrução do Estádio foi iniciada em 2 de agosto de 1948,
•

Mil e quinhentos operarias, perfazendo um total de
7.780.000 horas de trabalho (agosto de 48 a junho de 50)
prestaram seu concurso a mOllumental obra de engenha-
ria.

OUTROS DETALHES - O Estádio conta ainda com

os seguintes detalhes: alojamentos modernos e confortá·
veis para um total de 130 atletas; 4 vestiários e serviços
médicos, 20 cabines para rádio e imprensa; 58 bares, 98

dependências sanitárias, separadas por sexo. 300 camaro
tes para 5 pessoas, 90 varejos p2.ra cigarros; 45 bomboniê_
res; parques de estacionamento para veículos particu
lares com capacidade para 4:500 carros; Bombas de abas
tecimento de combustivel, bilheterias com 15 "guichets"
cada, em redor ao estádio em número de 16, com um total

de 240; 4 entradas monumentais para acesso ao Estádio;
6 entradas privativas para veículos; fabricação própria de

gelo e sorvete; '240 refletores na ·marquíse. 88 borboletas

para cóntrõle de entrada de público; 8 depÓSitos de água,
com capacidade para 250.000 litros. 1ima rêde de telefones
automáticos, em número de 84 linhas, com uma central

em conexão com 176 dispositivos. Acha-se o Estádio provi
d'o de 34 dis!)ositivos de Ulal'lllC de Policia, 12 dc Assisti::n-
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EM 50 ORA
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'

,do UC - (ruleiro do Sul;
.. Eletro-cOagltlcçáo

• VANTAGENS QUE SO' A NOSSA: ADVOGADO

: U ; C('NVA1R LHE OFERECE:! Dr. Can:ídio cio
� Amaral e Silva'. -_o r: ". I 'l.nópo!ls/Sio })q,tdo/nio; • MU6istrudo aposentado.

'2) -

[-;0 'nntosnd�a:Ô:;aUiQ às 10,15 horas, em apera-. Advocacia em Geral

'3) __ Cl' de ',., 12,00 h.ras n Rio (AeroporVl santo�, hS�1n-::��::2�aa.::�d�::tha• � .� (,

t. ;����� da Cidade), �á almoçado e prc,.1t1, �: :�ã�Pinto)

.4) _ P blhdade de regressar no mesm'l dia, à, taróe.' r
• • I JiAJnba das Blclclf�.B I
, "ES'lAf; AS RAZÕES DE· SER A II 1,�=�P�'::'�:m :II II I igual,. I_ PPF!"ERIDA DO PUBLICO II! -a �u.:. Co_helro
,�
__ "»_n__ .. ........_.. :'�

f a, 1;;4,

---,,,=.----
VENDE-SE

UARNIÇÕES ...
gunrlo põsto. O Dois Sem,

que neste pá re- é L1vorlta. com os irmãos Nelson e

Em últímn anúllse acrcJi_ Nery, pOderão surpreen;
tom tu t rf:� do clube der enquanto que o Doi�
(1'1. Ri M ,: la Qll!' o Ria- Com, erúbor.i com possibi-
chucro cm fTui�'á desta lIdades (mais remotas, ten-
rei.a refi .• ' nt:ll' Santa tará brítbur. EsS'a prova,
cnmnna em 111,\" tipos de tende a rolocar o Riachue-
barco n rl''tah da pault- lo numa pOllição de honr-a

de nosso remo, ocupada
}Jelo própr-io clube há 301_

gUl1!! anos atrás. Teremos
reprise rlue velhos tempo::;?

QUIlTRO SEM E ono DO
bém irá Para a rála cre,

importante, l"t'mando com denciado a cumprir o

cuidu 'de carr-l- percurso, numa Iecossante .

c,.rto e luta contra seus antago
nistas. O Marlinelli é fa
vorito, mas e�lleram os

rbchuelino!l bater pelo
menos Os alr1istas. Mnnctr-

I' (10 Ria- Tzelikis, Va1m1 Barbl, Nel-
o Qu".tro aon Plrnth, David Jerllch,

ta Nery Pirath, Luiz.F 'raen,

kis e IVan Vilain, serão os
I remadores:

Ê�TREANTES
O conjunto de estrean

tes do�ado de bastante en

tusiasmo vai sentir o peso
(la responsabi]Wade numa

provo de alto Significativo
para o� vlturioSOs. Timo
neil'o: Paulo R. Tzelikis _

R�!l1adoreH: Pompílio Ma
noel dos Anjos, Osmar AI

Ci(les COllceição, Alval'O dos
P;lSSOS DÍI\s e Walclemiro
Sil\'eir:'t.

�RhITPA(fõ-
U PtOS e LEANDRO.

têm o Tl' ''''er de participar aos parentes e pessoas
aml d u. pais CARLOS PASSONI JúNIOR e ELEO-
NORA 1 'I PASSONI. o nascimento de seu irmãozinho
P.Of'lRT O )rr- '10, ('{'onldo dia 8 dêste mês na Mateml
d.ld! fi r k f .rla.

Dr.. r..lI. U R C D A U li A
CI:nica Geral

- - Mr.DICO - - -

r: 'I)P!'ín'\' a (�m 1l.0iésUa de Senhor:;.:: "(, via.s uri
"{" ("l :J li'd:�al das Infecct.'Ões agudas e crô'

,,� l'í'�h( o:renit.o"urlná"lo em ambos os

II :11 ;10 Jlparêlho Digestivo e do siste-

• I
�() ." lU;il horas e das 14,30 l'..; 17,00

- '''"sultório: Rua Saldanha Marinho, 2 f·
1 o anrlt>� (f'!'Q. da,Rua João Pinto) _ Fone: 3246 I
r. 'ln n' : R\1:l Laeel'd:l Coutinho, n.o 13. (Ohã, I
r' r 10 E ;par.ha) - FOnE:: 3248.

- - -- - - - - - - - I

� 'núnpl� E rOM�RCIO DE
5' IH CATARINA S/A

Prorro�ilciío do 'Prazo Para Subscrição
de Capital

Levamos ao conhecimento dos Senhores Acionistas que,
em virtude da suspensão do experUente bancámo nos dias

anteriores, em consequcncia da decretação de feriado ban_

cário, o pr:J.7:o de preferência para subscrição do aumento
d') Cn�I' 'I 'Hltol'i:mdo nela Assembléia Geral Extraordiná
.rI, d

-

� :! -:1110 dest� ano, ficou prorrogado atê o fim do
moo co:-, '.:1 E-;ta pl"orrogaçã:J foi aprovada pela Sessão
de Direto i e ConsNho Fiscal deste Banco, ad referendum
da ple ima �mblóia Geral e mediante comunicação à

Dele a líl R Jm:d da Superintendência da Moeda e do

C:·édito.
It�lai. 8 de Setembro de 1961

r 'da Lins _ Diretor-Superintendente
• wu:c Bauer _ Diretor-Gerent.e

M r;lnda Lt11.S _ Diretor-AdjuntÓ
dlretor·Adjunto

'n, DUo Rel1all:t. Anronib Ramos
DIretores 13·�-Gt

13·9-61

6,35-
Rádio Fo/h.bl}/a Fora
7,00-

Alvor.,cel em nossa terra
7,25-

t;'onvP"'sando cl o (,gr!cu�tDr
7,40-

A Hora do Motorista

h,OO -

çorresponãcnte Gl!arlljá
8,�5-

Reporter lilfred
9,05 -

Cocfctail de Rock .

9.3" -

S1tce.�sos em. LP

10,30�
PiteBtone nf>� Er:lPortes
10,55-

lnformativo Casa Brusque
1l,(J3-

lJ11Ísic�t para todof-l
11,35-

Parada 1111t.�ic(l! Cha?ltecler
:1.55-

Reporter Alfl'Cd
12,05 -

AlmoçandO com música
12.25-

Correspondente CO/1Imll!u
12,30-

Camet social
12,40 -

Na linha de frenlr
13,05 -

Telefone pedindo bis
14,05 _

�evfsta do {rir
14,3t5 -

Atendendo o Juvinlp

15,05-
,1 Conlinental. em :lc!!fIle

:!.5,3.i -

Ret:ordanrlo � pas.�ado
16,00-

Correspondente G71aru1á
16,55.."..

