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Maj� �ma das mil Governador Celso Ramos Hoje Em Hlumenau
Em visita de caruter ofl- o Governador assistirá ao às 10 hs. - Início das Silva;

ial,
o Sr. Celso Ramos concêrto da"orquestra Sin- obras do Grupo Escolar' do Dr. Annes

ajará hoje para a cidade Iônica, no Teatro Carlos oercia Sra.;

e Blumenau. Sua Excelên- comes. às 11 hs - Grupo Esco- Sr. Geraldo wetaei c

lar de Ponta Aguda Bra.;
Para o dia 30 está reser- Dr. Celso Ramos Filho e

veda a visita do Chefe do Sra.;
Executivo à Usina de Pal- Dr. Júlio Zadrosny e

Dentro de um programa

criterioso, cujos objetivos
primordiais são o de dar

oportunidade a tôdas as

crianças em idade escolar
de aprender o mínimo ne

cessário, o sr. Governador

Celso Ramos iniciou, com

aplausos gerais, a constru

ção de salas de aula por

cía cumprirá um programa
administrativo, coincidindo

igualmente sua presença
com o encerramento dos

Jogos Abertos de Santa ca,

tartna. A chegada do prf
meiro mandatário catari
nense está prevista para as

17 horas. As 20,30, acom

panhado de sua comitiva,

Amanhã, dia 28, será

cumprido o seguinte pro

grama:
às 10 hs. - Reunião na

Prefeitura

às 21 hs. - Encerramen

to dos Jogos Abertos

DIA 29:
às 9 hs. _ Missa

':'0. o ,,,{itó,;O bo;,;go. Janno C !IS ll'n'lS P!lln"OnCS!lfI�:;�de'a!�;,m���essu::����� y U �U lru f.I UfJ
possibilitando melhor tutu- RIO, 26 (O ESTADO) _ solveu fazer um ímportan-
"0 às criançea,s. esquecidas O Presidente João ocurert te pfonunciamento que de

viaja domingo para João verá em termos concordar
Pessôa, a tim de pai-tíci- com a campanha empreen
par do Cougresso cios La- d.da pelos camponeses no

vradores, convocado peta

p�loS governos udenistas. A

tato mostra a escola de

Taipas. distrito do Municí

pio de Saudades.

PONTC SOBRE O RIO BRAÇO DO

NORTE: PLAMEG ABRE
CONCORRENOA

Volta o Plano de Metas

do Governo as suas vistas

para o SUl do Estado.

Após a contratação de

Inúmeras obras em outras

regiões, começa aquela zo

na a colher os frutos dos
planos governamentais no

setor rodoviário. Ontem, foi
a contratação, pelo PLA

�OG, das obras na rodo
vla Orleães-Crlciuma -

trecho urussenee-crtctume.
Agora, o Gabinete de

Planejamento do impor
tante e ativo setor gover
namental fará realizar con
corréncre publica para o

erguímentn da ponte sõbre

o Rio Braço do Norte, na

estrada estadual SC-55, si
tuada na divisa do muni

cípio do mesmo nome com

o de Orleães.
O prazo para a execução

total dos serviços será de

�80 dias.

A OOlU'.orr.êD� pileUca
terá lugar no O.P. do Pla
no de Metas do Oovêrno
do Estado, dia 24 de agôõs
to, as 14 horas.
Como podem verificar os

leitores, pelas frequentes
informações aqui estampa
das, vai o PLAMEG levan
do a têrmc a alta missão
que lhe cumpre executar
no Oovêmo Celso Ramos.

EM BERLIM COMUNISTAS INICIAM
CONSTRUÇÃO: SEGUNDO. MURO

BERLIM, 26 (O ESTA- sõea abriram diversas bré-
DO) - Os comunistas de chas no muro limitrof,e ao

Berlim Oriental iniciaram' mêsmo tempo os alemães

hoje a construção de um orientais advertiram o Pre

segundo muro nas frontei- sldente Norte Americano

ras , q.ue separqrn o setôr John Kennedy que tais ex

ocidental do oriental. A pjceões podem ter sérias

n?i�e passada duas explo- consequencias.

REGRESSOU O PRESiDENTE
RIO, 26 (O ESTADO) -

O Presidente João Goulart

que ontem viajou para Mi

rias Gerais, afim de presi
dir a eertmônta de inaugu
ração' das primeiras unida·
des- geradoras da Usina

Hiar�Elétrica de Três Ma-

ria, regressou ontem mes

me ao Rio. Em companhia
do Chefe da Nação viajou
o Governador Magalhães
Pinto de Minas Gerais,
atendendo a convite do

Presjdente afim de confe
renciarem.

PARLAMENTARES E MAGISTRADOS
ESTUDARAM A APUCAÇM DA

CEDULA ÚNICA
BRASíLIA, 26 (O ESTA

DO) _ Presidentes de

Tribunais Eleitorais e lide

res dos partidos politlccs
no Congresso Nacional vão

reunir-se terça feira prô
xlma em Brasília, para es·

tudar a aplicação da cédu-

htin�ão
Por 9.to governamental

que tomou o nO S.E. _

12-07-62/1.700, toram ex�

tintas as Escolas Reunidas
"Professor Manuel Fran
cisco Coelho", da vUa de
Princesa, no município de
São José do Cedro, em vlr

t�de da c�ão e Instala·
çao, pelo Estado. de um

-'
". Grupo Escpl.a)", na rClerida

":,,:

'jl";;;r-:-:�

da unlca ns eleiçpões pro

porcionais em outubro pró·
ximo. Segunda feira chega
rão à Brasilia os Presiden

tes dos Tribunais Regio
nais Eleitorais dos 9 Esta

dos que possuem de 600 mil
eleitores.

Ira a Irasilia
SAO PAULO, 26 (O ES

TADm Seguirá para Bra

sijla na próxima segunda
felia o Desembargador
Barros Monteiro. Vai cogi
tar com o Presidente do

Suprêmo Tribunal Eleito

!tal com objetivo de decidir
em definitivo a questão da
céc;lula t4!ica e apresentar
a.�; sugcstÕf'S até fei

tfl..� sôbrc o

Federaçao das Ligas Cam
ponesas da Paraíba. O Pre
sidente da Repúbltea con
trariando ponderações dos
círculos conservadores da
Paraiba e Pernambuco re-

sentido da conquista de

terras para trabalhar.

Adianta-se que o Presiden

te dirá que repousa na

"Reforma Agrária", as su

perações de graves prcble
mas sociais brasileiros.

ADEMAR E' CANDiDATO � PEDIDO
OE REGIURO NO TRE

SAO PAULO, 26 (O ES
TADO) -r- Informações
prestadas na manha de
hQjl)- pela l::iecr.t:.ta.r.IQ G.el:.al
do Tr;ounal Regional Elei
toral adiantam que deu
entrada ontem às últimas
horas da tarde naquele
Tribunal, o registro do

canojdato Adhemar de Bar

IaS, ao cargo de Governa-

<lOL.c de-.�OJla:�,\ ec �i>!\
mo tempo fOI rp.gli'itl"adQ
também o Sr. Teotõnlo
Monteiro de Barros, para
candidato ao cargo de Vice
Governador.

TAU COMENTA fRACASSO
AMERICANO

MOSCOU, 26 (O ESTA
DO) - A Agencia Noticio
sa soviética TASS comenta
e ressalta o fracasso da
prova nuclear estadunt
dense a grande altura. A
Agênclà escreve:' "Depois'
de numerosos adiamentos
Os Estados Unidos efetua�

ram ontem uma tentativa

melra.
COMITIVA GOVERNA-

MENr:r""!.
Será. esta a comitiva go

vernamental:
Governador Celso Ramos

e Senhora;
Major A:rton Spnlding

de aouaa:
Dr. nennto Ramos dn

de explosão nuclear a gran
de altura sôbre a Ilha

.rnonson''. Uma vez mais a

tentativa estartuntcense

terminou em fracasso com

pleto, o tercêrro sôbre qua
tro ensaios efetuados até

agora".

Batalha do
abastecimento

mil sacas estão em depÓSi
tos. É que possantes cami
nhões dos Estados de São

Paulo, Guanabara e Rio
estão diu!'urnamente trans_

oncte O prêço "BOU. MAIS P!RFEITA 00 8RAS!:..

sra.:
Dr. Paulo de Freitas Mel_

ro:

Dr. Hermelino Largura;
Deputados Orlando ner-

toljí e Pedro zunmermenn:
Dr. Fulvio Luiz Vieira;
Dr. Karj Riohbieter:
Acadêmico Pnulo da Cos

ta Ramos

Manuel Odria nas eleições
de junho, aceitou, ontem, o

fa to consumado do golpe
de Estado ao anunciar que
Odria voltará a disputar a

Presidência da República
nas eleições de 1963. Essa
decisão veio deixar com

pletamente isolado o APRA,
que parecia resolvido a

Instalar um Parlamento
clandestino a 28 do cor

rente. com o finalidade de
ejccer O Presidente dn Re-

querda, aceitaram a vali
dade do golpe de Estado, o

fortalecimento da Junta
Militar de Govêrno parece
ainda maior, levando os

meios gcvernamentats a

acreditar que o fato ajuda
rá a solução do problema
internacional suscitado pe
la possibilidade de um boi
cote econômico e diplomá
trco contra o Peru.

Esta obra, de 110tavel ret�
vo, foi C011struida no pe
riodo preparatório dQs Jo
gos Olímpicos. A ampla es

trada sobre ·elevada de pis
ta ampla e com iluminação
lateral di/usa, passando
por sôbre a Vila Olímpica
e ligada a estrada olímpi
ca, permite um rápido en

trelaçamento de veiculas
com as estraads de Cassia
e Flaminia através da

grande ponte Flamillia.
Construida sôbre pilotis em

Y de cimento armado 'J)l"e
comprvmíao.

GOIANIA, 26 (O ESTA
DO) - Goias está amea

çado de ficar sem arrôz

daqUi para o fim do ano,

pois a safra de 15 milhões
de sacas de 6'0 kllos, em câ.,s
{'''.� preVista para a prot!u
cão (1;1 lavo\lra de G2. npr
ll:\S UIll puuCU mlÜ.s de H

No tlagrante a reportagem
lixa o momento em que o

jOT"flalista Amaral e Silva
paiestrava com os ilÍniors
João David dê Souza, Deo

doro Lopes Vieira e Péricles
Prad.e. (Leia na 8.fl pâg.)

Plebiscito nao SErá antecipado
decisão do Supremo Tribunal Eleitoral

BRASíLIA, 26 (V.A.) - ou Congres.:,o, pois não lhe Mota Filho,' sustentando
Por quatro votos contra cabe legtsldr. Argumentou não ser da competência da
três, o TSE, ao apreciar que nã.o se pode /onfundir Justiça Eleitoral marcar
consulta do advogado ge- ptebrscrto com eleição, pe- uma consulta plebjscftárta
ral de Minas' Gerais, mani; lo que não se estava apre- cujo prazo jâ está estabe
restou-se contra a antect- ciando, mõurremente, ma- lectdo no Ato Adicionai e

pação do plebjsctto para 7 térta eteitcier, de atríbuí- somente poderá ser modl-
de outubro. Votaram a Ç;'0 especifica do TSE. ncadp por decisão Iegtsla-
favor os ministros Hugo ttva. O Procurador-Geral
Auler (relator), Cunha No voto de desempate, o da Repúbljca, antes do vo-
Meio e Néri xune, e contra Ministro. Ari Franco con- to do relator, -mamteturu
os Ministros Cândido Mota cardou com a argumenta- se raeorávet à antecipação
Filho, Càndido Lôbo, Os- cão do Ministro Cândido do plebiscito.
valdo Trigueiro e Ari Fran-

co, presidente, que profe
riu o voto de desempate.
No seu voto, o relator

disse que, juridicamente,
não há como negar a com

petência da Justiça elei

toral sôbre a materça c,

politicamente, embora
I

a

antecipação do plebiscito
provocasse certa agitação,
era cabível. de vez que se

atenderia a uma exígêncla
da soberania popular. Ar- e custo da obra será 13':!
gumentou que, deixando de. 24 mLbôes de cruzeiros, dos
marcar a data da consulta quais o Plano de metas do
plebiscitária na lei compre- Govêrno eut"ará Cl'>1l1 U3
menta .. , o Congresso abriu e n Prefeitura �riosulens�
mão de seus p:Jdêres. pas- com 1/3.
sando a competência de tnl

decisão à Justiça Eleitoral.
Adiantou que reconhecia

ser o Ato Adicional consti

tucionalmenle perfeito, mas
sua eficácia dependeria do

referendo popular. Por fim,
propôs que se marcasse

para 7 de outubro próximo
o plebiscito e que dentro

de quinze dias sr baixas

sem as respectivas Instru

ções. O Ministro Néri Kurtz
fêz restriçoc.'i apenas nesse

partic'ular. entendendo que
a consulta ao povo sobre

o parlamentarismo se deve

proceder ante-r da instala
cão do novQ Congresso.-

O Ministro Cândido Mota
lo'i1ho entendf,'u que, vo

tando favoràvelmente ii.
(;unSl1 t'ãctó' gov 1'110 llline -

1"0, o '1"01: e.�lada Íl1\"adjn·
do COnlpctC1H.:ia privaliva

�
'···:.'·_\:.,�:_,_·,L..:b,,:�.<"'·

CENTRO CIVICO - FORUM PARA RIO
SUL - PLAMEG CONTRIBUIRÁ

O PLAFEG firmou ccn- tura do convên:c e do cre
vên:c com B Prefeitura de tivo recebimento da primei
Rio do Sul, para a constnl/ ra prestação de cu8b dos

cão naquele município. co serviços.
edlficio do Centro Otvrcc-
Por-um. A cidade de Rio do Sa!

receberá com bastante jub"
lo a noticia que dá conta
do coroamento das dem o -,

ches que resutaram. :10

presente convênio. Aquf'ia
prôspera comuna cata,'j-

nense, gfaças à :Comprensão
Está ficará "encarregada governamental, contará cm.

da c:onst· ução, obrlgand.·,"� breve com U�n edificio de
a contratar engenheiro Jcvi linhas mode:nas que ab:-I·
dalllente registrado so Con· gará importantes e vodos:l$
�clho Regional de Engenha setores de suas atlvidad'25.
ria e Arquitetu:'a (CRE";') Rio do Sul como outros mu

para assistência técnica Ptll: nicípios, sentc.;e beneflclll.
manente à obra. da pela ação de um govcr_
O prazo para a conc'uo no que não desmeme as

são do edificio é de olt:) linhas mestras de sua prEl"
meses, a partir da assinu_ gação.

Mais um posto
A sede do distrito de Rio Celso Ramos, assinado

Rufino, no municipio de Pasta da Fazenm<l.

Umblcl, contará com um A instalação da exatorja
será e{etivada de ois que
in ('!::ra r:\cn e sa IS cI :t
exigenrias da ici 1.602, d �

11 de agôsto de 1.!l57, I" ..)�
,...,...

..

cürrente

i_ _
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A T)/r"c(ln mio se r"'.r)fJO!s(7hiln:'a pelos concei·
to» em/li,lo� >lOs arttgo� assinado,

DR. NEREU RAMOS
FILHO

C::.mpleta no dia de 0')'

010.1-; uma d.rtn nata 1(' 'I ;.

nosso pnruculor amigo e

Ilustre cantenãneo dr. r';·

reu R'lnl>O.'i Fi.hO, pCS";f)'l.

-que d�sfl uta em nossa so

eicdade de merecida,; aml� \

des face seus IrretO!'qUl{f'l�
dotcs m:Jra\s. aÚibutos �'t·

,sempre voltado para 3,

bu.!S causas, portanto. ci!g
no da., lll..tll.lt.:�l.!'1'JCS "c

l'eg;,'zijo de tocos sem dis" 1

cão.
Dcnt"e a� m:ln'festnço'1

que lhe forcm conferidas j:I'1
tam;..s as nO.).:las j)raL..e.O ,.

mente.

FAZEM ANOS HOJE:

_ De... A frrrlo Tr·':-,'

pow�ky. mag:strado np·

sentado
_ s:·a. Donatlla dos ?a3

so� Cardoso
_ sr. Osmar Laurlnáo da

Silva
srta. MarIa Wagne-:

- sra. Jandira Pires
- srta. Maura vitalll

.�ra. Maria Cruz
_ sra. Luci CaJlado

nis. na Cidade de C:ur\p;_ .... Na Colina.

