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De GAULLE. RE.�UNCIOU
PODERES DITATORIAIS

]l05tilidades nas forn:açoes
pditicas, com exceçao co

Partido pró-gnulísta {UNR)
Nestes últimos dias, ha

via gerado um conrntc en

tre o governo e o parla
mento, ao qual havia sida

denegada a apresentação
de uma moção de censura.

O comunicado da presi
dência assinala; "0 presi
dente da República se fe

licita pelo fato de que as

circunstâncias não lhe te

nham impOsto medidas que

teriam moctncauo o exer

cício normal das atribui
ções do governo e do par

lamento e as bases "de
suas relações."

MOS�OL, 21 (FPl - Ni
klta Kruschev a!)lnudiu o

"apelo à razão" hlnçlll�o
recentemente pelo 'PaPa
João XXIII, no qual u

santo padre alude aos pc
rigo,,, ele Uma guerra nu

clear. n responsabilidade
dos grandes Estn(los num

cventual conflito e a ne

-cesstoacs de Que se erc
tuem ';negociações �re:<
e sinceras", Esta aprcvn
.;ã.o. conttctn na re.-;po�tll
que deu o chefe soviético
a U i.1I pergunta da im
prensa moscovita. sôbl'e o

discur.<:o do sumo POnllfi
ce. rot public,!da en-um c

difundída pela AgenCia
TASS,

à aplicacão do art.igo 16

da ocesinutcêo, ou seja,
de renunciar aos poderes
dltalorlais Que ihe confe
re ês,e artigo, O exerclcio
dos plenos ooderes pelo
chefe do Estado foi susci
tado, dia a dia, maiores

PARIS, 21 (FP) _ O

general Charles De Gaul

le, presidente da Repúbli
ca, anunciou, na reunião
do Conselho de Ministros,R��r���1

o Tribunal supeno-

Elel_,torar aprovou, por unani
midade, o registro do Mo

vimento Trabalhista Reno
vador (MTR), como agre- '

�"ação politica. IO rciatur do prccosso
foi o mhílst�o oswaldo
Trigueiro, por coincidência

o único nomeado paru

aquela Corte pelo ex-pre
sidente, e QUe !;e vinha

Opcndo rmncamente aos

[propósitos do deputado
Fernando Ferrari, Ideali

�ador e criador tio novo

partido.
"Quando no atual regi

me parlamentarista deve
ria ser reduzido o número
de partidos politiCaS, para
facilitar o processo eleito-
101 e melhor moldar a di

reção da opinião puõllca,
mais um partido tenta seu

registro" - manifestou I

um dos juíZQS do TSE.
Embora tivesse feito tal
oronunctamsotc, o magis
trado votou Iuvoràvehnen
te ao l'egistro, pol� fi apro
vação foi !lor unanim1tladc.
O MTR ê O primeiro

Partido politico oue

coI1-1�egue ree:istrnr-se, no 1!-1;;
tema purllmentarlsla.
No próximo dia 4 de ou-I

tubro o Depulado

Fcrnan-,<ia Ferrari, líder do mo

vimento, nesta capital,
proferirá pales! ra sôbre o

PARLAMENTARISMO E 01
PRESIDENCIALISMO.

que se realizou ontem à

tarde, sua intenção de põr
termo, no nm deste mês,

PARTICIPARAM OS SECRETÁRIOS DE
ESTADO DE IMPORTANTE REUNIÃO

com o Pres, Jango
dente João Goulart.
Para ncueía significativa

reunião num os Estados
Sulinos, uma vêz que, as

suntos de magna Impor
tância serão tratados, fo

ram convidados especiais,
os Secretaries de Estado
do Partido Trabalhista.
Brasileiro, secção de' San- BRASILIA, 21 (VAJ tUallllentc, [Joskà<' tdenn-

ta CRtarina, nrs. Acácio O ministro Ribeiro da. ca à de um personagem de

G, San!hiago, vajmor de Costa, ao ser aberta, on- Alfredo Moravla _ que

Oliveira e Vãn1o' Faraco tem, a setisão (ia Supremo reconhecia provir o seu

qUe se farão acompanhar 'rrtbunat Federal, pr onun- tedio de um ceticihlllo ab

de altos dirigentes do PTB ctou o se�uinte discur:;o: sciu .o !<õbrc o destino da
De todos Os ponto,; do Catarimense. Deputados "Senhor presidente, ano- humanidade e principal-

Estado têm chegado Evllnslo Nery Caon, JO.'l� sur do desenCanto que, de- mente do seu pais - ape-

mais diversas manifesta- de Miranda Ramos e Dr. pois de longa experiencia, SUl' crssc, ;.;1'. presidente, U

cões de apiausós ab sr. Gentil 'renes. adquu-í tomando, espirt- minha sensibilidade e. es-

�::�:;��:�:o,�riiL��:i':'�; PreparadaqUe abalou o paIs, AbaIXO

<lameg a íntegra. do tele

'grama enVIado pela MeSa
Diretora do PSD de Tiju-

adaca�:ov�ni:llor. Gelso nf\mos !lrmFlof1anopohs 'II
Momento pa:is volta nor-

MOSCOU.21 (AFPJ _ Leonid Brezbnev, présidente do

malidade, congratulamo- Praeslum do 'Sovlet Supremo da URSS, pronunciou um

nos eminente chefe ilu�- discurso, por ocasião de uma f.;rande reunião cOll1ell1o�a
tre governante, pelo CQUI- tiva da amizade cubano-soviêtica, realizada no Cremhn,
librio se�e.ni�a�e c�m. Q.ue durante o qual afirmou que esta sendo llreparada u\l1a
se condU;Z1U fIel prinCIpIaS

nova Intervenção armada contra Cuba, Estavam presentes
ordem instituições d_em�y à solenidade o primeiro-ministro Nikita Kru.';chev e ou

cráticas. Vossa E�c.e�encJa tras altas personalidades soviêticas, além da delegação
honrou fôros CiVIlização

cubana at.ualmente em visita a Moscou, chefiada pe!o

iu:�dOc_��:�:se,mC��c:�_ presidente OsvalGio Dõrticos Torrado.

tre demais EstadoS
G
Fede- pa�::��le�Sdt:��;�:eC;;:��: eÀ�:io����cosd;e:;:��������:osanl�a;:;��s, De��;:� se podia agredir impune- "apoio de Cuba reclamam

do Walter Viccnte .Gomes, ��e��b�s ���s, ���c
o���

Dnvld Luiz Santos, José

O prtmetro-rrunlstj-r, rus
so Nikita Kruschev, cm

um �eilto pouco comum
de solictariecladc com o

vaucano, acolheu snüs
feito. ontem, 1) apelo for-

11l1ll"ldo pelo papa João
XXIII para Que se recu
zeru necocíações pur., evr

tar a guerra. Os eorvee

pondentes 110,.; íornat
"Pravrla,' e "Izve"tia' per
guntaram Q Krusehev o

que o!'ini\\·a do "pêlo rc

centementc f::rmU};It!o pelo
Sumo Pontifice arruve;
da rádio do vauceno. O

primeiro-minis'l'o respon
deu CIUe- trüs apelos 'cous
ntusm um bom tn-ucto- e

Que "é evidente CIHC ache'
fe da jgrejn Catõliea to
mou em COllsi(leraCão os

sentimentoS de varios mi
lhões de cntólícos em tô
das HS partes do 'll'lHhio.
ao,� Clllõ:lis inl1uietam o�

prep3rH'ivos militare,.; dos
imperialista,,"
Salientou CIU(' é comu

nls·;\ � ;11eu e (!tJ:t>- Hill!

acredita na oricnt.acao di
vina. Kru,,",cllE'v disHe oue
a União SóvIética .'lcmpre
favoreCeu a ;.;oh1Cão pari

(Cont, na 2.:1 pág.)

Contando com as pre

Senças dOs ers. Leonel

Brizzola, Governador do R.

G. S. e do vice-governador
Estado de Santa Catarina

Dautel de Andrade, have-

l'ónderá!:el n1Ímero de assís tentes foi atraido pera 11tngnifica e:r:posição do jó-
vem e brIlhante zécurcc do Grupo de Planejamento do Govémo Carvalho Pinto,

(LEIA NA B,a PAGINA)

Ameaca
1

tau certo, a "em;ibili:ladc

CondenaS.T.F. Atômicarâ, logo mais, uma im

portante reunião em Bra

sília ou possivelmente na

Rio de Janeiro, Convocada
especialmente pelo Pregí-

çilo nem remzdio. mas,
hoje. esta coo-patícâo lnn
Ça l' hum�lOidade a beira
de um abtsmo elo qual tal
Vl!� nao pcssu se salvar

AdvertiQo por Isto é que
II grande Bertl'anll Rus::el
protestou II? Ingla!erra.
contra as pai1le.'; cue lei
mum e insistem em rabrt
CaI' bombas atômicas que
se destinam - como não
é PO"slvel que não se des
tinem - fi destruição da
humanidade, Quero ler a

êste t.ribulJal R� ad:1:ir{l
vel� palõlvras [Je -'Bertrand
Ru.';sel. :'.';�im sinleUz;\da;::
"P 'Opom(),� olle se ol'ga

nize um movimento de I'e
�i�têllrb in�er!ln'Cional à
guer�a nuclear e a;.; annas
de extermínio em maSSa;.;

(Coni. na 2,a pág.)

dos emillente� membj-es
dêste Egrêgio TribUnal.
nêstes nefastos últimos
dias em oue vivemos, fo
ram profundamen!e con
turbados nela caso ocorri
do na Ingtarerra, em "uuc
culmina a admirável fi
gura de ciel1tbta e fiió;.;a_
fo Be.rtr(jnd ' Russel, C;:''',
aos 89 anal' de Idade, en
sina nas homens CeTO de
vem viver: de maneira al

tl'llÍS:iCH, ,.;llnerio)' e. so

bretudo. preservam!!) a

sorte da humanid:ld"e uni
versal.

�abeln()s_., ('ue f..,..� cokve�
tição P;)lltico-�oJJcilllico
entre c'" Pai,;es é o deter
minador comum da� de!>a
vCllÇaS. )lafa nS ('U' i� aÍl)
da não se encontrou solu-

COM CELSO

nova' intervenção
; caRlra Duba

o fim do jogo do o tratado
de paz alemão, Berlim Oci
dental c o desarmamento
geral e tot.al. afirmando:
< A URSS e Cuca reclamam

�s�� ed;ol�1e�a�� aC��::'��
na Argelia, :l<; atrocidades
comet.ldas P.1ll Bizerta e os

�[NSnLmNnl CUR�� Df CRnNlOl�Cln
Do Dr" Médico Pierre Vassal, antigo aluno e discipUlo d·, ciência internacional.do !)rof. Henri Vnllóts, dltetor do Instituto de Pnleontolo- novo termo terá o eco me-gia Humana de Paris, ex-assistente na Faculdade de Medi- recido. podendo ser de �T(lncina "I:Ie Paris. Professor na Escola de Antropologia de de proveito para a antropo-Paris e Secretário Geral do Centra Franco-Bra�ileiro de logia humana,

Pesquisas Arqueológicas Iniel'-Amerlcanas ICentro Louis
Marin)

Reunida !;ob o Paironaio de S, Excia" Dr, Martinho
Callado Junior, DD, Secretário da Educação e Cultura e
sob a Presidência do Dr, Médico Oswaldo Cabral, Diretor
da Faculdade de Filosofia de F JOrianópol!s, os estudantes
da dita Faculdade, assim como os da Faculdade de Medi
cina, ouvitam atentamentc o conferencIsta

Acabou o L·of. Vassalo

lula conlra Impe·
rialismo é longa

e lenaz
MIAMI, 20 (AP> - Fi

dei Castrai advel'lIu ontem
á noite Uo povo de Cuba

qUe "ti lula cerntra o im

llCrialh\lllo c uma lllta lOn

ga. e tcnaZ". CuSV'o rê� sUa

advertência .durante um

:.tlo de ellt.rega de premias
ti dez COlllDosltore:-; musi
cais, autorê:; de cançõc!<
revoluclonâl'las.
DeclaroU que "era lógico

qUe o Imperialismo nâo
cruzas.';e Os braços ante a

revolução cubana". Depois
acreScentou que a luta
con!ra (I Imperialismo "não
é de um rtla, nem de um

mês ou de um ano e, sim,
qué é Ullla luta dura ,de
.muitos anos", concluindo
que "nullca devemos b'li
xar a guarda, não devemos
dOl'mir ;;õbl'e as laut'cls e

saber oue, depois de cada

dcrretu, o imperialismo
voltará a. :ltacar.'�
Depois voltou sua aten

ção para o Panorama in

ternacional e assegurou
Que "a crise <10 Brasil foi
provocada para estabele
cer ali um govêrno direi
tista e fascista e contar,
assim, com uma pon te po
derosa contra Cuba,"

crimes perpetrados em An_

gola".

Agradecendo ,80 Dt·, Vas

sal, a o:Jlharftf' aula mi

nistrada, o Dl'. Cabral pc-INVESTIGAÇÕES PARA EVITAR DER
RAME DE CÉDU�AS FALSAS

coisa além de poder viver

em pa\': com todo o mundo,
inclusive com seu vizinho
do norte, e que, em rcspos

ta a I,;so, ê amcaçadó 0111

uma intervenção miHtur,

Chaves. Wilson Lemos,
'Josê Amêrico Bernardes,
Jo.';ê Steil, Zeferino Car
valho Neto, membros Me
sa DiretõrIo Partido Social
Democrático Tijucas.

diu uma salva de \)almas
em honra do conferencista,

RIO, 21 (VA) _ A dc
legacia de Roubos e Fal

sificações iniciou as in

vestigaçôcs visando preve
l1ir o derrame no Rio de
cédulas falsa.'; de mil cru

zeiro.';, já ocorrido em/São
Paulo e Minas GeraiS, pl'in
clpalmellte. As cêdu!as
falsincadas apresentam
defeitOS técnicos de fabri
cação, e algumas das sé
ries têm os números 254.
255, 440, 437, 297 e 539. As
cédulas anresefliam Ílesco-'
lorament� da figura de

PCdro Alvares Cabral.
Informações da Int.erpoi

de Pari,� sà� esperadas
amnnl)ã, dia 22, pela ,;ua

delcgução no Rio, a fim
de prosseguh-em as díli
gências aqui illÍciadas em
tõrnO do deSaparecimento
de uma vaHse contendo 80

no que foi calorosamente
correspondido,

Ao lado do Dr. Pierre Vas_

sal e do 01', Oswaldo Cabral.
o pre.sidcnte do Pmesl

ú)um do Soviet Supremo a

flrmou ainda que "os melas

agressivos do Ocidente se

,e�foqam por envencnar ti.

:;ituação internacional", a

,c.escen�ando: "Ameaçam
nos inclusive com uma guer
1'a e, por causa destas ames.

ç.:.s C destas provocaçõ�s
ocidentais, 6" governo sovié
t.ico viu-se obrigado a to

mar medidas para reforçar
a defesa da URSS, cntre- as
quais está o relnieio das

pJ'ovas nucleares". O dis

curso terminou com a afir

mação de que "os povos de

t.odos os países devem ga

beI' que o governo sovlêtl
co cont.inuará fazendo todo

o possivel para salvaguar
dar a paz".
Antes de.. Brezhnev, fiez

ram uso da palavra vários

oradores, entre os quais o

famoso compotdtor Aram

Khatchaturian, em, sua.

qualidade de presidente da

Associação de Amizade e

Pala'CI'O NfRtU RftMOl' f'l ;:I;::'::,:Ç�: A';;:;;�;:IL:��
L '" d na. Respondeu ao Presiden

te Brezhnev o presidente
'A Comissão de Justiça da Câmara dos \ de Cuba, Osvaldo Dortlcos

Deputados, reunida a 19 d"O corrente, no Pa� i �o�,�:a��'ti�:e ;:::a�'���l�Ç��
'lácio do Congresso, por unanimidade de se!lsl cubana em todos as frentes,

membros, aprovou o projéto que luanda dar I ,:::!�:a��n�aa �:� dee�!��
àquele Palácio o nome do Presidente Nerêu I

demais paises socialistas,
Ramos, bem CQ:mo erigir, à suaentr:�dª, a

)U,stáluâ do �,au�� estam'S!a.
_

,,'

, ... ,

CONVITElalando do novu termo que
eJe, de comum acordo com

o Dr, Marcel Homet, havia
concebido.

PRESTOU
JURAMENTO

estavam presentes, o Prof.

Marcel Homet, Du'etor Ge

ral do Centro Franco-Bra

�ilelro de Ai'queologla e o

R. P. Rohr S. J" arqucôlogo.
O Dr, Oswaldo Cabral, na

qualidade de presidente. a

presel,tou o co,"lferencista

&0 auditório, A seguir ini
ciou a sua aula o Dr, Pien'e
vas.sal, c�ja exposição foi

�raduzida pelo Dr, Cabral.

Com perícia, desembara

co e clareza invulgar o Dr,

Pierre Vassal, apresehtou
sucessivamente, todas as

pa,rticularidades diferen

ciais e caraterísticas do"

crânios do "Homo Flol'iano

politensis", que se acham

J'eul1idos, no Museu do C9-
legio Catal'inense, \

A preleção do Dr. Vas§al.
baseada nos trabalhos do

R.P. Rohr, mostrou, pl'cli

ll1inarmente, que os antigo;.;
construtores dos sambaquis,
incorporam-se na grande
,amilia dos Cro-Magnon es_

pecificamente americanos.