Reportei Allrl'd
17.05-

,I JI.'üsicCl que voce petZüt
17.35-

Noridadrs da nl Di.çcoteclJ.
1�"'J _

ZItI>.#uT'�e da Pre=e
18.10-

R�_�e11ha J-7
18,35-

Proqrama da ACARESC
18.55·

Corrr.spondente Columbus
19,00 -

Momento ES'Dortivo Ih .lhma
20.0(; __!

Encontro com o S!lces,�o

�I,OO -

r.epo�ter Al!red
21M -

Duvido Que Tenha
21.30-

Correspondente Colmnbus
21,40_

,\<IÕ'''Tlenlo m4'sical Simca
'

2205-

Gm'T!de Inform. Guaru1á
.

23,05
.

JI-1úsica e Romance

Dr. Hélio Freilas

Médico da Matem;·
rl�rll:\ r.�rmCll::1 nntra
DOENÇAS DE idENHORAS
PARTOS - CTRl'ROIA

GL.INICIl GEUAI
Ondas curtas -

AJUDE A' OFENSIVA CONTRA O CÃNCER

NA PONTA DA AGULllJI

L.D. LPP _ 3.178: BEM DANÇANTE.
,VIRGtN!! CARNEIRO NO BAILE DO PERFUME-

Coloque o disco no prato.•tela seu par c em segundos Próximo SábaDo La!ll!l1a escolherá Garota RADAR-
você terá a desenvolta apresentação tte Canhoto r- seu No prôxtmo rnbado sorú rl'flliUldo. uma !I'S, f111f' aconLp<'erlí no" nróxtrno ih:' vinte
Conjunto. grande resta na cidade de i.asnna. para o .rõs 110 ··Carlos Oonu-s''.

A Contlnentalncrescendo dc mata um álbum 811a série fi, escolha dn careta Radar. -xXx-
de Ouro Instrumental, lança o rernoatseímo sêxtuor numa -xXx- Um.r �Ulprês<l e�p\ rescrvnda j;ar:t :JfI

explendorosa audição, que desde o Inicio quando roda A �raei{l�a menina ll\oça Virgínia debutantes do Lira Ti'ni:-; Ctubo dr lD61.
"Apache" cativa o ouvinte, Do Ilndc bolero (ettado ba- Carnell'o, úsM na J!sla das debutantes Elas gostarào.
Iada j Poyares e Silveira tiram ereítcs prodigiosos, rene- do Baile rio Perfu·.l f', rio Lirn Têlllíl -xXx-
tlndo suas qualidades ao contato com a flauta e o acor- Clubc. As senhoraS'- Vlrgiulll Borba e rna
deão, respectivamente. O começo do L.P. [á aprtâoua o -xXx--;- 'rnvnres Mo(>l1ma11l1. estão .'I<lti.'lfI'IWml.1escuta numa duradoura dádiva, para que rtlspenae ateu- A senhorita Maria NaZ!lI'Clh Muller, mn� (;0.1' o sureflso IIJl movlml'nll\lla "sol-
são atê o seu têrmo; "Apache" é uma das melhores faixas, pal"t1ciparâ do 1.0 FestiVal de Ph1no, de- rée" que ac'-'n.tecell no rlomi�lgo p.p.. n� f
tÔda! ���I��i��sde rltmos, prednmlnnndo os urasnetros, é ���:�!:e�;�t..·rbla, no concurso (I", Mús!('afl �����l ��n��l�n�'ãl���l'.b;��f:���1 �Iil\fo�l�:- �
augúrio que sobremaneira agrada aos dançarinos, tanto --. >;Xx- dio agradecem aos QUe par-ttctnurmu do
como a seleção das músicas que de6l11'am no decurso do O colunista ano ou o Sr. MarCM Au- "<how", ú diretoria do Llrn '1'. U. (' :i.
micro, algumas de agrado geral como "Boato", "Agora", rê!io Kruger e sua noivn Carolina Amn. sO('il'rI!H!e nuc colaborou 1)111'[1 (, extto rtn
"aoutevar Dos Sonhos neerettos'' Valsa Da Meia-Noite" e rim, no Baile das ):)el)ntl1ntf'S rio r. A

.. c·omentarla festa que passou."Longe Dos Olhos". E executando um como outro ('01\1' Carlos. Renan". -xXx-
passo o destaque brilhante dos Integrantes do grupo é ° -----xXx-- A Diretcria do Lira T. C" ofCl'cc{lrn
mesmo e o partido tirado das exigünelús de cada rtuuo, as Gosturei:':,s da -t.hidueap". estão..um jantar de eonfl'aternizac:lo (.I}p'{' lISde acentuado sabor. Boleros, sambas, choros e misturas cvnfeccionando tndisslcm<; \lCi>t1r1os de -debu antes e seus puis. como t.H)l])(>.l'.(acontece em "Pepe") e o alegre maxixe que encerra o baile". para a gl'?n.ne ;e.'<ta de gnlu, que à ,iretoria r ue será eleita no pro-

1:i:l�O��;':fi���nt:n�ssl��O né� '�:�i1;i6!�ç��1��.alidadf' do acnntecerá no Llm T. C. no dln sete dI" xlmo r1ÜI 24. E!::le acontecim,'nt(l, S('l'ft no

Hã superioridade de coisas nossas, multo lôglco nllás, 1���U��;��oF�i,d��nl����\�!\�rl�.� ;::�Iil�" 111('.�- prôxim(, c!h1 rineo:�:�nbro.
�:�:s �::�r�:I'������o�O�aSel��f!:�I��:�r:�!���l��:iC�I� ·xXx O Df'sfilc dos II Jogos Abí'l'to!, (1('

brasileira, espalhando sua ação em programa de rádio, dio�: '���B��� ��.{�'�����;: Ol:�tr�:ll:�'ll:l�l� ��l�;IC������iJ��, ��:'r����:'Ul�lof�:�111;nd� ;���
���o��:��e� ��I�ee;��I:l:I��lf��.POS.�UI t1,ma allcliQão exclusiva

i��.ê�Oi�� J�ar:ll��.(ra dto vrh1llo Vcrlllfi'_ ceJ'I'tunento será ll����i,) de c;U!Ubl·O.

Agrade seus comensais e desfl'llle alegres momentol-l
'--'--xXx_ O colunis1a (lJ'ganL�lrá uma comls.

;�'�i��t\���� ��: ::-;l��t�: ���lJ����t�n:g�;�lt��������nlo- O broqnho EI1.{1 Bon:L�sl,�, fcsfcjOll são para ·ele2'er a Rainha dOs 11 Jog\l;.
as 'lU;).;; (jutiLon:r Pl'j_1 a\lf!l'a.�, no dia 011- Alwr.o-< de Sanl'l CHlarljlH. A l!1('Sma

ull1aAf��:: l�:;:�g��a:��ld:St���r�n�:I;��:·�;i.���CoSé��:r��: zc P.P .. ofel'ecendo ti'! .�II'IS ('ul:'!.:ulnh:,s .�CJ·ú (', _l·posb (le selr. l1ll'L11bl'(}.�.

��::ov�:�:;e�o j��:��:u�� �l���� �1� (���.:;�d:�:�n�:n�� �:l'ajsal���'�i(::�lnQ,�:� ��i;:II�;:�::c�al;�Ii�:;;�l 1
Irci ii Pelotas, :��n;:le da Comissão

movimentos de dança. pelo acontr-ciment:xx_ OrQ:aniz:ldol'a do� II J. A. dc S. C" par"
Na eontra'capa as seleções musical c autoral e texto C9l\virlar Miss Br::hil. Vera Maria Brau-

assinado por Jorge Cabral, Interessante já rlue nnrra ri
A j;;oCiectade de BlmrLenau, está em no. tIl' Melleze�. /I fj� df' abl'Ír o rlf'�fjl{'

ol'igçm e fases do regional de Canhoto. l)I'ep:lI'ntivos pur:1 o Ballt' lIils O..blltan- que :H'nntN'el'a no dl:1 2!J )l. v ..