Dia dois de setembro nas. que não obteve nc

teremos na Escola de Id!u nbum título. fez uma bOIll'

mns YASIGY, a prlme!ra ta repre�entação. Assim lI"i

reunião social dançante inform6u 1,1, se. Antonio Pc

com a escc nu de Mlss Yú relra Oliveira t'rcsrdesuc

.�Igy 62, que ganhara UI1�::l da Federaçâu Catarincl''''

viagem à Pôrto Alegre. E.,ta 'de Tênis.

reuutâo será denom�na.!,l
Festa da SWEATER. As

provldênciaa para a ruem-a

estão sendo tomadas.

passou.

Jorge, Paula Bandeira �':lla.
Manta acn». Rita de cas

�I: ,��;\:�:, ����:�n�� :I'���:�
Maria Lulzü Ganzo e Ntnon
Simone Pereira.

O costureiro CLEON

:!Qdêfos:�:n:aS����Ol�nO\,�:
ra cerdoso.

do. �oj:�n�:;:he��CY mu 1.0", �Ii6IQW.
felicitações I)clu seu "níver"
Aprovdtn para aso Coral de FI"rianQpo

'i�. foi uoutratadn 11:lr;\ uma

:l111'CSCllt:t<:ão, na Ci.l:J.flc. de

Uluu�cnau. no dia (lezo)il"

d�� :u,ost.. próximo.
Oírculandc na "F·lur1:.

cnp", !lr().(.'!(le·I\· de Cur.
Oba, a senhora

t

Maria de O "Cavathei r ..

Lourdes Mattos. c ",,""� !,. ,'('1", est.:í parn chega.r PI"'

da srta. Carot.na 8ru;!;!! rcuenve da lle!acall'
rcdeute da Be a np.
t6 Santos Dum{)nt, com U,))

rcca:«. r ara aigutm
veto para a F!oriacalJ.

I
i

"i dC!:'��U ce i�:�:�n��m
Chá crn reucenc:e p:;rt�·
cular, em benertc:o do H:; •

pltnl da Assoclaçi.i.o �,II1.1,
caca Ina de neaot.na- ."J

o casal dr. Cn r os 'LúI I

K cbs F.lho. amnnhá. 1'1.1'

ja rá para {< Rio ee .rnnctro,
depois irá a Belo Hcr",
zonte.

No d:a 12 de agn it'l,
sere ecmcmo.arto o DIA DO
PAPAI.o Clube 12 de Agosto,

pro,.-r:UllllU uma ehurrasca

da no prtiximo dia cinco na

c('nslração da nova sea-. Hoje. no cassino clw'

Oficiais da uase Aérea SCI'a

r ,all·nul .. uma rClln'ãll :-''.1.

dai dpncante. lIá doiJ uni-.

hU:i a disposição elos comi JUIZO DE DIREITO DA l0
V�,RA c.vsr, DA COMAR
CA DE FLORIAl\>OPOLIS
Edjlctl de Prctça com o

prazo de vinte ABJQ dias

neeae ·.'strt

uma prim.· má.
Oannar,
d" I'r.

melro l'Ilini"lro nrocuodo ela

Rol'\la. nmanhâ. Cll eunt e ..

Amnnnâ. na tgruja do

Dívlno F.:�pi ito aautc, vera

re., l�ndo o Enl:lce Mpt;-!

monial do dr. Z:\:nir L:r."!".

a frta. Z-<;n .. :de L (\�.\.

as 20.30 c o scgllnrl .. :l« '�I}1l
horas, da Crente rIa C:I ( •

drol !\IelrOI)o!)lana. Ag ,';10

deço a gentileza cto eon\ itc

e afirmo a pre�t'nça. t'm

,'show" est:i no prog!'[l

mo. Ag.-O>tél. Vou desla�·;).S I.)

pOl'tunamente

Inumeras co�turelras ('s

tão bordando os vestidos (1c

EDITAL
a DUNAS HOTEL S.A., nos
allto� nO 12 726. de ação

.

executiva. que lhe move

BA�{CO CATARINENSE 80
tIEDADE COOPERATIVA
CENTRAL DE CRlIDITO A
CRICOLA;

sendo de eonrormaçêo re

t�>J'5u:ar, cuja frente � lo

caliza na Lugôn do mesm1!l

nome Cleste), confrontall"
do em todos os sentld-os
com propriedades de- tercei

O Doutor DALMO BAB
TOS SILVA, 2° JUIZ Uma área de terras eom ..

Substituto da ln Cil' l{4,I"1QOm2 (Oitenta e quatrocunScl'içao' Judiciária do Es mil metros quaprados), 'eon,

ta do no exercicio pleno forme certificado de ocupado cargo de Juiz de p1ntes. expedidos pela De
Direito da ln Vara Civel da legacia de SCI·vico do Pa

Poti:,o���l1a�:'io��I�n� �i����s��a;
..�,� lei, de 7 de janeiro de 1956, d�

F arórdo com os artigos 127 e
FAZ SABER aos que o pre- 132 e «('u�.parãI!:Tafos: do

s€.'·.te edital de praça com �:e�������o n�(' 9/!)�06. �:v�
o prazo de vioLe 12m dias dnmcnfe cnd'lstmdo nn

;�r���r�� ��:, ��n�i"�:�\�� mesma Drlf'l';arla. S.C., nO
24. rer,-Istra<lo sob nO

4900. à fb.100. Dita inea
qu� está situada no lugar
denominado "LAGOA DA

CONCEIÇAO", mede
240.00m. ((Tll:I:entos e qua

A Delegação de Ti-I'i'i

que foi part. ripar do CaIr.

pronato Dra"Ue!ro de Til
- ---- "-- -----

MU·SICAL
.

BAR
PARA UM: BOM P.\8SA TE"MN COM' SUA FAMILIA - Rh<hNioE� -SOCIAIS

DANÇANTES COQtTITEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS - CHA

ETC.

o avldendanl !,oi)reman{;;,-n

em os no ,s"s m�ios OlU �

o natallclante é p:lr dem::u

penqulsto.
Hoje dia do seu ani'/fOr

sil":o.
-

e:.. t:iril0s ccrto�. n .:

tr� n:llallcianie �cdl. J.ln

de incqu:vocas d(n�oml�.'.
ç.cs clt- aprêço e e�t>n'l

-são só por pa rtC' de ;:eW

"aJll'gO$ dlletOi" mas· ta.m

bt'm. í\quê'cs,__ que vêm no

dr. Ncrêu ._:�� __ . :ler,�nt;). _�â�ar_._ .. .

A.l'fDAli 'tERREO no ROYAL HOTEL _ Tf']. 2515. (Portaria)

, I'

r=r.-====-
-

ii

�����;� P 11,:1,�� :'.i �.�,�.e\\t)=1�r' e-�- -

Conr(;(:rão e ("n"�' nação de palnél,
_:, ,[:;.htlo

Câmara JÚninr: ...
Câmaras Júnlors de Fio·

A Feira d.:> Livro será r1anópo!ilJ e Joinville. Ob

serv:tmlll com atenção o

de�cnvo!"lmento dEIS traba.

lh::Js e procuraram ofertar

seus prcstimos nos momen

tos exatos. Fizer:lill o má

ximo para satisfazer

j(lnior preesntes."

realizada n.1 p:imen'a quin°
zena de Sctenilm_l e nós e5·

peramós conLar com a co·

labo1'2.ção do p::Jvo de Fio

l'ianópoUs e pl'lncipalmente
daquê:les que gostam de

CONVENÇAO NAClO-

NAL

A reportagem do jornal
o "Estado" ouviu. também
as declarações do senhor

Pérlcles Luiz de Medeiros

Prade, Diretor da Comissão

de Relrwões Públicas da

nópoUs, que acabou de re

gressar de Bmsilia, onde

participou da VIII Con

venção Naclonnl. Interroga
do, sóbl'e os resultados po
sitivos desta Convenção,
disse: _ "A VIII Conven-

como pontos fundamentais
a e\elção do nõvo presiden
te da entidade, Sr. Luciano
Marinho de Andrade e de·

maiS- diretoria. Relações hu

manas entre os .1Úniors de

t/)do o Pais. Plano de Se

mInArias a respeito de

"Treinamento de Lideren

ca". Reunião Plenária para
discussão e aprovação de

moções apresentndas pela�
câmaras dos diversos esta·

dos:'

A seguir, instado sóbre a

representação de Santa.

Catarina na VIU Conven

ção Nacional, de Câmara
Júnior, declarou à reporta
gem: - "Santa Catarina

E, para que chegue ao

conhecimento de todos.
mandou expedir o presente
edital Que será afixado no

lugar de cvsLume e publica
do na forma da lei. Dado e

p�dO ne.st.a cida.de de

Florianópolis. s.e. aos q1:l8
t.ro dias do mes de jwho do
ano de mil novecentos ..

ses::enta e dois. Eu. (ass)
Maria Juracl da Silva, Es

crevente Jummentada. a

suhescrf'vo. (Ass.) Dalmo
Bastos Silva _. JuiZ de Di
reito.

Confere com o original.agósto prÓximo vlndoUl'O,
aoS 1::1 horas, à porta do edl .

lido da la Vara Civel, à
Praça Pt>reira Oliveira '10
10, o Porteiro dos AudltÓ
rio;; dê"te Juizo, Icv[li'á a

publico, pregão de venda c

arrcmaia(;ú() n quem mai.�
der e o !'naior lanço afere
ceI' sobre a avaliação de Itj, ...__ "'-'"
CrS 400.000.00, do imóvel'rt�1"':':i'.J'''
abaixo descrito, penhorado

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

PORQUÊ FLORIANÓPOLIS E UM MUNiCíPIO POBRE

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNICIPES

UNIÃO, ,.49.90/0
AO ESTADO� .. , ......43.6%

AO MUNicíPIO. 6,5%

o impôsto arrec.adado pelo Muni
cípio é aplicada exciusivamente
em Serviços à Populaçõo: em Es·

colas, Ruas e Estradas, Limpeza
Pública, AssistênCia Social, etc.

MUNtC(PE
PAliA QUE TUA CIDADE' NA\)
FIQUE MAIS POBRE. p .. ru T'lU
IMPÕSTO COM PONl'UAL.IDADI

Maria Juracl da Silva, Es
erevente Juramentada

r'?r.:a metros) ele 17-18-Bl.al62fundo.�,

Gnu.tJO ".w
UM CONSOLO PARA OS FUMANTES

o aumento de preços anunciado poro êstes dias
sôbre 05 cigarros de toda a espécie c marcos, certo
que nôo pode ser consôlo para ninguem.

Muita gente já havia feito a si mesmo aquela
promessa conhecido; - vou deixar de fumar 'e quan_
do menos espero, acha_se com o cigarro ó boca.' .

'. O caso é bem outro. Troto_se do declaraçq·p. 'de
u� c0'1..hecido concerologista inglês. o Dr. �assey, pu_
bhcodo em revlstos e jornais e ainda ontem incerta
em "A Gazeta" desta Capital. O fumo, afirma·âElu€_
le conceroloeísta, não cauS(] O cancer segundo pou_
de verificar entre 499 Cancerosos e que .. não fumam

HÓRA DO DESPERTADOR
�okir Polidora o "dono" dessa hora alegre co_

mo dlz o pessoal da Guarujá e que é o relógio ,cert�
das 6 horas da manhã de cada dia Que levanta do
cuma o florianopolitona para os suõs tarefas em mis
tura com noticias fresquinhas e boo músico, vai fes ...
tejar a acontecimento e com eles seus amigos, saba ...

do e domingo desta semana cam' cOQuetéis e tudo
mais

Mesmo sem a convite especial, sornas penetro
de coso e lá estarCmos poro abraçar Dokir Com suas

vitórias alcançados e desejando outras mais n:)s

dias futuros.
ESTAC'ONAMOtTO DE CARROS

Florianópolis u�timamente com o crescimento
espantosa e constante do número de corras que troo ....

sitam dia e noite e já se tornou séria problema poro
o Cidade, apresento ainda a maior deles: estaciona_
mento. Praças, ruas. por ">da o porte enfim, estaclo...
nar um carro hoje se torno dificUimo e o IVTP por�
resolver o assunto. quebra cabeça e fracasso.

Doi, surge o necessidade inodiavel de se dor
.

um. .. jeito senão paro resolver de todo o assunto
pera menos minorar a situação

NÕ::l leva muito tempo teremos carros sôbre OS
cCllcadas e i'ito não seria uma novidade desde que
muitos já ocupam metade dos passeios., ..

. ';i0�;Ai:wJ
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diSSO. você iambém usufrue
van+-c1qem especial' de aniver9ário.

prazo, em

tO PAGAMENTOS.
SEM EIVTRADA E
SEM· AUMElVTO !

E � ( ó tis m O A �ecrelaria �a l�ricultura'e!ns Fe&lejosde For�uil�iDha
<. 1 A fim de assistir os res- dual. Na oportunidade, os e no setor avtcoie. e para

senvotver o caráter,.o brio, ..---- - --�. -- ---�. --- teias que o povo de jeorqu'; presentes discutiram diver- tanto,. os que precisassem
a dignidade, a honra, o lhinha. no Sul' do Estado sos assuntos de ordem local da �\Hi esststêncrà, seriam

senso da

1'1'atel.'nidacte
huma -n...

O t d
levou ii. efeito no dia 22 do e o Dr.e Luiz Gabriel discar- bem recebidos 6Il'l seu gabi·

na, ratores que se vão apa- .1 � Q b corrente em comemoracão reu sõbrc as pc�sibilidad'es nete de trabalho. Flnallz!'In

��::O�eà ��::I��:d�u�eos��: (Continuação da ao pági- na)

••• :�iS�:�ci������ot�n���� �e �: ��: 1�:�!�a�9a���:;:��: ��iZa ���rf�le:!��·de:eu D:
fatores esrnrteua.s. cm 110- EM�RESA FLORIANÓPOLIS S/A quela Iocafidnde. o DI·, LuJz rias d�tlel� acna. dizendo acolhida dispensada p�los
menagem à grandeza, à o. Circular A e. B 11,00 Gabriel. dinâmico secreta-

que su� Secretaria estava
presentes, em partlcu\ar��l:��:tá :Z be:�c��i�;�.m� ��m'Ma��:��omos \ \:�� ��. ela Agricultura do Estr.

��!�li:�rUae �;e:���a:�:one� pelos Senhores Prefeito De

criança habituada desde Canto 11,00 Sua axcejência. depois de Morro da Fumaça. Crich�.
os primeiros embalos de S. dos Limões 1 I 00 visitar as tocaüdades de Tu cessérrp para um maior e

ma e .reguaruna. autorUla"
seus pais a ouvir e sentir Penitenciaria 11 :00 barão, Braço do Norte, São mais ertctente desenvojvt. des civis e ecjesiesucae.
o significado das virtudes Morro do Geraldo 11 00 Bento Alto, Nova Veneza e mento daquela região, pro. Sua axcetêncte. rrtornou
que traz em si, e tendo a Trindade 13·0Q. Morro da Fumaça, foi rece pieia para uma agricultura a esta Capital. vivamente
oportunidade ee através do Córrego Grande 14· 00 bjdu pelas autondades de altamente mecenreaveí, pa impressionado pelo cue teYescotismo pé-las em práti- I-'ontonal 1..1,00 Forqullhínha. membros da ra se tornar um celeiro in ocasião de presenciar eIú.

��dc:a��r�����t�:r��:� l tocorobi ( la. Secõo) . . . 14,00 comtssãc Organizadora das discutível na produção de especial, pela rtoueao. pela

vida, o homem íntegro, em ����;�r�i (Tf�. S�;:ôo�) \�,�� ,�:s�;��:t�er�� jáf������!��s� �E'are;::ç��a��b;:dOfrl��:esir� ����e:a;;!:u�:\�:rr\�i�::�-
quem se poderá confiar, por Costeira (20 Seção) 15,00 com a proverbial acolhida
mais diversas que se suas Escola 14 00 que o povo do SUl do Esta
condições de vida. O movi- Capoeiros 1 {DO do sabe dispensar aos que
mente escoteiro que vai dia Saco Grande (la. Seçõo) 15,00 os visitam.

