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Govêrno federal intervirênc mercado de gêneros alimenticios
BRASíLIA, 26 (v. A.) - gente (inclusive das leisda' •

\

O governo federa! Intervt, COF/l.P sobre a economia

i�:rff;���1�:5��, gf?�:5�:��:;I;:ilI Mais�uma das mil Brochado Categórico:cimento. do Conselho c pela mesma ..
Essa decisão foi tomada aprovado."

.....,

R e n
---�-

naotros, no decorrer de uma 5 MILHõES DE
reunião que durou duas SACAS DE ARROZ
horas e trinta mInutos, e

dela tiveram conheCi_mento,
logo depois, tOdos os gover
nadoree de Estados e o

presidente da Republica,
que se encontra no Rio.

A mensagem enviada aos

reaponsavets pelo Executi
vo em todas as unidades
da Fed�ração, é do segutn ,

te teor: "Tenho a honra
de comunicar a v. ,5. a de
cisão deste Conselho.

OlRETOR

OOMThOQS J'EP.!iANDEB DE AQ:DINO

ANO XLIX

OBRgNT.

"O Conselho de Mlnls,

t. tros deltberou conceder

plenos ;..oderes, ao sr. Re
nato Costa Lima, ministro
da Agricultura, para regu ,

larizar o abastecimento de
géneros aumenucics, Inclu

sive o arroz, nos mercados
do pais, Interllndo através
dos orgãos competentes na

ordem economlca, para re

quisitar os estoques que se

acharem retidos contra as

disposições legais. Essa au

torização é dada em face

do disposto nos artigos 146

e 148 da Constituição bra

sileira e da legislação vi-

UNE reafirma

A ação do governo' no

mercado de géneros ali
mentidos se restringira
quase que exclusivamente
ao arroz. Alertado de que

no Rio Grande do SUl há.
cerca de 5 milhões de sa-
cas estocadas, aguardando
a alta do produto, o Con-

selho resolveu aplicar os

díspcsruvos legais que per
mitem a desapropriação de
géneros para distribuição

através de orgãos oficiais.
A medida fôra pratica

mente acertada durante a

reunião de ontem, tanto
que o mínístre, da Agricul
tura viajou para o Rio logo
após Sfu termlnlo, a fim
de tomar as primeiras pro
videncias para sua execu

ção. Hoje, o Conselho de
bateu apenas os aspectos
jurldlcos do problema, fa

zendo o sr. João Manga;
beira a Interpretação dos

artigos constitucionais em

que se baseia a j.nterven
ção.

sua

sília, cntrarão em greve. 'O movimento será

deflagrado logo após a realização das provas

parciais, em apôio a campanha de 1 têr�.

À
INSIGNE
CLASSE
MÉDICA

FLORIANóPOLIS, (DOMINGO), 29 DE JULHO DE 1962 _ EDIÇAO DE HOJE

•
A foto acima e da Es, Centenas, como esta. Iorum

ou estão sendo concrurcas.cola de Linha S:mta T�re
zlnha, no Munlcipio de Q •• i

lombo. que I) Govern:\dor
Celso Ramos fez censtrule
para atender as críançac.
em grande numero. que não
tinltam onde aprender es

.,.·'utieiros enslnamentes.

dentro de um programa

traçado na plataforma do

candidato hoje governarler.
O setor escolarização tem

shtu alvo das mais serias

atenções do sr. Celso Ha.
mos

B.ttI\StLIA, 28 (V. A.) -

Fontes ortcrets do Conselho
fiança. Nos doIs dias suose.

quentes, os lideres de par
tidos examinarão os proje
tos e, talvez no domingo,

,

u n c r o r rr
já se saiba se teremos um

governo mais forte ou vol
taremos à crise politica
com a queda do Gabinete.

te às medidas que soüctta ,

rê do Legislativo.
O resultado seria o mes-comentando a entrevista

concedida pelo sr. Brocha
do da Rocha, observam

mo: auscncja de governo e

nova crise. A diferença é

apenas a iniciativa. ae-

,nunclando, a responsabtlí ,

dade pelo que viesse a su

ceder caberia ao prjmeh-c ,

ministro. Para derrubá-lo,

que o chefe do governo
não renunciará em hipot.e
se alguma, mas será, pro
vavelmente, derrubado pe
lo Congresso que lhe pode
rá negar confiança quando
da apresentação do pedido
de poderes especiais e mar

cação do plebiscito.
-

o congresso terá que arcar

com ela.

Brasil ndo
reconhecerei

LIDERES

o sr. Brochado da Ro
cha, allás, já. afirmou ca

tesorrceraente que não re

nunciará, embora admíttn
do que possivelmente dei
xará. o cargo na, primeira
quinzena de agosto, por
vincular a sorte do Gabine-

BRASILIA, 28 - O Brasil
não reconhecerá, por en

quanto, a junta militar que
depôs o presidente Manuel
Prado, do Perú. Após"..O_
mar conhecimento da _".

tuecêc. em sua reuníao de

ontem, através de um reta.
tório do sr. Afonso Arruoa,

Na l\eallclade, o destino
do Gabinete do sr. Brecha;

do da Rocha não será. tra

çado durante "esforço" que

começa no próximo dia 6,
mas na semana que vem.