Face A: Apache (Jerry Lord:tn), Banto (João Roberto
---

-----------;-
-- ------

�:���':���I�:n;,�:�:�e���v����.�O;�;�h(��:.�::':.o�I�: @NEM AIS P!.tI't�ZPS fiO "I'�����evearA��n��n��O�r���f:I��: ({���I�yd�nA� ;::��\�tt) e "-bu Ij OI U U UFace B: Que Fu.-;er (Jayme Florenee e J. santos),
Amargo Retorno (Julio JaramlllOl, Valsa Da Mela Noite
(Domínio PÚblicO), SOfl'CS Porque Quercs (Benedito La
cerda e Pixinguinha), Longe Dos Olhos (DJalma Ferreira
e Cristóvão de Alencar), Caindo Venci (Herlbcrto Martins
c Ataulfo Al\lc.�) e Bem Dançante (Orlando SlIvelra c

Orondino Sllva).
'

(Canhoto e Seu Conjunto)

--CENTRO
Cine SA;l JOSÉ

I
--BA;J,IRIIS

Cine GLilR!A
FONE: 3636 (ES'j'REl'I'Q) Fone; 6:'lj2

ãfl 2 e 71/2 hl!..
- O Jnaior espetácnlo de j'odoR aR tem- tIs 71/2 (! 91 4 hs.

Sessõ'es PopU!:UfoS
FERNANDEL ('m:

ROTEIRO
1 -.- "Flauteando Os Sucessos de Plxlnguinha", titUlO do

L.P. gra\lado por Cópia em sêlo Phltips, reúne: "Um
A IZero", 'Naquele Tempo', 'Acer�a O Pa.sso', 'Cinco
Companheiros', 'Vou Vivendo', 'Não Posso Mais', 'Se·
gura 1!:le', 'Carinhoso', 'Sofres Porque Queres', 'Co
ChICho, prodas Do Solou' e 'O GaLo e o Canário'.

2,_ Agora distribuidora da PoJydor, a Companhia Bra
sUeira de Discos já lançou os dois primeiros álbuns
referentes à eti�uêta germãnlca. O prlmriro é "Anka
At The Copa" com Paul Anka (disco da gravadora
americana ABC Paramount), onde constam os êxi
tos do cantor canadens� (Diana, yocé é Meu Desti

no, Rapaz Solltário, Minha Cidade, Meu Coração
canta, Ponha Tua Cabeça No Meu Ombro) entre
meados com melodias conhecidas do repertório mu

sical dos Estados Unidos.
O segundo 33 1/3 rpm. focallza Ray,Charles e adis·
co ê apresentado como "dedicated To You".

3 - Estréia com um 78 rpm. em sua gravadora, a Conti·
nental, Tony de Matos. Com a Orquestra e COral de
Severino Filho o intérprete luzltano canta "Alguém
No Cals" e-"Ela".

POS! _ O film" mnl., vi'1.es j)l'emHHiol
Clúrltnn He�' n J!lck llnwklHs
HaYít Hat'nl'eel - �t\:phen BO.I'tI c·m

B�N HUH.
- Teenicolor - câmer:l 65 -

AMOItES DE DON JUAN
EastmanCoJor

Cen'sura att' 1'1

Censum até 5 allOs

tine RITZ eine UIPÉRIO
1��(ttET'l'O)

ás 5 e B hs.
Richard Egan - Jean Sterllng - Dan
Duryea - Julie Adams - em -

ASSASSINATO NA 10.- AVENIDA

"NÃO lfAVERA SESSÃO CINEMA

TOGR,\FICA"

CinemaScope ,t:ne RA.iÃ (S. José)Censura: ató 14 [lnM

eine ROXY ás 8 h.<i.
... e o sucesso, continua
Carmen Sevjlla _ Domênlco Morl11gno
The Platlers em;

EUROpA ·DE NorTE:

FONE: 8455
ás 8 hs.

Oscarito - Cyll Farney e Sonla Mnmed
-Em_

PINTANDO O SETE

Censura até l4 anO.�

Ea"tmanColor
Censura: flté 181 anos

r---------------- .. ----_.

-,

I!Jja qanhar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DEPARTAMENTO
em 23 fie Mala de �!J61

DA FAZENDA ESTADO DE SANTA C"A
TARINA

,lUI7.0 DE DIREITO DA
VARA DA FAMILIA i:

SUOESSõES

EDITAL DE PUBtJ:CAÇAO
DE SENTENÇA DE ABER
TURA DE SUCESsAO PRO
VISóRIA DE BERNARDO

SCl-IRAMM
O Doutor Osvaldo
arêas Horn, Juiz ele
Direito da vara da
comarcn de Floria
nõpons, Estado de

sa�tl\ õatanna, na
forma da Lei, etc

FAZ SABER aos que o pre
sente edital virem ou dête
ccnheelmentn tiverem (ex
pedidos nos eutos n.c 731.
rcgtstrado às fls. 25, do
livro n.c 4, de Sucessão
Provtsórtn. em que C requc
rente Ana Haendehen Sca
rumm. e requerIdo Bernar
{lo Schramm, que se. pro
cessa perante este Juizo de
Direito c Crmórto da se
rnlha C succssõesr. quo
por aentencn dêsee Jtuízo,
('111 seguida transcrita. qU�
produalrú seus devidos- c

!(!ga.ls efeitos seis (6) mê-,
."ns elopola da publícncão
do presente edital Que se

rú nüxndq na séde dêstc
.rureo. no Iugar de costu

me, c, por cópia, publica
do no "Dial'lo Oficial do

t�j�ad���rl���n!��ri: su�:s!:�
provísõna de BERNARDO
l::iCHRAMM", Vistos estes
. utos dêles consta Que Ani-
1111a Hnlndchen Schramm
I equereu se promovesse a

declaração de nusêncie de
seu marido Bernardo Seh
ramm. O que tudo visto e

examinado e tendo em vis
ta Que a recuerente provou
o seu tnterêssc na pedida
declaração de ausência:
Conslderav-do que ficou
u:'Ovada a ausência ale
gada com publlcaQão dos

editos: Considerando o

mais que dos autos cons

ta julgo provada a ausên
cia de Bernardo Schramm
espôso da requerente e no

meio curadora esta para os

efeitos de direito. Expeçam
ee editais de noticia desta

dectareçuo 6 deferimento
11a curadoria com prazo de
6 mêses. Inscreva-se' esta
no cartório do registro ct
vn nos tênnos dÓs artigos
100 e 105 da lei respectiva
certificando O escrtvãc os

detUicanclO o escrivão os

dcmaís itens neceasârioe c

rererídos no artigo citado
105. DecorrIdo o prazo para
recurso proceda a prlmei
ra ao inventário e par tl
lha como se o ausente rôs
I'C falecido. P.R.I. Floria

nópolis, 12 de março de
1960. O Juiz de Direito da
2.:1 Vara tas.r Euclydes de
Cerqueira Cintra.. A fim
de produzir a referida sen

tença seus devidos e le

gais efeitos, nos tê-mos do
ar tlgo 47"1 do Código Civil
c para que chegue ao co ..

nheclmcnto
.

dos ínteres
sados e llin�éll1 possa ale
gar conhecimento, digo,
âgnotância, mandeu expe
dir o presente edital, nc
forma da leI. Dado e paa
sedo nesta cidade de Flo
rianópolis, aos vinte c três
(23) dias do mês de março
do ano dc um mil nove
centos c sessenta e um

(23/3/1961). Eu, .

Escrevente Juramontado, o

d3,tilográfel, subscrevi e

assino. E eu, Julio Cam
pos .. . . . .. Escrivão da
Vara da. Famllla c Suces
sões, o mandei datilogra
far, e conferi subscrevi e

asstnc.

Movlmen to da Tesouraria,
Saldo do dia 22 (cm cet-e: CrS 5 526.505,20

RECEBrMENTOS
.

Plurtnnúpolls, em 29 de Maio de 1961Prefeitura do Mnnielplo de

PAGAMENTOS Movimento da TesourR.lia,
Slll(lo do eue 29 (em ('aba) Cr$ 4.422.812.110

RECEBIMENTOS
Receita orcnmentnnn

Arrecarlação 655.351,40
Deposl':ante de dinheiro 26.083,00'
Movimento dr' Fundl)" 900.000,00

em 30 de Março de 1961

Receita orcnmentartn
Arrecadaçii_" 334.252,P,0
Depositnnte de dlnhelrn 1.:l3!J,1O

Deapêsa Oreament ártn
nos os II Pagar 10.000,110
DepO.�ltalltc de dlnhclro 15.M3.00
Fundo,.: DI"IPoI11Vl'I!'l lIla.ooo,OO
B,dlllt.r,iI 5.730.934,10

:t-AGAMENTOS
Despêsa ,Orçament(iflll.