Em seguida demonstrou Que

este homem, possui, outros_
'SIm, l,igaçôes com o Cro

Magn·on europeu e o homem

da ca vema superior de

Chou-KolI-Tien,

O Pre1eito Osvaldo Ma

chado tem o prazer õe
Convidar aOs HUlltres Pro·

fe.";sôre.'; da Universidade
de San:a Catarina, aS au

totidades federais, esta
duais. municipais e orle

siatitic:l!-:, a >1ociedade de

Florianõ:polis e ao povo em

geral nara assistirem ao<

20 horas de 23 do COrrente.
sábado prõ2>.imo, 110 salão
nôbre da Faculdade de
Direito da Univer�idatle de
Santa Catarina, a Confe
rencia do iluf;tre e conheci
do PrOfessor Sõcrate.'l DI

niz, da antl1a E:;cota de
Direito do Rio de Juneiro,
sôbre o tema "Motivos Dt'
terminunte!'; da Ques'ão
Social"

WASHINGTON, 20 (A,P,)
- O dr. Lincoln Gordon,
professor da Universidade
de Harvard e um dos asses

!:iares do presidente Kenne

dy sõbre assuntos latino

americanos, prestou jura·
menta hoje como nõvo em

lJaixador norte-americano
junto ao govérno brasileiro.
Sucedera êle ao diplomata
de carreira, John Moors

Cabot, que retornou aos Es

tados Unidos hã. alg'.!l!l te�n
po e agora serve no Depar
tamento de Estado. Gordon
deverá chegar ao Brasil a

12 de outubro próximo. No

ato de investidura do cargo
O sub-secretário de Estado,
Chester Bowles, prometeu
ao diploma,ta todo o apalo
do chefe do Executivo e do

Departamento de Estado.

"A palan'a, "Talassoliti
co", diz o conferencista";
(jue foi aprovada pelos den
lista,; reunidos no Colégio
Catarinense\de Florlanõpo_
!is, junto com o Diretor da
Faculdade de Filosofia, re
fere-se às cultura� dos

'Kjokkenmorldinger' ln Mar

mil dól,Jre,;,
A valise desapareceu a

bordo de um avião duran
te uma viugem de Paris a

Buenos AiI'eI', há alguns
mê�es,

FACULDADE DE SERViÇO SOCIAL:
palestra informal

Alunos e professores da Faculdade de serv'iço Social da
Fundação Vidal Ramos mantiveram duranLe dua.'; horas,
uma palestra informal sobre as comunicações audiovi_
suais na ação do Assistente Social, COm o técnico Theo
balda Costa Jamundã,

Eáltico, da Noruega, da Di
lWllHlI'CU, as do homem dc

Mugep. de Pot'tugal, do,;
"Escargotiêre,;" do lit.oral
da Argclia, assim como a

queles das costas do Japão",
Encerrando a sua pales-,

tm, o Dr. VassaJ, manifes
tou a convicção que, dentro

A preocupação de mp.s-

1res e alunos .da Faculda
de mencionada é formar
profissiunais suficlente
lnente capacitados para
atuar nos progra!lllas ca

tarinenses de educação das

massas, ,\Ssistencia .';ochd,
desenvolvimellto .cclflnõmi
co, desenvolviment; de co

munidade" e eln 11m na.

cação. disse a O ESTADO.
o i.êCllico T, C, Jamunda.'
A palestra dccolTeu em

ambiente de participação
recíproca entre o t.eenico
com eM estudantes e pro
fessõres, reunido:; espe
cialmente para êste fim,
O tema foi o llapel das
comuniCações ;;udlovh;U3is
como a�ilios no alcance
dos Objetivos de melhoria
de condições de vld:1.
O {êcnlco f'oi apresen

tado ao gJ'Up� interessado
na palestra Pela Irma. DI-

PROF. SÓCRATES DINIZ:
CONFERÊNCIA SÁBADO

A CollvÕ1e do PI'efelto
O�vnldo Machado, enCOn

tra-se entr� nós de.';de on

tem, o ilustre ProfesseI'
SÓcl'ale,� Diniz, economista,
jurl.�ta e ex-Professor da
Antign Faculdade [Ie Di

reito (!o Rio de Janeiro e

;:c��IZ���B,�� :�oS��ilt�tI��
Capital do País,

l'alão nóbre da FRCuldade
de Direito, no próximo sà
bado 23 do corrente as 20

horas, um;1 Conferenria.
sob o tema "Motiv�,; De

terminantes da Questão
Social ....
Conhecedor profuodo lIa

aSl:iunto, Q ProfeSSOr Sõ
crates Diniz proPol'cltlnani
aOs professõres ulliver.';itâ
rios, l'Ioli:lcos. mag"lstrac1o;.;
e a tôdas as clAs�es };ocials

illleli-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



cumta-rctra. Também na

nucra assembléia, tornará

posse dn presidência, o Dr.
..vntômo Muniz Aragão, a
I ualmente presklente da As

soc-íacâo Médica Brasileira,
Co Simpósio fOi, realizado

no "Golden xoom' do Co-

Purttcípru-nm do shnpó
sro os doutores Ellg-cnio
Mauro, professor de Cu-ur

!-,":a da Escola de Medicina
de Scrocubn: Milton Si

quclra. membro da comts
são de Filmes da Associa-

Ed�tal n· ,1/61
o Senhor João Ooncatves Júnior. Presidente da Bôl

sa Oficial de Valores de Santa Catarina, no uso de suas

atrruuteôcs legais e tendo em . .stn a necessidade de pre
venir os interessados emouerncôessohre acóes de compa
nhias c outros valores moctuancs, contra eventuais ne

gúr-Ins pó!' tntenuédto ele pessoas som hnbtlil acâo legal
para ceserctctõ" das funções de corretor.

HESOLVE:
1 - Esclarecer os rOlllI11'ndol'c,,; de acõcs que. nos

termos ela legislação rcdcrnt ';'i�ente .sómcnte os Corre
tores Ortctats e seus Prepostos. ou os Agentes credencta
dos pela Oátnam Sindical para fins csoectncos, podcrúo
cercear 0\1 íntcrrcrtr na venda de ncôos para aumento de

enpitn! ou ("JnsGluirüo ele soctcnncos anonímns, quando
a emissão nestes Lltulo� tiverem carnctortsttcas dos Cor

retores Oüctals. seus Pt'('jJOS(05 ou Aucntcs. são nulos ele

pleno direito,
II - Recomecnr. a fim ele I" ítnr prejuízos aos tntcrcs

sacos em nego-los com ,lf;ÔCS, dcbeutur .. s, apóüces. etc"
que exijam dos agenctadorcs desses negócios a exíbiçào
das credenciais romcctdns por esta nõísa. não importan
do que tais ngunctndorcs sejam empregados de compu
nntns. ou de ont íctndea csoccrnuaauas. pois semente a Câ
mara Sindical de Bólan Ondal dc Vaio!'l's tem autçl\'idnde_
pJ.ra fornccer refcrldas cI'cdel'lciais,

TU - Lembra, outt'o,�,,;jm, :lOS cúmp!'adOl'es (' vencle
dore,� de a(!õe,� qu(' tanto :l,� acõcs nominativa,;, como as

ao pul'Ludor são titulos de Bol,..a e romo t::ll devem ser,

obrigatoriamenLe, cotada,� em Hõlsa, scndo que as opera
ÇÕi?S sôbre lais titulos elevcrão ser [I'Jtas exclusivamente
por intermédio dos Corretores Oficlnis de Fundos Públi
co,,, e cm pi'!I)liCO pn�jli'to, IAI'L. 1,° do Decreto-Lei n,o
1.344, de 13-6-HJ3!)),

PUBLIQUE-SE.
Florinnópolls, 14 de sctembro de H/6!.

Jo(l.o Goncah'es Jrinior _ PRESIDENTE

22-24-27-30.'9 - 3/10,

--- --------�

Cronica
AS OCORRENClAS
P/IULO COSTA RAMOS

Há 28 dias atrás começava eu uma humilde crõ
nlc:'l s(,bre assuntos gel'als _ ta!vêz sõbre o mar, tal
\-U sobre o céu - quando n incUto SI', Jánio Quadros
mancou naralu; e desse mumento para cá, as coisas
ocorreram fulmlnsmte c llógieamente, tõla, estuplda
ou inconsct'Jucntcmente c, SÔbretudo, rápida, multo

laprtlamente,

Pl'o:';'!!�:f:'�S��Oj:���Z f��u� �l���·�;i�;;::e����" �I humilde e vulncr::í.vf'1 'COlllJ um cabo, desimportant{'

Iromo um continuo c igno,'udo como uma lavadeira.

I Invertenm-se de tal fonn,1 os j)apeis que Jango, que
c:>t:l\'a em Hong-Kong ou cm Formosa ou em Cantão,

I
ou ainda na Conchlchina c Pasârgada, passou subita
tnente a estnr no Hotel Continental em Shangay, as

quatro h01'as de uma madrugada chinesa, dormindo o
1 :<eu derradeiro sonO' como Vice-Presidente,

I E a :lar:!r dês�e momento, foram-se desafivelando
mascara,�, aparecendo carateres, ,foi-se abrindo um

rio que sepal'Uva. covardes e valentes, onde outros '"va-

lentes': caiam e se

afogav.
"'"

.. V:'Irios.mu.daram
de

mar_J!!,em varias vCl!:es, Ouviu-�e talar de Ilustres desconhe_
cidos, não se flzrrttm ouvIr os mmto conhecidos, O

Congresso esta�a em Brllsilia - Oh! Ceus _, Lott em
,

Santa Cruz, u AeronâutlCa. voava, o Minas Gemis na

]?aia '''-Jrtc, O Brasil escutando Porto Alegre.
E vieram Gabinetes, Premiers, ensaios de Jaca

l'eacanga, c falou-se muito em !JOVO brasileiro, lll'1l.nter
a ordem, salv[J.!A�I(\rnlll' li paz, niio dar o primeiro tiro
e coisas que tais, 6.... I

u povo na rua b6at{'java, cllscuMa; "não votei
nele mas toma. posse", "á u Rainha da Inglaterra" _

como se fôm Ulllft coisa a.bomillá\'el sê-lo -, "não de
mora c éle volta" "tava. ele porre quando embarcou"
"o Brizola disse (' o Machado Lopes aconteceu", "com

pletamente maluco", "tem dinamite na. ponte", "on
tem passou uma esqua.drilha de jatos", "rio gOlpe ê n

mãe!"

Mas 81$ ocorrências, in;elizmente, muito infeliz_
mente, deseslX'radamente, nüo pararam aqui. pero
menos para nós, Morreu o tio Vida, De quem nem eu

nem ninguém podemos dizer, nésse momento, alguma
coiSa de bom, porque éle próprio, durante tõda. a sua

vida, escreveu, dltlrlamente, aquilo que não poderio
ser reproduzido pelo mais :;uave dos escrivães do céu,
na mais dOirada. página po livro da bondade humana,
Tal era êle, tal cril o seu sorrIso, tal era a. �ua manei_

• ra de ser, "�"'''.,

I
Acabo aqui, nuLes que diga Injustiças, sõb're êle,

COl]10 c�amá-lo de bom, de humanit�ri.:;' ou de justo,
P,orquc ele era, Infinitamente, mal" qtle isso tudo,

Era Q tio Vida, Só,

Brunswíck, New J('f';C�, •
�l����lb;; ��'l����;�o ef������ •
1'1'0 vftulíelo da Associarno •
xtédícn Mund!:ll.

I - No r�s[aur(lnte do Lux Hotel
rcaii�o\\·"e um elc'r.1llle [antnr ri_e con.

rrn rernízncào universitó.ria. MereCido
pejo íluxtre Prof, Di', Ren;'jO Barbosa;

nun ('oll�t>lhf'iJ'o M!'If,-a, J,iO

']'I'I,.("lll' :1(J�2 _ C:'Ií:;"" r'Rtfll liifl

Enrl"I'N'f) Tpll'gr(lií('O I<::::'I'.í, no
flir,'j<H' P

.n-s "eus ('ole�ns tio CO'1�elho Unlvei-
t

c!i�rD�,oS:'\�'O�d Gi��:�,\c�; _
coumct" tará as "C?,{'S de •
c-oordenador dos trabalhos.•
Ob�:: ����it;��1;�, f;��:� �� •

�itãrio ';e Snn.n �atarina.

HIIIJI'm de AI'I'I!(ln R,�mofl
Cerente

D()n1iJlf'(),'1 Ff>!':1nllr]e" (I" Aontno
Ih'llafoft'._ /

Fltlvio Alhortn de Amertm c 0!\val'b 1',1(1l(),

AI1I:���fl�'):;:fl:��,..i,\í,�r��Il;]ntJ e �il,,;l _I
Silveitn Lensi.

('"lahtrtHllf!'('s
PI'Of. 11:(1'1',,;1'0>' Ftho � Dr O-'\'allll'l xodrt-

J!11í''<; (':tlJI'al - Cid Conzag:-o .- Dr, Alci(](,>:
,,111""11 _ 1'1")[. c-thon d'Ecu _ 1!:ljnl' 11(!(',
f',!I,�q .luvenul - Ih, ?!Iiltml Leite dn ("i'I>ila
- 111', nllhf'll>i Costa - Walter L$tt.�e - ZII!";"
:\llIchado- L;íZ'I!'O Bartolomeu - tlmn t- Car
\'nllHl - 1'l'1,r. Paulo f-e!'n;,;'10 .Ie At"II,jo

T.:w" � Amilron Sr h-
mi-tt. - A, Seixas Netto

OgPARTAMEN CO ESPORTTv-t...
rtedntor: Pedro Paulo Maehndo

1{1'r1:ttf'!"f'S 'llIxill>\!'es: MalP'V DiJl'�(>;�, Rui 1', Lohn e

Gil]j('!"t,o·N:'lI',a,�,

ANlVER$ARIGS
mcnina MARIA UE LOURDES

Com satisfução rcgisLram(M na data de hoje maIs um

natalício da !?,C'nW meniilf\ Maria de Lourdes, fllhinha
do nos,'>O 9rezado coléga ele se�'viço. sr, Hel'tTlundlno Cnf'
lho c ele sua cXl�n. esposa,

A aniversariante e seul'; venturosos genlto!"I's :IS fl'-

citaç��z��OA���Ag�E:
- sr. major Mauricio Spalclinó dI' Souza
- Murilo M, Vieira
- sr. Dionisio R. Sehmidt
-- sr, Arl Jordão da Silva
- sr. Lino Sonr�ini
- sr. Ju,�c O. Caneit'üo
- sr. Haroldo Soare� Glavan
- sr�a, Nivia Rosa A, Lirrb
- ,�rta, Eliete N, Silveira
- sr, Eulalio AndJ'lani
--- sr, lrineu Pamplon:l

•

- S[', Ae;lrio Ouriques
- sr, Nicolau J. aerber
- SI', Alceu C, de Almeiela
-/sr, Luiz da Sllveil'a
- sra. Maria daI' Dores Balbi
- sr, Walter p, Teixeira.

Um mlln�o �c mercaoorias
para a �rutin�a

Uma boa noticia oarn os leitores. Uma notícia que
Interessa i grande maioria da nossa oopulação, pois que
pouco.'!, muito poucos são os (IUe não precisam (In não
gostam de razer economia, de comprar mais barato,

Consiste fi noticia na chegada de um gigantesco
wrtlmcnto de verão, para senhorali, homens c crianças.
Um �l'Unde sortimento de mercadorias bem eompraelas
c' que serão vendidas dentro da tradição e preços popu-
lal'isslmos,

'

A Grutinha continua cumprindo a missão para a.
(lUal foi creada, A missão de prestar serviços ao povo,
A de fa.eilital', ao máximo, alravés de preços Sllmnl11en_
Le reduzidos, a aquisiçào de artigos de máxIma. m�C'e,�,�i
dade,

�
U

..\"
PROGRAMA DO MES'
SETEMBRO

,

DIA 24 _

E!�CONTRO DOS BROTINHOS
DIA 26 _

OINEMA:! rSCRE"J'A:
, .:.... DlA, no -, "., "" \",01 '#/#�' "®IRl!:El---.!.' DESFbBANOtl

At,ravb; da rxpc'rf('nda �
da .rormso» & .rormson c •
��\�'��l,,���}lP:��;l�:���ro;:)I� ..
cotnbomcüo que a tndús- •
Iria F�r!l1aC(;�!tit-a tem prcs •
�,��o d� I�i�����n�'i'�t:.�l����: •
urus e do tetcvtsàn. com.
�:�����i�:�el�����('O�, �n�� f
,.80 de filmes nas oscorns •
11 éctícas amerír-nnas, apre- •
;)���;n,�� :i�;t�:n�:n�onsi� _
�o Mr-dícc". "

ICont, ela LO pág,)
A<:üm�" cOm n ronscicnci;,
d/I enormidilde do lllal c

d� i.1" lnéncia do pNigo a DEI�EGAGIA EM SANTA CATARINA

qUe expõcm os sêrrs hu
manus o,,' govél'!lo� do

.()rlep\e e rl,o OclnclljC', O

�!,l)'ltI'(IçO (lO ;1mplo c,�q\le
ma (le :ls,"a��in:lh em

massa (lue se ('"t:'l prrpa
r'(I)(lo, pretensamente cm

110me de I!os�n p:'oleeao
ma�, em I'calidade, p,,!'a II

ex[ermmio ullÍver>iid, é
um horror e uma ,11alt�iI
.,.