:a d�aá::ia�n�����:eO e:a��: ���� �����: \;�. �:���) i�'�� Em seguida, foi recepcto-
lhar no preparo do homem Aeroporto (lo Secõo) 17;50 ����ã�o �=��n��c:r!:' ::�de amanhã, necessitando Aeroporto (20: Seçôo) 21 00

de teve ensejo de aquilatar

:�Ss��l�:e�all�s:�c���n��� �::G:��� /?a�· S;�6�a� Morro dos Pedra�) ��.�g a perfeita organização e

menta uniforme e constan Sambaqui (20. Secõo (Santo Antonio) 36,00
a ótima representação de

te. Infelizmente todo traba Sambaqui (30. Seção -c- Somboquf) 43,00 produtos e animais alí a".

lho está condicionado a 1!"1'� iI",- ' presentados. Grande massa

uma série de retores e, cn- EMPRUA RIBEIRONENSE ���U���l s�e�;n��;�e�t��te:
��m����s p�er�a��;e���/�:. LINHA BOM ABRIGO: rêsse aos que residem no

ver de vencida mais uma Bom Abrigo a Flortonóoots 17,50 município e municípios vi-

��f�' c��a: ��:�!S�Udê�� Coqueiros a Florianópolis 12,50 Zi�aoSSé:lod�e;::;�. criado
semca enfrentar as despe- LINHA PÂNTANO DO SUL município de Morro da Fu

sas mais prementes. E para Pântano dOI Sul a Florianópolis 63,00 maça, foi oferecido a Sua

esse caso que temos a ape- Armação o Florianópolis . .. . 53 00 Excelência e comitiva. pela
lar para todos quantos quet Morro dos Pedras o Florianópolis 45:00 população, um churrasco.

comungar conosco. Um pou
Estiveram presentes avulta

co de cada um trarã. em LINHA COSTEIRA DO RIBEIRÃO do número de pessoas, bem

consequência o confôrto de Costeira do Ribeirão a Floricnópofis 58,00
como o Deputado weníe,

multas e o alevantamento Ribeirõo da Ilha a Florianópolis 60,00 ��:i�os���s�efe Pl��f;���í:i��moral de todos. :�:oen�Oo �ibe�I��iaon:��íii�nÓPOliS ��:gg' o Prefeito de Jaguaruna, o

Rio Tavares a Florianópolis 2�.ao ���!��so� �e�l�t���sSE;ta�

a

Diante da projeção que o a formação do escotismo
em cada recanto do Brasil,
das quais nenhuma organi
zação poderá se afastar, de
vemos concordar na auto
nomia relativa que cada a.
grupamentn necessita, de
vez que as regiões onde se,

estabelecem são as mais
vanadaa e sua adaptação

escotismo vem tomando,
não somente em nosso país
ruas em todo o mundo, de

sejenamca alertar os seus
aflcclonados pertencentes
ii. região que representamos
que o Conselho a quem e�·.
tá afeto o trabalho de ori

entar, tanto Os grupos já
organizados como os que
se venham organizar, tem

como um de seus lflembros,
O ComIssário Técnico, per.

ao meio, precisa ae enqua
drar às necessidades loca.
is. Quando dizemos autono
mia relativa, queremos tsr
caUzar seu desenvolvimen-soa credenciada li. fornecer

todos elementos necessários to mais ou menos fácil, con
forme 'as condições ünao,
cerras do meio, seus prin
cipias educacionais mais
em falta, a fim de que o

escotismo venha colaborar
com as éscotas, procurando
levantar o conceito da re-

a uma organização perfeita
mente enquadrada nos mol
des exígfdos pela União de

Escoteiros do Brasil. O fa
to de· cada grupo ser forma
do à priori, traz em conse,
quêncla, a disparidade na

observêncía das regras esta
bejecídaa pelo regulamento,
re to- êsse que demonstra a

falta de unificação que
deve existir entre tôdas as

entidades componentes da
mesma cadela. Embora te
nhamos as diretrIzes para

gião no tocante à sua civi
lização, enfim em muitas

outras modalidades onun,
das do ambjente. O escous
mo se propõe a trabalhar

principalmente no que co.n

cerne à elevação da per
sonalidade, procurando de

A Sensação do Momento
Mant�nha o ar de sua agradável presença usando

Deso�orante B4Hn�CHINI
lias tamanhos médio e família

0\ VENDA NAS FARMACIAS E DROGARIAS

��t��:�::�teA�����o,R!�ZO SIA

,ATENÇÃO ..
Agara em. COQUEIROS a oportunidade que vc.

cê. esperava, Locol bom e souddveJ. Ideal para férias
ótIMo clima. Perto da praia e de seu clube

Lotes o partir de CrS" 200 000,00 � er.1
A. GONZAGA - fone 3450

.

Ruo Trajollo 12 sola 7

�8 dias de erll"8ordinãrias
comemorações em que sào

P,"OpoNlionados os ja ""'adicionaiS
f1et:Contos que este ano, serão de

9 ANIVERSÁRIO

dà1/todrlmó
38(!ru2ei�

380
3800

36.000 'I

cada 236
2.�

2.3.800
238.000

'i

" "

" "

� �-t" , '"4�.,�",J '>'.�< ,'" f \.... •
"

..... �

•

...J � \ 'í
•

- t\� I

, EM TODA�, :���:";}:ÇOJ"t !:, 6" 'OEPARIA",ENTOg ,DE' A,. ·MOJ)El1,1R' "

� �

I- ' �
• .' � • '.

adquirindo tudo

na

POR I��O � CANHA O I ,,(gENTE
''"()-"er�arl,antr' da

-

.,

Ações Preferenciais da "P�'robrás"
Encerramento da Subsnição

Devendo encerror ise a 31 de julho corrente, a

subscrtcõ., público de suas ocões preferenciais, a Pe;
tróleo Brasileiro S. A. "PETROBRAS" lembra aos in

tc�essddos o convenienc!o de fazerem loco essa subs:
cnçõo. evitando os naturais otropêlos dos últimos dia

Nesta ecpttol os subscritores serô., atendidos.
até aquela doto. no Banco lnd. e Com. de Santo Co.
torino S. A.

Inslilulo Brasil-Estados Unidos
APRENDA INGLÊS

SEMPRE ALERTA
J. SA

Método muito eficiente ministrado por Profes
sôres especializados.'

..

Curso intensivo.
Aulas· especiais paro criancas.
Prêço ao alcance de todos �s bolsas
Assegure o seu domínio do Inglês f·azendo des_

de já, a suo matrícula no 6.0 andor do Ed. Zahio.EMPR;SA AUTO VIAÇÃO
FlorionópGlis a lngleses
Florianópolis o Cachoeira
Fhrionópolis o Canasvieiros
Flor_bm9Polis o Vorgem Pequeno
Florianópolis o Ralones
Florianópolis o Santo Antoni0
r-Iorlanr'ipolis a Snco Grande (João Pal!lo) .

C i� I; r: ., i �'O !

CANASVIEIRAS
9300
ij3·00
70,00
63,00
51""1,00
1,0,00
18,00

CUEmHO. NÃO! ATENÇÃO!S,HOROSO�

L sú eH" ZITJ
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epartamento Cenlral de Compras Departamellto Central de Compras
ditai de Concorrência Pública N" 11-07·64 • _ Edital de Concorrência . Pública N" 13-06 ..59

.o Departamento Central cada. resma. de 50D folhas TAMENTO CENTRAL l>l!i tos comprcbetonos cc O Departamento Centra! Decrete-Lei N° 3.651, de 24 tendo propostas ou doeu. 1 - Pela comissão Julga'
J Compras (D. C. C.), de BB ou 110 gramas por me. COMPRAS, Praça Lauro identidade e idoneidade: de. Compras (D C. c.r , de - 9 1941 (Cóéligo Nacional mentos, deverão ser entre- dora, posteriormente, se-

m,formidade com o art. tro quadrado.' em fardo Muller, 2 - Fpolis, ou lu' a) cenidao de Registro conformidade com o art. do Trânsito) e Leis comple. gues no Departamento cen ré declarado vencedor o

, item II, do Regulamen- (bala, caixa, engradado, gar, onde será procedido o na Junta- Comercial ou 11 ítem III, do Regula' mentares. 'trai de Compras, à Praça proponente que oferecer:

, aprovado pelo Decrete pacote) de 2.500 folhas ou exame de recebimento; pe- Diário oncíat que t'enha menta aprovado pelo De. Laura Muller, n. 2 (fone . à) menor p-eço, consi-
P-25-(l8-61/382 torna 5 resmas, Unidade _ resma lo mesmo designado. publicado o documento de ereto SF-25-08-61/3B2, I::: - ESTIPULAÇ6ES 3410), até às 14 horas do derando-se descontos, bo-

�bllCO que fará realizar, Quantidade - 40 e) declaração de conhe-, consunncãc. torna público que fará rea- dia 23 de agosto de 1962, nificações [mpôstos, despe·
iii dIa 20 de agõsto de .•

cimento e. submissão às b) atestado de ídonejda- Iízar, no dia 23 de agõsto Os interessados deverão mediante recibo, em que sas e outras vantagens;

�, na sua séde, à Praça II - ESTIPULAÇÕES normas deste Edibl. e da de passado por Banco ou de '1.962, na sua sé- apresentar os documentos ee mencionará data e hora b) melhores condições de
p,uro Muller, nv 2, (fone Legislação referente a con, uuas nrmas de comprova- de, à Praça Louro Muller,. mencionados a seguir. do recebimento, assinado entrega;
alO) CONCORRÊNCIA PU- Os interessados deverão õc.rencia. da Idoneidade comercial; nv 2, (fone 3410), CON;' 1 - Piopaata, seadas por runctonértos do D.C.C. c) melhores condições
fLlCA nas condições aeguin apresentar os documentos NOTA: Serão recusados c) prova de quitação com CQRRENCIA PUBLICA, nas ambas as vias com Cr$ .. 7 - As propostas serão de pagamento.
u: mencionados a seguir. os materiais com otmen- as Fazendas Eacaduat, }o'l. condições seguintes. 12.00 de rêto Estadual e abertas, às 15 horas do 2 - Em igualdade de

1. _ Proposta, seladas sões e outras caractensti- ceraj e MuniCipal; mais a Taxa de zuocecêo e mesmo dia 23 de agosto de conctcões, será dada prc.

ambas as vias com cre.. cas aquém das especmca . dI procuração, se tôr o I - OBJZTO DA Saúde de Cr$ 10.00, por 62 por funcionário designs rerêncía à firma estabeíe

12,00 de sêto Estadual . e Ç.��s�i: d�u:U�������ç�o� e�:� caso, passada a pessôa re- CONCORRENCIA róme, cm envelope fecha dos pejo prestdente do rida no Estado.

___ .;.1 mais a Taxa de Educação presemante do proponente do e merece conccndo : D. C C. e na presença dJS
3 _ Em caso de absoíu-

AQUISIÇAO e Saúde de Cr$ 10,00, por tirada urgente, chamame�- a 4a�!��'adO�:sm:��:sOS!��� AQUISIÇãO 9.) Desi�nação do nome proponentes ou seus repre ta igualdade de propostas,

1 _ Papel, sulfite o� a.1 ��h:'l::a����l�::en�:�ha. ::igê��i:e��n:i�eré�;�cad� ma (ou par-e déíesj pOdt. I _ Placa, para veiculas �)i)����I:��ÇO da firma pro' se;t:t:su�:�:;s·\)S envero- se�á �or!eag�n�orr:���=d��
r�����hc��ob:aen�:, qUf��� a) DeSignação do nome preço pero falt�sO

d
cauç�o ;0. s:r �UbS:.i�UidOS p��.... de uso parttcutar, �õ�' a�. b espectncecão a ma.s pes, cada um dos in teres derá ser anulada, uma

r:.':i�, ��:o ��il�:O::::��: �o���:;�ço da firma pro- :��u� E:�:�:;�;�t::�:':: ���i���::': :�:���!e s�,; ���::·�::�::�:��:�;:�i� �i:t;'lh��:,,��"i�:\,:�:��; ;��:,::��� ���:��:o �;: �:::]�;�:��:F:el�::;�::
�esma de 500 folhas BS ou de��I::��CI��Cs:i!�i. a i:��� envelope contenedor da ta Oatanna. Par, Quantidade - 5.000. qa:J s�i;�I:P���l;ál'i�o�ne:l�r demais concorrentes. feridas Leis e a omissão

���:�:�d�;0�0:0�:�:'�; ��� s�:ii�;:::,�:����: ��ri���:i'�r;�;::Z��: ::!s��;!.:;�::�:;:�:;;:��:: d:�; 'IJ!�:i�:,:��(�: ;;� d:��;;:�"eYS�1����i�: lo 90�. �s ,.��o:"�=s I����;: �:;{i:�(;:�� ��:::�::,;:�
��a�:lh� r��ma� ��:��� baI com a explicação de ��IO;a�!! �����:;:�a d�fi�:; ��:�,�::,n::�a��: �:a:on:� ��lil:�O :r;:��� ��i(;:�:i� taxas, fretes. canetas, se- �:r�fi.C��e::ce�s��o��nd�e rêncía .

•de - 100; ��e ::::�s:su n:�. i:�:t�: do Estada) dOI) i�mü�' e���S:7op���U.IO�on_ Par, Quantidade 2.000 gU��\o����;(!�es e prazo de ��ta1.e���b�:�!���es nce;�: ra��e�v�:�Ü�S�ir!�l;add;
taxas, fretes carrentos, se-

3 - Em �nvelope �?para tendo propostas ou doeu
III - �lac.a. :ara vei�u� em rega do material, no tentes do verso das mes . anular a concorrêêncía. ca

guros, etc;
,. do ccnten o os rzeres los oficia, cor rance, c n

local indicado: Departu- mas bem amo às exigên t
d) condIções e prazo de ��r:aCi���\�:��T���m e� ;��toS n�evel��p:�;al�I���':� �:sc�ç�oar��u�����a�;id� mente central de'-Col!lpra� clas do De�reto nv SF � ��d:� P�'��QS :res�::�:�

em ;�c�tgain��cad�:ater��PA� ��:���::�:e�::osd���:C;��: �:n���r:eM���":,r��; �f�� 1.000. ::�i: ���:o s��1l���c2edi� !:��6�i���Si��esI96�sta� aos ��;;1'ae����lis��mEslt7a��
�___ �e 3410), atê às 14 horas do IV - Plac::t., pa,a motocj- o exa�e de recebimento; duais e Federais s5b:e Julho de 1962.

dia 20 de Agõsto de . 1962. c}eta, côr alaranjado com e) declaraçãn de conhe_' Concorrências. (He.rmes Justino Pat!ia�
mediante recibo ,em qpe inscrição em preLo - Uni cimento e submis,:.ão às nova) _ Presidente

�: '�:�:���:��o�at:S:il���� �.���
- Um, Quantidade -

,���7�I�Çã.odêst;eI����atle e �a II - JULGAMENTO

29-7-62
por funcionário do D. C. C. v - Pla,-!ueta, :ndicat!vu CO�������Ci��'rão recusados7 --r As p�oposlas selão do a,no de 1963, _côr ama·

os o"to,.I.,'s ccm dlmen-
abertas, às quinze horas do relo, -com iuscriçao em pre- " ....

dia 20/8/62, por fun to, pata veiculas de uso sões e outras caracterist'.

clonários designados pelo particular, Unidade - Um. cas a quem das e=pecifica

Presidente do D. C. O. e na Qua:llidáde -- 2(1.000 çóes, o �ué dcasionará exi-

presença dos propone-ntes va�Id;; a��q�:ta�9!��iC:�:� �iér:�: d�r:��:��t�ü������
;�iS�eus representantes lt.

fundo verde, ln, crição em menta urgent'e do segundo
cõr branco� para v�!culos coiocado, eXigêncía da dife'

t: _ Aber(.os os envelo- de ajuguél ,Unidade - J'ênça de preço pelo faltr.