Administração Geral 135.590,00
'Exação e Ftsc. Pínnncetra 63.750,00
Encar'gos Diversos 100241,00
F.cluc[l�ão Públicg 72.480,00
Credo Ef;P. Dec . .125 43.000,00
R('�tos a. Pagar 21.930,00
B:,llIn{'o 5.479.256,20

,I�••

Cl'$ 5.86UlM.lO
DrSORIMTNAÇ'ÀO DOS RALDOS

crs 5.f!6UJ97,IO

Nn. Test.urarln. .

P,m BAnto'! ....
!i.730.!134.,10
4.204.090,P,0

I
-�--

CrS 6.006.247,20Ci'S 0.006.247,20
DIPr:RIMIN'At .....0 DOS SALDOS

CI'S 9.935.024.90
Florianópolis em 23 de MAio dI" 19!1J.Prcrelturn (lo Município de

Na Tesoura"ia
Em Bancos \ ...

5479.256,20
3:794.090,80

S,lldo do dia 23 �;��l:���:) cI;r$T�;�������,o �m 24 de Mnio de 1!J61

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS crs 9.273.347,00
Florianópolis. em 30 de Maio de 1961
em 31 de Mala de 1961

•

Prefeitura do Munlcl:--Io de
Receita orcnmentann

Arrecadação 298.820.60
DePositante de dInheiro 2.975,70

Despêsn Ol'çampnlárla. Movímento da Tesouraria.
Encargos Dívergos 15000,00 Saldo do dia 30 (em Caixa) ors 5.479.256,20
Credo Es._o. Dec. 125 ÚOO.OO RECEBIMENTOS

24.997,00 Recel(a Orçamentária
300.000,00 Arrecadacão 949092/30

5_G!"11.733.40 Depu.�itnll·�e df' dinheiro HO.895,flO

PAGfu'\fENTOS
Despesa Orçam eni éna

Aflmll)istração Geral' 109.178,00
EXação e Fisc. Finanl'o(>il'fI 53.900,00
gdUC:H:ão- Pública 226.176,90
Enrsl.!'go;; mversos :t34.2b�50
Crnd. Esp. D?c. 125 73.800,00
rtestos a Pagai 115.044,00
R.eceita Orçamen'ária 7 079,40
Depositante de dinheiro 2(017,90
Balanço 5.6,68.790,60

o-s 6.032.730,40 c-s 6.032.730.40

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS
r.i:I. 'ft!sou:-,II'ja .

Em BancO!; .

5.691.733.40
4.504.090,80

OrS 10.195.824,20
FI(/rianópoll.�, em 24 til' M:do d,' l%l.PI'f'feltllrn 'do Município de crs 6.509.244.30

DISCRIMINA('ÃO DO.':;, SALDOS
crs 6.509.244,30

.Na Tesouraria .

Em B:ln('m� .

5.668.700,60
3.704.090,80

Movimento da 'resournnn e m25 de Maio de 1901
Sahlo rio dia 15 (em caixa) CrS 7.27!J.I08,I:O

RECEBIMENTOS PAGAMEN'I'tJS
Receita Orçamentária

Saldo do din 24 (em Caixa) G:rS 5.691.733,40
Arrocadncâo 241.761.60
l)('Po..'1it:lIlte de dlnhplro 50 064 00

o-s 9.462.881,40
Florianópolis, e:rol 31 de Maio de 1961.

r-m 5 clf' Junho di' 1961

Despesa On'a.'l'('nlarla
A,lnlillis'r'ação 'Geréll
Serviços IIl!lul'tl"!:lis
Servo de U' ijidadl' Públll'fl,
F.nf'al'l!o� Divt'r>;o"
Cl"p,1. };:;p Der 1:!5
11(",tos a Pagar
Fundos Di pouivrj<;
n:dt!n� )

Prefeitura do Munlclpln de
2.200,0:1
1'f.785,00 Mcvírnentn cn Tesouraria,

822.455,00 8<11(10 (lo dia 3 (em caixa) CrS 5.:l$1f},7r)6,90
M.809.R(} nECEBIMENT08 PACAMENTOS

Despêsa Ol'çamenlârla
Administração Geral 32.470,00
Exação e F'illc Financeira 32.000,00
Saúde Pública' 13.100,00
l�dlltação Pública 403.103,80
f('l'viços IndustriaiS 9.800,00
Divida Pública 10.000,00
Sorv. de U�lidade PúbliCa 16.900,0.0
l\ncnl'go,;: D1verso� 151.734,10
Cred. ERP. Dec. 125 128.150,00
Restos a Pagar 63,930,00
T>ellosítante dr' dlnhf'iro 3.200,00
llaldl,Go .J_ 5.7:)6.402,DO

1,500,00
15,324,00

Eec('ita Orcamentár-ia

�������:�ieo de dtunetro ���:���!!�
D('spêlHl Ol'çamelltária 500,00
lvrovlmento /]f' Fundes 1 000000,00

190,000,00
4.H::!5.4R5.20

o-s 5.9R3.559.00 OSWALDO AR:eAf:t
HORN Juiz' de mrottc Ja
Vara da Fan\Hla c SucPs-

('r� 5 9R3 !iS9/l0

mSCR�:..-fTNA(,AO DOS SALDOS
Na Tc;;ournrla .

Em Bancos,
sões.'1n2:i.'iOfi.20

4,!l!l.1000,p'o
,

r

CUNlrA SANTA CATARINA!:r'S 951!)57ll.00
Pr('fr-ltllT!l. ,;() Mllnlt':':11() 7:'t> FIQ1·bnt)pdi.�, 251](' M:lln de IC)(l1

Ciinicll Gera)
D()en\a� Nervosils e Meiltais -

4ng"tc.Jtla _ Cazel"lezol - AtaQues _ Ma."'Ilu _

t'roblemitlco Att""tV8 � sexual
""a�all'lento ;lp! .. ElE'bocboQI)� {'OR! anestellta _

In"tdtna-teranlA CIU'd1ozolorapla Sonnterag1a e

Movlm('nlo (1;1 T('so\1rl1.�·ia ('111 26 d(' Mala rI(' ]!}l1l
8nlrl0 (lo dia 25 1('111 ('aix;!) c!"� 4.R25-:4R5,:!·0' CrS 6.599.79'0,80CrS 6.599.790,80

DISCRIMINAr.ÃO DOS SAl.JDOS
5.735.402,90
2.794.090,80

Cr$ 8.529.493,70
Florianópolis, em 5 de .Junho de ,1961.

cm 6 de Junho de 1961

Na Tesouraria. .

,Rm B:Jn{'Q3 .
PAGAMENTOS

Rf'I.'('ila O)'ç(lmentfl.l·l�
Arrecadação 289.4D2,80 .

DePQsitflnte de rllnhell"O 33.609,50

Despêsa Orça:1'ent:il'ia
Administração Geral 175.800,00
Exação e Fisc. FinallCf'ira GO.600,00
Encargos Divers.-s 67.362,40 Movimento da Tesouraria,
C,ed. Esp. Ocr. 12:' 4100000 Saldo cio (lia 5 (em caixa) CrS 5.735.402,90
Rr's' o� :] Pf"I!!:1!' loa:355:00 RECEBIMENTOS
D:lbnro 469747010 ReceIta Ol'çamentirla

,

Arrecadação 109.36P,,00
('I"S :. 14R,5R7,50 Deposlt3.I1�C dc dinheiro 12.166,70

MovImento de Fllnclo!i 4f10111.40

Prefeitura do MUl1icipío <le

P!��otel apl.
Ot:&Ç'o dolo �J\lQUlatru _

DR PEil.r.v J0l10 DE BORBA
DR J08:1 TAVARES IRAC'J!::p.U,
DR. IVAN AAa res DE ANDRADa

CCNSULTht:;;: Ou 15 à.s 18 bara.