Terça-feira, os ítderea

perudertos estarão reonj
dos nesta capital, para
exame do problema da ce

dula uníca. Nessa oportu
nidade, é claro, tomarão
conhecimento da exigencla
do Conselho, embora ainda

sem melas para decidir
coísa alguma, de vez que
......$ mensagens solicitando
poderes não estão prontas. BERLIM, _ Caças sovíé

ttces desenvolveram esta

"DESI<iUAL PLANO DE
DESARMAMENTO RUSSO"

GENEBRA, 12 (V. A.) _

"Se os planos de desarma
menta propostos pela União
Soviética fossem íeveaos ii.
pratica, criariam desequ]
jtbr-lo, Insegurança e Iten
eões Inusitadas no mundo"
- declarou hoje Arlhur

Dean, dcegadu norte-ame,

l'içano ii Cp.ntc'r€;ncia 'do
Desnrnl:t'.Jnt."l1't"Oc

2 - os Est..?_dos Unidos e

seus altadcs retirariam to

das suas forças até seus

próprios temtcnos e qual
quer instalação militar que
nouvosser» construido con

juntamente para sua ocre
sa seria destruída;

Dcan trueou O segujnte
quadro de como ficaria a

estrutura da Corça militar
em 15 meses, ao final da
primeira fase do dosarrna
menta, se as proposições
sovreucas tossem

.

executa
das:

1 - todos Os meios de

lançamento de projeic s

nucleares e aviões não
pilotados, aviões militares
tripulados, nayios de Iluer
ra, submarinos e artilha·
ria seriam eliminados;

, 3 -.o nuejeo da cenect
·lIo.6�jJ'i..ttlt ijo··nmndó ff.
vre, representado pejas for-

t�id�sil�t:r�:s re��:clQEs=:�
através do Atlantico e do
Pacíflco como das reeiões
erncas, a distancias Que
oscilariam entre alguns a

multas milhares de quilo.
metros:

v .4. .- to�avia, .a u.nião So
vICtlCa nao. re�lrana suas

forças de lJlais longe Que a

zona da Alemanha O:i€n
ta.l até a URSS. Esta é uma

distancia de somente 64.0
km aprox!..mada.mente. A

União Sovietica obteria,

dy e o novo primeiro mL
nisll"O do Laos neutrn. �

principe· Suvanna Phum;1,
afirmaram que o futuro
de�se reino do Sudeste (ta

'j)pós anos de pesquisas. Sa\'ilon S. A. � Produtos Dietéticos e

F�·rinacêuticos. lança: SAVILO�f LECITINA (Lecitina de soja,
.pr"hicamente pura�98�;,.)
LECITINA é, atualmente. o mais efetivo agente no combate ao

excesso de colesterol sanguíneo.
"

Tal propriedade, da LECITINA. já f?i ampla, detida e inqllestio�
nàveJmente demonstrada pelos Drs. Sanford Byers, Ray Rosen

mann, Meyer Friedman e seus colaboradores de pesquisas em San

Francisco. EE, UU,

O próprio Dr. Lester Morrison afirma que a LECITINA é, hoje,
uma das armas mais poderosas no combate à arteriosclerose.

A Classê. Médica receberá, muito brevemente, visitas autorizadas

com amostras do produto e poderá dispor, a qualquer momento, de

ampla liter<1tura sôbre as pesquisas, estudos e trabalhos realizados,
bem como, sôbrc lOdos os resultados obtidos, estes, minuciosamente

documentados.

SAVILON S, A. deseja, assim, oferecer aos médicos um produto
que realmente atenda às necessidades do comb<1te à arteriosclerose"
c aos pacientes um produto que preencha os r�qllisitos médico- r

}erapêuticos para seus casas.

,�-,���----

o Gabinete resolveu cor-f

nuar na "posição de evpec
tativa até aquí mantida".
Na ocasião, o titular do

Itamaratí solicItou também

e obteve, autorização par-i
tratar da realização da con

rerêncía reg-ena. da FAD,
em novembro próximo r.c

Rio.

Cacas Sovieticos
1

Ativos em Berlimportanto, uma eecíswa
vantagem de tempo, de
movimento e de posição
sobre os Estados Unidos e Desconhecendo Os poderes manhã Intensa atividade
seus aliados. ;��c:::;'i�ãore�:�'!1��' m�� no céu berunense. Em mui

O delegado norte-amcrt- nirester-se pró ou contra, ���it��;��J���lé��O:P:::��:���.
cano ressaltou que o pode- nem encaminhar sorucões.
rio míhtar jR União sovíe, Na quinta-feira, os pro- sar am a carreira do som.

��:d;'���'I:�:(l���:�· �I��,!�!%��: d��t��*�� êt!"-rrt.�d·:�������sr��:�
re!(ião tel'l'ltorJal euresja, tragues pelos ministros ao fizeram trepidar os crísrcrs
tica, permaneceria em es- sr. Brochado da Rocha, e, de aeram Ocidental.
tado l·pratJcament.e Imcvej então, o Conselho decidira
e concentrado num ponto quais delas serão transror; Não se assinalou nennuri
de grande vantagem". Em madas em questão de con- acidente aéreo.
troca, o poderio militar
dos Estudos Unidos e de
seus aliados ficaria "radt,
calmente deslocado" e, no
caso das forças norte-ame
rl&analj, estas ficariam re�·

tringlda sao país. _ "E'
claro, cela cu, que as pro
postas sovietlcas não nos

conduzirão ao objetivo que
perseguimos de um 'mundo
seguro e pacifico."

Disse ainda que os casos
de gastrocnterite aumen
taram de maneira alar
mante nas ultimas sema
nas. devjdo prinCipalmente
à falta de cloro _ desinfe.
tante utlllzado pn:·a puri
ficar a agua do aqueduto.