'I EDITAL \�.NSc.àrCAIt.<;: P}\�A NpVAS";L0ClIÇÕ,ES ,� CON�U,NTORllmENCrAL DO sAco 'DOS LlrÓES
I LjlvO ao I'onhecimento dos segurndos do r,A,p.I

que, nparLlr ela presenle elata ;,té o dia 6 de outubro de
1DB!. estarão abertas novas inscrições para os segurados
do Inlitltu\_o, Interessados na locação das casas do Con-

São e..:tas a" pal:lvr:t",
si'nhor pl'csielente, que
<;iJltl'�iz/lm o ilpClo d:l co-

munitlade humana,
senlicio ,Ie f!ue uma vê." junto ResidC'nrlul do Saso dos Limões, in!\criçõcs que se

Per tÕc!a,..:, é,>�es paiseS, l'ão real!7.ael:ts pelo Plano "A", de aeõrdo com o Rcgula
empenhados "J::trc.ntemen- mento Geral d:l Previdêncla Social e:l POl'tal'ia DNPS -

te na conauista (la liber- "3,740/56,Fazem"s um apélo nO,;

povo" (le lôd;\,� u" partes dade não i!l,�ist{\m em 2 ...- Somente poderão ser ,�dmi.�idos às presentes in�-

Para (lUe !le levantt'!l1 continuar a CCllf'truir oom- crições os interessados que !JOs:,uiTem regularmente a qua
centra esla monstruoSH ,Ii- bns atômicas, porque ,,6 lidade de se�urados do LA.P,I,
rania, CO!lclamnntos OS terào uma finalidllde _

3 - O valor locativo estabelecido ,para as novas loca-
cientiSjas a se recu"al'cm qlle é a des�ruiçãêo (lo" ções das unidades do citado C0njunto Resldt':1clal aos e-
,I trabfl��lal' em HI'!1111S nu- mundo e da humlllliCiUr!e 1!!ll'3cl,os, até 31/12/61, e deCrS 1.500,O() (HUM MIL E QUI-
cleares, ConCitamo,; o� Eu me Soli(l/Iriilo com es- NHENTOS CRUZEIROS), valor que será acrescido do
t l'ablllhadol'C,� a colocllrem Sas palavras e peço <lU dnodédmo dn!; taxas de serviç'Js públicos e do rateio das
!la "lista negTa" todo (\ Tribunal aue me dê ;ljJóla despesns de conscl'vação do referido Conjunto,
trabalho relnciOllildo com m:sse 1:jenlid0," 4 - TCl'minao o pra:.:') das inscriçôe , em 6/l0j61, os

LOTERIA PE�,U iN.,A .• segurados I'C'A'ularnH.:nte inscritos serao classificados Inc!e-

A.
.

p,l!nden,te dD", ordem cronológica. ela inscrição, ele acônlo

31 DE OI'TUBR'10'·1\t9'6' 1 �,'t '; 'Iii com tl,-� scg\llhlml''<lualidades preferenciais:
U I al - OQrlgação de desocupar o imóvel em que o

segurado residir, por força de sentença ju
dleial, determinação do poder público ou

ação de de�pcjo, mesmo que ainda não JUI
gadn, porém, desde que a desocupação não
seja. decorrente àe atraso no pagumento de

aluguel;
'oI � Participação na Fõrça Expedicionária Bra

Sileira;
C) - Encargos de Familia; -..
dl - RELAÇÃO DE GARANTIA, expressa pela

percentagem que o aluguel represent.ar sô
b!'e o salarlo media me)lsal dos últimos 6
(scls) n1Pl'e", incluindo o salârio do côn_
Jugue; •

C) - Participação cm inscrições anteriores para
o mesmo fim c at.e o limite de duas, havl
elas na vigência da Portaria n,o DNPS _

3,740/56,

exel�íd�s�ãO serão adl:nitidos às inscrições ou dela serão

aI - o 8egurado proprietário ou promitente_
comprador de imóvel l'esidencial, salvo se
comprovada pela Instituição a impossiblll
dudc da utilização do mesmo;

'oI - o segurado que, ã vista do nível de salário
e dos encargos ele familia, auferir renda
lncompativel CO'!} a finalidade social pre
vista neste Plano.

6 - A claSSificação final cios segurados inscritos re

s,ultará da soma de -pontos atribuidos na forma das qua_lldades menelOna.das no item 4.0 supra,

,

7
__ Fica sem nenhum efeito tôda e qualquer paI:ll

clp�çao dos seg�rados em indcriçóes anteriores, devendo
os mteressados mscrever-se regularmente, de aeôrdo com
o pt'esente edito!.

1.0 Premio UDrox, CrS 20.000,000, Bilhete inteiro apenas
CrS 2,500 inclue lista de prc:nios via arca, Mande seu

cheque em Cr$ sobre qualquer Banco no Brasil, a' L, A,
MASSEUR.

Casilla H!l7 LIMA pe:u - E�tabelecidos ha mais
dt' 25 anos,

22-24--27-29/61

"Apêlo à razão" do Papa
(Cont, da 1.a pág,) COnhecimento do E�,tado

fiCa dO,-I problemas inter
naclonais e "acolhe com

sll1sfa�ão qualquer apê!ú
11 favei" elas ucgociaçõe,,:,

cio VatiCano, onde llUO f(,i

formulado Comentarlo .11-
gum. Clrculos, do Vaticano
expressaram "grande intt::-

�em tom:lt· em conta ,rle
Onde venha". O chefe do

Têsse" nelo comenla.rio ele
Kruschev,

'

govêrnl:t 1'11,,1$0 exol'tou a Outra fonte r.a Igreja
disse: "Satisfaz-nos o �H

bel'lllos que Q sr }{ru",
chev r!i�se que é pela
p;I!""', Elita 11áo ê a pni-

que "tôda:< aS forcas amlin
te.� da paz na Le1"!'Í\ "e

unam para a manutenean
e consolldaçiio da ')az :na
terra e por U!1'a ga\'a.ntb�
real para a !iquidaçao da,;
ameaÇas de g'uel'ra."
A Santa Sé recebeu, on

tem, "com gran(le in�ercs-

mc!r<! mencào oue Krus
chev faz ao Sumo Ponti
fice, Depois '(ia. eleiciio 110
papa João XXIII, o� pri
meiro-mini�tl'o soví�co
di""se Que confiava em que
atuaria a favol" da P;lZ
mundial.

�e" 11" intorm/(eões proce
dente" Ile Moscou d(' que
o P1"lm(>lr(l·mlni�tr() Nikila
}(rUscllev esta ile arôrr]o
com o recente apélo f01"
l1wlado llelo papa João
XXIII plIra que "eJam rea

lizada" "ne�oci:lçôc,; livres
e ,,(inceras" Para Ill1perlir Convoca seus Associados
a guerr:t, As 1l0tiCleiS jor- e Atidas para a excursão
11aTIsticas que anunciavam que farã realisal' domingo
uma elas raras c�]J!"essõe" na Guarda do Cubatão,
de Hcôrdo do prillleiro-�lli- onde deverá enfrentar o

nistro sovi(\t.ico com um Ci\TARINENSE F, C., sain
chefe (h Igrej,! C:lfo'1lca do em ônibus especial ela.

���í!�lI��lri�*�'l 't:l' ,".�,8d�'�;�:�:a�:';�)�?

A DIRETORIA DO
GRUTlNHA F. (.

8 - Para os pedidos de inscriçào e maiores esclareci
mentos, deverão os segurados dirigir-se à Delegacia elo
I,A,P,I. nesta Capital - SERVIÇO IMOBILIARlO _ 2,"
andaI' elo Edifício IPJl.SE - Praça Pereira e Ollvelrll _

no horário ele 12 às la hOl"as, de Regunda à I?exta-felrn,
FlfJl'Ja!lfipolis, 22 de setembro de IDO I

ROdo/pito Tiel:;ll1mm _ DELEGADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LIRA TENIS CLU
"$OJRÉE DA PRIMAVERA"

@eMAS ��artazes no Dia
--CrNiBO- -BAinos�

Cine SAi) JOSt .

ç, rrmt Willims - Lota Albright
RASTOS DO IT8PA�'O
<:efl"lira: /,[1' ']-1 11110.'1!,'O\'llE: 3e36,

.as 2 e 71/2 ns.
.

_ O malar espetacuro de todos os tem

PoS! _ 0 film(.> mata vezes premtaoo!
I

Ch'arlton Hes on _ Jack Ha'wkin.� -.,...

Hnyn Ha:'al'!'pl -- Stephen Boyrí em

);)EN HUR.
_ TI'('jlicoJor _ t-emera Bfi _

Cine GLOR!A
as B us.

G,eOl"â(l Nader - Mara Morday
PO('O DA PERD1('.Ã.O

C('Il�llra .é IR

Cin@ RITZ eine Jt.IPERIO

ás. 5 e 8 h",

Fernanc'.el em.

A MENTIRA DO AMOR
Ccn,mta té 13 nnos

Cine ROXY
Cine RAJÁ (S. José)
tis 8 bs.

ês

2.B SEMANA

FONE: 84$0
8 hs .

Rentnro Mikuri em

N.l,O DEIXAREI 03 MORTOS

t

�bo

rnARITON UF,SfON· JACK HAWKINS· HAYA HARAREEI· SlEPIIEN Bom
lirGHGRlffITH'WJlTllAsron· CATHYl}UO.'i�UL'SAMWH M.1ifttfi!!'l_tffl

DURANTF: AS EXIBIÇõES NO CTNF. SÃO JOSF: ESTÃO �HJrWt':'''.'H\H i\H Er'ITRA

DAS DR PERMANENTES E CONVITES- rN(1m:S�O.

COMa I; tiOSTOSO
o Ca:'li ZiTO

oeaotto anos permaneceu r

seu lado como oficial de
cabtnete. ,,,ecretário e,

principalmente. amigo fiel.
-

,

de por aasíru dizer "getu
uana''. LUIZ VERGARA.
oue não é nm politico mas

um eserttor.sconta-nos, em

seu livro FUI SECRETARIO
DI� GETULIO VARGAS,
tudo o que sabe, observou
e sentiu relativamente à

vida .. ao caráter e a Obra

politica e social do gran
de Presidente! que �e trans
formou numa das figuras
mais controvertidas na nos

sa Hi,.tÓria. Trata-se, na

rcnudade. de mais um va

lioso -ubstdtc para o me

J!10r ecnue+mento da tas

cmante personalidade de

oetúuo Vargas, desta vez

unm livro escrito p01� um

homem que durante quase

AUTOMÓVEiS SE�SACIONA'S SOB
.

TODOS OS ASPECTOS

pnrcn.

Que foi que Oetúlto var.

gas e Adolf Berto. o emunt

xnoor dos Estados Unidos,
convcrsnram secrotnmente

a respeito do octrõrco bra

süctro em 1!Wj'�

Houve ou não houve pres
são de uompanhlns estr�
freiras sôbrc o gover-no pra
suctro para que este Ihe�
entreeassc a cxplorncâo
das [nzidas petrotueras na

cíonaísv

QUi! especte de homem
era Getúlio vateas na in

t.�mid�de"? Como trabalha

vn? Como t.ratnvn o.� au

"ilint·Cs"? Tinha reaímente

11 veia humorística flue vuL

garmcnte se 1I1f' atribuía?
Num cstno simples. cínro

,nT�irn;·ãÇÕes�.jterárias
OS IDIOMAS E SEUS Reis ? e enxuto. duma nbjetávlda-
l\HSTsRTOS.

t osen r':<-:is!P I'nt.t·(' o r-orur

!·!d·.� (!(I 1"inl:\ri(lê.�
.

n do

11\ln;>;n�o? O que i: uma pa-

Quni,:; as principais ranu

uns finP."lIíst.ie[ls que exts-
lem·?

Para estes e militas ou

�I·a,.: rercun'ns. obtêm-sr' fã
cn C truercssantc resposta
no llvrn O HOi\fEM E AS

l.JN"GUAS. oc nutor!a de

Prertcrjck Bodmcr. que a

Editôrn Globo ontreeou rc

ecntemonte ao público ore
sfleiro, numa excelente era

dueúo de Aires do Maí.n

Machado runo. Paulo Ró
na! e Mal"cello ouasrrues
Magnlbâes.

O livro. constitui-se num

preciosíssimo guia para o

ostuotoso dê. idiomas. que
«oscobrn-á. nn obra, de
Bodmer. subsídios venosos

para seus trabalhos. não só
sob. a forma de tabelas e

ouartros compal'fl.tivos de

fácil r-onsurtn e tnesttmú
ver utilidade.' como ainda
no que tange a regras pra
l.h-nx que auxutrm a run

mória e �\t)lerflm dificulda
des e tropeços comuns nes

ses cS�tldos

UM LIVRO CHEIO DE

REVELAÇõES. :

Que pretendin Ge! Í\lio
Van:(:lS em 1!)<15? Permnnc
{:(ll" (·(imo elH'fl' do govêl·
no· ou abandouá-lo. enfiai
�s lJo;nba.("ju.� e ir ehim:\['·
real' em paz sob a.� úrvore<
oe stl'l esUmein em Sant.os

LEIA
Panorama
A REVISÚ, DO PAF!ANA

em t&Clà�' as battc;;I$

Dr. Hé;ia Peixoto
Advoyado

·'A história invulgar da
Casa: Porsche" - Uma
titogrn íín d o genial
construtor de nutcmó
veis

E�-tugnda.- IPOI" teor.

bert weeas - Impressões
da Alemanha) O mestre

funileiro r'orsr-bo. na al

drin (ie Maffcrsdot"f.

SUde'as:· J?isoll à pés as

l.'ntprias que o seu filho c

aprendiz F"erdina.nd. d�

qllÍllze anos. montara nas

á'.{llns-fortada'l.com idria

de produzir corrente elétri
C:1. O mf'stre não foi fel h
com este seu impeto. pois
o�; {H·ldos corta ..am o cabe-

dai das suas bOLas f... que i

lllaram-lhe a pele. Ferdi

l1:lnd .�ofreu as consequên
cla. ('om e:ertf':r.a bem duras.

i]'oi i:'.to no ano de 1890

(�lIando a eletricidade ai11-

(Ia er:-t considerada uma cs

pr.de de bru,xedo. M�stre
POI"!l("]le não ('I·a o único ho
mem da .�ll:1 I'·po('a (jUf' l"ca

.gia tfto en�rgi("amente ern

!fj('c <In gmnc1e inovação. A
fl.lgumas semanels mais t. :.r

de. (jllflndo o Mestre Pors

che voltava pal'U casa d.1.

:::)(lcia vizinha. viu luzes

(onsófcio TAC - Cr�IelrO dd Sul

curiosa,. brilhar nas jane,
��l::1én("la _ Alall1t::!a Ias de sna casa. O filho
Ad?I�U Kond�r. 27 _ Cal X!. Fernando tiniu instalado

f'o.,�n!, 406 telefone 2"�2'l luz 'clétrica. Construim.
F1cnLr,llo --HAIa l"el1l-'e ·pacientemente 6 gerador.
S(:h'_11dt. !i7 - LU ...11(11" -

o quadro dê' conexões e et-
RIt!a 4

locara os fios. O pai come-

ClNECi.ÜBE D� rLõitfÀNÓPOLlS
VANTAGENS QUE 'lO' fi. NOSf:�
UNHA CONVAIR LHE OFERECE:

1) _ Direto Flol"iantopolls/S!i.o P'l.:.!o/nio·

/
2) _ Chegnd:1. 10m S<io Pau;;) às 10.15 horas, cm aJlcl'a�.

Dl

Progral1HlCD.O para setembro e outubl·O dt" 100l
DI" I:L!J ··EUROPA 51·' Dir. Rosselini

19.9 . MONSIEUR VINCENT"
DiA 25.!J '.,\ 'I'RAPAÇA" Dir. ·Federico Fellini
DJ.'\ 3.10 ··ROMANCE NA lTALlA'/

80 minuto"S tle võo; • DIA 10.10 ·'OS SETE SAMURAIS" Clássico Japones '

3) -� Chegada às 12,00 horas. n Ri� (Aeroport') Santos DIA 17.10 ··CRISTO PROIBIDO"

DUlTI"nt, �f)ntr') dn Cidade). já almoç:do e pr("lt"J
nara.·(., SéfViçb;

4) --Possibilidade de rep;re:;.';!\l' no mesm'J Clia. i"t taroe

"ES1'At: AS RAZOE3 Dl': SER A

PREFERIDA DO PUBLICO

._ .. -. .... n__ ... ........ __ ..,

Leia Revistfi Luso-Brasileira
SENSACIONAL - NOVIDADE -

MAGNIFICA·
á Venda o terc""lro'número

o GRANDE DEPURATl�O DO SANam:

QUE ENGORDA E FORTALECi':

BARRAOUlNHAS NOS DIAS 23, 24
E 25 DO CORRENTE

ELIXIR DE NOGUEIRA

Nos dia.<: 23. 24 e 25 do mês de Setel1lbl·o. haver!). grr-
de.� festividades em pról d o Cruz e Sotlza Futebol Clt( .,

para melhoramento de sua Sede social. Nesta opol"Lnm
linde seri in:1ugurada .1 fotografia de seu J)ntl"Ôno. o

I!l·n.ndc pOf>ta. CRUZ E SOUZA,

AR llfll'l"aquinhaó'. e as demuis festlvid:1d('.� seri'io reali-
zados na rua C\'uz e Souza (morro do e('lI) .

.'

A venda em toc1n.<: as FarmáciAfl e Drogal'ia_;; ;lo Bl'a!'ül

TRILHG PARA CORTIRAS
OLHOS - OUVIDOS - NARJZ- _ Oi\ROANTA
(·Oilsnltórlo - Rlla Joã').Plnto, 35 - Fone 3560
Rpsldênc1:.: - Fclip� SchmIcH., 99 - Fone "3560
('/)TIfllllt:1s - d�fl 10 à!'; 12 (' çI!1.� 14.\s 18 11'Jrl).S

UI,T R AiS MonE R. N A 9

DlretamI"J;I.·t.e da Fábrica ao ConSUmidor

;:k�� ·�����r. ��e��Cl���: . ;���l:i:�uã�in����I_fiial�;I��
pusera construir automó
"eis propulsionados por e

;(·('tr0mo�.0!"es, precisava de

11m .iovem ousado. Na Ex

]l"'�icii.(1 Universal de Pui�
110 ano de }!l00, apresentou
se o Veiculo-Lohner com

e1ectl"omotores do sistema

�ors('he. Estes electromo
l0\"es a'rionavám o eixQ_ di
�'nteil·O. o que constituiu
�lP'n. sens:-tção. O próprio
�'e1"d;nand Por.'<c]le est.abe

ierPll no mesmo ano um re_

cord eom O primeiro eano

de C'.O!"rida deste tipo. ·A

l11f'di'l. (le mais de 40 k;11
),(\r hora p[!.recia, nessa al-

até ao cargo de
.

onere da

f:t"cc:h de ensaio e esststên

tll'·a inerivel.
T(\do� os automóveis que

Pr'l'srl:e ('on�trlliu antes dn

Pl'imeira Guerra Mundial

eau.�arnm Sl'nsação. Aliás

:{ D"rande 01:lrn do técnico
f!enial sooo quando come

('(lU a. dediI'3r-"e à constru
r?to de aut.omóveis meno

res. A cidade de Estugal'da
exerceu sobre ele uma atra

ção irL"esistivei. A partir.
de 1930 manteve nessa ei

dade o seu bureall de cons

trueoes. "A história invul

vaI" da Casa Por:'Iche" é. o

titulo de um livro que o

con!lecido volante da Ca
�f\ POl'sche e jornalista Ri

chard von Frankenberg pu

h!ic.Oll l"ecentem�nte. Fl'an
kenberg soube captar no

livro todo o dramatismo da

v!dai daquele que se pode
considerar, a par de Got
Web Daimler e Karl Benz,
o majs célebre dos eons

t.l"utores de autonlóveis da
Alemanha. Aliás, não teria

sido necessário escrever es

te livro para erigir um mo

numento mais expressivo
são os milhões de Volkswa

gen _:_ sem dúvida a sua

construção mais genial e

os mais de 40.000 carros

Porsche que se distinguem
nas pistas e nas estradas

de todo o mundo.