PAGAMENTOS

Despêsa OrçamenHtl'iR.
Administração Geral
Exação e Fisc. FlJlanceil'a
Educação Pública

Saúde PúbliCa \

Serviços Industriais
Divida PúbliCa

•

Servo {Ie U�llIdade �ública
Encargos Diversos
Credo E�p Deé. 125

Conta de 'Depó�lto'
Balanço

16300,00
14.700,00
23.850,�0
1.600,00
17.500,00

300,00
5.500,00

� .�i�:6��:�� 'II 1--------------1 II,
180.111,40 CLUBE RECREATIVO

5988.609,00

6 DE '.J A N E I R OCr$ 6.337.049,00

Or$ ».14R.5P'7./iO
E:ldereço: Avenida M.auro Ramol! 28'

nrSCR,TMT.NAÇÁO DOS SALDOS
(Pra�a Etelvina J,uz) - FonE. S"l-6JI

Na T('sO\ll·'ll·ia.
Em BancaI'; ..

1.097.470,10
4.694.090,80

CrS 9.3Dl.560,90
FIO!,.hlnópoli�, em 26 de Mnio ele 1961.Prefeitura do Municlplo de

Movimento da TeSOUr!\l':a. -em 27 de MuJo ele 1961
S:lldo do dia 26 (em caixa) Cr$ 4.697.470.10

RECF.BIMENTOS Cr$ 6.337.049,00
DISCRIMINA('.\O DOS SALDOS

PAGAMENTOS
eSTREI'O

5.988.609,00
2.313.979,40
-

Cr$ 8.302.588,40
Florianópolis, em 6 de Junho de }961.

Rccelta Ot'ç:lmentál'ia
Arrccndflção 150.021,;;0
Dep')slt:lllte de dlllhi'irO 2R.97P.,40

Na Tcsournrla ...Despêsa Orçn.rnent:írla
Administracão Geral 91.800,00
Exação e FÍsc. rillanceil'a 14.200,00
Edu";IÇão PubliCa 53.540,00
Sallde PúbliCa 4.800,00

�:;:.iÇ�.� �n������::i;'ÚbliCa. 4:·:��'�� Movimento da Tesourarl>a,
Encargos Diver!'os 40'825'� Saldo do rlla 6 (eI? caixa) OrS 5.988.609,00
Credo Esp. Oe!'. 125 40:500:00 RECEBIMENTOS

Dt<pOsitlintl' dr' dinheiro 19893,80 Receita Orçamentária
Balanço 4.55Úb,60 ��:����J:eo de dinheiro 1��:!��:��

Cr$ 4.876.469,90 Movimel1�o (le Fundos 104.859.60

Em Banco!'
SETEMBRO

DIA 10 - Bl'otolândla, das 20 às 24 hs.
'

Escolha. das candIdatas ao

titulo de Rainha da PrIma
vera.

Prefeitura do Municipio de

1
I
I,

em 7 de Junho de 1961

PAGAMENTOS
Despêsa orçamentãrla

AdrrinlsLracão Geral
Exação e FisC 'Financeira
Educàção púbÍica.
Saúde Pública
Scrviços Industriais
Servo de utilidade Pública
Encargos Diversos
Créd. Esp. Dec. 125
RestoS' !!. Pl'Igar
DePcsl�ante de Dinheiro
Balanço

DIA 17 - Manhã dançante, das 10 àS
12 horas.1.200,00

12:600,00
8.700,00
13.550,00

DIA 23 - Baile da.Primavera, das 22
às 4 horass. da madrugada.
Eleição ua Rainha da Pri
nlavera. 'I'raje de g31a sendo
pC1:'mitldo branco ou azul
marinho.

Cr$ 4.876.469,90
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

175.985,00
'788.170,00
53.292,10
]4.000,00
12.MO.tJO

No, Trs(lllJ"nrln .

\ Em na.n�os .

4.553,273,60
1.69<1.090,80

Flcrla�óPolis, em 27 rie Ma�;S d�·21�1}7G��4,40
('m 29 r]f' MaIo de 1961

I'1'('frltura dn MunicípIo (if) ATENQAO - A Secreta.ria funcIona to·
das as terGQS-felras, a par·
tiJ- das 19 horas,

500,00
5.257.048,00

'Movimento dn. Tesourl'l�l:,\
saldo cio rlia 27 (em raixa) Cr$ 4.553.273,rio

RECEBIMENTOS Cr$ 6.336.985,10PAGAMENTOS CrS 6.336.985,10
DISCRlMINA('ÃO DOS SALDOS

ReceIta Ol·.çam.('nt:í.rla.
ArreCadação 537.907,10
Depositante de dinheiro 6.1.089,00

5.257.048.00

2,209.119,80
Despêsa Orçamentária Na Tesouraria .

Ádminbj1ração Geral 58.800,00
Exação e Flse. Flnanc('\l'A. 66.850,00

;e�:�r:�s U�!���:I�� Públlc� l�r!�:�� o

)'Oduca,'o Pública 368,673,00 E M P B E G A O A

Icred.
F.�p, Dec. 1?5 53.000,00

,

Restos a Pagar !l.287,50
Receita Ort:flrnenhí.r!s. 3,405,40
:A.'1I:111ÇO ti 422.812,80

Cr$ 5.Hi2.209,70 Cl'$ »152,269,'70
prSCFUMJNAÇA O -\)OS SALDOS

Em Bancos

Cr$ 7.488.16'7,80

VENDE-SEPRECISA-SE DE UMA EMPREGADA NA RUA LUIZ

DELFINO N.o 24.
TRATAR NO MESMO LOCAr".

LEIA
,-----------------------

VENDE-SE7Jende·se o Balão BtasP.
Ins:;ttut,Q de Beleza., COlD ód
ma. frequenela. veflÜ.se.
também, só o...ponto. 'PIoti
�'Q de muda.nça. Ruto dos
Ilhéus, n." '2 Tratar

t;ma r.2âquin!:. de filmar de 8 mm mard
"me'" para 13 m de fíbe márea r-at:cê$.
Ver e tratar a Tua Santa Luzia,

pelo leI. 3530.

lia. T§soutJ!rln. .

Em 'Bant'Os .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



furacão "CARLA" - 300 Kms. ho·
rários: morte e pânico

DO PRESIDENTE JOÃO NOVA YORK, 12 (O ru, acompanhando a evOlução
GOULART: tos que alcançam a veloci. do renomsno, telefonou

Tenho honra comunicar dade de cuase 300 �Ul1�' :O�ag�:e�i��ad:�'e�f:r�c!����
:s::��a d:;er:�m::�:.��� ., ::tr��l��:n:or��r::lngd� lhes toda a ajuda federal

R�()S,G�:��l:���O: �:��� clonais vg viajarei Capital �:xdaes d: �:jeL::S�����S d� qU�h�:l��:t:��e:isdâ:��. de
crise pela qual passou o ���:ll�:rr��a::a;:m vg furacão, considerado o 80 mil habitantes a agua

�:I��:��jO;���:::,::n�� A':I:'S::::' cxn. :::��!�:;��/�:i.��::�� �:�!�;:U::��:':I�::�::OP;�;
nunc1amentos. a favor da LOS GOMES DE DLI- alcançou a costa 11 100 parte baixa da cidade, que
legalidade. SUa conlribul. VEIRA quüometrce a noroeste de oferece um aspecto desola-

ção para uma solução que Seu manifesto pela ordem Corpus Chr1stl, no local dor. Casas interias foram

viesse ao mesmo tempo constitucIonal engtrandece exato anunciado horas nu- arrancadas ed seus alícar.,

diminuir a tensão retnan- 1
- te� pelo Serviço Meteoro- ces e projetadas no - mar

te e fortalecer o regime ���o P';:: �:�i:t I::�:IO�� togícc. onde flutuam á deriva. Além ccs grandes no-

democrático, foi das mal� aas congratulações Toda e. população da Quarenta agentes eêpe- mes e das grandes flgu,

'meniónes e patrlotIcas. area açoItada se havia re- ciais da policia do Texas raS oue se evidenciaram

Quando o probiema se '
DO SR. HELMUTH FAL_ tirada para o íntertor. ��;:rnp:;:i�!�Sea�r e:��u:�-, �est'�s��r!����' pe�at i t��:

agudizOU, procurou êle, LGATTER - PREFEITO Antes da. Chegada do ru-

enquanto cidAdãos qua hu- desde o primeiro momen-
'par contactos com perso, DE JOI�E �:�:�� °Oi��v�e��O�a�léa� viam resol�iôo permanecer to da reststência