MICHIGAN CITY, ru

diana, 28'� Quatro pessoas
� - ""'tres Uelas n1embros d.l
Pau-ulha Aéllea crvu, do
Brasil - saíram ilesas 0:1

tem de um desastre oco.v.s

do com o avião em que ·,ir.

javem, pouca antes de seu

.pouso no aeroporto mun..

cipal desta cidade. O piiOI"
do avião era William G
wooruff, de 29 anos capitao
da re�erva da l<úrça A·_.e I

e membro da Patrulha Ac.
rea Civil Munlq.pal.

WGodruff dec�arou quI.! U

"Piper Trl.Pacer" que fiiio
tava caiu numa corre!l'e
descendente e que sua ':00.:1
diante!ra· esquerda ct,OCO'l
com um cabo de ilUffiln<H';:\)
quando o aparelho busca0
fazer o pouso. 'O imp,wL,)
fez com que a roda se ;J '.'.

jetasse contra II fust>;"
gem, � " avião caiu bJ"1.l.'
camente, bateu no so:.:) �

c.apctou. O apare;ho, av:.r_

lIado em cinco mll doJar,'r,
fic'JU inteiramente destrui.
ri<,

Os três b:·asilelros .:;:;'0
integrantes de um grup:l d�
sete Que faz uma viagem
pelo Estado de Indiana, ma.�
seus nomes não fofam di
vulgados.

NICARÁGUA - O Chefe
do Govêrno da Nicani.tiu,J.
cJeclarou . que haverá elei
ções livres neste país, apc
sar das Interferências dos
comunistas e direit.lstas.
Em uma entrcvist:J. l\ im
prensa o Chefe elas Fàl'c,\s
Armadas .dis.�e que os úni.
cos intcrc:;�:ldoS em Inter
romper as eleições são os
castrlstas e seus amigos de
dentro e de fóra da Nica
rágua.

-0-
ALEXANDRIA _ O Prc-

[�incrnia está �illman�� '�li
�o�ula�ão infantil culJana

MIAMI, - Uma eplde- dizimando a popuiaçiio in.
mia de gastroenterite está fantll CUbi:ll1a, SêgUl;do no

ticias fidedignas chegada.·;
j a esta cidnde. Uma via

E d d I
jante, que chegou' ontem

xperiência e paz mun ia :;i�::�n:,��fO:;���,;'�':
p.�/AS�I��:���te 2�el1��' br��e:Oqiu: ��::::�a cip'�� dy. "Se no.<:sos esforços co ��h:l'ta��:;ar t���ada�ed1p���lllUns e dompromissos ilO"t

Ministerio da Saude cuba-

:ca;�:;ld:�teum o��::�: �� vessem fracassado no Li\Xi.
na. visando acabar com o

honra do primelrc.minist.ro
o futuro não apena.'l U,) m:J.l que ;á caUf;OU nllme_

laosiano na Crt.sa Branca.
Laos, mas de boa parte do

rosas vitl.�as. No Hospital
"Se obtlvflm�s �xl� no �:�:i�:· ���:o������ja ���

���U:�a s�n��;�r���ll!, Vi��Asia será uma experiênCI:l Laos, o futuro será mais Souvana ,comprometeu �t" jante _ estão se registrande paz mundial. brilhante declarou Kenne a fazer todo o possívei "p9.. do entre oito e dez mortes

J�I1I' ro hOJ'e na p2r'!lI'O'a ::p:�:e:c�:�r �Obe;:toa �:�:� dl�rl��tOl"mante, que pediuUllb II U U como disse v. exa., descan_ não fosse divulgada seu

RIO, - O Presidente GouJart viajará ho- sa";e P:ze:;er%���:.'�ue íl� �:��:, p:I�S�a:��s re��di:eg:�
je a bordo de wn "Caravelle" caom destino'" zemos em Genebra Iraca' mesma quadra ondé se

João P�ssôaJ onde participará de um congres- :1:�' ·saer�t���:� e!�:::;:i��: ;i��on��:PIl�:lal!Zap��s�n::��:
so de Ligas Camponesas. O Chefe da Nação riamente seria', disse o prln durante a seman.l passada,
permanecerá na Paraíba até segunda fcU'a, ci�e. sr. Dean Rusk, secr.�, ���10h���:va�a �a�1;::!�a�:retornando a Hrasl1ia terça feira. O lVllmslrú tário de Estado nort{ • .\m,�. numerosos caixões condu

da Guerra deverá integrar a comitiva pl'csi.. :�a�l��f:e�o hO�:ve�:�an�.:':;�
zindo os corpos das 'vIM-

dencial. tralisla do Laos princPJe

900 ml'l'o'pera'rl'nS-'�-I�' �::���a:�W;;:'a���:',,�'
ii nomica dos Estados Uni.

dos. ao Laos.

em greve amanha- O principe fez essa reve
. { lação d'poi' d, ,,, don "c.