�=�'osca�:n U�l d�.��t:n�:�e:: �o��oo�uanti:dade
-

��� ��U;'!;lS���u�:. f��:�:�
por a sua rúbrica nas to. VII - Plaqueta, indicati dor, etc.

lhas de propostas dos 'de- \"a, para uso em carro 0- 2 - Na parte externa do

m�is_co:�o�����:�ás (mo- ��!:�u��, �:;v:��dO P��\��� ;:;;��f= dec:�'�oned��nst�: A D lJ O 6 A O O S
dêla�601, à te:ndà 'tla Im- e vermelho, c0'V .inscr�ção <� oS,sefJ:!.lEtes�Sli?�r�: C,.?N:-_ --.ADVOGADOS·
prensa Oflciâl do Estado) em preto, do Serviço Puôh CORRtNCtA ���LIeA NO

DR. HELIO PEIXOTO.
deverão obedecer às 'con- co F�deraL em fun�o ver- 13 06 59 (aqulSlçao de ma-

- DR.- MOACYR PEREIRÃ.
Uiplomado pela Faculdade

dlçues estabelecidas neste de·mar comSiç.SC_riÇ� bl�: �:ri:�i:U��:.) emplacamento' PREVIDENCJA SOCIAL: _ Recursos à Juntas de Jul
Nacicnal de Medicina da Edi�al, nas instruções cons' preto.e do el'VflçOd

u

1 gamento e Revisão. Aposentadorias. BenefiCios etc
Universidade do BraSIl tantes do verso das me:. �uniclpal, em un .0_ a a- 3 - Em ellvelope separa QUESTOES TRABALHISTAS

•

Ex interno por concu�so tia
mas bem como às exigên- ranjado, com Ins.cr5ao em do, contendo os dizeres

CI'VEL e CRIMINAL

����r:�d���f. ����:i: �!: �i:�O��:;:;� ��o ��I, -; ��:��: �mu��;���a� ;�1, ��r�:Cl�������T�i,m e': Ruo Felipe Schmidt no. 37 - 20. Andar - Solo

demais disposiçóes Esta· Q�I��id�d�; 2cÍ�00;humbo, ���:�;:�:�:e ��m odsest��:��s
����orr:ncl�:�era'ls, sobre

com 16 mm de diâmetro, mentos comprobatôrios de

unidade - Um, Quantida, identidade e idoneidade:

III _ Julgamento de 40.000. a) certidão de Regbtro

..�o�. P;;:te�:;';�:��e�U� ;�::�:���:I��:�6::�i�� �!��:���:i�i�::'�:::�,"�;
rá declarado vencedor o �:���'Un:id:��s� r��o C���l�: CO�l;ti!����:�o de idoneid<l•.
proponente que oferecer:

ti.dade 1.'500. de; passado por Banco ou
aJ Menor preço, consi·

duas fi!mas de comprova-
derando-se descontos bo

X _ Parafuso, de ferro da idon2idade comercial;

���iC:Ç��:r:�����O:�e�:�pe zincado com porca, medir:. c) prova de qUitação

b) melhores condições :03 �:�e ��ã��l:al:i����� ����r�� !a:�!�c�p�:;tadual,
de entrega; de _ Milheiro, Quantidade. d) procuração, se for o

_ 300. caso, passado a pessoa 1'1'.

XI - Parafuso, de ferro pze�entante. do .

proponen·

polida com porca, medindo te a abertura das propos-
20mm de comprimento e tas.

'

-5mm de diâmetro. Unidade 4 - Os documentos ac'.
..:... Milheiro, Quantidade - ma (ou parte dE'les) pode-
15. rão sér subestituidOs pelo

Registro da firma no De

partamento Central de
Cómpras do Estado de
Santa Catarjna.

5 - As propostas deve
rão ser apresentadas em

duas vias, com a rubrica
dos proponentes em todas
as páginas, seladas na
fnl"na do, item 1, deste Ti,
tulo. "

i!t, 11Vr19l! RdflIalbP
CLINJCA DE CRIANÇAS
ConsultórIo: l'cla manhii

no Ho!>pita! Ide Caridade,
'A ta!'ue, no cunsultorio

das lS·3Q lIs. às 17.30 hs.

CV-Il!'ultórin; nua Nunei Para- a'unos das 4 sêríes do Aulas Particulares de POR:f"UGIJÊS _ LATIM
l\bcharjtl. "I - 1 ° andar -- cUl'sb Ginaslnt _ HISTóRIA _ FRANCÊS _ PSICOLOGIA _ Fl_tcl�f(;I),� 2:'110/'"_ Rua: Machado de Assis, ';4 LOSOFIA

Rc�idénCla: ){,U,I l'adr;>. ESTREI'1;.O. Professor: Viclorino Secco.
,;

..�.·.·�.,:;���1�;�ii�,�I��_:L"l*'i�,;'�,�:,�·-"-���'o,-';;-.J!'�!!,.""..

�"J,"."""."==,,,'�=,".""'_"".:
....."�,,..

""=.__.A_.V_·_�..,Ziil'<"�'''·��'':�;;·�··�'''�:#:f-Il.··':�''·��'';iii·4..�..'i:�..·: ...)·..·�":
•.�.�III"·:Iii-{:íirtii:;'�.::'�ii�(oi�ii�·{III�>:..·.:

:'

•.._,.".:

Ingles - Frances-Blemão
I �uer aprender o folar fluentemente uma dessas Jin
�uos em apenas 18 meses?

-

Venha motrlc_uJor_se em uma de nossos novos classes

gÔs�Oc��eçaroo entre 16 de julho e primeido de 0_

Yázigi
-------,--

Curso Preparatório
Continente
DATI�OGRAFIA
ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANOI
PRE.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES
"E DATILOGRAFIA

- �Q�QQdo n�5 moiimodernos processos pedo_
9091C05.

- Equ;podo com mâquinos .novos
- Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÃRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
faça suo inscrição (I Ruo Dr. Fulvio Aduc:ci on

tiqo 24 de Maio, 748 _ 1° andor
•

ESTREITO
.

FLORIANóPOLIS
----

.. �'---_.

Prepare-se Dara o Futuro
Aquiri.nd� 18�es de terras, pequenos chóca'ras e, áreas
poro industrias em

.

BUREIROS
n" "BA,IRRO YP1RANGA, onde está situodo o GrupoEscole,r locol.t

Os interesse'dos poderõo diriair_se diretamente
no ESÇ_�ITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Julio Malioi
Ruo Felipe Schmidt, 14 - Sobrado - Fone _

23��RVi;6�iar::t��sicos ADMINISTRATIVOS I

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO
·DE SERViÇOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA - 160
FLORIANO'POLIS -- SANTA CATARINA

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

DE SALA PARA ESCRITóRIO, TRTAR COM O

DR. FLAVIO PELO FONE - 3496

ATENÇÃO
Mudanças lú::ais ou paro outros cidades·
Ç-OS de mtldon�os:-

•

l-Jõo é necesscirio o engrodamento dos móveis
Ip/-ormoções o Fr00cisco Tolentino, no 34
- 3805

---;----

Dr, Walmor Zomer

Garcia

dr.:;ues Lnna. Ex i::He:'nél

do Serviço de Cirurgia é.)

Huspl�ai l.A;P.E.T.C. do R:o

de Janeiro. Mêdico �o HJ'o

pital de Caridade e era 7,'t<1.
ternidade Dr. Carlos COl'r�'a

1;1\Il'l'OS _ ')PEItA�O";:i
DOENÇAS DE SENIIOlti\3
- PAltTOS SEl\-1 DOR pelo
mdodo psic olrofilatico

Consultório: Rua João p:;.'.

to n. 10 - das 16,00 as

18,00 horas. Atende �1)!;1

horas marcadas. Telefolle

3035 - Residência à.lla..
General Bittencourt, 101.

'IOI.AMAlS�1T1.008ftASlL

Dr. AcáGio Garibaldi
s. ':'hi�qo

ADVOGADO

Escl"itó'ia e�pecializado
Que,>tces trabalhistas.

Administração de benJ
imóveis. Def.e�as fisc3.s
Rua Fe:lpe Schmidt 14 --

1.0 andar - F;Jne$: '2511 .

�216.

..'f
F1o-i;:\llÓPOli.� _ 27:7/1962

0.1 SAMut� FONSECA
CIRURGIAO.DENTISTA

Preparo de cavidades pelo alta yelocidade.
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Radioiogia Dentário
CIRURGIA E PRO'TESE RUCO.FACIAL
Consultório: Rua Jerôn;mo Coelho 16 -

10 andor - Fone 2225
Exclusivamente com horas marcadas

___ M· • _

",__----- --------+

(UNICA SANTA -(ArARINA

c) melhores condições de

pagamento.
2 -- Em igualdacJc de

condições será dada prefe�

Clíniça Geral
Dóenças Nervosas e Mentais

Angustio - Complexos - Atoque� - Manias

probl������;�e��fo eE�:����oque com
I

anestesiu
In�ulinateropia - Cordiozoloropio Sonoterapia
\Pslcoterapio.

.

Di;eçõo dos Psiquiátros _
I

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR· JOSÉ TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Dos 15 os i8 horas
Endereço: Avenida Mouro Romos 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 _ 53
rência a firma estabeleci
da no Estado.

3 - Em caso de absoluta
:X:II _ Matriz, para uso

em alicate, de afixação do

chumbo:l�cre, para o ano

de 1963, Unidade - Um,

Quantidade - 250.

xnC- Alicate, especial, Estomogo. Intestinos, figodo e vias biliares.
Consultório:
Ruo Jeronimo Coêlho nO 1 B
Residência:

. •

Ruo: Felipe Schmidt, 38
Diàriamente dos 15 os 18 horas
Atende dos 8 às 10)0 horas no Hospital de Ccrida�e

DR. (LO'VIS DIAS OE !lftíA
(UNICA fttE'DlCA

igualdade .de propostas, sr.
rá sorteado o vencedor;

4 - A Concorroocla po
dera ser anulada, uma vez

que tenha sido pl'eterida
formalidade expressamen
te exigida pelas referidas

�is e a omissão importe
em prejulzo aos concor

rentes, ao Estado ou à mo.

para colocação de chum

bo-lacre, Unidade - Um

_ Quantidade - 50.

Os materiais acimJ. espe

ciUcados deverão obedecer

normas estabelecidas no li - Os envelopes,
ralidade da Concorência.

5 - A Comissão Julga·
dora reserva-.se o direito de
anular a Concorrência ca·

so as propo:stas \l.prese'nta
das não correspondam aos

interêsses do Estado.
I

Florianópolls, em 11

de julho de 1962.

(Hermes Justino PatriB.
nova ) - Presiaente.

-----_._�-

ORo MARIO GENTIL COSTA
MÉDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇÃO NA CLlNICA PROF
•

. JOSÉ KÓS DO RIO DE JANEIRO
'

OPERA NOS DOIS ·HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
HORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 horas

Pejo manhã, har.a marcada inclusive aos SábadosI Telefon'e: 2989
.

CONSULTOR lO - Ruo íen. Silveira 15 - Conj. 203
EDIFICIO PARTHENON

OlHOS-- O VIDOS - NARIZ
e GA�GANTA,

Operoç6es ,das' 4�íGOALAS· ;or p;ot;;sso
(),ODERNO

.

,...
.

EQUIPO de OTORRIN0(�riicó no co�itorf
poro �xome de oUyJEr0S) ·'NARlc' e-

GARGA�rA
-

Refrator BAU$CH'8LO� pq,a� rec'e.lta
dj! ôcúLOs

TrotQmento dos SINLÍSITESPor ULIRASOM
Dr. GUERREIOO d�FONSÊCA AULAS

29-7-62

Aulas de

Matemática

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Corrupçôo
De Russia

o "mercado negro" !'!SI%

se tornando um sério )1'0

bléma para as autertdades

oviét.cas. Uma nova te,

decretada na URSS acaba

de esLabe.eccr a pena ce

mOI te para os que negu.

ciam i,icitamente com ti

rutcs e outros valores ocíe

dentais, o que demonstra e

energia �m que o govêrno
ussc resolveu combater es

sas atividades llegais.
O decreto. que 101 assina.

do no dia 1.0 de julho do

ano passado, pelo Prestden,

te sovrét.co ·L. r. areennev.

"fi objet.vos mais emotos
o que o simples combate

as manípuadcrea do "mer.

ad negro". Em verdade, as

utorrdades russas começa.

30m a se preocupar com o

ábito, que já se vai toro

ando comum entre cs

funcionários mais gradua.
Os do sistema soviético. de

azarem reservas em rnoe.

as estrangeiras. E' sabido

ue elementos ligados a so

ores financeiros, diretores

e indústrIas e até mesmo

.guras de destaque no Par.

ido, 'êm nos últimos anos

cumulado reservas em dó.

bras do Partido e tuncrcné
rios governamentais, acusa.

dos de tavorltismo. fraudes
e Indisciplina.
Simultâneamente à. pu.

blicaçao do decreto estipu
lando as penas a serem ím .

postas aos que se envolve,
rem em. operações de -mcr,

cada negro", o Comitê
Central do Partido comu.
ntete da URSS tornou pu.
bnce uma crítica aos riiru

tores de departamentos in,
dustrlals e agrícolas :lCU.

sando os de indiferença

em relação aos probteuias
existentes em diversos se,

tores da produção. O do.
cumento acusava os de
"criarem Ilusões quanto aos

resuuados da produção" e

de serem 'autores de reccr,

dea de produção que 50
mente existem na papelada
dos relatórios".

,Mais recentemente o ao.
vernador soviético estacete.
ceu uma rêde de "controle

das comissões", compostas.
de Inspetores de eonâança
do Krem!Ln, e que terão �

Incwnbência de exammar

ares. libras, marcos e zren. "In JOCO" a situação eecno,

os, com a finalidade de mica de diversos argilas

sufruirem lucros com 11. • admln1stratl�os do �i.s Os

speculaçâo cambial. Inspetores têm poderes pa·

O
....decreto, que estipula a

ena de morte para os Q.ue

orem apanhados na pratl.
a de tais atos. qualifico.

ra examinar os documo;;D,
tos de qualquer orgão do

govêrno e para !ntervirem
na àdminlstração dos· meto.
mos. caso achem pece:>i:la.

xtuaLmente as operações, rio.
e especulação de càmOl0

orno "crime partlcularme!1.
perigoso".
Ademais. a preocupaçao

nas aut�idaes !Soviéticas

�m combater a corrllpção
ao está limitada ao pia

lema do "mercado negro"
e divisas estrangeiras
Ultimamente, muitas cri.

lcas tem surgido a roem.

Cale:ndario de: ae:rlim

UMA POR SEMANA
Num oihar retrospeuvo York e Paris, tem contudo

sõore os leilões de arte Stuttgart uma significaçâO
"teruadoa esta prtmavura especial com rocei �e le:·
••a República Federal to Iões de arte moderna. Quan
ma Stuttgart nma posição do a principal casa de 1(>1.
de retêvo. Embora não ha. Ião realiza um 'eilão de

Ja na República Federal erte moderna - se
uma cidade que se possa ralmente preparado em

medir no mercado de arte muitos meses - costumam
.nternacrcnat com os con

\

comparecer repreaentan+ee
tros artisticos de primeiro de roías de arte e museus
plano de Londres, !-few tatemacíoneímente conbe,

Máquina de Contabilidade

�X3u:J'AjfJ Rui Triplex .. ,

€m S mú.u"'ffjjjiJ >--
Vende_se uma máquina de contabil�do.de ",ar .. '

(OIfl(�lt IlItlCIIB lW

-

ca RUF com 3 somadores, capac.idade de 999 n;lihiies,
O( Cl'JY1 com aparelho intromat e mesa.' �

w,,...,........·• Tratar com Sr. PAULO BARTZ, õ Rua More!=hal.
Deodoro_ 311 - Curitiba.

RECEITA

SÃO PAULO
RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITERai

c ITI8A
BEL'
FORTA ZA
VITORIII
MACE lO'
ARACAJÚ
NA1JlL
JOA PESSOA
GO NIA

o LUIZ
ANAUS
LORIANOPOLIS

FLORIANÓPOLIS, UMA' DAS MAIS POBRES"
CAPITAIS DE ESTADOS DO ,B R ,,ti: 5 1[."'"

TRIBUTÁ/?' AR�AOA
EM 1960\

.....
')-
.��=

[J

7529044000.00
�I 146 276.000,00
926699000.00
903066000.00
781210000.00
431.300.000.00
339,870.000.00
271 950.000.00
.245640.000.00
141.044.000.00
I 36.249.000,00,
11'1.479.000,00
102.716.000,00
71.185000.00
63740 000,00
62649000,00
56.300000.00
51.698,00000
40607.000,00
16.3'30.000,00

.i?

cada Internaclonalnal, a

tingiram os· preços ereve.
dos que se esperava. O
quero de Emll Noide "Ja•• :::
dib1" toi por 101.000 marcos \

para uma colecionadora. a

lemã. Por 64.000 peça tun
dida de. Lehmbruck uma

�:be�:iOd�:��he�� ����� CONGRESSO _ Quando

em Hannover. Deve.se reae- ��:lb��h:!� ���::dy·M��
����;�c��avt�n��rn:t��!a�? cidiu dedicar sua vida ao

de Lyonel Feinlnger quI'!
serviço público. Canditg-

foi para uma colecion�dora :s�:�os �nid�;negrf:sto ele���
de Colõnla por 91.000 Dilar para a Cãmara de Repo;e.