, demo_

fa����d:�::�a:I�:rs��I;�� �:ro;�������·c�t�r!��Sva� do nOI'mal e oS vnrgalhões em sUas casas estão em- cdUca, houve muitos que

tentando evitar o derra_ ção completa ordem legal ��ca�i:�:� 10 a14 metros ��t��:a�:��e. a fuga precl- �����esda:ãOvi:���cl:ad�:s:�
�:�r:nt�'a��I�i,���Ui�t� ��n� ��ss�r:��elec:��ra��J:r-��� Calcula-se OUe mais de Os serviços de metereo_ publico, deram preciosas

malares alardes c sem neh'a decidida fez valer :��l �� �:���s n�e r�t���; ;'���la�.nf�::��rá qU:ind� �o�e��:v�� c��l��b;�I�:�o�
���:���rs����e::n:�te'. ;v�:. :�tn:�t�:I����s:���;:�� -·êrido jâ" verifcado' nas' mais para o interior com \ nlllita.r� tçndo porqo ,Pr-in-
mo qUe!l'J cumpre um dever estrita observancia. ordem Eatados Unidos nos tem- furia in�ensa enquanto a cipal preocupação evitar OS

sagrado. e tranquilidade probl�ma pos modernos. Campos costa deverã sofrer du- choques fatais que leva_

Por tuuo isto, são unani- vg credenciando-se mais :��t���::, ::;:i���:::s e ;�: �:n��sv���:o:o�:s;oaç:!: �1::�I:a!�:�tofr�!ric1::�g�:
mes os aplausos, de todas uma -vez econhecimento

ram transtomados em pois qJ.le o furacão. ªe te- entre irmãos.
nah afastado. Um desses lutadores das
O "Carla" já causou mi- trincheiras Ignoradas, dos

lhõcs de dôlares de pre_ mais herôlcos e perslsten_
jUizo somente com ades- tes nasua batalha sUen

tr�ição das colheitas de cioSa, foi o governa.dor
s.le:odáo e de· arroz da re- Celso Ramos.

Se as linhas avançadas
dos exérci:os da legalidade
situavam-se 1110 extr.emo
sul do pais, era das mais
sensíveis a situação de

Santa Catarina, geog!rati
camenle colocada na linha
divisória entre os balu_
llrte.!! mais evidentes da
CaUsa constitucionalista e

nO roteiro das torças que
estiveram 'na iminência de
entrechoque.

as regiões do Estado e das
mais diferentes camada.!!
da população, à atitude do
Chefe do Executivo Cata
rtnense.
Damos, abaixo, algumas

das mensagens recebidas e

que bem demonstram o

aprêço em que é tido o

Governador Celso Ramos e

a maneira como fÓl, por
todos, rececíde a sua a

tuação:

(urso de Inglês Por Correspondência
Para 'Cegos

o Departamento de Edu- cegos do mu�do inteiro.

cação Es):>cclalizada da As pessoas Interessadas
Fundação para o Livro do deverão escrever direta

Cego no Brasil, recebeu mente ao seguinte endere.:-
\!ma cal"ta,da The·Hadley ço:
School for The BlInd, que To Mt;. DQnaId' Wing Hat
levamos ao conhéclmento havây
dos leitores. Executive Diretor of E-
A Escola Hadley está a- ,iiucatlon

tualmente promovendo um The Hadley School for
Curso de InglêS por Corres tre BUnd

ronderícia, espeCialmente 700 Elm Street, Winnet
aos e:;tu.g.antes cegos latl- ka, 1llinois Hi Ilcrest ...•

llO-americanos, pelo sis�e- 6·4800
:na braille e também, atra- Cabe ressaltar que o Curo

vés de discos e fitas mag- so é inteiramente gratuito
üéticas e deseja saber dos aos estudantes cegos.
leit.ores o seguinte:

1 - Se conhecem algu
rL\t.S pessoas que se interes

:'E-m em estudar Inglês por
corre!'pondêncla;

2 _ Se essas pessoas poso
suiriam toca-discos ou gra
vadores. Em caso aflrmati

v·o, especificar a marca do

aparêlho, a sua' velocidade
e outras particularidades;

3 - Se essas pessoas já.
.} têm a'lluma. noção do sls.1.,
tema brame;
4 _ Além désse Curso a

Escola Hadley ministra ou

tros que talvez interessem

aos estudantes cegos e são
os seguintes:

1 _ Economia domésti
ca;

2 _ Agricultura;
3 - Consértos de mora

cJia:
4 _ Adaptação a ceguei

ra incluindo o estudo de
brame (completo)

,

A missiva esclarece ainda

oue, se houver outros cur

sos que. interessem mais,
pnderão ser solicitadas as

suas programações. A l!s
cola Hadrey ensina tõdas as

matérias e adapta-as .as

necessidades ou desejos de

SR. ARI CABRAL
Cpm a idade de 82 anOs

faleceu sábado últImo em

sUa resldencia, (rua Este_
ves Junior, 152 o nosso

estimado amigo sr. Ati
Cabral, alto funcionârio
aposentado do Banco Na
cional do C{.,m�rdo.
,�Na. socleda�e_ . _loc�.1 o

extinto ;;oza\'a das mais
sólidas amizades, motivo

porque a ;}otlcia do 'seu
�assament'J consternou
profundamente.
O desaparecido era ge·

nl' ar do nOSSo eminente
conterrãneo sr. dr. Osv�
do Rodrigues Cabral e da
sra. Profes5Õra Oswaldina
Cabral Gomes, e, sõgro do
sr. Dirceu Gomes.
O sepultamento dos seus

restos mortais veriflcou..se
do:r.·ingo. Pela manhã, no

Cemitério da Irmtndade
do Senhor dos Passos, com

enorme acompanhamento.
08 de O EBTAOO apre

sentam votos de sinCeros
Pêsam'es à família enluta
da.

310.00 OPERAR lOS EM GREVE
DETROIT, 12 (AP) ....... O

Sindlca.to dos Trabalhauo
res da Indústria Automo
bilistlca InicIoU uma gre
ve contra a General Mo_

. tors, hoJe,· a primeira que
ocorre na Indústria do au

tomóvel em onze anos. E'

o malar movimento .grevis
ta na hlstôrIa dessa indlis

iria, poiS envolVe UnS

310.000 trabalhadores.
� O movimento teve Inicio

às 10 horas da manha, após
falhar-em negOCiações que,
iniciadas na manha de

dalrJngo ,se arrnstaram
pela noite tõlla.

todos ca tarinensps pt n,

proveitamos enseja para
nome este Executivo e po
vo Jolnvl1lense renovarmos

nossa irrestrita solidarie_
dade seu governo pedindo
aceitar nossos respeitosos
cumprimentos pt

centros de alo·Jamento. As

cidades de Corpus Christi.
Port-Arthur, Port-Lavece e

Freeport fomm comnlet<t.
mente abandonadas. O pre
siuente KennedY, que se

·encontra em Hyannls pore,

A, FAMILlA

ARI

DO PTB LAJES

Diretoria PTB Lares deci
díu expedir mensagem
vossêncta voto confIança
sabera condu:'[jr povo cR
tarlnensg apoia vibrante
movi·:IJento legalidade sen
tido empossar presidente

gião.