• sado durante uma h.Jra

ROMA - Cêrca de 900 mil operárifts com o secretario de E3t:l.llo

metafúrgicos italianos anunciaram que de- :�te��:::a��o�;H'l��::"��:�
flagrarão greve de 24 horas n� prÓXIma se� Se auxi:io .serão discutiu·'),;

gunda feira, continuando assim a onda d0 �:��çaqu:ms�a��v::��o�:\�;
conflitos trabalhistas na Itália nos úi)timos Precisou que sha entreviSta ,t-----"----l
meses. Os sindicatos que representam os ope�· 1�����lc����e�!:a so���sa\!�rárioS da Iry.dústria privada decretaram a aplicação dos acordos Cl'

grev�, nW9grarem as negociações em que �::�:�e;ic:��:ea: L:�:al\
O Govêrno atuava C0lUO mediador. DOS querem aJJ;{eUlar.

sidente Gamma! Abdd
Nasser declarou nJ. Ale
xandria. que o Rei Saul.
haVia pago alguns cglpcios
para fomentar um levante

contra seu Govérno, porem
nosso povo é honrado, clis
se Nasser ... Ningucm vcn.

de sua homa por dinheiro.
Todos o.s que o recebCr<llH
vieram inf:)rmar-nos e se

negal'am a guarda.!10.
Outras 110tas na 5,
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FARÃO ANOS AMANHÃ

professor Joaquim Madeiro Nev.es

Aqueles qU€ f&(!m part-e de seu círculo de amizo
eles ou que 00 menos uma vez, tenham comporti.-Ir' .... _

do do suo grandiosa bondade e simpatia, oe, em espe_
çial à classe médico. ú efeméride de _amanhã é das
YhOis significativ.:.s visto que completo mais um na_

talício o nassó particular a!TlLf!ó dr,' Jó'aquim Medeiró

Neves, um,) des maióres culturas de nóssa terra.

Aqui " FI F lar i o n ó·p o I i s. tem,

�/o��:���€i��t��rf����ad�o������ín��t�3�f� �� �a��l�
êle denota um conhecimento irrep'rimível, a por de

um coraçõo bonissimo $,smpre voltado paro as boas

cau�as, m€r�c;c!o o afeto 'e odmiração, de todos sem

distinção mesmo [}Qrq{.re é de seu alVitre atender o

toc;los com o desvelo que lhe é peculiar. Hoje, nõo t�_
mos dúvidas, seró o nosso presada: conterrâneo ob,,,.
to de express!vas 'e inequívocos demonstrações d�

reQoziio, os (Juajs proz"rúsomente, nos assvciamos.
com os nossés mais calórósós cumprimenoós
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_ sr. Augusto Roberto Sou:;a Jaques
_ sra. EIi Tjbúrcio
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_ sr. João Roberto Sanford
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_ dra. Mari.a de Lourdes'Medeiros Vieira
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_ sr. Carlos Alberto Ca:npos
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JUIZO DE DIRE!TO DA
-.'ARA DOS F,!;ITOS DA
F.";7E"�DA PUBLICA E
ACIDENTES DO THABA
LHO DA COHARCA DE

FL@RIANOPOLIS,
EDITAL DE CtTAÇli.O COM
O PRAW DE 30 (TRINTA}

DIAS

o ooutor WALDEMI

RO C.\SCAES, l0.Juíz
SUbstituto da 11. Cir

cunscrição Judiciária
em exercício do cargo
de Juiz de Direito na

Vara dos Feitos da Fa
zcntta Publica e Acidim
tes do Trabalho da Co
lllarca de Flori:mópolis.
Capital do Estado de
Santa Catarina, a:l. for
ma da 1ti, etc.

Imli!ufo: de Apo:il.mladoria e

Pe"fôn dos Indmlr�ár1o�
DHEfrAOA EM !ANTA (f,TlP.I�A

'CImcorrãncia púbnci' H,o ES(!·1/62
A V ! S O

1 - FO<;r) saber aos interessados que no Di4rir)
Oficial do Estodôde 26 do corI-ente mês, foi publlco ,

d., (1 Editc( de Concorrência P�blica lem' epíqrcfe re,
ferente à -ncdtf.cocõ., dos ramais externos de cbosre.,
cimento de enercto elétrica e r-soecnvos entrados,
dos 50 blocos (100 unidodes restdeoctots) do Conjun_
to Rcoc:irlenl';ol do SOCn dos Limões.

2 _ A dccumenrocõ., técnico necessóric à. per.,
;,,'t8 coro-rertac-õo co obro o excecutor será torne;
ctdo ('("IS interessodcs mediante o pogomento de CrS.
500 00 (ouinh·;mtr:s cruzeiros). no Deleocc!o dêste

lnstítutn, à Proco Pereira e Oliveira - Edificio IPASE
2.� cndcrr no horórt-, dos 1_2 às 15 horas e onde po.,
derõo ser 'chtidos maiores esclàrecimentas

3 - O encerramento do citoda� concorrência

���:��;�.c�;rJ:_e��:i��nt�o�aoJ ��o��t�� �s o���
de 19"'2 no Delegacia acima mencionado.

Florianópolis, 27 de julho d-e 1962

Amaury Cobrol Neves
Delecr)do
29/7/62

FAZ SABER a todos que,
o presente edital de c!tagão
virem ou dele conh-ecimen
to tiverem, que por parte
de ANIBAL ALVARES CA
BHAL e sua mulher Da. E
DITH BAVASSO CABRAL

�::'�����t��aerrÚl"�;,;:!�:����
residentes e domiciliados Vence_Soe 2 casas sitg a rua! Servidão Franzoni,
em l;'ollta d::ts Canas, ne<-ta 23 Trotar o ruo Conselheiro Mafra 119 _ NestCl
Comarca, reque)'eram em

.

1 _ 8 _ 62
uma ação de usucapiãô o se __ �__ ' _

guinte imóvel: um terreno

cle configuração qllaclrilúte-
,ooin-,gula" rum 322,50

�o�
/"#ltrezentos e vinte t' doIs .,'/. _"... ",�'_.. ...