çou a reconhecer que sell

filho tinha qualidades qUI::
o levariam para além dro

pmfissão de funileiro. Man_
nau-o para Viena onde co

meçoll a trabalhar como

praticante na Vereinigte
Elekt.rizitats - Gesellschaf.t

Bela Egger - mais tarde

t.ransformadà na firma de

renome mundial Drown

Boyeri. Ferdinand POI'sehe..

contava nessa altura de

zoito anos. Inscreveu-se co

mo ouvinte na Universida

de Técnica de Viena. onde

adquiriU certos conhecimen

tos teóricos que ainda lhe

faltavam. ,..... __,

CàfEZI�HO., NIIO!IDotado de um sentido es

�ecial para a solução de C � t E � i �' O !
pl'oblemas técnicos, Por"clle '- __'

avançou em quatro anos

(UNI(A SANTA CATUIHÁI
Ciinica GeraJ

!)()I:\nla� Nervosil5 e Menrais -

tlDjn:.Jtta _ COtr......!exoll - AtaQue. _ Mui ... -

F'roolemitl�o AtP.tlval e �e:J(�al
T·a�B.UleDto ;l"!(' EIetl"ocboqlle eDIl! anestes1. -

Imul1nllteratlhl. - CQ.r�ozohJrapl. - Sonoterapia •

p,·roUn·aptlt
01;-"<:50 eto .. P-'ttqntttru -

OR �n.:w .JOÃO Dl!: BORBA
DR. JOSe TAVARES IRA�
DR IVAN' F!:ASl'OS nE ANDRAD.

CCNSULT"'�: D� 15..às 18 barBa

E:ldereço: Aven1da Mauro Ramos. 288

(f>rn,.fL F.telvinn L\I1.) - Fon6 S'f-5!l!

UM ANALISTA PENE·

TRANTE ..

Dizia Benedetto croce

que a critica deve ser, an

tes de tudo. uma tntutcão.
• A ê-ee postulado re-ponde
integralmente Moysés ver

linho, o autor de LETRAS
DA PROVíNCIA. Seu esti

lo, nitldo e vibrante, é o

de um artista que revela
exata compreensão dos va

�ure\..perenes da v�l"d.adeíl'[l��:::,i_J._
"MEMORIAL D E(ORONÉIS" TERIA SI
no ENTREGUE AO SR. JOÃO fiOULjR
BRASIL.IA, 20 (VA). _

Circularam rumores esta

tarde, na PI\laciü do pi<\�
n�lto, de f!1H! um ·'Mery
rjal [:� CorOnéis" Iara· ou
seria 'ePtregue. ao Pt·�·"i-

de Neves. DUIl<: vel·sões
apü recernçh a respeito do

c�nteúdo .�e rnl (101<IImr11-
te:" - ? primeím de que
os mUitflJ"es reiteravam a

exil!'ência eb efetiva con-
tinuidn.de clDs eOmis"ões ,fe

��"��v��,J ;��\�U��l��r���
bem como OIle � ....I'OS oS

clemente" en\,olvidos não
fÔ!'iSern nomeados para

ocuper qtwllluer l'unça"O na

alURl !.!ovêrrio. A outra
versão ê .de f!Ue �olieita-
V:l!ll C()llipm·;lçno de ven-

cime'ltps com o;;; civis. os

Clua's, a j):lridl\(le,
pa�S:Ir3 1" p'�rceber me-

Ih(lfE>-" venrlmpntos.
Ohio. f,tle lle �erta fur

mo. illimentOIl esses rumo

re�. fei dê i) pre�i(;el1te
nj_o e()mp·u·ecer a tarde do e�t�L' .lle ao prC,.:irle-n
no Pal:'lcio do Planalto,

.... da_ 'R""(!�,úlJlica
411111

F U N C I O N Á R I O (A)
Empr�sa de âll].bito naciona', ampliando seu

.

.

quadro de funcionários, esbi oferecendo cargo com-

pensador com salário inicial de Cr� 14, até erS

25.000.0"0.

Mâiores detalhes, serão dados no Deplo.

Pessoal. à l·ua Tcnente Silveira 29, - 1.0 Andar _

Sala 7.

24-9/61

--Convõcaç-ão'
De ordem do Senhor Presidente, convoco os senhor

membros e suplentes do Conselho Deliberativo, Vara
reuniflo a realizar-se dia 24 do corrente, domingo,
horas, em sua sede social, a fim de delilJerarem

seguinte ordem do dia: a) apreciação do Rela

Diretoria; b) apreciação e discussão das contas

cicio antcrior; c) eleição dos Membros da Dit·eto

cutiva e Conselho Fiscal, para o periodo 1961 - 1963_
MILTON CAMPOS - Secretário Geral

AGORA J� É FÁCI(-'
-

AOS SENHORES ENGENHEIROS - CONSTRUTO

V. s. ja não precisa mais 1urat:_ paredes - esbu

vigas de concreto armado - ou qualquer pr

atravessar vigas de ferro ou aço.

-. I
Para instalar sanitários - revestir com esquadrl

instalar persianas ou decorar - cravar su!)ortes dé

qu_er bitola utili'l�'ll:

Ferramentas HILLT

resolve o trabalho em segundos scm precisar de retoqQ
ou acabamentos.

Da Fábrica ao consumidor

informações e demonstrações.
escrL, Geronimo Coelho lB sala 19

Ed. João Alfredo (Querencia Hotei)
·Caixa Postal 59 - Florianópolis

Visite sem compromisso
21�24·28/9

Dl." 24.10 "ONDE A VIDA eOMECA" .J.
�-�--

C O n V O C aç ãn
l.Je ordem do S .. Presidente, convoco o!'\ senhores

� membms e suplentes do Conselho Deliberativo do Lira
Tênis Clube, para uma reunião a realizar-se dia 24 do
corrente, domingo. às 10 horas, em sua sêde social, a fim
de delibf'I':t.l'elTI sób!·e a seguinte ordem do dia:

a \ aprf'ri�cão do relatório da Diretoria:
j)1 npl"l'cin.-;àó e discussão das contas do p.xercicio

anterior;
dI ('l('il'fto dos Membros da Diretoria Executiva e

Conselho Fi��lal, �ara o����; �!���63.
Secretário Geral

DR. GUERREIRO DA FONSECA

Y'ENDE-SE
uma

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ftoríansrpoíis, � U/!J/l!JCl

��EDsioa ..�e Ueneliciamento �e Leile C o LUNA F I S C A � .
c - Gratuidade do exer-

'Ari Kardec de 'Melo pedidos de Iíbertação que lhe eram alo

:��o::;�:�!-�,�:��:�e� [uital �e concorrência Pú�lica A cg:"D=�A P�:::i�ÃO :��J�:���rf:,::e::len::::Sda ::::para 'lazer carreira que De ordem do sr. Diretor saúde pública, beneficiado rua Esteves Júnior s/n., em sessão realizada no dia 14 de ag�toêle está no cargo em que 'récmcc da Usina de nene- engarrafado e tampado nesta Capital, até às 9 ho- 'ratvéa por errônea interpretação último decidiu revogar a Portaria nc 2/foi posto. Sua função é de flciamento de Leite e de com fecho inviolável, asse- ras do dia 20 de outubro do do texto de Portaria da Coap, ou de cír 53, o que realmente foi feito com a pu-representar uma classe, de acôrdo com a lei 1.430, de gurando, ainda, condições corrente ano, mediante re-
culares de orgão

í azendàrios 9�e te- blcação da Portaria nv. 25/61, assinadafendendo os ínterêsses" eco- 27 de janeiro de 1956, artí- de atender ao menor tem- cibo\em que se mencionará nham se rere.tdo ao iI,ssunto, Inúmeras pel& atual Presidente, sr. Roberto Oli-nômicos e profissionais des
go 7.0, letra G, e artigo po possível o pleno abaste- data e hora do recebimen- têm sido ,IS consultas que últlmnmente veíra.sa mesma classe, bem apre 6.0, item III, letra B, e à cimento a Capital, com a to, assinado pelo Assistente têm chegado do inlerior do Estado, não Dessa forma a ey.portação de qualctanco os seus problemas e vista da resolução n. 2/61, quantidade de leite neces- Administrativo. só para a própria Comissao de f..oa,ste- quer produto ca.armenss, Independe de

::i���J�c��õ��t:::oate��:r: �:t�::Usi�h� :p�er��;xa!� Sá��OO proponente vencedor cx�m��ad:s:opo��as n::�!�- ���;;:�i: Cd :r�i���li��I;[�o 1-:al">�:e����:ligZ� prévia autorização da CO�PI
.ao comum. Esses emcqrgos por este, torno público que da presente concorrência prnao possivel, pela cenas- de rendas, a respeito da ucera• .ro c.e NOVOS SELOS PARA COBRANÇAchegam, as vezes, a ser tra.,

se fará realizar no dia 20 se sujeitará ao seguinte: são designada pelo Exce- díverso., produtos ,para exportuçao. DO IVCbalhosos, que o represen- dé outubro de 1961, às dez a) Ser fiscalizado pelo Jentlsstmo Senhor Gover- Elucidemos o assunto, a .u.uro detentes se Vê obrigado a
horas, no Escritório desta Departàmento de Saúde nador do Estado, a qual coluboração. Pelo Decreto no. SF-I2---09-61/ 45Udeixar os seus afazeres ha-
Autarquia, à rua Esteves Pública, no que diz respei- poderá solicitar o assesso- Em � de março de 1953, em Portn- o Gcvêrno Estadual intituiu as estam-bltuais para poder bem de- Junior s/n, concorrêncía to as condições de higiene rnmento que entender con- ria de nc. 2/53, consideranoo e�LHl' ha- pllhus dos valores 'de CrS 20.000,00 (vlnsempenhar o trabalho que pública nas ccndrcões a- e qualidade de leite. veníente. vence grande cxpertaçan de pl'Odutos te mil cruzeiros) em cõr e-errou brasll,'o Sindicato lhe conferiu, e, baixo especificadas. b) Ser fiscalizado peles Submetidas suas conclu- considerados essenciais ,I pcpulaçao do para cobrança tio impõsto sôbre ren-

se tiver empregado, ficará orgãos que compõem a Au- sões ao Chefe cio Poder Estado, com retjexos na erevaceo dos das e consignações. Estas eslampl�lasprivado do seu ganho úni- _r _ Objeto da concorrência tarquta Usina de nenencía- Executivo, aprovada a
preços de tais produtos, como con::;e' ccmplemcntam a série eStabelecida noco: o salário. Por isso, a mente de Leite, relativa- ramentc que entende coa- quencre da citada exportuqao, li COAF art. 57, do Regulamente do IVC, sendoConsolidação atendeu a es- 1. A concorrência se des- mente ao cumprimento do vencedor 'caberá a U.B.L. resolveu su,spender, -até ulterlo� delibe os 8eguintes os atuaís valores das es-sa hipótese no parágrafo tina a contratação dos contrato. colocar todo o processo de ração, a exportaçao de rüversce- produ· tarnpllhag : CrS 1,00, Cr$ 4,00, Cr� 5,00,único do artigo, como abat-

serviços de aquisição, trans c) A. respeitar rigoroaa- concorrência a disposição tos. De acordo com a mes.na Portaria, CrS 10,00, CrS 20,00, ors 50,00, crs 100,xo se verá: porte, beneficiamento e mente os preços fixados dos interessados. para efei- as Coletorias- e Postos rtscats que ere- 00, Cr$ 200,0, crs 500,00. ,(JrS 1000,00, CrSd - Proibição de quais- distribuição de leite ã. Ca- pelos órgãos controladores t.o de recurso no prazo ( tuavam ° controle da exportaçao, se- 2.0ÓO,O, CrS 5.000,00, Cr$ 10.000.00 e t'"rSquer atividades não com-
pltal, pelo período de um de preços (COAP), tanto dez (la) dias. gundo entendimentos havldo,s entre o 20.000,00.preendidas nas finalidades
ano. para o produtor como pa- 3. Será declarado vence- Govêrno do Estudo e o órgao controla- As novas estampilhas que terão asmencionadas no art. 511, 2. Os interessados pode- ra o consumidor. dor O proponente que 0- dor do abesiecímento. poderiam perml mesmas caractrislicas dos seios de suaíncluaíve as de caráter po- Tão comparecer ao zscrt- -...d) A assumir os encargos rerecer:

I
til' li exPQrtação dos produtos ali relaei espécie em viaôr, surgem como dccor-líUq�-'partld!trio.'::

.

tório da Autarquia UBL, â objeto dêste edital, no a) o' menor 'preço pela onados, mediante nujcrtaaçuc da COAP rêncía do uuaínr Volume das l!-ansuçõc'sJusttifica-se tal proibi- rua Esteves Junior s/n., prazo máximo de 15 tquín- prestação dos serviços ob- Tendo em vl::lta. porém, OS graves sujeitas no Impôsto, evitando o excessot:;.ão, porquanto uma asso� das 8 às 12 horas, de se- ze) dias após o julgamento jetO' desta concorrência. prejuizo::; que eSla '«.edida aCar�'etava de selos anllcados em livros e docllmenclação é órganizada para gunda às sextas-feirns, a das propo::;tas. b) As melhores condições a econQmÍ<1 catarinellse, ,pu::jut.lcando a tos flscais,- representando, da meSlHaatender as súas finalida- fim o.bterem melhores In- 3. A Autarquia UBL, para a realização dos ser- produçáo e entravando a circulaçao de forma, medida econéfrnica para o podereles e não para cuidar do formações c tomarem co- concederá' ao Proponente viços. lloS::;as princhlais re{ruezas, de ha mul- Público no que dil!, respeito à impres-
GU: �e:r���ç:��::t�::�o� �::�:��n�:eoud����� s�� �:�c:'::u�n;�e:\���i:�:� p-e�s �:r;_n:lh;�� pa::n�:= to vinha .l COA?

Eatendl,'/ndDO
.1 todo

I'
os

TSãOda;Aref�rid.asLestampnhas.gratuita ou remunerada da (tsslnado pelo vencedor da pamentos próprios para l!ovação do contrato. Irespectiva sede a entidade concorrência. beneficiamento e indus- 4. Em igualdade de con-
do ínc."�le político-partidá� trlallzação do leite, bem ciíções será dada preferên-
110.. II _. :Condições gerais da como os imóveis onde ela:' ('_la á firmas estabelecidas
:Este dispositivo está liga-:- concorrência estão localizadas, inclusive 110 Estado.

do ao disposto na letra "d" veiculo dotado de tanque 5. Abertas as propostas,
como ao que determina a 1. O proponente deverá i"otél"ll1ico. e antecedendo o julgamen-
letra "a", e se destina a apresentar as seguintes 4. Pelo uso das maquiná- to da concorri''lcia, cada

condições mínimas: nas e equipamentos e dos um dos interessados tem O

a) Ter tradição
.

na 1n- ;móvels, o proponente pa- 'direito de apor sua assina
dústria -latlcinlsta, isto é, p..ará uma taxa de depre- '..Ura nas fôlhas das pro
estar estabelecido. pelo clação, quI': deverá constar postas dos demais concor-

menos há dois anos, com ta proposta. rentes.
6. Serão observadas to

aas as aondlções estabele
ddas neste Edital e as cle-

TRABALHO
PREVIDENClA
SINDICAliSMO

CONDIÇOES PARA
FUNCIONAMENTO
DO SINDICATO

Preenchidas as condições
para :l sua constituição e

investimento nas prerroga
tIvas cuc lhe cabem, cum

pre, ainda, ao Sindicato,
atender a outras condições,
para que possa funcionar

de acôrdo com as exigên
cia legais. Essas condições
são as que se encontram no

art. 521 da Consolidação
das Leis do Trabalho, as

sim enumeradas:
a - Proibição de qual

quer propaganda de dou

trinas incompatíveis COm

as instituições e os inter-
1 esses da nação. bem como

de candidaturas e cargos
eletivos estranhos no sin
dicato.
Sendo objetivo do Sindi

cato o estudo, a defesa e a

ccoroenaeêo dos Interêsses
econômicos ou urortesto
nats ele unYa classe, a pl"O

Vaganda de doutrinas sub

versivas ou de candidatos
a cargos eletivos estranhos

ao Similcato, vIda, não .

desvirtu'}l' as finalidades a

que se destina, como, ainda,
comprometer a entidade

perante a própria catego
ria .. Além disso, concorreria
para o afastamento dos quc
não estiveSflem de acôrdo
com a orientação ideológica
ou politica tomada, oeaslo·
nando a desarnlonia, o en

fraqu�cimento do Sindica

to, pela retirada de muitos

associados, resultando, dai,

tosamente pera'nte V. Ex

ela. expor e aflnal reque
rer o seguinte: 1 - Que há

ússistente Judiciário. "Em

alta petição foi exarado o

seguinte despacho: - "A.,
como requer. Designo o dia

onze OI) do corrente, ás

JUIZO DE DIRE1TO DA

COMARCA DE TIJUCAS
EDITAL DE CITAÇAO,
COM O PRAZO DE TfUN
TA DIAS, DE INTERESSA
DOS AUSENTES, INCER
TOS E DESCONHECIDOS.

O Cidadão Carlos

mais de vinte anos, possue
por ocupação, um terreno

Cle forma de um trapézio
:rregular ao lugar denomi
nado Timbó neste Munie

onze (11) horas, para a

justificação, no Forum,
ie�tas as devidas intima

ções. Tijucas, 7-8-1961.
(as.) Carlos Ternes - Juiz

de Paz, em exercício". Fei
ta a justificação foi profe
rida a seguinte sentença:
"Vistos, etc. Julgo por sen

tença, para que produza
seus legais e jurídicos 3;,l

tos, a justificação de fls,
"Drocedida nestes autos a.