DE

CABRAl
agradece a todos quantos a confortaram durante a en

fermidade, passamento'e funerais de seu chefe e convida

para a Santa Missa que em Intenção à sua boníssima alma
mandará rezar na Capela do Colêgio Catarinense às 8· 11s.

do dia 16 dQ corrente, sábado.
Confessa-se Igualmente grata pelo comparecimento a

esse ato de piedade cristã. 14'";9/61

retoma normalidade com

posses exmos presidente
República dr. João vou
lart vg Primeiro Ministro
<Ir. 'rrancredo Neves C
Conselho de Ministros vg
expresse minha ::;lLtlSfaçao
em rcucner e agredecar
ao eminente GovernadOr
vg amigo e companheiro
pela maneira patriôt!ca vg
habll e serena conduziu
nosso Estado durante gra
ve crise politico � militar
acabamos atravessar Pt
Aproveito ooortuntdade pa

seja mantida sem sácrifi- ra hiformar V. EXcia. que
cio nossos irmaos vg cou- forças <lo 1n.o RI do zxér,

cito Brasileiro que aqui

SENTINELA DA LEI E DA PAZ . :�:::>t��;;�'" ;'i� '�:�:;
levando consigo a grart,
dão do povo cncíumanse

João Goulart Pt Confia
ainda Carta Magna teve
vosso ilustre et saudaso
Irmão presidente N-ereu
Ramos seu palB<i1no ma,

xlmo encontrar voesencte
igual defensor pt
EDE'ZIO CAON - Presi
dente Exerclcio
HELIO ROSA _ Secretá,
'lo

DO DR. MURJLLO PA
CHECO DA MOTTA
Meu . aplauso pronuncln;
mento eQu1llbrado V. Excin

pt rogo Inscrever-se entre
os oue Iutm-ac pelo res
PeitO as instituições de
mocráticas neste PaIS et
cordiais saudações

DO DR. CLAUDIO B.
LENA - PRESIDENTE
DO PTB DE CUNHA_
PORÁ

Na própria capital do
nosso Estado se defronta
vam as posições antagõn·
cas dos que com respons -

bil1dades de cOmando e

dividiam pelos dois ca _

pos ideológicos em q
esteve pr-eStes a fraei
llar_se a Nação.
E' sa.bido que ali estivc

ram iminentes conflitP
que teriam sido o rastuh
para. a. eciosao da luto
armada em tot;lo o pais.
Ma:; 410 impeto d� qu

de vários rliodos tentara.n
acll-rar ânimos já eXalta
dos com pr-ovocaçôes d
10da ordem, no evldeute
malênco Propôslto de pr
clpltur aconteCimentoS fu_
nestos e promover o irre

parável, Opuseram-se a

.serenidade, a ponderação
o equllibrio, o senso de
responsabllidae, o patriO
tismo, o amor' ã. ordem e

ciais maiOres ou de maior às Instituições, a cOnsci�
al$nce", disse Dur.ant. éncla da dignidade do seu
Acrescentou qUe a União Posto, a elevação de espj-
Soviêtica pode começar já rito, a largueza de cora_
a primeira parte de um ção, a profundidade dos
programa de construção .sentimentos humanos e u

de plataformas espacial::;. .:fIdelidade aos Ijeu", com-
E acrescentou: "Por promissos para Com .povo

exempJo, JL URSS p·ode do Governado� Celso Ra_
colOCar em orbita dois fo- mos.
guetes, si:uados bem per- _

to um do outro. Um deles
transportaria os tJ'ipulan
tes e o outro Os materiais.
Não sei o prOgresso que

a:leançaram neste pro
jeto, mas não me surpre

enderia se o pusessem em

prática em um futuro não
muito dlstarr'.e".

�RSS �re�ara VÔG cósmico
com J �essoas a �or�o

LONDRES, 12 (A. P.) - que o anuncio de Moscou
E' passivei que a União sobre novas e1l\Perlêncla�.

_Soviética es�eja preparan- no· Pacífico, foi possivel
do o vôo ,em Orblta:. de um Imente o preludio de uma

satéll�e com duas ou três nova s'erie de viagens e;sL
peSsoas a bordo, uma de- pactais. Rccordou que a::;

las uma mulher, segundo provas realizadas pela
declarOU um especialista URSS, em julho de 1960.
norte-americano em fogue� foram seguidas de vôo em

teso Frederlck C. Durant, orblta realizado com anl_
que acaba de. regressar da mais, qUe precedeU ao ode
União Soviética, onde con Gagãrin. "Estes vôos 8e

ferenclou com colegaS guem um padrão seme
russos, declarou que "êsse Ihante: foguetes mais po
seria logicamente o pró- derosos para naves espa_
ximo passo no programa
espacial soviético"·
Durant floi presldcnte

da Federação Astronáutica
Internacional. FoI à URSS

para reunir material para
um livro que prepara so

bre historia da indús�ria
de foguetes. Declarou a_

creditar que "um sat�lIte
110 qual possam viajar vá
rias pesSoaS tem alta prio_
ridade na UnIão Soviética.
Evfdentemente, uma tri�
pulaçào de duas ou tres

pessoas est<lrá em ole}ho
res condições de obter
mais intormação cientPfi
ca que Yurl Gagarin ou

do se inIcia a producão
dos modelos para 1962.�

QUarta..feira próxi'ma
vencerão os contratos do

Sindicato com aS empre
sas Chrys!er e Ford. Exis
le o propôsi�o de não pro
vocar uma greve nessaS

=�;!::' l�!�:� e:�radc:. IMPÔSTO PREDIAL:
lh�O���d�:t�nd�:�r�ra:�� NOVA PRORROGAÇÃO
tomobllistica não ordena O Prefeito de Florlanó-
uma greve total contra polis, considerando os feria
nenhuma das "três gran- dos bancários vigentes nos
des" desde 1950, oportunl� Pais, baixou, na data de
dade eir_ que houve um ontem, decreto "ad referen
movimento paredista de ;:!nm" dn 9ãmara Municipal
104 diHs contra a Chrys_ prorrogando o prazo para
ler. A ultlirna greve con"'ra pagamento do Impósto Pro

.-

dial, sem llllllta. �tê o dia

12 d�q,tembl"o. Como sabe·

O s, �i31 lic.crcto un{i.riOl',

German Titov".

O informante assinaulou

o Sr. Osvaldo Machado ha

via alterado a data para o

pagamento atê o dia 5 do

corrente. Com essa medida,
a municipalidade vem de

encontro aos interesses da

população, facilitando e re·

�olhill!.entp' do I,!npõsto Pr.�
ri')!J.· at,i que a :::it'\!\çfio ])0-

14:ica do Paio;. volte ti. �lor·
m"alidait _�:..,'_._

PassOU S. Excla. dias e

noites de doloroSa Vlgllill.
Foi ao Rio e:lo Brasilla,
para contrIbuir, como go·

vernador, com Sua parce_
la no esfôrço COmum para
a solução da crise. Quan-

o Diretoria do Partido
Trabalhista Brasilelro de
Cunhaporã fica

'
solidario

com V. Excia em todas\as
atitudes que forem tO!nil
das em defesa do povo e

da Constituição no Brasil
vg Somos pela ccnunusçãc
do regime e lutaremos pe
la posse de dI'. Joao Gou
lart na pregídencia da ne,

pública Pt

DO SR. ANTONIO rr
GUEROA - PRESIDEN_
TE DA CÁMARA DE
CAMPOS NOVOS

Face grave situação na

cional legislativo munici_
pal transmite V. Excla.
moção apresentada verea

dor Francisco Va1enti vg
aprovada unãnlmemente
vg sentido ordem Iegu l

O e�traordi?árIO e, bem
ccnduaídc esforço de cei,

se Ramos, que a grande
maioria do nosso povo
ainda desconhece, se lhe
'Valeu sacri�clos f)slcQS,
morais e eSpirituais dos
quais custará a reSsarcir,
val'eu-Ihe entretanto uma

vitória de consciência que
vale mais do que todos Os

llplausos' que lhe decor_
reSsem de uma espeta
<:ular atuação pUblica,
pois deu_lhe, como deU

:�:la�u�0�1:e�cear��gú!'�:�
a certeza de ter poderosa_
ment-a contribuid'o para
que se alcançasse sair da
crise pela. solução pucifi
C<l, num desfecho Sem do
res e sem sangue.
Devem-lhe Santa Cata_

rina e· o Brasil esse ines_
timável serviço que !Ido-de
figurar destacadamente na

l:_'�-Sria desta, dolorosa
conjuntura qUe o pais fe_
lizmente superou.

.

(De "A N-oticia" 10-9-60.