�n"!etros e cinC]uenta rcntí.�,.-: '.Ç'
_ li' �� (.....A

met:·os

qUoadrad�S) m2. si- t ..

•

; ':._.J.. -=-5-:· IDffituado no lugar "Ponta das

.�t
'-�- ..

�..::.. ..

; D i
Canas". dislrit.o de Cacheei � A. A
ra do Bom Je�\Is, neste mu..

., ....

L"- .
....:

nicipio e. conu\!·ca. com as
L..., 06'� II.'A_

seguintes confrontações: ASSUNTO E CARNE OU ASSUNTO É CARNE

�;tr:�l�te, ��1��1 !7,5�stl:��: E não ha como escapar. E ainda mais com tem _

de Ponta das Canas à La.
po reinan,te, nem produtos do Sadia, nem dê! Blume_

goinha; 'aI) Sul. oom 50,00
mts. extrema 'com pl"oprie·
dnde dos Re�u€l'entes,
Leste, 'com 114,00 mt 011dc
e}(trf!llla com Joa.qiüm Mar

tin!) da Silva. e. ao Oeste,
con:t 101.00 mts. extrema
com P"opt'Í�dades de Ma

noe) Leonn Sil"y. de Frede
rico Martins Neves, e de
Manoei Joii-o de Oliveira

Feita a justWcaçi'io da pos
se. foi a me."llUl. iuil<ada pro
cedente por �c_tltenç[\_ E pa
ra que Clie�!"lle ao ronhecj.
menta de todos. mandou ex

pedir o presente edital. que
sera fixado no lu�ar de ccs

tume e publicado na forma
da lei. D:1d0 e pa�s8do nes

ta cidade de Flori:lllóPolls,
ao:; quatro dias do lllê� de
junho elo ano d0 mil nove

centos e se�sel1ta e doi.:::.

Eu.EDISON DF. MOUR."

FERRO, Escrivão. subscre,

WALDEMIRO CASCAES,
1° Juiz Subst.

A Diretora do CLUBE DOZE DE AGOSTO comu_ .---------...
ico aos seus associacos que os mesas para o BaIle G{lS'T� DE CtFÉ1 ,Anievversário estarão o disposição o r'utir de sextr
ira próximo dia 27, Reservas na Secretario, MAo PEC� l,�_FÉ ZiTi' i

Atenciost:'lmente �
A DIRETORIA

Nado de nodo.
A carne: marchantes, açogueiros impondo.
Açougues fechados.
A carne 5-Empre foi assim
Quando falto. ainda é um problema, diz um a_

migo.
Dizem que é "froco" e por isso, pecamos acres_

centa. Nr) Rio, os donos de caso estão satisf-eitãs com

o carne de baleio

Aqui não temos.
'

Só ha tubqrões
Come de tubarão não s-e come.

[leve ser come envenenado.
Carne-de cavalo. só em face d9 desespero e na guer_
ra entãl) vai mesmo
Nõo estamos em guerra

De gato, só come"'; os que a comem pensando
s-er de coelho ou lebre como queiram.
0.2 maneiro quc, o coisa é mesmo de amargor.
E o peixe�
A lesfoda não permite pescar

Camarô� de sete ou set-enta barbos existe pouco,
mos com barbo de ouro

.

Cnrr'issimos por isso mesmo.
Hoje é domingo. •

Ho carne de porco. Um bom pernil ossada, fri_
tinha, pod� ser,

Bem Verdade é ql1e o assunto vai indo.
.

Ã guizo de converso mole poro boi dormir.
Eu escrevi boi?
Ê o assunto.

Obsediont�
Mos deu crônica.

E depois que o p-ente relê o Que escrev-e. lembro_
se daquela frase de Camilo em Demonio do Ouro o

qente sente o flagelo no a)ma, no carne e nos ossos".
Pudera não, I ..;
'A come, outro vês.

05S0,S de contrapezo! �.�......

��������� o � _

-_---«:."'--�-
'I1T1ra nossa Co,luna

T .rea.nba Santa Rttta. fino

3rna.0le1110 da sociedade cn

tartnense (Joinville) candi

data a Garota Radar da.

quela ci.d.ade que prticif)al�,
da 2.a Festa de Conrreter

nizru<ão � Sodedad� uata-, I
rrnense. quando !<!ra elf'lt:'t.

Miss ll.lu.Jal' de Santa C.t IItarrna 1962,
!

',' Oito de Dezembro Casamenlo de Tânia Araújo
* Reunião Dançanfe "Top Setf, .

,---
.

-O:LO «e deze.nubro. u

centeeeré o casamento ca
bonita Tânia De: Valle A

ruujo, com o Tenente da

FAB, Euclides de Souza 8"r

ros Ato Religtosu será na

Igreja de StO Antônio e .'1

reccocãc J"vavell11"<!nte no

Quel:ênc:a 'palace Hotel.

de Agosto, será destaca-te

nesta coluna.