,tJ sentantes pelo estado de

Massachusetts. No O:mgre:::.
so, Kennedy, que' era um

Foi relatlv1o.men� �que.
pensador Independente e

na, em stuttgart: a procura. corajOtlO, apoiou tódas as

de quadros abstratos. O :;�,id��d;�:;du���:a b;:e:�
�:��ni�ranf�� P�:f:gid�ê::. seu partido.

Stuttgart pela vasto: qua..
'

dr.o "Metro aénen" de VieL

cícos, bem come ccrecio-;>
dores de todo o mundo.

Assim sucedeu também

no grande teüão de aJo'1 e

moderna que se realizou

em Stuttgart em maio dos
te ano. O preço mais ereve

do nêsse ienão roi athlsl(;'O
por um quadro de Edvar1
Munch que veio da vene,
auete para Stuttgart, a

"Casa coberta de planta','
pintado no ano de 1902, que
roí ter às ,...-- de um :1.1.

mador norueguês e assim

voltou à pátria do artlslc\.
Por um quadro muito mUI8

tardio de Munch a "Múça
cortando lenha" 'toram pa,
eos 153.000 ma;cos. ASSim
parece que Munch vai en

trando pouco a pouco no

plano de preços t.uernac.c
nate, apesar de não 'l.tlnr.�r
ainda os de quadros fran
ceses comparávE:.'s, mas

tais preços são pesos por
agora apenas na zscemu
nãvía e em território de
Imgua alemã. Expressloms,
tas alemães. desde há <1110!l

ocíetoa cobiçados no rner.

PIN:TURA ABSTR.(\TA

UTILIDADES ,POBLICA
O Governador Celso Ra

mos, sanCionou as -leis que
declaram de' utlUdade PÚ
blica a Sociedade Esporti_
va e Recreativa "Henrique
Fontes", de Tubarão, e a

Associação dos MagIstradQs
,CatarInlmses, 'entIdade de
direito privado, criada em

8 �e julho de 1.961. com

sede e f6ro nesta Capital.

MAIS UM TS:RMO DE

SETOR ENSINO
O Chefe do Executivo ca·

tarinense. aprovou o térmo
de contrato entre o Estado
e o Juvenato "Lar Santa
Inês". da cidade de Canoi
nhas. para ministração do
ensino profissional femini
no, gratuitamente.

'"

PRPCURADORIA GERAL
DO ESTADO

O dr. Rubem Morltz da

Costa, procurador Geral do
Estado, em exercic1O, resol
veu convocar "O dr. José
Daura, promotor Público
em exerciclo' na Comarca
de Lajes, 1.a Vara Cível,
4.(1. entrância, para prestar
serviços junto à Procura'
daria Geral do Estado.

APE.NAS DUAS CAPITAIS TÊM ARRECA AÇi!l
,FLORIIINOPOLIS; TERESINA E CUIAS

MUN/CIPE:
AJUDA A COMBATER OS OUE SONEGAM

IMPOSTOS:
NÃO TERÁS MELHORES SERV1COS .•

ra da Silvia, que foi adqul
rido por um museu renam.

que se encontra em c:ganl
zacão, por 85.000 marcos.

Também noutras ocestces
colocaram museus alemães

sornas consideráveis em no.

vaa aqulsíçôea. Assim o

Museu Folkwang em E.,se:l
comprou por 88Q.000 meír

começo, e, tem uma atua. ce. Bélgica e Inglai���aA�e
!idade artdstlca especial nu matam parte no Ie

medida em que a arte abs antiga", que se realizou .e-n

trata de hoje segue o ca rn Colõnia. na segunda mf:t�
nho ao invés e elementos de de maio. O preço m'US

concretos surgem de novo elevado foi atlng��IÕ;���
das fórmulas abstratas. uma ':Madonna �e

:��UI���OO� �����= G:����: de meados do século XI:.
de Munique num leilão de Essa figura em ped.ra .�e
Berne, contra forte con�ol'" ��{Oi�� f��ad�:q��rl��epYJ���coo o quadro "Paisagem

com igreja", de wessr.y rêncla rrencesa, ao célebre um colecionador renanc por

�;:���nk:. � P�::�ti��!;::a:e"��les.li�!ri��oI;_ ��O'��ri�:rcIos:n�:n!rlP���o
quadro datado de 1913 :ião Lautrec. ges, século XVI, tal para
frotes e vivas. Passa por ser um colecionador estrangeL
vivas. Passa por' ser um-i LEILAO DE COLONIA ro num -remats de 65.000
obra principal do período marcos, quer dizer 20.{)OO

Fortes grupos de com, acima do valor da apre

j�is inÔRIAS'�viÍlrJ"AõEIRIlS

homenageado por diversos
grupos nos Estados unidos.

HONRARIAS -'- Em
1950, a Universidade de NO"
tre Dame. uma das maio. SENADOR _ Em 195:i'
res e mais famosas unive.. Jomi F. Kennedy foi el�it;
sidades católicas dos Esta senador pe:o estado de M.>.';...
dos Unidos, reconheceu as ssachusetts. Em seu nóvo

contribuIções de John F. pôsto. apoiou vigorosamen.
Kennedy para o progTesso te o programa de aj uda €P

da humanidade defesa da terna dos Estados UmdC"l3

��zer�a��, c�:;e���o 7h�: ,�::i�nIlue��d�r';�;��� •

diploma de Doutor HQnorit." seu pais e pela paz muno
Causa. Desde então, Ken. dia!. Em breve. atraú a
nedy tal frequentemente atenção geral da nação.

depOis de .ser eleito senador,
o romance entrou em sua

vida Cbnheceu er+·ào Jad.

quellne Bouvier, repÔrt.:r

de um jornal de Washing.
ton. moça inteligente e ir,g.

ti"Uidb. lue eompartllhavn.
dos ideais de Kennedy. Em
1953 casaram":;e.

forçada a interromper sua
Co RE�UPERAÇAO�"-En

c�rreira de .senador. A le,. quanto.se recuperava da
sao que sofrera nas costas
durante a. II Guerra Muno
dlai causavaJhe fortes ao-

operação que soffeu, e3.::rC"
veu um livro," Profiles ln

Courage", estudos dos .is.

res e êle teve de ser $u;:. crifícios feitos por esta::lis,
metido a uma intervenção tas norte-americanos em

cirúrg1ca e longo tranmen. defesa de suas crenças e

to. Durante êsse periodo, de seus principias. CO!n
sua esposa o manteve in, êsse livro ganhou o PrêmIo
formado sobre os aconteci- Pulitzer, o prêmio mais

ENFERM.iPADE - Em mentos mundiais. importante de jornaJislllU

1954, John F. Kennedy fOi

.. ....

nos Estados Unírlo�.

1956 - Restabelecido de nasceu caroUne, primeira
�ua operação e tratamento. filha do casal. Em 1960.. IRMAO _ Robert Ken 1("

Kennedy voltou à proem). depois de sua eleição para dy, irmão, de John e atual

nência nacional graças !Io)i Presidente. nasceu John F. Procurador Geral dos E3ta

discursos que fez durante a. Kennedy Jr. Kennedy, ú dos Unidos, sempre traba·

convenção do Partido D(· segundo presidente mais

moc1':átlco em 1956. DepOIS da histôrla dos Esta-
ihou em íntima co.-ab{lu.

da derrota dos democratas :� \ ç�� com o irmão assim

.

\. Un'108, é o llrl'melro .. c�� .tóda a família. Ante!".

n�s eleições daqu�" aso,l de�estjl.do em 1.0ngOs·.:,dflifser·designadO .prOClU'Hfi:,I)8.S tmportantt1S4 co';,'" .f1,lhos atnfl� �t\.:.�.eral, RobElrL etvl�

\Ó� açr_!l:ll:! a se reun.ir '. O; Casa Br::l.l._.,�: c�n10 ·'·ÇoHselheiro Geral ct�
, � ({�ra.t seu. 'nome Ú:i�

.

f,lclalr d?,t-. �"dl����.�e. ��'�811�1�:�\��a���.;.:.
L fl�!..:-t&t (:I)::�:�I�,,:L;GO..

.

,

\rQl ,10hn erfl m�l1:-t·q;.,.
-

-=-�::;-';�'''''��. .j>,h.'�d,
",",'

,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1-------REDATOR,

PlDRO '.�LO MACH"'DO

RiDA rORES-.UXILl.... E>

I..O ...... (fOi4,.ADOA:F$. I)IVE�SQ::,

:r1D, .... :; (""\,."", A.) - O Conselho Nacio

es, o... v realizou hoje pela manhã
:- l�_d ., reuniâo.. quando tomou

un m: tes r'" ..-�ns, as quais serão real-
r-rne ,-'e ("1.' " � ct"!-efício para o futebol bi-

campeão do mlnl'L�O. O órgão máximo dos es

port-s nac'cn» '::; decidiu que nenhum clube
brasileiro rcWc�á sair do país para excursio

lar ao exterior sem apresentar comprovantes 1
oe que possui passagens para o regresso de
todos os seus integrantes.

Frisa ainda o CND que, quando' tempo
radas fór fdta com transportes fornecidos pe-
lo Govêrno - como no caso do volleyball em
sua campanha pelo Chile - deverá constar o

Ipedido de viagem e a forma e a data de I'C-
,

gresso- Como todos devem estar lembrados. I
as enuires de volleyhaU do Brasil ficaram no I
C"'-i1e sem saber como voltariam, confiando� ,

apenas na Fôrca Aérea Brasileira Que trouxei
aos »oocos o� cornnonentes rl� ifp-le�ação. i

Esclarece finalment.,.o CND Que os ,,�- tdidns. de vi8>!!ens ao esframreiro dever�o se.
;'roce.ssar cinco dias antes do em�ro.u.�. polq 1do contrári9 a li ..t>ll"'� nii." �",...� e.onre-lida.

1.""'- ---;---'".. �
_. �---�.�,�-

--
, '

ASES E AMÇRJCA EMP.ATARAM.
EM 8ARREROS

Preliando, dom'-ngo últi Gramt>do ar.\'!lou-se roál�
mo no período da t?!"cte, !t r:da a ;anço • ( <10 ataque
tl::n'do pO' lo�al .

o Estádio dando uma impreSsão g1,le
rl� m ca �c r':a:-tei' os o

\'c, 'J'O'O CJn'vo ;) :0 A�e3

iria ve:'icer- o cotejo. Mas
.

an\e' o� ItTazareno �

b.v-ro infe zes

'c'11:lte., perrl_.�nl;o
n iades par·a

e 1 -I,pnt.o,

I')e

lOca',
O a:gumas dere

do.'.: arque rlls,
sensaClOna'

"·:ú, "grandes Uo.

A;-es d� Gramaria?-= ta

m :lê, � ..--.

Ase,> do Grama'!,:) formado
de bons valo 'es que mti'

'Il o·
'.-ã. zea",
e Aro 'r'ca de Bar-eiras.

D:rlg'u o encontro, vàJ.
ter ,Pacheco na 1. fase r:l0rn

Aos 30 m!nutos de 1ogo,
Adaço, ct:;.ntro �vante do

tAmérica, marcou o ún:c')

tento dos 10cniS, rm ;e",;itl
mo Impedimento, pO!il o

árbitro, mal colocad-o, não

presenciou o lance.

Com muitas opo·tun'dn.cles
perdidas p:;los atacantes cio
Ases terminou a primeira
tase.
Já lia etapa derradeira.,

o conjunto visitante entrou.

com mais entusiasmo ':!

com presença, poIs �u1.

mela canaha começara a

entrosa>: ,e os atacant�s a.

::�d;e::::. :e��:eio:a�.
'

I-""_;'----�-...,__i
rua krnondo rnaçhodo. &

Aos '38 mlnut�, HamiL

ton após fintar dois con. 10, ,--"dor. {on� �. \3
trár'os� atirou fo·te e ced,o,
assinalando de 4e:rona.... nfl.tá

:\, vel o tento do er!lp�te
'In 6:>tt'! g,)l, 1'1 Ases dtl

,

��à",
)'

• Desenhos
• Painéis
• Pimurac d.

prcpaqando
• Faixo$
• Flim .. IQ$

�;,t,.�C:';;'_�':'��["'''''1�';''�·.��'�/�:'?'':;:-:\'''''�.'""';':,: '.-::::>� �7 ''',':;.-0-->
O Estudo li ItlOi<; U'll!iyO di6r:o de Sento Cotcrrnc

SãO Paulo Sem Hotéis Em Número
Sl!ficienle Para Hospedar os Que

Displllarão os !II Jogos Panamericanos
RIO,. 26 (V. A.) - A M,· A, FIFA promoverá RIO 25 (V. A.) _ são dos ,Jogos Pan.!\mericallOs

sociacão (1.::.- Putebol da In. dias 11 e 12 de agosto, em Paulo' não tem hoteís eun. em São Paula: a vne cnrn..

glaterra comunicou á 8]:)]) Buenos Aires, uma reuntõe c!�ntes para receber, de pica, prcmettdajpe'o G',:_

que concorda com"� com as con�ed�rações ;';111. uma só vez três mil 'ii>� retl-lo, não foi sequer pro,
ses pedidas. para 'um ícso amer�canas.de f�teb��, Ce,I1-_ soas, 'por iS'SO, se não 'fÓ; jetada, ainda; a solução de
do seleclo.naao b as.rerc 1\0 tro americano e Umao Eu' construída a vila olímpica, distribuir os atletas estrar;e
dia fi de -rnaío de 1963, em r opéla- de Putebol. O assun- _difici!mente poderemos rea. f:,'eiros nos hotéis' da Cid':l.lle

Londres: 2C·000 dôlares IL to diz respeito aos jogos d� iizar os Jogos Pan.Ams rfca; é impraticável, riots as dia,
vres .taproxímadamente dez cisívos entre o aennce, nos declarou a um matut+. rtas são .canssimes (mais
munões de cruzeiros). campsâo da Europa, e o no lbcal o Presid'ente da caras que no Rio) e as 1'10.

Todavia, os ingleses exl- vencedor dos jogas Santos Fecleraçao Paulista de A. servas permanecem sempre

gem um convite para um vs. Peüarol. tletlsmo, sr. Orlando Dr-Ia tomadas pelo anuxo de 91Õ"S

jogo de sua seleção no a-e, E' pensamento da FIFA Nina, soas vindas do interior cio

o:��e-�a�o �:�7p:�n:��d��I�:. �n:pl::;a:�r t�:nei��{:����i. Na opinião do Presidente Estado,

da FPA é. práticamente Im. - Mesmo que houvesse

posai ...el a ccnstruçao de vagas para todos, a ida das.

uma vila o'Impica dentro atletas para os hotéis atrn

dos sete meses que fartam palhar-la a realízaçâo
.

dos

para o íncto dos Jogo-. jogos pois o transporte das

tornando o problema C.lc!;l deIeg�çÕeg para os locais

vez mais difici!. das competições seria cUf!

As informações do fir. cU; fatalmente causando a.

Dela Nina mostram clar� trasos e os consequentes a.

.

'Brasil r 11131alerra Em Maio de 63,
E.m Lor.dies; FíFA Em Re�l!i'§o Dias

1h 12 Em BlLlli!10$ A:r®s

diai. nental, com a participaç-ão
dos campeões da 'América

do Sul, eménce centrei.

Europa, êste e Atrtoa.