�equerimento de Jovino Bel'

nardino da Silva. Citem-se,
por mandado, os confron
tantes conhecidos do imó

vel; por edItal, com o pra
zo de trinta dias, na forma

prevista no � 1.0 do art.

455, do C.P.C., os interessa
dos ausentes, incertos e des

conhecidos; pessoalmente,
o Sr. Dr. Representante do

M. Público na Comarca.
Sem custas. P.R.I. Tijucas,
21 de agosto de 1961. (as)
Carlos Ternes J. de Paz, no
exerc. do cargo de J. de Di
reito". E para que chegue
ao conhecimento dos inte
ressados e ninguem possa
alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital

que serâ afixado na sede
dêste Juizo, no lugar do
costume, e, por cópia, pu
blicado UMA VEZ no Diário
da Justiça e TMS VEZES
:tIO jornal "O Estado", de
Florianôpolls. Dado e pas
sado n�sta cidade de Tlju
cas, aos vinte e dois dias dQ
més de agosto do ano de mil
novecentos c sessenta. e um.

Eu, (as) Gercy dos Anjos,
Escrivão, o datilografei,
conferi e subscrevi. _ Isen
to de selos por se tratar de
ASSISTf:NCIA JUDICIARIA
(As.) Carlos Ternes - J.
de Paz, no exerc. do cargo
de J. de Direito. Está con

forme o original afixado na

sede dêste JuiZO, no lugar
do costume, sôbre o qual me
reporto e dou fé.
Data supra. O Escrivão:

Gercy dos Anjos

tvitar que a verdadei�a
função da entidade seja
desvirtuada.

pio, com as seguintes me

uidas e confron-tações:
hoventa e seis metros de

irente que fazem na estra-

Termes, Juiz de Paz

no exercício do cargo
de Juiz de Direito da

Parágrafo único. Quando,
para o exercício de manda
Lo, tiver o associado do Sin
rilcato de empregados, de
trabalhadores autônomo�
ou de profissionais liberais.
de se afastar do seu traba

lho, poderá ser-lhe arbitra

ca, pela assembléia geral,
t.ma graUficação nunca ex

cedente da importância de
sua remuneração na profis·

prejuizo parn a solidarie
dade profissional, que dcvc

€star sempre acima dos in

terêsses partidáriOS.
b - P.roibiçâo do exercí

cio de carg'o eletivo, cumu·.
lativamente, com o de em

prêgo remunerado l1e10 sln·

dieato, ou por entidade sin

dical de grau superior.
A incompatibilidade da

acumulação referida é bem

c�nra, pois o exerciclo das

duas funções pela mesma

Comarca de Tijucas,
Estado de Santa Cata

rina, na. forma da Jel,
etc ..

FAZ SABER

:t todos quantos o presen
te edital de citação, com o

prazo de trinta dias, de
interessados ausentes, in
(;ertos e desconhecidos, vi-
• em ou dele conhecimen
to tiverem, que por parte
de Jovino Bernardino da
Silva lhe foi dirigida a pe

tição do teor segulntc:
"EXlllO. Sr. Dr. Juiz de Di_

reito da Comarca de Ti
das não COl"reSpOndelem ao

interéssc público. j�cas: Jovino Bernardino
Florianópolis, 21 ce se- da Silva, brasileiro, soltel

tembro de 196!.· TO, residente em �imbó
I\'Ioahir Thome de Oliveira, neste Município, lavrador,
al:lsls,tente-Técnico da Au- por seu advogado infrB
tarqula UBL. assinado, vem mui respel-

Em hõ'-m-e-na-ge-m-a-po-ss-e-do dr. João
Goularf

GRANDE CONCENTRAÇÃO DO PTB
EM ITAJAI

III - Apresentação das
propostas

beneficiamento de leite
para consumO ou com In

dustrialização de derivados
de leite.
b) Ter capacidade para

pôr à dil:!poslção dos con

sumidores da Capital, a�

travc:,s de Postos de Venda
e a domicilio, no minlmo
sete mil (7.0QO) litros de
leite diários, nas condiçõesr:;
ce higiene exigidas pela'.

da nova que regue pat'a

Biguaçú; por noventa e

llove metros de fundos na

parte sul que extrema com

t.erras de herdeiros de Ma

!'.oel José Leal; cinquenta
metros de fundos na parte
norte que extrema com ter

ras de Manoel Zeferino da
5ilva Junior; sessenta e

sete metros nos fundos Que
fazem em terras de Manoel

Adolfo; a frente do terre
no é a. Oeste, em oposição
nos fundos que fica aLes ....

::;(:r�oQ�maSi:ss;'Td:��
exercida desde o inicio,
mansa e pacificamente,
sem interupção, contesta

(;ão ou oposição de alguém
e .com intenção de dono

"fanlrous-domin1", que se

manifesta por atos de ben

leltorlas no local; 3 - Que
assim sendo, se acha perfei
tame�te confimurado com

AS fir�as CQncorrentes .. :oaije:;��_��:a�: :a:��t�:
deverão enviar suas pro- 23 de abril de 1938, bem
}-lostas em um envelope c;omo as ,estipuladas pelo
grande, devidamente la- contrato a ser firmado.
crad(l, contendo dois outros 7. A concorréncia poderá
menores, tambêm lacrados, ser anuJada, desde que te�
:ubricados e numerados - nha sido preterida forma-
11. 1 e n. 2. lidade expressamente exi-

gida ,pelo referido decreto-
1. No envelope granae in- lei, e a omissão Importa em

ciicari claramente o se- prejulzo aos concorrentes
guinLe: ou ao Estado, ou no caso

ae as propostas :tl}reseiMa-

.!oão respectiva.

Destinatário: Usina de
Beneficiamento' de Leite
- Rua Esteves Junior 's/ri.
- F!ortanôP9lis - Santa
Catarina.
Indicação: Proposta pa

ra Contratação de Serviços
ue Abastecimento, de Leite

ESTES PREFEREM A
GUARUJA'

• Cia. Johnson & Johnson do Brasil
• Colgate Palmolive
• Cia. Gcssy Indust.rial
• Cia. Cervejaria Brahma
• Cia. Industrial Farmacêutica
• Destilaria _Medellin
• Essa Brasileira de Petróleo
• Ford Motor do Brasil
• Fábrica de Bicicletas Monark
• F:ibrica de Tecidos Tatuapi>
• Gilette Safety Rasar Co of Brasil
• General Motors do Brasil
• Instituto Medicamenta Fontoura
• rndústria de Pneumáticos Firestone
• Laboratório Anakol
• Laboratórios Zambeletti
• I$boratório Phymatosan
• I...aboratório Miles
• Leit.e de Colônia
• Laboratório Silva Araujo Roussel
• Martini
• MI05.ncora
• Maizena

,

• Perfumaria Lopes
• Serviços AéreoS Cruzejro do Sul

• S. A. Moinho Santista
• Philips do Brasil
• Toddy
• Tecidos e Artefatos Kalil Sêhbe
• Viação Aérea Rio Grandense (Varig)
• Vick Farmacêutica

a Capit.al.
Remetente: Nome da

firma proponente e respec
ti vo enderéço.

2. O envelope n. 1 devere
('onter os seguintes do
cumentos:

a) Quitação dos impos
tos federais, estaduais e

municipais.
b) Certidão negativa do

lmpõsto de Renda.
c) Prova de o responsá

rei pela firma estar quite
tom o Serviço Eleitoral.
d) Prova de o responsá

\'el pela firma estar com o

Serviço Militar.
e) Prova de idoneidade

moral e financeira do Pro
ponente, fornecidas por
Danco ou duas firmas com

jll'ovadamente idôneas.
f) Registro da Firma em

Junta Comerciftl.
3. O envelope n. 2 deve_

ni. constar a proposta pro
priamente dita, escrita a

máquina, §em rasuras, se

!ada, datada, assinada e

rubricada as suas páginas
com todas as especificaçõe�
c esclarecimen!:.os. necessá
rios, exigidos pela concor

�encia pública.
A proposta poderá esti

pular cláusula adicional de

)"(!novilção de contrato, des
Cle que as condições de re

novação se vincule ao pla-
110 de abastecimento do
primeiro ano e importe em

leduçâo dos encargos fi
nanceiros da UBL para
l.xecução destes serviços. I

todos os requisitos legals, o
usucapião extraordinário
oefinldo no art. 550 do
Cód. Civil, modificado pe_
la leI. 2.437 de 7 de março
de 1955; 4 _ Que, preten
dendo legitimar a situação
de fato, o requerente, na

forma do art. 454 e 456 do

C.P.C., requer a V.- Excia.
a designação de dia, hora
e lugar, para que com as

testemunhas abaixo-arro

iadas, se proceda á justifi
cação do alegado, apôs a

qual deverão ser pessoal
mente e interessados, cer

,tos, e suas mulheres, se

casado� forem, bem como

(I órgão do Ministério PÚ
LUco e, ainda, editalmen_
te com o prazo de 30 dias
cs interessados incertos e

desconhecidos, a fim de

Que, dentro do prazo legal,
a contar de citação, e sob

pena de revelIa apresentem
Clulllfrendo, e contestação
que tiverem; 5 - Que, não
sendo contestada a ação,

presidente do PTB de Ita·

jaí, Evilâsio Caon, Dr. Jo

sê Eliomar da Silva, Pedro
Rocha, vereador Oscar Mar
tis e dr. Cid Gomes. A Re
nião foi irradiada por todas
as ellJ-issõras locais.

Anteontem, à. noite na

séde do Clube dos Vinte

que, se achava completa
mente lotada reallzou-se
uma grande concentração
ciestin:lda a homenagear a

posse do dr. João Goular!,.
Com a presença das mais

.altas autoridadl!S ltajaien
ses e visitantes, a reunião
revestiu-se de êxito invul

gar, uma vez que, dada a

manifestação do público
presente, sobrcp�jou a ex-

IRAO A BRASILIA ALLOS
PROCEDES DO PTB

Seguirão sexta-feira proxi
ma, ao Rio de Janeiro e

vossivelmente a Brasília,
flltos dirigentes do Partido
Trabalhista Bra_sileiro sec

ção de Santa Catarina, a

lim de que, conforme já
fôra noticiado, participa
:"em juntamente com o De

putado Federal e Vice- Go·
"ernador sr. Doutel de An

arade, de uma reunião com

O Presidente João Goulart,
onde assuntos de relevan
tes interêsses para o Esta-
00 de Santa Catarina serão
tratados.

J.;ectativa dos organizadores
do importante conclave.
Usaram da palavra, sem

pre sob calorosos aplausos,
os senhores Abdon Fôes,

DI. HOLDEMAB O.
Dt:MENEZES

Dr. Ayrloo Ramalho
CLlNICA lJ1:: CRL1NÇAS
CODsultal': Pela manhã.

com hora marcada pelo)
telefone 2786.
ri. ter'::'::, (l.as 15,:m bs 17,30

horas.
COn.&��tõrlo: Rua Nunel'!

Mach[:.do, 7 __0 andar.
?esld!n�ia: Rua P"'.ar.

Roma, .,;; _ T,·l .. f"ne 27B1.
Música " Romance
Qualidade e máxill\l). re

sistência, car�tel"Í2am as

. ���let�A�XG:�I�\J���
RUIl: Cansell1eil"o Mafra,

154.

Consult-óno: - ltua Victor
Me!reles, <:'1 - das 4 às ti ns.

deve ser desde logo reco- Residência' _ Rua Santos
nqecido e declarado, por Saraiva, 470 _ Ef:trelto.
sel\'tença, o dominlo do b-'one.-; _ 23-22 ......7.
uutor sôbre as terras des- _

,d'.s. P'o',,'a-se P'" '0- Dr. Hélio Freilasdo o gênero de provas ad-

missivel" Inclusive ° d,- Médico da Malerni-
t:�::;:�os�e���!e dZS pil�� dade Carmela Duira
�����o; ���l�l�:n�r$ q:_�e

D

�;�c��a �e:����%n��. ;��t-. \�i;..<�0
(a,:j) Raul BL!yel' I,.aus_

RÁDIO GUARWA'--
'DE FLORIANÓPOLIS.

A nossa reportagem con

"eguiu anotar os nomes
dos seguintes i petebistas
que seguirão viagem: Dr.
Acácio G. Santiago, Dr.
Walmor de Oliveira, Dr.
Evilúsio-Caon, Dl". Miranda

�l��l���si;Zr������d��t.��
Ilharão a comitiva.

1. Ai; propostas dcverúo
:;er elltregues na UBL, ii.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Faça uma visita ao

Magazine Hoepcke
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".

. 'j , ,

pequena e jeitosa.u vale mais e custa menosJ
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2 '300 Mensais
. ,

NUNCA CUSTOU

TÃO POUCO

UM REFRIGERADOR
, TÃO PERFEITO

,

A'gortt qualidade F rigidair€ pore todos 1

IMPACTO
COM A
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E Seja Oual Fôr o Modêlo de Sua

Conveniência, Em HOEPCKE-Magazine
V. Compra a Sua Frigidaire, com

'i' Aprovação Imediata do Crédito!
'" Garantia de 5 Anos!
'" Assistência Domiiciliar

Permanenle !
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--�lfU!To - -amTiftCÕOUcLÁSSICO
Clmo Ginasial e Colegial pe'lo Art. 91
Proximas eX:llnes em maio de 1962. Seja você também
um futuro formando, preparando�se no INSTITUTO
D. PEDRO II. Início ele nova t.urma no próximo dia
5 de outubro.

Os carros acima podem ser vistos na Rua Almirante às 19,00 horas diàrlament.c.
Lamego, 2 _ Florianópolis, Sa.nta Catarina. lnformaqões ii. rua Nerêu Ramos, 30 - ela." 18,00

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

(Conto da s.a pág.)
sultas for:tm feit;ts e ras
-POndltlas p...':.) tecntcc

paulista, QUe ao fim da
sab;l'_lna. lul hOIllCll:'lscndo
e?Jn enloro 1 e v1b1i'1.11te
salva de palmas da âsãls
[êncíu.

A conferência em ques
tão é uma das primeiras
sôbre temas de desenvol
vimento eConómico, {)o
prlmetrn curso de Intro
dução <la Desenvolvímanto
ECollômico de Suntn Cata
rlna, amplamenje divulga
do na imprensa oscrltn. e

ratada Catul'lllenSe,

PLAMEG: EXCELENTE
COMO RESULTA�TE DO
SEMINARlO SúCIa ECO-

-Iu:.UCO

o nror. J(Jr'Te Horl, õue
ontem à n ate ('�:r.hln(\u
para c. cu rtes co. 'p.rl�
llens�s o Plano de Acao do
Governad!,r Carvalho Pin-

10, n ccnvi:c d União Cfl.�
tfll'Jl1e��c (1 s EstUr1an{efi,
eon!;ultndo ,õbl'(' o OtlC

achava do P:_,AMEG - ?ln
no de I>.:Jehs {lo Governo
de Santa Cnlririna - as

.sIm Re express.·u: _ JIí
conhecia <) T':'ojéto de lei

que criou u PLAMEG, ell

c<tminhado pr.ló Governa'::
dor Celso Ramos ao Go

verna"�r Carvalho Pinto.
Sua el'itrutura financeira
se assemelha ao Plano de

Ação de S. Paulo" t, tam
bém, excelen'e, como u:n

início de nlanejarncnto,:lo
consulta à população atrn�

vés do Se. ,hlarlo Sóclo
Eccnômlco, como fl"rma de
avaliar as neccs!lldades
social�, O I.nJl�rtante den
tro do s!,., n;, é consê·
guir t:·:.J.cu:.\', Os obietivos
definidos nara IJ alendl
mento dc"S,ls necessidades
em mcdir':;� concretas que
deverão el' e"etlutRdns
'PClla aclmlni.itraç'o,

DEFr-nc};o :C'ii: GE'JET1·
VOS l. O LANO DE

lC'-.iS

A u:r..a Cc!, .'11ft !;t;brc o

qUe aCh:l ,. I_' S OiJ)cti\'os
do PL.-\:Il.".G, iro se ex

llressOu o P- f. Jon;e Ho�
ri: _ Fm p"l·,·, a respos
la 3n� f rio)' c l'ef('re nO

:1i\SUl1tO. {Jmn "arte dos
objetivos «e l'e�(']'e.... li um

atendimento Percentual de

neceflsidadf's, embora seja.
objeHvo (Ie caráler mais
glob • .1

.

c !)Ol'i.�SO mesmo
qUe possibllite mclhol' co

ol'denaeão (los planos, pR.�
l'(>('e�mp. necessário desdo�
bral' t,;;jges obJetivo.,! para
fIxação d� met!!s {!\la1\tita�

tlvas de serviços ou tnvas
timentos. Será a etapa da

organização dos proJ'lÍtos
pal'a cumprimento dos
objetivos,

ORDENS DO OOV CELSO
RAMOS ..

E continua (\ If"ntre\·i,,·
tado : - Na !nrde de 20

do corrente .rverucs um..

contacto com o pessoal do
PLAMEQ para dhcuss!'to

GRUPO DE PLANEJA
MENTO DE S. PAULO 'AS

Ministério do Trebelhe e Previdência
Social

Ser-viço de Alimentacão da Previ
.

di\ncia Sorii!1
Delegacin Reninn�l rlp ��nh f�hrj!1;J

(ON(III��O� p(U�llrn(
A Deleeaeía Reelona! do RAPS comuntcn ao Intcrcs

secos -ue, até o dia Iii de oueubro �s 17 ho .l-t ..... _�('

nhp'I'htf; tnscrtcões para os concursos de A'1""I''l'D'"''\T''' ,.,

SFR.VF.NTE. sendo cue ouctsouer f'�çrarprlmf'nt,.,<; "PI';-"

n-esraoos na norarro de 14 às 17 horas, fi. rua r'rancrsco

TolentlnQ, 10 em Florianópolis
En�/I R V, np,r('�'�.,,1 M�

DELEGADO RE"':fONAI� f':!T1'R�'T'T'T'TT''''l

17-21 P. 28/!) :_ 1.°�8/10

� �_.
------ ----------

Instituto de Apo§elllEdoria e �®,r§@$
dos Empregado� em Trans::larles e

Car�as
Delegacia Estadual de Santa Cat�rinã

CC-'M:UNICAMOS .AOS INTERESSADOS ESTAREM
ABERTAS AS INSCRICõES AOS CONCURSOS DE

FAR'MACtUTl� E ENFERMEIRO
AS INSCRIÇõES PODERAO SER EFETUADAS

NA DELEGACIA ESTADUAL Df':STE INSTITUTO,
SITA NO EDIFíCIO I.F.A.S.E., ANDAR TtRR"l:O,
NO HORARIO DAS 14,00 AS 16,00 HORAS, ATt O
DIA 16 DE OUTUBRO.