Hoje no Musical, terem-e

um "ShOW! com J.osé or,
laudo, eartaa: da TV-Pap,
lista _ '''Menina Moça",
"Sómente Tu', dois su-es

ses do referido cantor.
-c-C'rcutaudo em órbita·flt·
rianopcjítana, in �raciosà
Vera Simões Pires .aetnna
dos Estudantes Cientificas
de Cachoera do Sul, aeO!l�.

panhada de ..sua Sra. m.i8
D. Natalia Simq� Pir.e;l, Na
"Floriacap" estão faz"!T!rlo
turismo ,amanhã viajarão
para Curitiba -Hóspedes
do RoYal HotiL

o Tenente Taltibio Del

Valle y Araújo e a senl)J_

rita Marilia Medeiros,
tão u,sando "argolas"

no dedo direito

"Quatro noites, d-::ntro r_e

uma noite", uma p-omo�:-lo
desta C:l'un'l, (>!31 b�nefió3

do Hospital S:lllta Catarina
de Reabilitação":"" Uma "J"

nlerlcana", uma "cubana",

-No Cassino d{)s Oficiais da
Base Aérip -registramos u

ma reunião da!>.;,:, nte "tO])

set"-ab!i!hanta�::. pela n'

Questra da Rádio biarip d3

Manhã.O casal comandar.
te Marc,elo Bandeira l\.1ah

r-ecepcionou.

uma "espanhola' e uma

brasileira. Felizmente �o..

nheci todas e o "shaw" v,ti

acontecer

A cronista social Alick

K:)stakis. da Ultima H)r�

de São Paulo - deu um'!.

circulada 'em Madrid -- e

nos informou que o Bnsl'r
é muito conhecido la fora
- nâo se faal mais em <:c

bras e em índios - !ute
boi e cinema, assunto 'lo

momento nos círculos euro,

peus. Nossa p3lítica. ganhOU
-Notamos o jov,em Mil manchetes e paginas int�'.

ton Simone Pereira de Sá.., ra�. Norma Benguel, é :1,),
Paulo dando "shaw" -- tíclas nj)s jornais italia'l1l)s.
"Ma �egão" -Cha cha eha Garrincha é tão popul,{r
trvist e etc .. acpmpanhado aqui.
da menina moça Paula Ban

-Brotos & brotinhos de.;
xa'_.am as chuvas e o vento

de lado, participando da

referida reunião que est�.
va muito bôa. O capitão A'�.
relino F"'��eira, o "Mes�re

Cerimónia". .d

A�trid - Muitas noviô:i-
des .

Hoi e, no Lux Hotel t,':! r e.
mos um coou te Em come

mcraçàn ao 6.° entve-sàro

(1:1 Hora do Despertan»-.
cnacâo de :Dakir Penao (I.

O Coral de F;roianópü."s.
dia 15 de agaste, novam- •

te no Teatro "Alva -o -í e

Carvalho" - dia 18 eru

Blumenau.

• * "

Maria tHelen� xava-eo.

menina moça de .rotnvu.c

andando na "Plurfacap" �

regressara hoje.

A morena Virgínia Mar�a
cerne.ro. debutante do 13::1i
te d ove-ruma de 61, rara o

seu "Debut", na Cidade de

Joinville.

o conhecido pistonista
Osval, que dirigiu gran'l€'s
orquestras em Curitiba, 2�

de tara hoje, nu Mu'i.cal !3�r.

�'l.ra participar do "sho\\"',

"

O deputado federal .J':)1.

quim Ra..'11os. é candidatlJ

forte a ree'eição, na me.'"

ma Carle:ra, já que nao )0.
de disputar a de Senad l!,

por ser irmão dJ governa·
dor Celso Ramos,

Teremos no dia dois de

setemb:o, a Festa da SWEA

TER" com inicio marcado

para às 21 horas, no Insti

tuto Yásigy. A Professora e

Diretora Sra, Joy Lyncp,
adiantou que será eleIta

Miss YázIgy. Posso afirnnr

que a esco'hida, terá como

prêmiO uma viagem a PÓ"
to .l\legre, visitando, e In�'.
tituto Y<l.,lgy. naqueia Ci

dade.

Entrará em órbita as Ga.
rotas Radar - Laguna, 'l'U

barão, BJurrtenau, rta:,lJ,
Rio do. Sul, JOinvi!!e, Ar..�8

ranguá, Imbituba, FloriA.

nópolis, LajeS, Jêlaçab� 'oe

outros,.deira Maia ,e Maria Lu�;;a
Ganzo .- Marcos Bande� l'a

Maia e Katla Pereira O'j A elegRnte Reg'na perêi...
veira, tambem fize:-am Q 1'a Ol'veira. semnre aC'2,,1 Na AA, BB., hoje e anl9'

mesmo 'IJaqlleJine". mu lO panhada do S2U "'ove" Ro nhã, ExposiÇão dú M�,',fts

comentada com o seu b�. drigo d'Eça Neves. não qu:- Decorativas, prõ Campani�.l
bonito vestid9 .. ,seu pente. 'leram nada em 00 "twl,t". Nacional do Cancero
ado foi destacado.

Quft:'tanistas do I.D. \j .

�•. J' prcl}10ven.do para hoje, Er.
ciais - p"O�l'amil que la:l contra dos Éstudant'es
çarei na Rádio GuarlJ.i:í
proxlma sexta fe:ra, às 23

Melodias e Relações

COlina._

horas.

O Sr. Luiz Batt!stot::\
candidato a deputado f,',

de:al esa vlsitahdo !JS tI"l
nici.�)la; catl'll'Í.nenses. \

MEU PENSAMENTO: Tt'J.

felicidade é a minha fe]Jc'.
dade.

, ,Procedente da Europa,
chegaram à BrusQue o Cf· Por hoje é só - mult)s

° bordado mais boniio de ssal Roland rCarmem) Re. fofócas nas cosinhas
uma debutante do C'ube �2 naux e filhas Maria Luiza e Tchau ..

MUSICAL--BAR
PARA UM BOM PASSA TEMP-e COM SUA FAMILIA - REUNIOE.'i SOCIAIS

DANÇANTES COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS - CHA

D�lLNTES - ETC.