Ayião caiu: 83

pessõas perderam a. 'lida
ontem pela manhã, quan_
do o avião em que vIaja
Vam caiu no estUarin CIO
rio ShannOll, meia hora
-depois de ter levanlarlo
vóo do aeroporto deSta ri�

dade. O aparelho, UI11 '·DC-
6". porte-americano da
"Presidente Airlines', reu
lIza,va Um vôo de i Dusscl
dor! u Chicago, conrluzln
do Setenta e sete Passagei
1'05, em sUa maioria agri
cultores· p-Iemães, austri'
cos, hol!..ndêlles e sulço ,

qUe deVeriam participar c

um congresso agricola a '13
realizar em Chicago, e

uma tripulação de seIs ho-

Extintos os Sub·

Gabiniltes
BRASILIA _ O sr. Ra

nieri Mazzilli, quando no
exercicio da Presidência
da Republica, assinou de
creto publicado no "Diario
Ofical", revogando o de_
creto 50.333, de 11 de abril
de 1961, do ex-presidente
Jã-nlo Quadros, que insti
tuiu llOS Gabin�tes Civil e

Militar OS Subgabinetes
da Presidencia da Repúbli
ca nos Estados.do es�a, no Estado, atin�

giu a um cllmax alarman_
te, o Governador se põ� Em outro u:o presiden_
em comuniCações urgentes ciaI, 21 Oficiais pertencen
e constantes com as altas tes ás três Armadas, que
aut.orldades, em Curitiba. exerciam funções nos "Sub
em Põrto Alegre, no Rio, gabineteS Milita.res da Pre

em Brasília, e conseguiu, sidência foram dispensa
,graças à sua grande pru_ dos. Foram igualm.ente dis
<lêncil� e extrema sensibi- pensados 16 oficiais que
lidade, o apõlo dáqueles e::;tavam agregados ao Ga

que tinham O poder de fa_ binete Militar em Brasília.
zer cesSaI' os ventos slnis- Entre estes encontram-se
tros qUe sopravam sÕbr,e a o ,geenral de brigada Er_
nossa c�pltaI e (!ue � llesto Geis ({ue foi ainda
tornariam num vendavlll exonel·üdo da� funçoes de

destruidor pura to&> o ,",cU9-18Udallte d:;!. 11.� Rc-

l?n�s�
lIo!f;--- ,_._. SIão Militar (D,F.�.

fiandO ésctarectde deter,

mlnaç8.o vossencía pt
Saudações

DO SR. ADDO CALDAS
FARACO _ Dg--CRI
ClUMA

Momento nossa

vg peln- ordem disciplina e

camaradagem mUlltlda du
ran�e permgnencta nesta
cidade pt Nosso delegado
regional dr. Carlos Zech

e todo destaCamento poli.
cial é merecedol· também
da nossa gru lidâo e clo
gíos pela conduta serena
e patriótica com que _ se
houveram {Imante toda a

críse pt Todo sul catal'i.
nenae continua trllbulhun
tio visando u engronúecl_
mente do Es�ado e da
pátrin comum pt Atenc�)
ciosas saudações

DE VEREADORES DA
1

CAPINZAL
•

Estamos solidarios vossen,
cia face positiva atitude
favor malluLenção preceí
tos constltUclonais croüva
posse prcsidente .rouo
GOUll.lIt Coruínís sauua,
çôes - Arnaldo F�lvorlto
e Paulo Macarini _ Ve
readores

n ESTAD-O
, 11 "AIS ANTleO DIAI!O DE SAHTA CATARIM

Fiorlanôpol1s, (Quarta-Feira) 13 de �etembro de 1961

HERMES LIMA NA CASA CIVIL:
COLABORAR COM J. G.

Jurista, mestre de ee.
rações e Intelectual de
alta categoria familiat·��a
do cam os nrol,:!lemas dn
atualidade. no Plano !li1_

cio·nal e internaCional. de
.mocrata convicto e com_

provado, Hermes Ll,lr.a.
cutedrálico da Faculdade
Nacional lle rarelto, é a
meihor escolha que po�le�
ria _elo l·ellu para o carg·o
o presidente João Oou_
Iart.

.
Lontinua
O USO de
Fertilizantes

Vigorusa H:lUçao do povo braShelro Impealu quc :;c

cqnsumasse um grave atentado à, vontade ;sot?erana. João
Goulart foi empOSl;8do na Presidéncia da República por
que o pais disse ,NAO à trama golpista. Imprensa e j,dio
estiveram sob as vistas implacáveis da cell::;ura. Mcsmo

a$6lm, a sua voz não [oi de todo abafada. Reglstre·se que
órgãos notoriamenLc contrários ao sr. João Goulart, C01l19
o "Dlp.rlo de Noticias" e o "Correio da Manhã", ambos
do Estado da Guanabara, sustentaram com nobreza o di.;

rcito liquido e certo do politico gaúcho investlr·se na SUo

prema magistratura da Nação.
Os dois tradicionais matutinos cariocas, com a posi

ção democrática que assumiram, tornaram-se lídimos in·

térpretes dos an::;elos da maio!"ia esmagadora dc um povo.
Na cruzada cívica que mobilizou tôdas as fôrças vivas

do país, uniram-se politicas. jornalistas, militares não

comprometidos com o golpe o hamens da grande massa ano

nima em torno de um ideal, sob a bandeira de um 'prin
cipio. Aliaram·;;e sem preocupações politico-partidárIas.
:Ruscram-se na mesma trincheira conservadores e populis_
tas, tocados pelo mesmo calor civico. !)clo mesmo desejo
de evitar, a qualquer preço, que a� nuvens negras da dlta
dum coloriss·em o cêu político brasileiro.

E a vitória foi conseguida� Triunfo que se alcançou. e

certo, sob a so.mbria perspectiva de um choque armado

entre brasileiros, mas principalmente por fôrça da lei c

do direito.

O brado que velo dos Pampas, através da paiavra vigo
rosa do Governadqr Leonel Brizola, disposto ao sacrifício
supremo, contagiou todos os rL'lcões da pátria. A Rede da

Legalidade sacudiu o BrasU, despertou consciéncia, ativou
a resistência democrãtica. O iIenera! Machado Lopes pos
as armas sõbre a constituição.

Venceu·se e não houve o derramamento do sangue ge
neroso de uma raça.

A conquista tl"Ouxe, entre muitos aspectos positivos,
êsLe, o! primordial entre todos: que o paiS não tolera mais

que a� minorias imponham os seus lnterêsses aos sagradOS
dlreltps da maioria. O Brasil .pão SUporta .ma.is que un

puucos clltelll a�lOrmas de conduta a 70 nulhocs de bra·
1

;�������I��:t�eld' ;e��fo�:.undo tudo )l1dica, não
.

BRASILIA, 12 (V. R.) -

";Na chefia da Casa Ci

vil, meu propósito ê, ser

vintlo lealmenle ao "Pais,
servir também com toda a

lealdade ao chete do Es
tado" - declarou a UH
o prof. Hermes Lima, qUe
hoje as 10 horas estará
tomando pose :iJ.a�uele
cargo.
Homem simples e

t

afã_
vel, o prof. Hel'meS Lima
conversou com a reporta
gem durante o trajeto do
Planalto aO hotel onde se

hospedou, logo após con_

ferenciar com o sr: João
oulart. O novo chefe da
Casa ClvlJ recusou-se, po

lidamente, a um pronuncia
menta politico.
Disse o pro!. Hermes

- Lima que somente na ma- O u::;o total de fcrtill-
drugadu de on�em intei- !zantes pelos fa7'Jruleiros
I·Ou-se do convite Para nort(!'_americancS aumen

ocupar o posto e que a- tau de u� milhão "C 700
tendeu no chamado do sr: mil :onelada� em 1940, a

João Goulart. sete milhões e 400 mil lo-
"Venho prestar minha lleladas em 1959, em novo

colaboração ao Presiden_ aumento l1revislo pura OS
te" - dl;sse, acrescen- anos de 1960 c 1961. O
tando que pretende ajudar crescente aUlllettlo do:.;
o

Ih'Cfe
do seu partido, na festilizallteS em base cicll

ta efa de colocar enll fUll� tífica cuh1adusamentc plij.-

�, ,,,��e��ve�n:,ol�PI�::�: �e;;,�,�,,�:,:�'i��u��,io�i�
qo no Pals� .• t1,lra corr:o fator de gran

oncJulndo, frisou: '·:Ja� _ ele importància na malar
10 Is pensei que visse tão produtividade da agrlcul
cc o morar em Brasília". tum 1l0rtE:-amerlcana.

I '

VITÓRIA DA DEMOCRACIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