------------------------�-------

C bes Brasileiros no Exterior só) �
passagens de '1lI1da e volta 1,---�pmR_o-----r.>:II

o Blumencu, o mOlar e mais Importante Cidade
vele do Itajoí, este com um aspecto inteiramente di

�
� �_._ .. _�.,_.,, .ferente, seqcnde .intcrmes que nos chegam. Nod

mais natural, pois os Jogos. Abertos de Santo Cot
rina em brilho e grandiosidade não têm concorrênc!
Assim foi em Brusque e posteriormente nesta Copt
tal qucndc fícou. demonstrado o sua utilidade com

prcp�. poro o sobrevivência e maior soerçuí
mente dos esportes cmcdores. Reconhecemos que o

gastos dos Prefeituras e mesmo do Govêrno do Est
do sôo enormes, mos os benefícios compensem.no
pois ganho o mocidade com a prática dos esporte
tão necessór!c 09 desenvolvimento físico, moral e es

pirítuol doí serem todos 'adeptos d� lemo imortal d
Juvenol:" "Mens sana in co-pore sono" Os Jogos A
bertos de Santo Catarina constituem uma verdcdeir
olimpicdo que cresce de ano poro ano No certam

de Brusque foram disputados sete modalidades o .sc;
ber: basquetebol masculino voleibol masculino e fe;
minino, xcdrez! tênis mcscuhno e feminino e otle;
tismo masculino No segundo certame efetuada ne

to Capito-I foram disputados todas eles e mais a

se[!uintes: ',futebol de Salão, Ciclismo, atletismo fe�
rntnrno rmtocôo feminina e mcscultno e saltos orno;
mentets masculino e feminino. Os dois certames ti
VI' ,.,� c-r-i .... comoeã o Cccrtol. No certame que Blu
menou estó promovendo foram os saltos. ornamentais,
substuuídos pelo tênis de mesa e bolão. Participo
cesso testo dos esportes amadoristas nada menos d
800 atletas representando 'as seguintes cidades: Fto,
rianópolis, Blumenau, Jotnville, Brusque Pchoco
ltoiot Lages, Concórdia, ,Tubarão Pôrto União, ln,
dcícf Videira, Joccobc, Rio do Sul Jcroquó do Sul
Sã-o Bento do Stllo Gaspar e ,Pomerode, o que quer di�
zer, sem contestação algumc, que nunca um certame

esportivo amador reuniu tantas cidades e C"!�I�tos em

nosso Estado, São os Jogas Abertos de Santa Catar1no,
�o nosso modo de observar que representam 6 :T\a\or

parcela de incentivo no luto que se empreend� poro
dor ao pequeno mas valente Estado barrigo_verde
o seu lugar de destaque no �eio dos demais federoçõe�
do país. Saibamos, pois, manter sempre ace50 o fo

..

90 do entusiasmo que sacode os esportes omada(jsta!j
com o realização dos Jogos Abertos que r.ã:) Dodem
(l não cevem morrer porque representam o mu�
rolha seaura que nos impede de sermos arrastados
paro o abismo.

INTERCONTINENTAL

-��-�-�_._,----

Brasileiro Sagra-se Campeão
mente toda a extensao c,'.' borrecimentos - expiicou o

problema de organr:>;J_ç',1l sr. Dela Nilla.

de Tênis na Suécia
YSTAD. 25, (UPIl - O te' tino Eduardo Soriano c a -�,----�--

nlsta brasileiro Edison Man sueca Ingrid Loefdahl.

d P" R d ddo<lno lomo"-,, ""'"'"". A dupla fonnndn ",:0 ;rI'I-flu Atrill'ãQ a roxlma o a a
lndividiurl do TOl:n'eio ni. hlnd)l Ramanthan Kr1�n.)

,. J "

ternacional, que está �"'r1l1;)

disputado aqui ao supel'ar
o hindu RaJ]1anthan Kris!l ..

nan e pelo australiano R,')y
Emerson Vlcnceu a dupl:l.

g:-!.'m qua:l: o.� d� F.C,F. regql!\J atuação e Mam:'el
br'ndaram o grande públio Alv� Q pppular (Quininh·,)
co pre�ente com uiua 'boa com boa atuação, na 2.�

partida de futebol. etat?a.
De�de o ;ni�''l ':) "o'�jo As duas equipes do Ases vo os mentores orientai�

ató o t· "'1.1' f:n"c1.1 do apito 8. inha:am assim: 1.0 __ dirlg!ram.se ontem â dir�t�

o Em"- " _. Pa�:1; Gastão, Hércules e ria do blcatnpeào pauli:;t:t,
tênc;8_ ".'1 Yibfac�o. Gercino; Adilson e éuâca; pedindo que a partldal ��'1

l' Nazareno, Kfi., Roberto, Ha. apreço, marcada para ('bl.

�e
..

n;

da
� "'''IU ���l��: � �:��o�'���: .; �1:;:0 S:j�10���e�\��tf�c����

;:��q ca:c�:Tj�r"l"_ o 'C' t� {,lceu; LaIa e Pitanga; H� o pedido argumentaram o::;

e slla Ur, 1:0, Luiz, Ney, Rutlêm" uruguaios que em caso d.e

i�i���d:,o ti�;
'0 _C��od:.��; pa��ec;re�:i�:rMU;!���e �s ::�a:i:mpo�a��tà;on:i�;�eJ�

'podiam fina 'l Jog.\. sup'entes dos mesmoS; vell. tarde, havendo dessa for..

das. ceu o time local por 3 t,'�,l.
tos a 2.

nan' por 6--4 e 6-1.
''''.-''''_0l''r<lllll Ed1son ti.an.
;darino, do Bra,sil e �duardo
S�nano, da Argentina.
Na final de simples, Ma.

ria COL�onado dFt Espanha
venceu a sueca lngrid Lelf
dahipor 6-3 e 6-0.

nhola Maria cttonadO-,
conquistou também o tittl_o
de dupias mistas, ao del'ro.

tar, por 6�2 e 6--':2 o argen

-------_.-

, Será f_m::r;��. @ '''�Q ��dos x

Pen�rol. P@1a Ttça "Libe�'13dores
da América!'

RIO 26 {v. AJ - 'Est:l

faz�ndo mau tempo na :a.

p:tal do uruguai, onde o

Santos e o PenaroI dlgpU.
tarã,o o primeiro prélio fi

nal pela Taça Libertador�s

da América. Por esse moti.

ma duas po_sslbllldades de

o encontro ser efetuado

o Santos aceitou a prú

posta o que sucedeu depOIS
de ter assegurado o trar:::..

porte dos seus jogadore->,
para sexta feira, Cons�g'.i.,�
que o avião da Varig que
vem' da. Europa, voando di..

r"'o de Sio. P::.u:o para
Buenos Aires, faça uma es.

oala esPeciai' em Montevi.

do Sanlos.

Por outro 1:_-:;0, o aSntos

FC aceitou para juiz do e!"•.

conHo o chueno Carlos ao

bles,

L. S.

Instalado Em Pôrto Alegre o Comité
Execulivo dos Jogos Olímpicos

Mundiais UniYersilár�os
Pórto Alegre" 25 (V. A.) ria, o Qual se deslocou do

- Pôrto Ale�J;e será sede ve'lho Mundo para particL
dos Jogos O!ímplcos Mun, par das festividades. �ndo
díais Universitários, em entre nós, por sinal, carL
certa�e dVlgldo pela Fect':!. nhosa recepção. Des,s'arte,
ration Internationai' du dentro de mais alguns m€-.

Sport Unlversltalre e pa.

tr.octnado pelas entidades

unlvenslt4rlas dó Brasil e

40 :{tIO Gra�de do Sul. O
Comitê EJçecutlvo dos re�

ffrldos jogos foi instalad')

anteontem, em nossa capi.
tal, estando presente a sr.
lenldade q dr.

ses em nossa canH.q\ """''I.

rãd reunidos em uma oom..

petição pol!.esportlva e carl.

fraternlzando..se a !moc1da ..

de est�dJosa d, to1fu o mll�1\
do. Os preparativos para. o

grande evento já se fazepl'
sentir, esperando- rodos Que
o magno certame alcs1O.c,� o

se_u desiderat<> com o méxi_
.. ml'l SU,C�!lSO,

RIO 26 (V. A.) - Na for, canã' (jõgo número 1); Ban..

ma do regulamento dus gü x Botafogo, em Mo�a

�:�e:n;!�i/ da tO��'��i�� �:�I��eira{j�gO �:�:�.o !� A diretoria da Paulax';-;ax",os à.cuja frente se en'
rodada, quinta do tUL'O'), Conselheiro Ga'vã:o (jogo contra a figura simpática e esforçado do dr. Jaime
a classificação dos jogús n. 4); S Cristovão x Bo"l.. Destri. está convocando lodos os seus m('mbros e as..

será feita de acôrdo com a sucesso, em Figueira ,ele saciados poro uma ossemb!éia gerat às 20 horas de

:;oma dos pontos gan'1é1s Me:o (jór;o n. 5) � e Ponu. hoje, no quartel general do clube que é a firma CIJ .•

no certame atual, cessanc10 uêsít x C do Rio ett: Te\. rioni, estabelecido à ruo Felipe Schmidt, O assunte

assim o valor dos pontll< ",,,Irs ne C�otro (j�gO �. 6J.
-a_ser deb?tido s:_rá, se� d{tvida ('I!guma, o participo.

ganho� em 1961, q�e Se-Y:l Os jogOj1 AmérIca x Cam
..
TJo ���s�Od�\62���ai6 �� �lr����on�}sa;��Fn�:�a�áa���i�

��s ��:�s P::éa a\Od:��a�:: ���;�;:� �"-��:::oB����,� ourando O tricolor do Praia de Foro enCara cem se.

rerm'n:lu domingo. Porta,l. d t h (7)
rled('lde ;, disouta e assim, ultimo OS detalhes pala

to, a qu nta rodada do Clkn 'o� !:I.::s !a:r�� 14, �j;�:� se apresentar convenientemente no gigantesco cer_

tame, auanda tentará o pos?ível e o impassivel, tal
peonato f cou assim ar>n'l.

-

('01"(\" ·fê? em 59 quando, por obro de uma turmo de
da; Sô,bado â noite:, Ame pate·a"partlclpaç� do ':!111I. rooozes imbuídos de notável espírito de luta, coesos
ca x Campo G:ande,:1J '-' _. �w'" .,;.;.ocacto na e rI;",-;nlinodos souberam elevar o nome do clube dJ
Maracanã {jõgo número 2�. tabela que é, no caio, o "estrêla solitário" 00 tôpo mais alto do footbal bar.
Domingo â tarde: Flam�n Campo Grande, riga�verde. Nenhum simpatizante dos cores paulCti_
go x F uminense, no MiH:l, nos deve deixar de comparecer à reunião desta noite

aue renresentaró o p-rito de alerto poro a gr onde carn

ponho (lue.se aoroxima. Todos pois à lojo do Bebelo
I'11J<> n c:nisa é sério mesmo!

' .

do Certame (arroca

iNo Campo do BOfafogo e Com os
,-

iPGliães nevl01 o (a:m�,eo!li1fo
Brasiloiro �e Am5idol'0S

Rio, 26 (V.A.) - A CBD ze.. !J!I,

�:�orO�oj�g�� d�o�� c��;�� -I HOSPEDAGEM
ra

nato Brasileiro de Amado-' Todas as delegações Hca
res se realizarão com os rI _. �"'''';-J.� rhl Hotel
portões abertos, em Gene. Palssandú, com exceção dos
ral Severiano. ee.riooas, que deverão con-

'la vesperas do�
jogos, no'oampo do Botafo.
00.

PREMIQS

A relação dos prêri'lios aos

três primeiros colocados é:
ao campeão Taça e Meda�.
lhas de Vermeil para todos
os amadores inscritos pela
Federação; ao vice, meda.
lhas de prata, e ao terceiro
colocado, médalhas de bron

SOLENIDADE

As solenidades de abertu
r<> rio II Campeonato Bra

sileiro de Amadores serão
"",,,, ... 0.1.0. a:; 1.., ntJras, no es�

tádio do Botafogo,

RA'DIO PATRUlHA: SOCORRO
POilCIAl 'Of URGENCIA TfL. 3911

'" AflOS DI LAIUT... CONSTA'· '.

PELO PRQGPESSO D'

IA!jT. I;4lARINA

��E:TO.
QI'QIITlVO

Números do (ampeonato da

Liga Serrana de Desportos.·
.

Classificação dos Clubes
1,0 - Ca,mpeõo invicto G. A.. Guarani, com' 1 p. p,
2.0 - VICe Campeão S.E.R, OHnkraft, <;ôm 0;5 p.p,
3.0 - Internacional com 6 p.p.

.

4,0 - Cruzeiro' e Pinheiros, ambos com 14 p.p.
O ANDAMENTO D"'S CONTAGENS

1.0 TURNO
Dia 25 - 3 - Guarani 6 x Pinheiros O

. Dia lo - 4 - Internacional 4 x Cruzeiro 1
Dia 8:'_ 4 - Olinkraft 3 x Internacional 2'
Dia 15 - 4 - Pinheiros 4- x Cruzeiro 3
Dia 22 - 4 - Guarani 2 x Olinkraft O
D;n ?A - 4 - Ollnkraft 2 x Cruzeiro O
Dia 29 - 4 - Internacional l'x Pinheiros O
Dia 5 - 5 - Olinkrcft 2 x Pinheiros O
Dia 6 - 5 - Guarani 2 x Cruzeiro O
Dia 13 - 5 - Guarani 3 x Internacional 2

2,0 TURNO
Dia 20 _ 5 - Olinkraft 2 x Cruzeiro O
Dia 27 - 5 - Guarani 8 x Pinheiros O
,Dia 3 - 6 - Internacional 7 x Cruzeiro 2
Dia 10 _ 6 _ Olinkraft 3 x Pinheiros 2

Dia 16 - 6 _ Internacional 2 x Olinkraft 1
010 17 - 6 - Cruzeiro 3 x Pinheiros 2
Dia 23 - 6 - Guarani 2 x Olinkraft 2
Dia 24 _ 6 _ Internacional 10 x Pinheiros 3
Dia 1 0- 7 - Guaronil 5 x Cruzeiro O
Dia 8'- 7 _ Guarani 4- x Internacional 1

Ataque mais positivo: - 1.0 Guarani
32 tentos
2.0 - Internacional com 28 tentos.

Defeso menos vazada ,- Guarani com Il ten_

tos contra.
'

Artilheiro:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



fendo em vista o grande sucesso alcançado na quinzena das malhas, CLAU - Vi:sando renovar constantemente seu estoque, resolveu prorrogar por mais 15

dias, incluindo ainda Casacos, Teier, Conjuntos e Saias. Sem entrada e sem acréscimo ou á vista com de:conlo aíé 20%.

CLAU - Defronte aos Correios do Estreite.

EDIUL
LANçAMEt-{"ro DE IMPOSTOS DE INDUSTRIA

E P"''"'\1:'ÇSM'S. LICENÇA E TAXA-S 'RELATIVAS
SôBRE ESTABELECiMENTOS COM�RCIAIS,

INDUSTRIAIS E PROFISSIONAIS

De .ordém do Senhor Di.retor do pepartamento
do Fazenda e de acôrdo com o estabelecido no. arti_
so n.o 974 § 1.0 e 2 o do Lei n.o 246 de J 5 de

_
No

vembro de- 1955, (Codiqo ,Municipal.) f'com ",otifl:
cedes os contribuintes dos rmpõstos e' tcxcs -occmc
mencionados o apresento rem a êste Departamento,
rté. ') dto ::j,O de Setembro a declorccõo do rnovirnc.n ..

to Econômico, de ocôrd€l com as vendes realizados
entre 1.0 de J;Jlho de 1961 a 30 de Junho do ano em

curso
O formularia poro o referido declaração pode;

ró ser procurado nêste Departamento, que o fomece_
ró crotu.tomente , o falto de declaracõo, sujertoró os

contribuintes 00 lançamento ex..Oftcto acrescido da
multo de 100%, de ocôrdo com o lei ;,,� 465 de 28
de Novembro de J 960, publicado no Diário Oficial
no6,712de30- ;2-60,

,

Departcmento da Fazendo da Prefe.itura Muni_
cipel de Florionópolis; em 18 <Í<'! Julho de 1962

,

Mor:o Rocha
'

Chefe de Se<:çõo e Flsc, Lonç<Jmentos

ALLlANCE FRANÇAISE
Aprendei o folar francês, Aprendei o ler e a

traduzir textos da literatura francêsa. A professô_
fa LiJiane Kon1ng tem o prazer de comunicar que es_
tó agora copocifuda de atender aos numerosos pedi_
as de Qul,as no próprio Escalo Pratico"ALL\ANCE
RANÇALSE')_ situada no esquina' ruo Mal Gui-lher_
e - ant,igo "Monte Ubano" 1.0 Andar.� de fron

e o IPASE 'nformações permanentes: - Fone 2569

HORARIO DAS AULAS
2., l><>õrC! (Is 10 h

: 40 Feiro às 14 h.'
Pr:incipiontes

50 Feiro õs 8" h,
60 Fei.ra às 14'h.

2.0 Estágio

30 Feir.a às 17,30 h,
4a Feiro" às 10,00 h,

: 50 Feiro às 17,30 h,
: 60 Feiro às 10,00 h,

20 Feiro às 16 h,
Uteroturo

: 40 Feiro às 16 h

Conversaçóo Prátir.:a
20 Fe.ira às lAh. e 18 h.