ANDM TERREO DO ROYAL HOTEL - Tel. 2515. (PortarIa)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�8 dias de draordináriaG
comemorações em '1tlS clo

proporcionados os ja +radicionai�
élesCon+oç que esta soo, geroá de

�.

ANIVERSARIO

dâ.oridmtJ
38 cnJ2eiros em oada �236 eruzeiroo de cnnpras
380 " 2.:;&0 " "

3&Jo " 2.3.800 " I

38.000 " 238.000 " 'J "

usufrue-
especial de aniversário, adquirindo tudo

,

a prazo, em

10 PAGAM�NTOS,
SEM ENTRADA E
SEM AUMElVTO !

POR l�gO V. CANIIA O F;;EgENTf

'riO
nO 8(lÍve'{já

Professor Angelo 'Ribeiro

Na noite de ontem os hu

bitantes de Florianópolis e

que habitualmente são for

çados a usar do,; transpor
tes coletivos que servem à
nossa cidade, por certo fi

caram admirados do aumen

to que foi ou esta para ser

concedido às cmprêsas que

exploram tais serviços.

I
ambos dentro do mesmo a- Falou-se num estudo ou

no. somam 65% (sessenta e exame das escritas das rtr
cinco por cento), das tabe mas concessionárias dos
las vigorantes em dezembro transportes coletivos antes
do ano findo. Isto represen da concessão do aumento
ta uma média mensal de, pretendido. Embora tal tra
aproximadamente, �',3%, is baltio ao nosso ver de na

to é, quast dez por cento ao _ da possa valer pois as fir
mes. Terá a autoridade res mas apresentarão, natural-
ponsávej por tal elevação mente. razões várias e Indis
absurda das tarifas de nos- cutívets para justlflcar
sos transportes coletivos ve qualquer dúvida que esta
rlficado o que estamos mos ou aquela escrita pudesse
trunco? Terá essa mesma errar quanto aos lucros ouMesmo que nada bouves

se sido concedido em janer,
ro do ano em curso às rere
ridas concessionárias desses

serviços ( e foi lhe conce

dldo 25% para que I' � ditas

empresas aumentassem os

salários de seus emprega
dos), o aumento ora em te

la, considerando se o quanto

deverá custar uma passa
gem nas linhas circulares
toes 11,20). será da ordem
de 40% (quarenta por cen

to), o que, para nós que

diariamente somos força
aos a usar duas ou mais vê

'ses tais trunsccrtes. e one

'r060 e bastante pesado para
as nossas já deficitárias CGn

dícões econômicas.
.

Tal aumento, somado ao

anteriormente concedido,

. tido de pôr um paradeiro ,elàs altas das utilidades. Por
��:se�t��Z�:a��::��a co:r ba� l�

tante cuidado cousideran-

prejulzos que por ventura

ocorressem, oevenémo, nós,
deveria o povo que verda
deiramente e v servido e o

onerado pelas empresas
que nos servem, ter conn- ..
cimento das conclusões d�
tais vistorias.

do-se, antes de tudo, o au

mento anteriormente ccn

cedido.
Nós já

:;uge�i
'os em ou

tro trabalho que o povo, par
te díretament interessada
na questão,' everia parti
cipar dos debates através
de uma comissão para êsse
fim convocada. Parece-nos

que tal não se deu ... E o au

menta aí está, Não seria o

caso, uma vez que as em

presas conceeeíonértes se

julgam prejudicadas com

as atuais tarifas, antes da
concessão de novos aumen

tos, ser aberta nova concor

rêncta para a exploração
de tais serviços? E' sabido
que uma dessas empresas
fazendo concorrência a sI
mesma mantêm um servtco
de auto lotação com um pre
co ínrertor ao cobrado por
seus ônibus. Se isto. é poso
sível porque não o é a manu

tenção das tarifas anterio
resv Aqui fica a pergunta

.",irianóPolis, 27 de ju
lho leu'.lfJ62.

autoridade simplesmente se

louvado no que foi pedido
pelas empresas Que, natu

ralmente, aduzirlam às
sua rejnvídícacões razões

múltiplas e indiscutíveis?
De qualquer modo o aumen

to em questão vem ferir a

economia popular mormen

te por ser o segundo aumen

to concedido de um mesmo

exercí-cio financeiro e cu

ja soma vai além dos 50%.

PARTICIPAÇÃO
Adriano Pires do Raquel Zari Matias

Silveira da Stlvetrc
Têm a satisfação de participar ós pessoas de suas re.,

loções o nascimento de suo primogênito VIVIANE

CRISTINA, ocorrido no dia 24 de julho, no Coso de

Saúde Seio Sebosttõo

-RA'DIO PATRULHA: SOCORRO
POilCIAL DE URG�H(lA TfL. 1911

--r.iStiiilio Bra�f.Etla�C!� IInidos
APRENDA INGLÊS

Método muito eficiente ministrado por Profes;
sôres rspeÔalizados

Curso inten�iva. \.
Aulas espeCiais para crtcncos.ç
Prêco ao alcance de. todos as bolsos.
Assc'1urc o seu (fomltllo do Inglês. fozen�o des;

de já, a sua mol'ril'ulo no 6.0 andar do Ed. Zchio.