A TAXA DE INSCRIÇÃO DEVERA SER PAGA

,AO rAP. DOS INDUSTRIARIOS.
Florianópolis. 19 de Sctembro dI' 1 °'\1.

.

ADIL REBELO _ M. 2!J6
Dclegado E{lt:"tdl':ll

apresenta aos domingos às 12 horas o novo nl' r ::1-

RADIO REVIscr'A DO!o.lINICAL, nlll'1!t pr ,[',) lê

Mário Fernandes Dias e apre"entação dc n :[ c; C '11:)

ACHA.l\{-SE A VENDA OS SEGUINTES CARROS:

2 - Ptruas Dodge, modelo 1951 . .

1 � Anstin, modelo A-70, 1949 ..

f:r'Ii "':''lO'1f}oo
Cr$ 320.00C.oo

1 - O!dsmobile, 1953
1 - Pontlac - 1953
1 - Chevrolet - 1954 ,

CrS 500.000.00
Cr� 400.000,00
Cr$

Di·a. 1:VA B. li.
BICHLERsôbre as técnicas de pla

nojamento. Com relação
ao Curso de Treinamento M � D I C A
rara Os técnicos QUe de- CUN1G-A DE SENHOF.AS

;;��� t�el��:en!: Jlr��':� E CR/ANC.�S •
tlvo o contacto com técni- Atende dtãrtaruente: •
��:l��C ;�;S-0s g��ê���:cJ;� Das 14,OU Às 18,00 horas •
outros Es�ados ou da es� ..J(ln5ultól:�' Rua cei. •
���aqUf:d:l'��p��'��n�:r��l�: �e�o ��:�::' �553 •
fJeguida noutros Estados 'I

-----.
•
• !ecsc���:n�� ����n���í���m�lr:E'S;�(l� pnrn

O SI'. Fe��rlFarlafi, ore\'('reu 1\a
� _ 11')--- ::;ua resrdêncte um jantar. ao« SI'�: Cru,

• 3) O Professor Ren<>to Barbosa lcs Edgard Moritz; Dr. Arolrlo Peder,
ofereceu um s-legante jantar nos ruen- nf'lrn!l; Drs. Eugenio 'I'rcmpnwsld 1'nilol

Mar.1strado aposentado
• bl'03 do Oonsetho unrversr.ánc da Uni i'�ilho; Dr. xuctcoes ointrn. \

Advocacia em Geral' • veretdarte rie Santa oatanna. 110 Rastnu --- «n---

esc. e aes.: Rua tlalda'lha , ��rlnt�e��eil�aux �:�:!: -O:��)I���SOl�:�r�'; , Ontem, na caedrai Metropolitana

�:���17.�; 2J�Oa��:��1 • Paulo Fernando L!1g0; Polydoro aenue- foi celebrada Missa de 70, Dia, cm �u:
, -'J;Nirn}au SevN"f,ano ele' Oliveira: WII fráglo da Alma do Senhor Vi(la! Ramos-

Ur. '11almo!' &omcr _ ��7 ����h��llyg��r;�np:d��eli;cn�ll:s;Oji�li� �é��:IJ��a�l��:r1r:'I\,S à�';����ril(\�dCs�r��
\1.:t1ftia • guel Orofino. Fel acuntcclmento de des vernadcr Celso Ramos; Pres:(lente da

t"'pl ...mad'l Pe!'t Faculdadt _ laque neS meio_fl O(�I)turaifl do ·Eslac'lo. ASflemb. Leg. De!). E,;tivalct Pires; Pre�"

N����:I�:ld��:��c�(��a. 4) O Cei. Muuririo Spalding, l'cre' ��� �,' �:. ���;li����� �1�:ro���VI�o;�te �.
Ex,h.ierno por concurso da II �r���s��::� :�;eUi��.: a�lt;�����',����lt'��rovl���� �:I�::��;:l ��el:ir(!o" d�r�ie!��r.�;;ln;:��to ;:�
:a��_11�ar���E�����10(S�,:!" , B C C IS']' P' t 1t L Z' P ,

ut'�gJ,les Llll'\a/, E:x'lnternv'
Pal'a os ll1eu�_(r)___ Tt:ib, 'de

e

é:(!�t��� �:�I"O �l'�,��! j'l, r��o�O,
nu �ervlçb Ne Clrurgu. Uu ,f per:�� cil�����a,<l�là�Ol'�;aj�;.�IO�;!r�eg�\�� :l��)al�;e �:;�l�eR��:!S�O�O���iL�(\II� c;r d�n�i
��;s:��a�ll\\�é���;'d�o t1:��' rijilha, a fim, de fazer seu debut, COll�el' Aérell, Ccl Av. Mal'{�clo Bandeim M:lin:'
p,�al de Ca"Htadt: e o... o cenvite do COI·ltlbano, As sl'tn'�, Zôe t) Prefeito Osvaldo Macilndo. Secret{l-

Ml&te�l)ida�:rrtl��' CarlOS • �easce��a f:Sl!er::ag��l!�n�q�:�=r�!��E�:;��� �io�\tl�lt�ls E�.�:���,; ����I��::���[,l�c��a��o���
PI1H,l'OS _ OPiRAÇOf<:� • sociedade co Pal'nnáj l!a Ramos �ollsenhor FI'ecll.'I'ICo Hllbold-

:v:���� S��1����O::j� • Catia walel"k� r)Wlthom, M,triUfl1t �1����lS�;n�ni�(1o��m i\��!ii�;����:��06�t
méh'''!o psfc:J'pro{llat:co • Balsini e 'Patriria Lins, estarão JlresCll' veir'l.

�Í��;� Ú:�ôn�õrio-�ê-HÕ�bslei-fuiini�

ràproamemo

AMANH.Ã GRANDE SOIR[<;E NO LmA Is uc baile das Debutantes do

1'. C. COM O FAMOSO CONJUN'i'n Gomf's, ('m Blumenau.

NOBER'I'O BALDAUF _�(l') _

1) Flna-ll1-,"-nl�J lum�l1lh:i !('rt'moll 110 1:1'10Et�'�I�lsta {��;�i�;'l!a r�,!:, n��nl��I�
Clube da Colina, a 1<'(';:ja da Prtmnvern ('SI(1.l' presente no baile da.' rlí'bmant
com � n1')l'ú�('nLII"iio do ramoso comun 'que fj('onteeer:l naQuf'la crdnds- no p

1. .. de NOhet'jo Bn!dnur, mo tlos m ..nl"tp<. xrmr, (IIn vlnte 11m dI' 01111lh/' ...

do !)aÍfl. Na oca�i:'\fl !'(I'ní_ '-'s(''O/I1I(ln :1 ..--(1')---

Rainha. O ca��ü Deputado Ol'!nn(]o BertolU
está aguardando para breve <l vl�l'n (Ia
"cegOnh:l"

__ �(rl _

ll'ansmltlda aos deinai�,
Com êase sentido de C011-

���b��Ç��. ��:;;o �a�:p�r�l�= . Dr. Can;ídio do
netamsntc em Santa" cu- <, Amaral e Silva
tc rlria é riue o Govêrno
Carvalho Ptnjo procurou
atender ::lO t-onvtto do ..."1-

v('r�ador Celso Ram('�, t.�
lo:nan(lo-me para \ a p" �

I '!'a :". pr"f!'ri(la. I<.!t1'lI·
mente, o govêrno pnul! 'ta
coloca às crdens do E.�
tudo cat!lrine\"se o GrU1)O
d� Phncjamento, uara e�-
1'Í!TiO de técl\ico� daqui.

2) A Srta. Rar::ne[ MClo, está C011

ADVOGADO

CURRICUL1JM VITAE

O prof. Jorge Rori é
p?-u!:-:.;ta da capital, nas,
ch!o em 1937. Fêz )g CU1'�

50S prim!Írio e secnndário
pl'l S. Paulo. No Rio, f'or
mou·se pela Escola dr: Ad
mit'istração Publicas da
Fundação GrM!lIo Vargas,
p"l'eciallz'lnc:!o-se em pla�
npja:t:ênto et orçaménto,
No Grupo de Planejamen
to <::0 GOVêrllO Carvalho
Pit to tem !iob Sua respon
s:'lb!lhfacle ,o contrôle !l-'
nancelro do Plano de
Ação, (!ue abrange, inciu·
sl'1e, [I, 9articipaçãó na.

e:aboração da proposta
o:·çament.ál'!a.

n B�LTuRC -D-A--U -ii A
CI:'lica Geral
__ MEDICO -�- __ I

F wd::t'i,..'a em n.oiestia GC Sel�honl.::: tl vias url·
a�. �ura 1,[:o:'r..J das Infc(,c:"ôes aguda,� e cro,

" do -p::tré h( 0enito,ul'lJ1(l';o C.'ll :tlnbos OS
':_' ,�, ':� do apal'eHl0 D4;cstlvo e do 81�te"

rias 10 'lS 11,::'J horl\� (' da,; H 30 i." 17.01)
- ':-:oasultório: Rua Salõ"mha Mfl\'lnho, 2

ct<,�. fefl(j. da Rua Joüo Pinto) _ Fone: 3246
n 'ntia: RUi\ Lacúrdll Coutmro, n.O 13. (Chã,

do Espar.ha) -- Fone,: 3216.
- - - .- - - - - - - - I

A menina MARGAHETF, M8NEZF.S, ven('edor:l do 1,0

Conc:urso, !)Rrn crlançns de 2 anos,

No Clubc 6 a coml)O- Chlbe do Esitf'l!o vem flf'l1 Ofcl'lar1i.o )ll'êmlOs às
tição - A Comissão \! I) mnlto bom l'úceblda erianças vencedoras, as se·

Julgadora. - Os Prê· pela IJOPUlãÇiio daquele p;uintcs firmas: Stlvio Or-
mias - 1""crtçôeS - l)OPlllo,�o bairro, e<;PCl'all� lando Damian!. Industrias
çõe.<: -

l A Comissão Julgadora do
!I.O Ccncurso de RobusLez

York Produtos Infan\.is,

:l::��S AI��dela�;t���I:I�� )

do-�e Cjue o certamc désLe
ano cOnsig<1 reunir 1I0 Ctn

be 6, dezenas de crianças
participantes.

COnfOl'me temos lIelici·
ado, o Rotary Clube dO E>!
treito promoverá ,no próxl
mo dia 8 d e Outubro, JIOS
salões do Clube 6 de Janei·
1'0, o IIo, COncurso de Ro
bute::;z Infantil, para cri·

anÇas atê 2 anOs de idade.
A e:!r.emplo dO que ocor�

reu no ano de 195!T, quando
da realização do 10. Concul'

de Móveis Sacy, de São
Josê e Fabrica de Brinque
aos Nicolau Savas c a Cla,
União dos Refinadores.

Infantil, está assim eons- ""

tltulda: Drs, Miguel Sales

Cavalcanti, Armando Va

lérlo de Assis, Alvaro de

Cal'valho e Eva Sc.hwei- no de Paz no Estreito,
so, a iniciativa do Rol<l1'r cisen Blchler.

�-----------------

Oliveira... ·

As inscriçóes, para crla�
(,as ate 2 anos de idadc, a-

cham,se abertas nJ Cartó-

Dr.N. de
(Cont, da 8.1\ pág,) propicio, em tôda. a região PLANO PARA S,C.

lação, do extremo sul brasileiro. "Diga-se de passagem -

F'ABRICA DE FOSFATOS Quanto ao mais, no re- conclui o Dr. Napoieão de
Dentro do complexo jn� Icrente 1'10 problema carbo- Oliveira _ que êste Plano

�hlstrial exposto, acha o Dr. llífcro, e�tá consubstancia- é de vital importância parll-
Napolcão de OJivcim ne- do na Lcl 3860, de 24-12�960, a economia de Sama Cata- ..

cessál'ia a implantação da que refOl'nlUlou o Plo,no do rina; já quê as vulLuosas
indústria de fabricação de CUI'VÜO Nacional em tôdfl.s verba;; com (jue conta tem,
fosfatos e supcrfosfat:os, as suas atividades. na sua malOl'ia, previsão dI'
cujo mercado se demonstra IMPQRTANCIA_ DO aplicação em nosso Estado",

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

IMPRESSORA IDl,obito'
-.� _DE- �

ORIVALDO STUART &. OlA,

.,�",,�!Iit:�'
-®--' �

CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES .�

PERrElÇÃO RAP I DEZ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,uc,P;����,�n� ��:�:�'I��'-Enfrenlaria o grande campeão mund' ai dos galos o vencedor do cambale Coldwell x Hallimi �;�d�;n����,,".� ;'��,'n�
o empresária Abrnham teve no Exterior, Kaítze- realização de uma luta catcweu e Halllmí, que R_ eurcpéte.. xetaeneíscn pe- dotares livres de despesas munâtnl dos gelos. pois ira-se bem, fl1.f'nd) soces-

xntacncrson Fa1:mdo !,\Q_ nelson rrtsou que propos entre Eder Jofl(! C.J ven pura rã o campeão mundJ_al d�tl. para Eder a impor. para esse com�at�, �l1e de- Edcr (, reconuectdo pela 50 nos Esta'].;!> "Jnidq::<. c

hrl' os contratos que mnn nos empresarma europeus a ('('dOI do eomnntc entre dOR IJf!SO.';-glllo na versuc tüncln de quarenta mn verá, em principio. ser c'Natlonal Bexlng Asso- lutará no dlrl 25 contra o

Parle �ara a.Euro�a, �oje, o �resi�enle �a � 8.0. ��1f�;:� ��i�g:� ;::z=-o�::
Tralará no Velho Mundo da excursão de selecionados de váriorpaíses ao. Brasil, bem como fiir::YSfI ., Jfí'i
de I'da, em 1963, da sele'ça-o brasl'lel'ra a' Europa ,fod""ÕOS

do, cttadoa "ai· relações de sua entidade L:JI..:t::..lll. :Il.__ 4..:� ""-
_

ses. I) presidente da CBD com as eoncõncres euro-;
mo " tv " -" ar. oeeeesete ôe maíc h" reâoracões ...'"" soi- - �.,o ,.",-, �"'.

g '�-lli-
-

-----..�·8��rl�o��;������� t��;:��l:l:l�; Findos os trabl��.�,� e-u ::d:o�:e �eI�Ae)n.co�;�:::� E' Possível o Regres!o de Feola, Mas �._-_� 'C"_�<;:'".'_b_=_·�. I '_,
I I I IJ,. '..J�' ," 'II IO{' Desportos, ,'1 (,.:h·:'. nu Londres, o SI". .aavetcnuc Itál!u, Espanha c Port.ugnt. �

prúxlrua ),;f'xta-f('jl''l. pn�:t fará vtsuns de co-tesãa às E om contneto c un �:� Aimõre Moreira Será Mantido
I,,))l(n"CR, n fim de nuru
('11}:1.1' <lo r;ontr"{'s�o (ln

FTI"A. O mentor ec'r-dcnse

norovenará SU,l vl:<J!;f'tn fi.

Eurnpn para msntor {,<'ln

tacto r-om os p"('sld�f!l' s
das entidades dn Rússia,
Polónia e Bulpá-In entre

outras. a fim de estabete

cer condíeões para a ex

cursno dos <;p.!eclonndf)�

dnqur-res pulses ao Bl'P..sll,
antes ela disputn da Copa
do Mllndo de 62
Tambt'm tnUnr't da vin

J!em d" seleção l)1'!\slle!: 1 a

Europa em 1!)62: :)CllI como
detalhes referenles a vinclp..

Cf{ d('lcgacüo de Portugal
-

(lue pnrUdpnl'(\ .e TI n"I;SO

pais dos "II Jog,Js Luso

BJ':t<;l1pirns". f'nlr,� treze c

Ases do Passado

x Veteranos

as,dm:
IA'SES DE OURO _

S:tulo, Ils()n c Vadlnh!>

Vi.litíar, Tico c Jaime -

Nf'I!lon, Eelinho, Doi, P/iI-

"mel:, e Coriolano e rle

poi,; Fcrn:mdo.

UNIDOS _ Vimar,
Snélio c Van,lcrley _

Jo,ê, tdison e Sérgio -

Altair, João .Arnoldo, Cí
cero e Amiltoll.

O árbitl'O foi o sr .An-

1ô,nio Silvei r:!, c(lrn atua
ç:ío regular.

�!llplet...'l.ndo a rodada,
tivemo!! no gramado do
IPTRANGA F. C. a 2· par
tida com illiclo à.'t 8,15,
entre os Grupos JULES
RIMET e ALVORADA,
qt1f' ff'rmlnoll eom o • es

f'hl'{, ly.l.