: 40 Feiro às 20 h,
: 50 Feiro às 14 h,

28/1162

EDITAL,
IMPOSTOS INDUSTRIA E PROFISSõES IMPOSTO
DE LICENÇA, ATOS DE ECONOMIA. 'PUBLICiDADE.
AfERIÇÁO DE PfSOS E MEDIDAS E TAXA DE

LIMPEZA PUBLICA
3.0 TR�l:'ÂESíRE DE 1962

De ordem do Sr, Diretor do Departamentc do

Fazendo,- torno 'público que dllro�te o corrente mês,
se procederá nêste Departamento, o cobrança de im_
postos e taxas at.,ima menciondos.

Fin�o o prazo acima, os aludidos impôstos e to_
xos serão cobrados acrescidos da multa de 20%

Prefeitura Municipal, de Florianópolis, 24' de
-""lho de i962.

Auri Vieira
Chefe do Servo Cantrôlp do Tesouraria

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

Instituto Brasileiro de Direito
Plocessual Civil
Secção de Santa Catarina
ASSEMBLEIA GERAL

.

Pejo presente ficam "convidados os sócios dêste
Jnstl.tllto o comparecerem à Assembléia Geral, que se

realizará no salão nobre do Faculdade de Direito às
J 7 �oras do dia 27 do corrente (sexta_feira), Com a

SegUlnte ORDEM DO DIA:
ol Rlôlotório do Presidência;
b) Eleição 00- nova Diretoria;
c) Outros assuntos,
Florianópolis 23 de julho de 1962.':� JI;i':' .

Prof. Waldemiro Ccncae. - P2;�;in�;

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

guvêrnc suiço pertencentes
ao cantão tfcinese. No trr.
cho a cargo do govêmo ita

[Iano, as obras já toram
iniciadas,

'

CF..RTMQNIA DE ENCERRA
MENTO 'DO ANO ACADE"

MICp DA ESCOLA DE HI
DROCARBURANTES � Me

tanopoli (Agência Ifália) A
Cerimõnia do encerramew
10 do. 50 ano da escJla de
e�tudos superiores sõbre hi
drocarburantes teve lugar
em Metanúpoli, ccrn a pn.

sença do deputado M.'lUei,
presidente do E. N. I,. do
sindico de Mjlão, Prof.
Casslnis e numerosos docen
teso Q Vice Pre�ldente do
E. N". I., Prof. M�ré110 Bol-'
drini, diretor' da escola f.

p'-esentou, seu relatârio, pon
do em relevo de- que 46 fo
ram os alunos _êsse curso,

r--------------------< -

I �

-::2-
'

'Aa��:ruQE1 DE �.'t55iini �
"t

-

,.
,

PR OGRAMA DO MES

eles turtsttcas o outras ar

ganlzaç�es Similares; "cra-,
se concurso" que agrupatá
os colecionadores,

CONCEDIDA A "ESPORA
DE OURO" AO -PRESIDEN�
TE SEGNI � Roma (Agên
era Itália) O Presidente da

República no ,,:,a�acio do

Quirinal o Núncio Apostú.
ljr,o Mons. Carlos Grano o

qual fez a entrega da in.
signia da ordem da "E"po
ra de Ouro", concedida por
SoS. o Papa João XXIII,

REUNIÕES DE ESTUDOS
•

PARA A PRODUTIVIDADE

DOS PORTOS Roma (Agen

ela Itália) Encerroú-se a

reunião de estudos sõb�e a I

:��d:t�:i!�1:n4a do P3���� I
tado Campilll contando
com o apoio do conselho. na
danaI de economias do tra

piano pam aumento de
Centro italiano de estudos
administrativos. i\J)ÓS o re"

latório apresentado pelo
deputado Dominedó, sub
secretário da ,marinha me,r
cante, do' Prof. Guicciardi
e do Prof. MiTloletti, presV
dente do conselho superior
da marinha mercante, foi

aprovada a moção conclu

siva contendo propostas
concretas para a l"�o,rgani
zaçã? a,dministrativa dos
�órtos e estabelecendo um'

planos .para aumento de

capacidade e. apareJhamen.
to portuário. A reunião par

ticiparam, representantes da

corte. constitucional, presi
dente do conselho de estado

professores universitarios
e representantes das clasfes ,

produtoras e trabalhistas.

INAUGUR-AÇÃO DOS CUR
SOS PARA ESTRANGEI
ROS NA UNIVERSIDADE

DE FLORENÇA - Floren.

ça �Agência Itâlia) Com
uma �impática cerimônia
em Santa Apolõnia, com a

presença. do prof. Carias

PellegrinL diretor da Facul

dade de Letras e do corpo
de professõres eomposto oe
15 docentes, além de uma

���!:f:e ��d:�U��sp�;'��c��
mundo, teve lugar a inau.

guraçãD dos cursÇJs dEI. ve"
rão para estrangeiros. Os

cursos foram organizados
pelo centro de cultura para

co da Itália de '.hoj� e ucões
cspecjaís. De forma p_�r,Íi_i,
curar, OS cursos. de J,.�alia.

I. 'da Itália, ,e�úzJ. a',
-

"'_--,'

a.�ertle um.crúzejr'� dr
"

6aSTI\
'

n;t,!roa:e:t� 'd:�;6�;��:. .: ENTflO ,p.
uueadc na, Baia de. Tran-

.

gero .Foram efetuadas ,vis!.
las de, corteeía entre: as aJ.!:,

-- - -,- ---_._�...,.-�-

tfOnC1aR�O Dá aG� N�la ní§L,�
.

\
.

NOVA ESTRADA ITALO· dos quaía 10 italianos' e DE SELOS POST.AIS � R�. estrangeIros da Univeq:lda ,j prâtteo, são ministrados tortdades recaís e o com'
SUIQA - verbànía (Agê,. 36', estrangétrcs," tendo. te- ma (Agênoía Itália) A p.o de de 'estudos de Florença, 'lOS grâus eleménsar, mé- dfl-'';t';' rI--> navio escola c cn
cia lL..tlial o C�mseiho ce- d08� recebrco os atestados xjma er.pÓsição européraee fundado em 1909.e, todos -: � e' superior. a presença do adjdo rr ,;j'
Estado do cantao 'rrctno a de conclusão dq,$ estudos e cêrca de 10 países. Na'(iPw!' os anos são organizados � ... '- .r.van. em ::->J::3.t'ro,Js
provou 3. construção da estão 'aptos a serem enca- tunldnde, corno vem sendo quatro cursos, de verão,' que \-,r10 ESCOLA "CAVEZ·, coronel Bnzo Viola ti o Côn
ecu-aca que da vi.a neíve- lLinlj,.(dus as suas especíalí feito anteeiormente, se.é compreengcr» o ensmc prf� 'LE" rr_:�nlT,eír (A-�U'Jia'T. sul Ger al �t�,bno'AaÍl?i

;��:"�l:l�er'�l�e�;�:n�a�:r� dades. O Prof, Boldrini a- ;;:�i:��ú�o;os�:, ���ti:�' ����d�a ��ng�:���:�a�:����� Da) O' navio' e-cera 'PCa
italiano de Bjegno no va- nunçiou uue, de Inumeroa pa�,'e 'serão divididas ém �"�le':'da marjnha .. de.
Je Veddasca, permitindo as "países já chegaram 94 soU três ('a�egoria�: "classe on sa. inglesa e a!emã), da
sim uma nova ngacac en. citações de -ínscrtcões para .c:::ii':, reservada as, admima hístó-Ia e dã. cuhura 16a]fa
tre os soprecene.r e a zona o próxtmo. curso, pesees so traçfe�':e aos museus p'Jr� na até 1870 um panorama
fronteiriça ítalo-suíça do I Cl�a.ç-, es, "IS �âo.?e técnt tats europeus- "cíasse ,'de literário: Mt1sti'co e pôlitl
Alto verbanc. Anterjcrmen < coa é:' 16 .ue e·�,)!:o':"EIj8Úis. ncnra' reservada 'as errtrda

=

�<:' Já as auconcades mi,ita Entre as novícac-s do ...�(')

ree -auíçasttrrmám ct.Ú::,hL'.. '
'

ximo ano académico desta
do de nêo se oporem a rea ca �M) o aumento do curso'
neeção dessa obra, A estrn para 10 meses.
da será construrda no setor
italiano pejas »ucortdados EXPOSIQ/iO ,EUnOP'EIA
dês:>e pais, utflízandc Iur ;

dos já vinculados e no ou' ---"--

tro trecho, com rundos do LavrQdor

Use Inseticidas e ervicidas

Inselicidos em pó ou em liquido. Diversos
IIp,os e fórmulas por.o o eXlermínio de qual,
quer espécie de prago'do lavouro.
Ervicidos TOlol e seleíivo eliminam os er,

vos daninhas evitando assim o improdutivo
Irobãtho de copinor. Faço umo Visito ou

peço informoções aos fobrlr.-:Jntes:

e',.

.

BUSCHlE & LEPPER,·SjA.
':JOINV'ILLE RUA DO pa(NCiPE, lU
BlUMENAU: �UA BRusauE, 175

,

CURITIBA, D�StMB"'RG"'OOR WEQPHlltEW, �42"

á:;; 3'e B bS_..
Peter Van Eyck
Betta Bt, John �:

fis 7% � 9% hs,
John Payne

.

Arleen Whelan em:SUICIDIO OU ASSASSINATO?
Censura até 18 anos

LEGIAO DOS DESAPARECIDOS

Clmsura ati ,4 ano�

CentV-°t Fone 3435

'ás 5 e'8 hs.
James Stewart

Estr.ei.to Fone l.l295June Ai.Jy,son -€!pl:
.ás 81/2 h5:

MUSICA E LA'GRlMAS John payne
Arleen Whelan em:

�
LEGIAO DOS DESAPARECIDOS

Tccnicolor-

Censura até;; anos

eh,. ROXY Censura atá 14 ano..

CENTRO FONE 3435
às B horas

Glen Ford

, Gloria Grahame em: ás 8 hs,
Yves Bralnville
Pas(::ale Audret em,OS CORRUPTOS

Censur'a atá 18 anos
UM PASSO EM FALSO

CURSO VIEIRA DE PREPARATÓRIOS
ADMISSÁO AO GINÁSIO E BÁSICO
- VESTIBULARES - CONCURSOS -

MADEIREIRA .DAL PAl SIA
Assembléia Geral Extraordinária

Rua Garcia N°. 260
BALNEÁRIO - ESTREITO

21, 28, 29, I'

São convocados os Senhores acionistas de Mo_
de.ira Dal Pai S/A, o se reunirem em Assembléia Ge_
raI Extraordinaria o re-ollzar_se às 9 hs, do dia 12
(doze) de' Agôsto pr6ximo vindouro, na suo sede So_
cial, sita 6 rua Irmõos Picolli - no cidade de Tan ..

gorá Santo Catarina a fim de deliberarem sôbre a

segúinte ORDEM,DO DIA:

A Diretora do CLUBE DOlE DE AGOSTO comu ..

nica aos seus associados que as mesas poro o Balle
de Aniewersárió estarão a disposição a partir de sexto
feiro próximo dia 27. Reservas na Secretaria.

Atenc1osomente
A DIRETORIA

PARTICIPAÇÃO
Adri.ono 'Pires do Raejuel lori Matias.

Silveira do SilveIra
Têm O satisfoçeo de partiolpar às pessoas de suas re_

lações o noscil'rlento de suo pdcnogênita VIVIANE
CRISTINA, ocorrido no dia 24 de iulho", na Casa de
Saúde São S�'bostióo.

o) Proposta de õumenta d. Copito! social e con ...

sequente alteração de estatutos sociais,
b) Outros assuntos de Interesse da Sociedade
Joraguó, 26 de Julho de J 962

"ii,�t!"
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o aumento das passagens

.

e a Prefeitura de Fpílis
NOTA DO GABINETE DO missão Técnica a fim de dos pela seção Municipal

PREFEITO verificar - depois de. um de Trânsito, as passagens
levantamento das escritas dos Transportes Coletivos,

na Policia Militar'PLAMEG
concorrência pübllca, ,
cedida pelo Conselho
minlstratlvo da Polícia

atender as suas finallda.

de.: no ServIço de Saúde,
deverá ser instalado, .. den
tro de. poucos dias, o Labo

ratório de Anál1ses CHm
cas, cujo material já foi
totalmente adquirido; con

tará ainda a Secção de

Odontologia com O' mais
moderno equipo dentário
atualmente nesta Capital,
com raios X, cadeira tipo
"Eufôrica", etc., Igualmen
te já adquirida e entre-

gue; ,

_ aquisição, para o Ser

viço de oomuntceções, de

mais quatro estações de
radio completas, visando o

cesenvoivímentc cada. vez

maior daquele Importante
setor, que tantos e tão
assinalados serviços presta
à Corporação e ao Estado .

·Todo o material adquiri
do, o foi através de verbas

do PLAMEG e mediante

o Plano de Metas do Go

vêrno, tão atuante nos

mais variados setores da

administração do Estado,
jã. na Policia Militar fêz

presente sua benertca ati
vidade. Assim é que, do en-

�:�����!�, c::�·eG�blc��
Corporação, e o Eng. Anes

Oualberto, secretário axe

cutívo do PLAMEG, resul
taram inicialmente os se

guintes melhoramentos:
_ Aquisição, para o

Corpo de Bombeiros, de

uma camioneta "plckup",
que será empregada em

Inundações e incêndio em

mata, evitando o uso, nes

ses misteres, de outros veí

cuias de alto custo;
_ reaparelhamento, atra

vés de compra de novo e

abundante material, do

Oabinete Tipografico da

Corporação, agora nova

mente em condições de

secos.

,ICHAPECÓ: OBRAS NO QUARTEL DO
2° BTLDAPM

'

o Prefeito Municipal de

Florianópolis, Sr. wajde
mar Vieira, torna púbico
que as 'Emprêsas de Trans

portes Coletivos, conces

sionarias do Município, a

saber: Emprêsa Florianó
polis S/A, Auto Viaç_â'o oe

nasvieras e Emprêsa Ribei

ronense, através dos pro

cessos nrs. 2523/62, 2474/62
e 2474/62, solicitam à Pre

feitura uma majoração nos

preços de suas tarifas, nas

seguintes bases:

Emprêsa Florianópolis .

40%;
Auto Viação canaavtet

.ras Cr$ 2,51 p/km rodado;
Emprêsa Rlbeironense ..

Cr$ 2,51 p/km rodado.
Outrossim, comunica que

achando exorbitante o que

pleiteam as referidas Em

prêsas, instituiu uma Co-

caso fosse concedido o au

mento solicitado, ficariam

conforme. segue:
(cont. na J." pá�.)

(ia� Empresas - se real
mente t! necessário o au

mento requendo.
segundo cálculos efetua- construido duas vezes nos

governos anteriores; a pri
meira obra foi de tão má.

qualidade que
'

roí neces

sária sua total demolição
para ser posteriormente
refeita, porém, apresen
tando ainda graves senões,
QI)e o Govêrno do senhor
ceisc Ramos está procu
-andc eliminar.

As obras estao sendo rea

lizadas sol) a orientação
conjunta do Comando da

Polícia Militar e da. Resi·
dência do DER de Chape"
có, a cargo da Qual está a

responsabilidade técnica.

Vêm de ser iniciadas as

obras de reforma no quar
tel da polícia Militar (2°
BPM), em Chapecó.

.

Para tal fim foi destina
da urna verba de

Cr$ 1.800.000,00, devendo o

concêrto incluir revesti
mento de concreto e colo

cação de parquete em to

das as dependências, repa
ro geral nas redes de água
e esgõto, substítuícêo da

bomba hidráulica, pintura,
etc.

Cumpre salientar que. se

trata de prédio relativa
mente novo, tendo sido

Nota a Imprensa da Capital Catarinense
conrormé" foi ampjamen- tizarem os seus ideais.

te divulgado no mês de Deixamos aqui, nossos

junho, o deputado Benedi- sinceros agradecimentos, a

to Vaz lançou o projeto imprensa escrita e faiada

4.177/62, que provísíona a desta capital que tão pron

prática dos oncíats de tamente tem 'cooperado
Farmácia. Os acadêmicos para maior brilhantismo
da Faculdade. de Farmácia de nosso movimento.
do Estado de Santa Cata- Antônio Carlos Lummerte

rina, não satisfeitos com PI Diretor de publicidade
a atitude do incompetente João Michels Freire

deputado, decretaram gre- Presidente do C.A.
ve de alerta aos poderes Florianópolis, 26 de julho
públicos. de 1962.

slca, tempe.ramental; ln

jectualrnente diferentes.
da um tem um modo p
prio de ver, sentir, avalia
julgar e decidir. Cada
tem caracteres Que lhe
• xclusivos, que os dlsti
guem de seu semelhante.

que, na democracia, d
mos povo; por Isso negar
no comunismo, dizem m

sa. O que caracterIza
massa é a absoluta ho

geneIdade das parcelas;
que sintetiza o povo é

[§:�� ·F'1(1·anAmaarlaidJÚaniOdr:e· d·eSP'ertar O espirito de liderançaprojeto. Queremos esclare-
, • _ _ ..