O f'rnpat{' rol bastante
JlI�to; as ,luas. equlpe�
mO!'!tral'am bOIl1 ll1trOOI,
agrn.d.:mdo plf'nnmrntr os

,RIO,.21 (V. A.) - En·
cerrar-do as esne-utacões
renas em torno do possivr-l
regresso de vío-ntc Ft';)]<l
ao Brasil, os. srs. Paulo

M,aehado de carvarno, ce-;
)os Nascimento e o prest
dente João Havelange to

muram. uma decisão final

em torno da sttuacão dn

técnica da Seleção JJr.tsl-

Ielm.
Diretores do Avní c elo Fi�OU àcertad9, sem

Figuelren.�c estão esbudan- oualqu.91' t.eí·gi-v:�rSação, qur
o atacante Hod:-lqU0S ido a pos�ibmdade de rc((j( .!'·�râ' Aimôrê". Mprei!'a ',)

('.stú mesmo chUF'.;tnd/l j::1- z:uem um outro' amlst:l'n. tMnlei)" do·-sçlc'Ciónado \;li'a-

�1�1����S :�:�:ó�sl���;C�Ub,�: .oportunanlente.!' , ;!�ll:!?!l'����: :�l�B�����r�
tlét.ico são os :-1(1 '> ('":,,.� Continua em grande mo- fl.ntig(l 'goleh:o, do Botafo
(ue comentam c�t[.r·elrl :11- villlento a coní1ssão' Cel'- go. c c'.a seleção brasileira.
teressados em c�':tru' ('C'TI trai Organizadora dos TI será manti,do com_o técnico
o concurso do hl:k "col,- }'('g'0$\ Ab4"rtos. :-:1e!.JSa1lla Ht' que 'seú trabalho é r:on

red" para a prnxul: \ H'll - Catarina. rCflo!vendo, ,1)1'0- 1!ldcra60 _bom pela CBD P

pOl'nd L b!ema<\ que sUI'Rem a t_ôrtá _
-

homo Na próxima serl1".1l:t .

os Mr;nieiplos deverão r:l�

ltlnr ronesponçli'ndn, '1!l.1!�
do dt..1alhes sóbrf' 'suas dr..

Jrgáçóc.s. número dI' Jlfri'
�IX1.�, masruJino ,e· fcmlain'"
hol'/\. OC' ehl"gndn f'1.e'.
cdi-I:lrll;' eI.o.h! 14i Ir HlI TI

--Regulamenlãçâo da-Profissão 'dó·
A/I' L P

,Dent_ro d,é. b'reves dias se-

I ela: ufa rosseque ."" .• r'" pó,!.o Are.".
RIO 21 IV. A.) - Gúi'sio corm'S'ulrcm a J'cglllamen- :lll1;I��;ii�:��od�S:����;;I�

��ss���;('e��i�����l'a��;�:� :'�('��O��j(�s�����\SS�l t(t��I�:�II��, I1rnlwrit� Vera· �arla Brau

.�,lo,i"Ir�(' ...C,�c::o��.,iir.� �f),.(,Sr,i.',,�d,•.,',- lIlNi;u!o ('Ilm o prf'llicll'n ��{fil�a�: n�:;:I���:l�'flS ��
,,<.J """ "LH'u ," ,- � _ t�, .Tliirl" 'l'IJ,l'n,s E'si!r :l!�(l�

ll:d� (lo l·:�t;l(lo de S:ífl Pal�
lo, ('o!lli�uam trabalhand J

ativamente' no sentido (!e

fi semporada de aoe.ti

-a (In vela, ainJa mo teve

... �:, r'r.ta rtxac-i. A pt-inci
I f serre dia li) rte sr-rem

}''''' pnréru a dnt c f,l tran
"o. da "cfne-dte".

A Diretoria do Marcílh
Oins está estndando uma

fórmula para ·alterar o seu

:1lnqw'para a próxima !f)

([ada do rerlame est..acl.ual,
ouando ('nfl'entará ao U'ru.-,

!":1.n��:t, I��pera o rcspon:,á-

GOSTA DE CAFÉ!

.

ENTÃO Pf.CA ��� zn' I

um gigant.e de áJ'ea e no

Ia 10 uata ele; Fernando
com altos e baixos, fOr
mama o trio de zagueiros

vel técnico lançar n9 !l.1i<�
aue () pamnaense Odilon,
podendo sair consequente
mente Aquiles.

1':1. tc·nd!l St'qltl'Ilt'i:l roOl 'J

novo lH·.�sld('l)tf'. SI', Jâll'!C:"

Ooular( que tem parecer
favorá.,'C'1 aos jogadores.
A.<;,�im. os tréft pontos
p..I'indpnls das rcinvidic.'l

(:ões do.'> atleta:; profis.<;lo
n'üs: partiCipação no' pre
ço do pas.�e, seguro do 3-

tléta e fundo de aS&lstêncln,
:-,ol'ial /lO tttléUt profissio-
1).'1.1. parece que alcançarão
sucesso junto no novo pre�
sidf'ntl'! da. Repftbll.ca.

��;f�;�ll�:f�ªr5] Selecêo Salonista
o-

Catarinense
•

batida pelos Horlancpolítanos
pela contágem de 5 x 3

Na nruje de. 41!:H'ta ,t.-:;'i:\, as equlpes. (5 seteei .uaco tunda de um resultado

tivemos, no estadto da FAc ltaia;l'nse, qt:p ,'''p�el''enta- adverso ee 2xl, para 4x2,
uma .novímcntadq partida. "�,l'.ta C<l_ ,�'rlll para, mais tarJ�, ampliar
ele_ íUlebl)1 dr' sa;g.,) cue f':lmtf; ,tôrlh:s 9",9' ··n6<0 para 5x2, enqUllnt(l I) e!r.n

",er·:,J.; de tCf;te fJ0.r>l nmbas sul, fi .'/:' rcali� ,;. P.1l I-' t:" co itajalense �pet\as r.:c,n

� 'grc r.cilé pe <I. fri>r tf' c seguiu diminuir a contfl.4
.. e ·�'ado fleria ..... .ii� ';__ gel).l para 5x3.

llll qlle SE' prep.L '1 .nl�1I 1.. Pela seleção de Florlanó-
t!'tVl; .. os n J�\(l"'" "'t>Pto, pL':"< jogaram China, Emo,
l)r.ltde.f;rai �:taP� o Sf!lr./'.H':- ( ;:'0 Mareio, S"b:Jl:l ",
nado local, jognrldo com' .�r,(f,,! outros. :''l. tld(.\ tt':"l

No campo da Vila Nova, umaformáção nte certo ! .1 yl"!i.entada. lU ;<ervh: p ...

lia Tdndadc>.. estarão jo- ponto estranh·:!,. pa!'!l ::� re- ;.1 bstar as dU!ls e':::('jm.dr>l1O
que terão importantes com

nrêo informal dos três di_

rigentcs acima citad.s,
reunião esta efetuada na

saia do sr. Paulo Machado
de Carvalho cuencc.rorum
debatidos' os prlncipfll<;
problemas da seleção. A

herdado o caso Fcola rtcou
coctdtdc que case o írcí ,

nadar da .setccêo de 1958

rct,('rnc ao Brasil, pod�l'á
ser aproveitado na COmis

são. técnica, mas com ou

tro encargo. Seria ele o

observadol' dos jogos das
equipes adversarias, exer

('cnda i},_função que no Mun
dhll da Suécia {oi executa
da por Ernesto elos Santos.

41.° BOLETIM

atletismo da capital poré�l
não a'Celtou ficando tão
sómenl.e como dlsputa:nte
do sclecionado de', Xadrcx.

x x

() atléLa Claudio Pessi
de JJ!'lsqueteboJ que havia
r.oliclLf\do Rua dIspensa. dos
I !'l!LlIO� Vi'm de ser recon

v()(':ldo J)1ll'a o s('leclonaclo
de bU!!Quctcbol, i.�to porque,
�. contusão que o Obrigou
a toma.r aqu,ela atitude, já
não constituiu problema�
O pl'êllO intermunicipal

amistoso entl'C selecionado '

oa capital e selecionado de

Ita�ai vem de ser transf{'4
rido de ontem para n noi
te da hoje, no estádio da
FAC, caso 0- tt'mpo ;;er
rnil:l.

MOTORES' ELÉTRICOS

�<,y' ARNO
Funcionamento perfeito. durabilidade excepcional, qualidade
comprovado .. ,

I

* Molares monof6sico, olé 1 V, H P

* Molares trifósicos o!é 300 H P

*, Malares poro máquinas de co�tura

* Eis os Irês fotares df' garantia qu� 0$ Motores Arno representam poro O

/( MOlares especiais

REPRESENTANTE EM flORIANÓPOLIS I

MEYER & elA.
Ruo Felipe $chmidi, 33

x x

A ',FAC está no firme

propós!to de penalizar os

atlêtas de basquetebol que
foram (�on"ocados para os

treino.'i ao selecionado mas

por· motivos inexpllcãveis
têm deixado de, participar
aos -treinament.os,

x' x x

O atléta Sylvlo'Ney Son
clni foi convidado para
formal' no selecionado de

con�umidor.

* 05 Maiores Arno sõo rigorosamente cantrolad�s pelo Sfstêma C. I. Q., Con·

rrôle Inregrol de Qualidade, o ônico que asseguro perfeiçêio Inóximo na

E' o mesmo caminho de Hindás, na. Suécia. Agora os

dIretores da Confederação Brasileira de Desportos eJ-
V
Q�leren:os a�adecer a.

1:.udam o problema do local para a. concentração dos.
. s: a dlvulgaçao de nosso

brasileiros. Sabem que a época das disputas em que se pr:-fJ_:<o quan�o da trans

épsenrolarão os jogos pela Taça do Mundo será no in- �lllt!r;;c�au�e;l:m��:�s x
verno, entre maio e junho. Baseados nisso, esperam o:;

Gestos assIm solidificam

�:t!��s�;:� �Z!�a�B:S aj�U::�::�oos c���esRi����� ainda mais a fôrca do rã-
dio nacional.

�

Recebemos

e r em

Domingo próximo, ntJ

rampo da. E�cola de A

r.rf'ndizf's Marlnheil'or:.,
lar:1o em aeão VetC'r'\n"ls

do Er:.lreiLo x Ase>: do P:\'l

f;ado, jOl!an{\o a len'o!l'!\

par! i(lll pC')a posso do T'.·1-

frn "C<lr01l0! Julto Agos!!
11110 Vif'ir·:l". N(I primclr'1
pnron:ro l'('f!.'1.�trou->:e rl�l

p:.! ... eI(' ilUl 1 ('nlo, No .�(',

�'I!mlo () A�<'.t ,dlJ, {l-.j}.f:.1U'Í11
vitor\'l11 ;,' 11.)1' 2)(0.
N:l ntIOl'lw\Hlndf' ff':'Ú

nr('st:tda um'l. homenagC'm
no C:tpiti:'1O de. Fr:l.'�,I't
N('I�n Rlct Corr{'in - ('(,- .- ___
lllandanlp. rI'l F:>:roh dc

·\)-'rendI2f's.
O Iníl'tio do !prr-lIo ("_",tá

llHlrf'anO pnra its 15 h'll·.1�.

Ouadrangular
-

dos GrupõSdo SESC
T('v(' inicio domingo, ào;: Os quadros formaram

[1.15 hOl'aS, fi 1". partida do as�lm:
Qundrall!rnlat· <los Grupos JULES RIMET - Paim
do SE.'3C, entre flS cqulpc:'! no g()[ll. fc? boas defes:1!-l. �.,JI••III••••••III•••••••"••••••do UNIDOS e no ASF"s DE mas foi pouco empcnha-

�r��1��1�I1(70 te��ó����� ��I� n�n�:�[l, l�;l�rl;.s ���
F. C, chegou a convencer; Vi-

O f'sfJ\ladrão cO ASER DE dai, o melhor elos 22, foi
ouno foi se'n1pre superIor
no seu adve.I'f.lárlo, moslran
c1o-�ú :écnicflmenle dono
r1a,� açõe.� c não teve <lifi

cul/Jade em venCer Pelo
('Iãsl iro escore de 6 x O.

O>: lento>: fomm conslg
ll:tdos p<l1' DOI 4, PALME
TA 2.

0" {IU:IlIr'O'; formaram

No meio rio ea':npo, Ciri-
aco e Lauro fizeram um

Irn;IU 10. �cmpp, melhora�
mento 11;\2". fase. Na. lin-
ha (Ie frcnte, Sudy anelou
pecun(lo; salVOU-se nO lan �
ce d e goal; Robelio e o

artilheiro do Grupo, não
esteve em db feliz. per
deu um penal te, mas recu

perou-se fl'lzendo um tento
de bela feiturR. Adilson, o

,rnai)! lutador, correu mui

to, '(jando constante lra

balho a defes<,/ :1�versáÍ'ia.
Nêlio, com altos e baixos,
Airef!, o tnnis fraco, sub,;
tiluido por lrinetl, que
não chegou ól COnvencer.
NO GRUPO ALVORADA

tivemos Pedro no goal; t
fez boas defesas, inclu<;jvc
no lançamenlo do pcnalte
que defendeu parcialmen
te· O trio de zagueiros for
mou com Zrué, Negão c

Joij,o, todos com altos e

baixos; no melo de campo
Néllo não andou bem, e

Cássio, o melhor do ALVO
RADA. Na. linha. de frente
R.ogér'lo, Gerson e Zé, t
f!ubslltuído por Poca. não
chegar3ll1l 2. conv�nC!r;
Ronaldo, o mais hltadOl',
e fltwlmf'nte Paullnho, o

nut.or d o. goal, tmbém
com altos e baixos. ,

O ál'bitro foi o Sr. Er-
't

�l'r�i ,co tUJJ.�.ãº _�gu-
l���it�; �������f�:;_:��,��.S:)ii:niÕ��'� �. ie�\i�;'�' '��.� .. ,'

produçêio em série.

�,
'

®
ARNOSA.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

,Milionários x
Vila Nova

gando domingo, as equipes
do Milionários F. C., do

portagem," foi batida pela
dc ltajai �ln �oll!a�em �e

2x1. POl'cmd na etapa c",m

piementar o tre!nador Li·
ma rcallzou ju"t'.llnl'l'_ti' as

substituiçôes necc.;sá!las

E o resultado n \) se fez

esperar. O �úlccil}nlld()
Ilhéu passou a jogar
malar de�mbaH)ç).

Estreit.o, e do Vila Nova,

�oca.L O pl"éllo devetá. agrn4
ôar plenamente aos quc

comparecerem ao local do

encontrp, haja visto o equi
líbrio de !t rças· de amb:ts

.-.>: Equipes.

Taça Brasil
No estádio OlimplCO, em Pôrlo Alegre, Palmeiras e

Grêmio I'ortoalegrense, diSputaram quarta-feira i 1.0.

partida peio magno certame. Vjtótin,. dos al\1i-verdes
por 3xO.

O prôximo jôgo será em São Paulo,

Seleção Nacional Poderá'Ser

Hóspede dos Ca!arinenses
M. BORQES

A notícia foi fornecida on�cm � noite. Velo de São
Paulo e foi l'eceblda com gel'a.! surpl'êsa por todos quan
tos tiveram, a oportunidade de sa.ber, Falamos da Sele
ção Brasileira. 'que vai entrar em fase de preparativos,
'i,�t!.ndo as disputas do certame mundial do Chile. Pa

;rece que ,tõdas 1a/3 preocupaçõe.'i dos mentoreft
.. cebe4

v('nses serão cumpridas 3. risca. Pl'lmei.ranlente enviou

emissários ao Chile, com a finalidade imica de escolhe
rem o iocal mais adequado para a delegaão brasileira.

!'anlo que formarão o escréte canarinho, não estranha
rão a mudança de clima, deixando, pQrtanto, de cons

tituir "handlcap" pira. os europeus. Aliás, podemos Ü!4
formal' que, JlOI) ocasião da reunião da. FIFA, os clubes

europeus forçaram que o certame mundial entre sele

ções fôsse realizado entre mala e junho, justamente elT!

época de geadas, onde os ca.mpos, completamente pesa4
dos. prejudicarão o rendimento de ação dos atuais cam

peôes mundiais. Ésse foi, realmente, o desejo dos clubes

europeus que, nflnal, vieram a se confirmar. Todavia,
os brasileirQS alcançaram de longe o "gOlpe" dos eg4

trangelros e apenas se limitaram a se conformar com a

situação, indlscutivel no momento. Assim sendo, os na�

cionals tramam tUdll, estudam e analisam as :pequerus
coisas l'elacionadRól com o futuro de nosso selecionado.
Atualmentc, o assunto cebedense é a. escolha do local
para a adaptação climatérica do selecionado canarinho,
a mesma temperatura em que encbntrará no país andi
no. Duas cidades foram escolhidas para ésse fim espe
cial. Campos do Jordão e São Joaqh.fm, em Santa Cata.
rina. São Joaquim atrai, COUl maio:. tnterês&e, os dese

jos dos dirigentes de nossa entidade máxIma, pois afir
mam ser o local que oferece melbores condlç6es de cli
ma em compa.ragão com o Ch1la. Novos estudos serio
feitos ''in loco" e BC o Munlclplo aprovar as condições
tributadas, preenchendo as necessidades de nosso se

lecionado, São- Joaquim seri certamente o "Qus.rtel
General" do escréte nacJonaL Será, sem dúVida, uma
J:lonra PJlra todos os ca.t.;l.rlnenaes terem como 116spede
o selecionado verde-amarelo que va.1 tentar bisar o feito
da. Suécia"

! r. ! . .i�sos a c'l!:.lprir

'Nomes Para
o Conselho
Nacional d� .

Desportos
RIO, 21 (v. A.) - Conti

nua na Ordem do DIa. ::r. pre·
sidência do Conselho Na

cional de Desportos. E na

"dança" pelo p:·lnt.lr,,�' poso
to daquele orgão muitos no

mes estão sendo lcmbrados,
entre os quais o do Oen.
Santa Rosa, que sómente a·

ccitará caso o sr. Mendon

ça Falcão desejar ficar atas·
t::td'o do cargo o de Vargas
Net.o, que ao que se diz de.
f(:nna alguma aceitará o do
dr. Aneron ICorrela de 011-

vt.ira, presidente da Federa

çã..o Rio Orandense de. F;U
tebol.

'Novo Tento
Lavra a Guarufá

Receb�u a Rádio" óuãru
já, desta Capital, o. oficio
que abaixo publicamos:
"Santos, 1.0 de setembro
cc 1961.

ótima qualidade som, pre
sença de uma equipe espor
t.iva corréta t, de alto nível
yrofis-,>lonal.
Nos:;os sl"lceros agrade

cimentos a par de nossa

profunda admiração pelo
trabalho npresf'!ltado.

à J:l�<>il'a rI"l,C)slção de V.
S. apresentanóL de envolta
as n'ls�as mt. ?"o,eg

�audações.
Rá::li·) Atlântica de San ..

tos Ltda".
. _ .._--,----

Aniversariou
lolando
Rodrigues
AnlveI'8arlou, dia 18 pró

ximo passado, o sr, lola!ldo
Rodrigues, ex-árbitro da.
Federação Catarlnense de
Futebol, que, de maneira
btllhante. projetou-se DO

cenário esportivo do Bata...
do, face às suas brllhanté8
:!,tuaç6es, Ao lolando OI
blnceros parabéns do De.
partamento Esportiva ele
O,_ESTADO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr. H. de Oliveira na direção do Plano do Carvão Nacional
MEDIDAS IMEDIATAS: CONSECUSSAO DA SIDESCr TÉRMINO E AMPLlAÇAO DA S O TEL C Ar -APROVEITAMENTO
INTEGRAL DO PRODUTO ;���eiode:�lI::�:r p�r�� ����a:e:� P:�d�u�e�a�s; �;:�b::e;'e!::�:;����: !��d:� ���g��mo d�q�:��

resolução de complexos 8S- mais especificamente a re- cportuntdeqe, de palestrar mino das obras da SOTEL
pectos do problema, dados gião sul, recebam enormes demoradamente com c-tttu; CA e sua ampliação, o que
os conhecimentos que pos- beneficios que em multo lar da Pasta, debatendo dl- virá, de uma vez por tôdas,
sul da matéria, do melo am; virão colaborar no seu de- vérsoa aspectos do proble- resolver o problema dn
Stente e dada ainda a sua senvolvimento e progresso. ma do carvão e correlatos, energia elétrica em nôssc
reconhecida capacidade de POSSE acertando Inúmeras medí- Estado.
trabalho. Representando as/ O Dr. Napoleão de 011- das que virão de pronto be- Sabem todos o quanto é
-cterêssea do Estado de velra tomou posse no dia 17 nencíar e dinamizar agudo êate problema ener-

santa Catarina na índús- do corrente, perante o Dr. trabalhos. gético, sendo ête justamen-
trio. do carvão nacional, sua Gabriel Passos, Ministro de te uma das maiores preo-
atuação fpl sempre das Minas e Energia, estando PLANOS IMEDIATOS cupações do Governador
naís -destececas. E agora, ê presentes parlamentares Entre os muitos planos Celso Ramos" e o que slgní ,

testa do plano, será mais catarinenses, representan; que tem, em rápida palestra ficará para Santa cetert

benénca, contribuindo de- tes da imprensa e o Dr. Abe com a reportagem, o Dr. na o aumento de nosso po
Napoleão de Oliveira acen- tencial elétrico, permitindo
tuou os que se referem à além de muitos outros be
luta pela consecuaeêc da nencíos para a coletlvlda
SIDESC, velho anseio de to; de, uma mais rápida índus
dos os catarlnenses, a Ias- trlalização do Estado, o

talação do complexo Indus- que trará resultados Ime
trial da bacia carbonifera diatos para tôda a popu-
que permitirá o ejxcver- (Cont. na 6.R pág.)

O Dr. NapOleáo de Oliveira, reoem empossado pelo Minis

tro de Minas e Energia Dr. Gabriel Passos no cargo de

diretor do Plano do Carvão Nacional, quando prestava
declarações a respeito das medidas imediatas,que trá to-

mar e do que representa o referido plano para a

ecollomia de Santa Catarina

Vindo de BrasiUa, onde
tomou posse no alto cargo

'

�e Diretor do Plano do

Carvão Nacional, passou

por Florianópolis o Dr. Na-

,poleão de Oliveira, ocasião

que aproveitamos para dar

nlgumas,lnformações a res

pelt-o do que pretende rea

ueer-ê. testo. daquele orgão.
Com estudos sôbre carvão

feitOs na França, Alema

nha, Bélgica, Holanda, In

giat�ra e Estados Unidos,
tendo sido inclusive repre-

sentante do Brasil na Con

ferência Internacional do
Carvão realizada em Gene

bra, em 1959, o Dr. Napoleão
de Oliveira há mais de 10
anos trabalha na indústria

carbonifera e vem se preo
cupando com o problema

I
em tôdas as suas Implica
ções .

Nomeado agora (decreto
de 23-8-61) para a direção
do Plano do Carvão Nacio

nal, por indicação do 00-

vêrno de Santa. Catarina,

Dois jornalistas brasíjeí-

ONU LEVA JORNAIS BRASILEIROS
PARA O EXTERIOR

ros _ Alberto 'remrner, de
"O Estado de São Paulo"
e Brenc Caldas, do "Cor

reio do Povo', de Pôrto
Alegre _ rorsm escolhi
dos pelas Nações Unidas
para representarem o Bra

sil em dois programas de
bôlsas cue a ONU crerecs
anualmente as perscnaüda;
des ligadas nos vâr-íns
melas de lnfo�maçáo pú
blica.

CO�tl��· :�mra�tl��o�es:
onde Seguiu dia 3 do cor

rente, dando início 0.0

progr.ama com uma esta
da de cêrca de uma sema
na na capital chilena, on

de estudará o funciona

mento e Os programas da
Comissão Econômica das
Nações Unidas uarn a

A·mérica Latina (CEPAL"l.
De Santiago seguira êle
para Nova Iorque, onde
assistirá a parte da sessão
regular da Assembléia Ge

ral, ainda êste mês, e onde
tomará COn tacto com a

ONU em geral e especial
mente Com Os aSJlec�os
econômÍcos do trabalho da

Organização.
De Nova Iorque seguirá

o Sr. Tammer para Gene
bra, onde conhecE!!'á os

trabalhos do secretariado
do Acôrdo Geral de

-

Tari

fas e Comércio (GATT),
da Comissão Ecodômica
das Nações Unidas para a

Europa, do Escritório Eu
ropeu da ONU, e das
agênclas íntersovernamen-

��õi;;�flff;;���,��� Iécnico
.

'�o GruDO �e Planejamento �o· Guvêrnn Pauiista
g�;:�I::çã:'·b���_d:?,rrd; PLAMEG é excefente como resultado do Seminário - Prof Jorge Hori deu
Saude (OMS), Uniao In-

'f" I 'b
)

I
.

f
tõda a sua mecãnlca, inl- zadas n; empreendimento.

terné!:.clonal de �ele_comu_ magol lea au a so re- p aneJamen o cíando peloS conceitos bá- Terminada fi excelente

;��;��;�c: �:��:�.çao Me
A convite do governo ea- profe�u a 20 do corrente slcos do planejamento ado- exp�5içãO, o prof. Jorg.e

tarmense, velo a tlorianó- uma COnferência no audí- taào, examinado em to- HOrl colocou-se a dl.!lposl
polis o professor Jorge tório do Edificio das Dlre- dos os seus múltiplos aS- ç5.o dos presentes, que 10-

Hori" técnico do Grupo tortna, . ..,õb�e o Plano de pectos, passando a seguir tavam o auditório, c nu

de Planejamento do Go- Ação do oovêrno paulista. a deter-se na anãolise re- merosas perguntas e ccn-

vêmo do Es:ado de S, Cóm segurança. cenne- sumida das técnicas utili- (Cont. na 6.1\ pág.)
Pàulo, e QUe tem sob sua cimento � Pl'olundldadfe, o

reSjlCnsabllidade o CQn- prof. Jorge Hnrt discorreu
trôle Finallcelro da .

exe- sóbra a matétia, dando
cuçâo do Plano "de ·Ação uma idéia básica e conct-a
do Governador Carvalho ta do Plano em qPl?stào e

Pinto. O jovem técnica

O Sr. Tammer, Que é re

dator econônifco de "O Es
tado de São 'Paulo", tam�
hém visi�ará Paris e Roma,
onde deverá. ramníartaarc

se respectivamente comos

trabalhos da Organlzaçâo
das Nações Unidas para a'
Educação, a Ciência e a

Cultura (UNESCO) e da

Organtsaçêç das NaçÕes
Unidas para a Alimenta
ção e a Agricultura (FAO).·
A bolsa concedida ao Sr. 'Sob o patrocínio 'da Fa
'I'ammer tem a duração de culdade de Filosofia rea

cerca de 45 dias. uee-ae na Faculdade de
OSr. Caldas, que é dire- Direito, ambas da Univer

lar do '·Correio do Povo", sld{Lde ele Santa Catarina,
deverá passar cêrcn de às 20 noras do día. de ho

quatro semanas em Nova je, o. Conferência do Prof.
IOrque onde, em compu- Marcel Homet, pertencen- I
nhia de nove outros jor- te aO Instituto de Coim
nallstas provenientes de bra, ao The Research Cen

PaIses d� :�frlca, Asla, EU':' ter Group, de Londres, ao

raPa � AmériCa Latlna, es- Natur Und kul�ur, de Mu

lU,Jará a organização, o::;, nicho e ao Centro Franco
obje,ivos e as atividades Brasileiro de Arqueologia
da ONU, Participando in- tie São Paulo.

clusive, intensamente, dos A Conferência versará
trabalhos da Assembléia.' sôbre Os segumtes temas;
Geral. "As Aves Mitológicas e

as Pirãmides na ClvUíza-

CONFER�NCIA

FACULDADE DE DIREITO RECEBERA
VISITA DO POETA FERNAND ROSEL

� :"nlfr'
Em decreto hoje publicado no "Diário

I
Oficial" do Estado, o Governador Celso Ra.
mos autoriza a Secretaria da Fazenda a roa

justar ex-ofício os proventos do pes�oal ma
tivo. Medida de elevado aIcance SOClaI e }}.u.

I virá beneficiar essa classe, atendendo às suas

ijustas reivindicações, mostra que o Chefe do

I
Executivo Catarinense está voltado para to
dos os problemas da coletividade. Maiores
detalhes na edição de amanhã.

De todos os quadrantes do Estado e das mais diversas

regiul:S óo paiS, con�lnua o Governaaor CeLso Ramos a

receoer nluçue:s oe aplausus e de S\)duan�aaae pe!!!. a�i�(lOe

atuante e serena com que se· portou, a frente do Governo,
duran.:;e os ...ollllen�OSIJS (UnS aa recente ctlse que aoalOU

o Brasu e SalHa Ca�arlna.
As úmcas re::;üiçues, por aqui conhecidas, carecem de

si,gmucaoo e de IlnportancJa, porque dll>3.0aS por ln�eteS

SICULUS pou�icos e tuna§- ao eS�laO!SmO men�al de meta
c."UZIU· oe uJuc.;mlioos pelO omo parw.aatl0 e pela Irustraçao.

Que quenam e:,scs desespcJ·aoos? Queriam Jusc:.amente

que o sr.1t;e..so Ramos n!!.o a_gl5Se como aglU e nao se fi

zesse merecedur de tan�as, tao calOrosas e exp.teSSlvas

demons1taçUes de apreço,. simpalJa e a.poio pela áçâo In

dornuaa em prOL do bem estar e da tranqUlUdade da la

mina catarlnense.
Ioo!u�nl:w'., c.;omo o comprovam as estultas e despeita

das censmas, que o sr. <.;elso Ramos perd.esse a caoeça,
esquecesse as responsabilldad'es do cargo, sobrepusesse

ques!;Ves e atl�Udes, que as clrcuns�á.ni:.las toc�avam se

cundanas, aos aeveres de zeja� e lUtar peLa ordem, de

forn.a a alirscar dos nossos h!)nzon�e::; os horrores de uma

guerra civil.
.

lJeunmdo-se, de inicio, como de seu feitio, pela léga
l1dade e pela ()onstitulçao, o governam.e cataunense, se

reno, obJetiVO e oportuno, não transpôs liinites que pudes
sem preCipitar os acontecimentos e del)tá-Io, perante a

Naçao, com as monstruosas responsabilidades de haver Sábado próximo, uma

obstado a SOluça0 paClllca, ansmdamenl.C por todos pro- tu r m a clnematográ.frtà
curadll.--e, allnal, felizmente encontrada. francêsa dirigida pelo sr.

A admmiovel conduta do sr. Celso Ramos, mantida nas Glbault, Virá a esta clda
horas diIiceis e incertas, não sómente representou cola- de para cinematografar as
boração pessoal e dIreta �ra a solução salvadora do caos, jazidj'S'-m C"'APITAL DOS
como tambem, e sobretudO, teve a mestimável virtude de SAMBAQUIS BRASILEI

garantir a permanencla de um clima de ordem, sem o ROS: FLORIANÓPOLIS.
qual essa solução não teria sido alcançada. Os trabalhos dos Prof.

Ssse, na melhor e mais exata análise, o serviço que o , R. P. Alfredo ROHR do na - Deus Proteja uma

sr. Celso Ramos prestou ao Brasli e ao Estado. I!; por CoAeglo Jesulta tia cldad�, ROsa ... , Poesia escrlta e·m
havê-lo prestado, passada a crise,. poude proclamar, de Pierre Vassal e Marc�l Florianópolis a 29 de agÕl>
consciência tI1mquila, não haver faltado a nenhum dos HOMET arqueologos. serão to de 1961 -Calie R_lyada
deveres que o cargo lhe impunha, nas suas rcsponsabili- filmados para serem pas- via.

dades e na sua dignidade. sados, depoi.':!, em diversos
. Os Impenitentes estão desarvoradamente decepciona- documentos. E desta ma

dÓs. nelra será consagrada a

Isso basta, a par das manifestações do povo ao seu supremacia dos SAMBA

Governador, para testar o acerto, a segurança e o patrlo- QUIS CATARINENSES e

tismo em que se hOuve 'o sr. Celso Ramos. RIOGRANDENSES.

Fernand Rasei, o con!:;a

tgrado poeta uruguaio, no

próximo dia 20, sexta-fei
ra, estará dando um recí-

tal no Salão Nóbre qa Fa
culdade de Direito da UJii
versidade de Santa Ca�a-

ção Solar."
For nosSo intermédIo fi

cam convidado!! OS Srs.
Prolessôrcs e AlWlOs de
nossa Universidade e I tô

dali as pessôas qUe se In
teressem por tais assuntos.

o ESTADO
o MAIS AIfTIG& DIAIJO DE SArnA UTARII\A

FLORIANOPuLlli (sexta-s'e.ra) , 22 d" .::ietem�ro de 1961

FESTA DE NOSSA SENHORA E
MENINO JESUS

Hoje dia 22 tem tnícto às 19,00 horas na Capela do
Asilo de Orfãs, a praça Getulio Vargas, as novenas em

preparação a festa da Milagrosa Santa, 5lue serão rean,
aadas em Intençâr- ;.spec1al pela Paz do Munôo.

Prof. Jorge Hori, quan
do discorria sôbre o Plano
de Acão do Govêrno dc
São Paulo, nu jlullitório
do Edifício das Diretorias.

rina. O recital será em

Voando sôbre os .campos de Lajes, às prtmelras
horas da manhá do ultimo sábado, observei terem
as chuvas multipllcado as lagoas, scmeando_-as, in- I'

contáveis, pela extensão aberta das coxilhas.
Vistas lá do alto, aos olhos macerados e sofredo_

res, elas surgiam eomo gôtas das lágrimas da terra

w.geana, chorando o filho dileto, que a quiS ,sempre
com a mais tropical das paixões.

Era o autêntico líder que, por tantos anos, a

conduzira para a frente e para o alto.

E. por Isso, não quis entregá.-Io ao Estado, des
confiada oe que não o reaveria.

O teinor falou-lhe ao instinto materno e às ves

peras de perdê-lo por algum tempo, retêve-o para

,sempre.
Dlr-sc-ia que o berço - pátria unica do coração

_ reagira com tôdas as fôrças de um egolsmo te

lurico, para que êle ficasse, ainda que na dura reali·

dade do não ser.

Nele, a um saber de eXl1eriéncia feilo, allavull\-sO
virtudes e qualidades das que se trazem do nasci

mento e se levam para o túmulo.
Não conheci quem 1'ôsse tão humilde para com

os humildes.
Somente um pobre era autoridade que o tirasse

da. mesa do almoço, para !:icr ouvido com Infinita

paciência e atendido com o melhor gcsto de soli
dariedade humana.

Para os atribulados carregava na alma ali re

servas assistenciais de um poverello de Assts.
As vezes que se superclliou, que reagiu, que pro

testou, com a tranquila, desestudada e vitoriosa

ener�ia dos bravos
_- ti�a pod�rosos pela frente.

Por três periodos dirigiu os destinos adminis
trativos da sua terra, ve-ndo-a e levando-a ao cresci
menta admirável e ao progresso seguro, que a reti

raram do meio de uma daquelas italócas, das Cida
des Mortas, de Monteiro Lobato, para colocarem'-na
entre os mais avançados e desenvolvidos centros ur

banos d,? Sul.
Não o envolvemm nem o venceram us múltiplos

problemas gerados pela rapidez dessa asccnção. Fu
giu às acomodações da rotina, substituindo-as pelos
recursos mod�rllos e raClOnais da adminh_;tração.

E contrariou tôdas as previsões e tôdas as pro
fecias, caTeadas no longo uso do poder, sôbre um

natural desgaste político ... que apenas não acon

teceu, porque sua liderança, cada vez mais fortale
cida em excensão e profundidade, varou os confins
dali campos e das serras.

A sua habilidade politica, de dar nó cego em

gôta de agua; a sua serenidade reconhecida, de jeito
quase oriental; o gôsto dialético de analisar os fatos

sob todos os ãngulos, para excluir decisões aparen
temente boas, mas na verdade bombas-d.e-tempo; o

poder de fazer antigos fraternais; a familiaridade
com os problemas catarinenses; o rigor pelas exi

gências da coisa. pública - eram algumas das suas

marcas, que a morte não deixou fossem postas a ser

viço de Santa Cata!ina e �o seu ;artido.
De que vale, agora, o reconhecimento de haver

sido flór dos btms
-;

se já..é a sa�dade quem fala?

Notícia de última
hora

homenagem a S. Excia. o

sr. Celso RRJrr'-os, DD. Go
vernador do Estado. Os in
gressos adquiridos Para o

recital do dia. 5, que foi
adiado em vlr�ude do maU

tempo reInante, serão vá-
lidos para a noite �e seX
ta-feIra. O programa é o
seguinte:

l.a PARTE

Suplica a la Virgem de I

LUJan - NOches Sin TI. ..
- Amor.. - Maria Ele-

2.a PARTE I

Candon deI Amor Per
dicfo _ Labios Vendidos _

Melodia do Adeus - Si
PUdiP.ra Besarte - Desa-
fio . Ventír.

...
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