.

eer ao povo que nosso mo- FINALIDADES Interrogado sobre a pro- quais seram : a livraria Agir
vlmento não pretende em "A câmara Junior Inter- ctou ontem sua entrevista xtma promoção da Câmara de são Paulo, Livraria mo-

hipótese alguma, obter dl- nacional tem como finall- a "O ESTADO",_ e pros- Interrogado sobre as fi- Junior de Florianópolis bo de Porto Alegre, a li-

reitos para a profissão e dade mais

i;ortantes
des- seguiu: - "A Camara Ju-

naljdades da Câmara Jú- declarou-nos o Sr. �eódoro vrarta :t.ivro L�Z e Mell!0-
sIm preservá-los, pois não peitar em to o o homem nlor Internacional foi íris-

níor declarou-nos o Sr. Lopes Vieira: _ 'Oeste ano ramentos de Sao Paulo, a

hã nenhuma atividade que jovem o espi ito qe IId_e- talada em 1944 na cidade Deodoro Lopes Vieira: nós pretendemos realizar a

seja privativa do Farma- rança, com a partícjpeção do México, posteriormente "Não só tem como objetivo primeira Feira do Livro. Companhia Editora Nacío ,

cêutlco, sempre existe um efetiva nos assuntos atí- instalou-se no Brasil em
despertar o espírito de 11- Até o presente m�mento i,a na; de São Paulo. e as 11-

concorrente, etc. nentes à sua comunidade", 1947 e finalmente foi insta.
derança dos jovens floria- temos a aflrmaçao de va- vrartaj Academica e Atlas,

É uma verdadeira farsa
- com essas palavras o lada em Florianópolis no

nCfPqlltanos, mas fazer rias eôttôras brasileiras, desta Capital."

querer juatíücàr a falta �r�s�eOnd�rod�o���a�e�:, sato," de juH10 do ano tran-
com que os mesmos est�- •

n��, d,-Fl"ianópolls, ln,: �::�:::�P��;c�:00::����: Gov cnnst(uira G [ em Hi"Hapu'BOAS ESTRADAS �ARA SANTA :��:oes·ea t���aos ::;�1:�: o ;stado de Santa Cata, �an:hos, no mU�lciPlolI de

CATA'RINA de. rtna vai sentando o Impu], Bíguaçú com três salas de

so realizador de um 00- aula, demais dependências
Mais um dos grandes be- Santa Catarina terá de ATIVIDADES vêmo inarredàvelmente fI- e serviços complementares.

neficiós colh.tdos pelo Go- ser grata a quantos, 710
Indagado sõbre as atíví- xado no propósito de recu- Por outró lado, o oovêr-

vernador Celso Ramos na ámbito federal, lhe [aciti- dades da Câmara Junior perar o tempo perdido. Em construirã, também

:��a,ú�t�;: t��t:�a :emd�:�� �er;e::e;:�;e!�:���er::. de Florianópolis, disse o Sr, :�t� c�� s����:s, nit���:�e;� com recursos do Plameg,
sos assuntos relacionados seus diversos setores de ��eesa v��:ua�ra- ;���rq�: de energia elétrica, no de um prêdiO escolar na loca-

c;a7a����t;:!St�S s. s:n�� �;:::aiSt;��:�ta1=:.: ��r�a:oó��li:XiS��cI:P:�: :���;��:,ã�tc�O escolar, no �::i�í��o p��la �:���:h::
beração da verba de um dais deferências dos mem-

do plano de assistência. com duas salas de aula. A

bi!hão e meio, destinad�. à bras do Govêrno -da Repú- agro-mêdico-'.Sanitâ.rIa-l"Ural A eSCOlarização é meta

�::cu�ã� pa��m;:::���mr;�. ;���� �o;�e��;ar�:��ss; :;: que. foi apresentado ao Sr. ;�,e pg;n��� lU��çi� re�� �:s�on�::ii���ac�: �;a�e;;;:
BR 136, trecho Florianópo- pansão econôtr. tca. Nem se �����::d��r;�s ES����er��: qualquer campanha desen- tamento de Estradas de

lis-Lajes, e BR ·59, trecho �v����e�S���e�e�e:::'����� clas mInistradas por aball- ;��!:�u�sta� �:��� dlê - ::::::�o ;:���!a ser:
do, desenvolvem Os nossos

J.dos professõros brasllel-
esf?- yO primeiro de um

represen�antes no Congres- r,0vérno atento às sua' res

so Federal, entre os quais No mês de novembro do ponsabilidades.

cumpre citar o deputado ano passado iniciou a pr:
Joaquim Ramos. Todos têm meira parte do curso· de
contribuido, �em dúvida, HI_stória de Santa Catarl
para que, ao encontro dos mi, com aulas ministradas
reclamos e a1k�eios do povo pelo renomado professor
catarinense, os 7WS30S pro- Dr. Osvaldo Rodrigues Ca
blemas mereçam do Govêr� bral, Dire.tor da Facpldade
no da União, através do de Filosofia da U\llverslda
apôio sôlido e 90nstante de de Santa Catarina."

que oferece ao Gove"'ador
Celso - Ramos, tão expres
sfvas parcelas de contribui
ção destinada a resolvê-los
em brevidade e de maneira

completa.

COltr�stc,
Desesperado ao ponto

critico, insuflado na hora

apropriltda, o povo, em ca

xres. São João de Meriti e

outros lugares, saqueou ar

mazens. Impotente a poli
cia, chamaram o mxércjtc e

tudo serenou. Mortos e fe

ridos, nos entrechoques da

manutenção da ordem, os

inevitáveis da fúria sôtta e

o dever da repreesão.
Mas lã no enseneínno

antHh�do, a coisa é multa

outra. Contrasta de tal mo

do com a reação das nos

sas autoridades, da im

prensa que sómente cego

mental rião tira a natural

Ilação.
Castro, numa de suas

raivosas .adverténcias. de-,

etarou com a pena de mor

. te aqueles que realizarem

'manifestações de rua em

protesto contra a fome.

(Ação Democrã.tica Popu
lar),

de farmacêuticos suficien
tes para prestar serviços a

imensa população brasilei
ra, conforme alega o depu
tado Benedito Vaz. Poderia
multo bem êje com estes

argumentos suprir também

as necessidades de agrôno
mos, médicos, engenhel
ros, etc., pois êstes prone
síonets como o farmacêu
tico falta·.n em grande nu-

".ssim sendo, o mesmo

.ela equiparar um alheio ao

assunto, sem nenhum cur

so exigido por lei a um In
dividuo portador de um

título ofidal conferido pe

la lei e consagrado pela
ética profissional.

DemaUfiuia
O demagogo repugna

quer pela falacidade (ie

suas prome3sas quer pelo
rebaixamento de atitudes,
Prometem o que não po.

dem cumprir fiados na fal

ta de memória do povo;

abas}ardam-se
certo analhamenLO de ges·

tos e atitudes.
Não se !lem naqueles

que prometem coisas ma

ravilhosas quando a êpoca
ê má até para coisas ape

nasmen te regulares.
Fiem-se menos naqueles

:
que popularizam demais,

:' pois são os que maís des
<

prezam o povo.
Corram com os demago

gos a sete de Jutubro; ser

lhe'ão nocl\os. (Ação De

mocrátir.:_ Popular).

divisa Paraná· Santa Cata

rtna-Florianâpolis. A I é m
dessa vultosa quantia, ou

tras verbas, tambê.ln visan
do o melhoramento do sis
tema rodoviário catarinen
se, acabam de ser libera

das, como consequência da
dCe7lte viagem feita à Ca

pital da República pelo

C ;verna:iur Celso r.amos.
Como se vê, o nosso Es

tado tem a defender-lhe os

interêsses um governante
inteiramente dedicado às
suas atividades administra ...

tivas, cônscio de que não
há verdadeira política, van
tajosa 4s aspirações da
coletividade, que não se

expressa, concretamente,
em resultados práticos pa
ra o bem estar do povo e

desenvolvimento geral do
Estado.

Diante do expõsto che-

gamos � uma conclusão:
faltam farmacêuticos, ma�
juntamente com êles, depu
tados capazes, compreensl
veIs, portadores de uma

moral elevada que não se

deixam levar pelos inter:s
ses políticos que lhe aS"'"

seguram seus sentimentos
de cobiça.

Dai, o grande num\:>ro de
escolas que se vem espa
lhando por todo o Estado.
Nos ultimas dias da pri_

meira quinzena do corren

te mês, o Gabinete de
Planejamento do Plameg e

a Secretaria de Viação e

Obras Publicas firmaram
convênio para a constru
Çãd do Grupo Escolar de

1 v<.:ihlOS ao povo barriga
V€i"(1<l, que labutem conosco

nes&a jllsva causa, pois es

tarão assegurando os dl
t·eltos daquéles que atual
menLe exercem a profissão
farnlaceutlca e dos futuros

profi�lonais que atual.
mente lutam nos bancos
escolares a fim de concre-

r.a FEIRA DO LIVRO

II
Na rota do May ttower - (Vulgaridades e co

8êrias dos Estados Unidos) é o titulo do livro de
veha Junior, a que ontem me referI. I

Nele, com a melhor acuidade, o autor televi
na a grande democracia mais nas suas vulgarida
do que nas suas coisas sérias. Estas, porque inte
e extensamente propagadas urbt et orbi, não
transmitem COiSas inéditas ou empolgantes_
saboreadas como almojto � jantar de restaurante
pois de um més de frequência assídua. O bom
livro ê o relativo ao trivial, ao caseiro, ao intimo,
feijão com arroz dos usos e costumes americanos.
Que sabíamos disso era mais ou menos por atac

Silveira Junior estabeleceu-se no varêjo, oferecen
nos em cada, página um artigo do dia. sempre .va
do e desconhecido: quinquilharias úte.1s. e ne

sárias, como um dedal, a indicar o tamãnro do
gante.

.

DEPARTA'MENTO ADMINISTRATIVO
DO SERVIÇO PÚBLICO

Djyjsão de Seleção e Aperfeiçoamento
EDITAL

Concurso para provimento de cargos da classe "A"
da sêrle de classes de MOTORISTA, dos IAPB ._

IAPETC -: IAPFESP - IAPI/_ IAPM e SAPS
C. 425

Faço publico, para conhecimento dos interessados
que a Prova. Prática ·oral, do concurso acima rererid�
será realizada no mês de agõsto com a seguinte escala:
FLORIANÓPOLIS - ESTADO DE SANTA CATARINA'
DIA 16/8 - 8h30m - Candidatos de inscrições 1 a 83
DIA 17/8 - 8h30m - Candidatos de inscrições 84 em

diante
Os candidatos deverão comparecer ao local da rea

lização da Prova Prâtica acompanhados de automóvel
(de qualquer tipo) no qual prestarão a referida prova.

VISTA DAS PROVAS
DIA 16/8 - 8 horas no I.A.P.I. Edificio IPASE

,
2° andar

Florianópolis, 23 de julho de 1.962
Amaury Cabral Neves
Delegado do IAPI

Para Os que compreen
dem a importãllcia de um

bom sistema. ,,,Joviário co
mo fator de circulação de

riquezas e permuta de re

lações de produção, e am

paro que vimos obte11do a

fim de acelerar a. execução
do plano rodoviário. Em
Santa Catarina um decisi·
vo passo no avanço que
estamos realizando para
dias de prosperidade _e de
bem estar social. dentro do

programa que o Governa·
dor Celso Ramos se traçou
e que está auspiciosamente
merecendo o concurso efi
ciente dos poderes pÚblicos
da U1Jião, em alguns dos
malli relevantes setores.
Santa Catarina está, por

ta.nto, em franca marcha
e:rpansioni.�ta, graças à
clarividente polí�jca admi
nistrativa inaugurada e

mantida peto seu eminente
e honrado Governador,.

O PRE�IDENTE DO CONSELHO
AGRADECE o sr. Celso Ramos des

fruta, 1unto das mais al
tas esfera� do Poder Fede

ral, merecido prestígio, náo
ap-enas em razão da per
manente e resoluta atençdo
que devota às soluções re

clamadWl pelas necessida
des populares, mas ainda

porque a sinceridade de
suas convicções democrá

Ucas se traduz particUlar·
mente pelo empenha que
sempre demonstra em pro

porcicnar ao Estado novas

bases de desenvolvimento,
contrariando os caducos

métodos de jazer potittca

Brasília, 22 - Agradeço
ilustre amIgo seu amavel

telegrama de fe·licitações.
Não pouparei esforços sen·

tido corresponder sua 11-
sonjelra espec�ativa. Abra

ços. Brochado da Rocha.

Presidente Conselho Minis

tros.

Ao nosso diretor, agrade
cendo os votos que lhe au

gurou, de pleno êxito na

missão de premiêr, o sr.

Prof. Brochado da Rocha

transmitiu o seguint-e tele
grama:
Dr. Rubens de Arruda

Ramos - Florianópolis
O agradável da sua leitura -é a falta: de pret

:�r:1�tees����:�e se faz autêntica na -��uncia
xx :xx xx

O objeto do seu livro, para nós, brasileiros p
vinciamos, é complexo. As interrogações ainda a

mentam, depois de tantas respondidas iii compre
didas.

Agora mesmo, por lá, onde portorriquenho
ê servido em hotel de gráu e onde a discrimina
racial usa Llnch para matar, a -niiss estadunide
apareceu em MIa.mI num blquinI recheado por u

cabrocha ali colored, digna de rompe-rasga entre
Vasco da Gama e o Batalhão Naval. Compreend
se! Não sugere cruza;. de Aliança para o progres
com roya!ty?

Há dois anos passados, em sua memorável e vito- sem o vinculo das conve
rtosa campanha.. o senhor Celso Ramos, nas praças pú.- niências de ordem adminis
blicas, fazia a promessa de criar um banco para o Esta- trativa.
do,

De logo, os INATIVOS, que estavam- 110 poder, e os

interessados, que usufruiam um odioso monopôlio, MUY
LUCRATIVO, desencadeara.m ·violenta ofensiva contra a

promessa, tachando-a de inexequível, de visionária, de
isca eleitoral.

Não Ipuderam - registe·.ge o fato _ negar a neces

sidade dessa promoção, porque ela estava neles mesmos,
NA MISTURA de dinheiros do erário com os· deles, com

provada até nos emprestimos antedatados, sem autori-

zação legi.<lativa. .

Exclllidos dos argumentos honestos, que condenas
sem a promessa, buscaram lançá·la ao ridículo:

_ Em matéria de BANCO - debochavam eles _ o

máximo que o candidato pessedista poderá flUer. será
colocar mais um, sob a velha figueira da Praça XV, pa'"
ra meditar sôbre sIta derrotai

27/7/62

HOdE NOVAS DELEGACIAS DE

XX' xx xx

Nos Estados Unidos - conta Pedro Bloch
durante a lei sêca, um pioneiro foi para.r na aade
com pesada multa de sôbre-carga, por fabricar c

veja. Revogada. a lei, foi liberado das grades,
não da multa. E para pagã-la, por fabricar cervel
fabricou cerveja ..•

"" xx xx

Leiam O Silveira Juni0A e depois me contem_

O Estado contarâ. '.!om

mais duas Delegacias, de 1'0
llcia, criadas pei9 Chefe do
Executiv.Q aos novos muni·

cípios de Agrolândia e Lau.
rentIno.
MAIS UMA ESCOLA
ISOLADA

n R(,""" ri" r<J/(/rI(' (li cs'á. 11!.�I(lI/HII). Em IUllci01W·

7//l'lltll. !'(l/I/ J/""./ii (·"II.�ôlo (1(/11 r!rwidarlciros lIr"in se si-

��,:::,;::,!;m
,', "",H Xl', m",<

bC':�, "':"n/>o",
pio c1e Jon!(f\!m.,
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