Dever·se-ia levar em con

ta, ainda, Que o trabalho
soverneaientet na esfera
federal está. sendo no sen-

MADEIREIRA DAL PAL SIA
Assembléia Geral Exlrilord!riária

deim S��I �oOnfv�/���� �:J r��nn��;� ;�io�!!:�bl�fo ���
rol Extroardinoria a recltzcrcse ós 9 hs. do dia 1 B

(doze) de Agôsto próximo vindouro, na suo sede So;
cial, sito á ruo Irmãos Picai li - no cidade de Tcn,
gará Santo Catarina a fim de deliberarem sôbre a

seguinte ORDEM DO DIA:
o) Proposto de aumento de Capital social e con;
seqcente alteração de estatutos sociais.
b) Outros assuntos de interesse da SOCiedade
Jaraguá, 26 de Julho de 1962

A DIRETORIA
29 -7

CASA - VENDE-SE
Uma coso no Estreito recem construido, com o

area de 87 m2. Sob solo cbitóvel. Medindo 60 m?,
qnrcqe Trator na loja CLALJ defronte- o CORREIO
DO ESTREITO,

.,

Obras: dos (iE5�
'vão; �começar

O Governador Celso Ra obra em cujo andamento o

mos estare. hoje, na pro. atual Governo põe todo o

peru ctdade do vale do ít a seu empenho.
jaí. E' digno de registro o

fato de que a presença do

primeiro mandatário barrt

g " erde marcará o mícto

�da construção slmultânca

de dois gropos escolares. na

Já' não estivesse o cnete

do Executivo cercado {I:\

estima de todo o povo blu·

menauense, a v.agem que

hoje emprende. por si se.

já serviria para significar
o quanto o sr. Celso Ramos
se tnieressa pela soluçao
dos problemas da cidade
centenária.

cidade de Blumenau: du

GarCl':' e da Ponta AgU{If,.
'I'ambéi., auspiciosa e a

visita que o sr. Celso Ramos
fará à Usina de Palmeira,

Dr.- flávio 41�erlo �e Amortm
;

. I,

ADVOGAQQ ,-

Procuro quadros de
CASTAGNETTA. VISCONTI, GUIGNARD e

PANGETTI, PORTINARI. Favor escrever a Sr. K.

Soíeler. Caixa Postal. 4.719 - �io de Janeiro, dcn;

do detalhes (se é óleo. gauache, aquarela). tamanho

e prêço

ATENÇÃO, "

CURSO VIEIRA DE PREPARATÓRIOS

ADMISSÃO Ai) GINÁSIO E BÁSICO

- VESTIBULARES - CONCURSOS -

Rua GQrci� N°� 260
BALNEARIO - ESTREITO

27. 28 29 1°

oe

..

SIST!�A iiE ORGANIZAÇÃO 'MECAII

ZADA DE PAti.ü1EHTIIS M FUIICIO
NALISMO

Foi aprovado pelo Sr

Celso Ramos o contrato de

locação(de serviços foi c:;·

tre o Estado de Santa Cata ctve rses orgãos para o c,

rina e a firma de Telas S ."'� erosamento com os novos t

_ gmprêsa de Orgar.:ZJ.- balhos;
cão, para o "planejamento'
e orientação da "implan ,

tacão" do sistema de Orga
nteecêo Mecanizada do Pa

gamento dos Servidores c:
vis e Mihtares do Estado.

Os senvrcos de "cnentacao
e Planejamento" constst ,s

rão em assistência técn.ca
que a Tt>los dará aos €,1('

mentes encanregadcs nu e,

xecucêo propriamente ena

dos "Serviços de Mecaniza,
cão e Concrõle" abrangendo
1) A orientação de todo o çâe tem vigência de 1°

Pessoal, que formará o $F_ junho a 31 de dezembro.

REI-MARCAS E PATENTES

. Registro de marcas, patentes de invencão, nomes co.

merciais, títulos de estabelecimento, insiçnuts, frases d
11ropagallda e marcas de exportação.

I
_

I Rua Tenenle Sílvetra, 29 -. 10 andar -
! sala 8 - (altos da Casa Nair - Floria-
I ,

l-I ' nopo IS,

O'timo Negócio sem Capita�
PELO REEMBOLSO POSTAL

Precisa-se de agentes para vendas de cos

ras e linhos. pelo sistema de rêernbolso postal,

missão. Cortas poro:

"A CIDADE DOS AVIAMENTOS"

Cotxo Postol, 10.02'i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O'ESTADO, o mais ontigo diório de Sonto Cctorfno
------,---- ----------_ --- --_- ---

Plorlunópotts -- 2tl/'1,G2

��__�oto Central de C-ompras D,eparlamenlo Central e Compras
.'� Concorrência Pública N" 11-01-64 Edital de Concorrência Pública N" 13-06-59

� ::.1 ,•.J; cada resma de 500 folhas

"3. .e BB ou 110 gramas por me.

trc quadrado, em fardo

����g ���ie)ca:a'2.���r�:��; ou
t.o:r!"..;11 fi resmas, Un1�ade - resma

, N.1zar.; Quantidade - 40
.

. ��� � II - ESTlPULAÇOES
(fone' I

" "::'lA, PU- Os interessados deverão
; L-J segum apresentar os documentos

mencionados a seguir.
1. _ Proposta, seladas

,jJNCOR, ambas as vias com Cr$ ...

�. ��� �eT:�� ::t��:��Çã�
') e saúde de Cr$ 10,00, por

rõlhe, em envelope fecha•.

_,clflte ou a. do e lacrado, contendo:

te 1� qua.l!. a) Designação do nome

e enderece da firma pro
ponmte;
b) esneciüceção, a mais

detalhada possível, Inclu
sive marca, do material
que se propõem fornecer;
c) prêÇo unitário e glo•

bal com a explicação de
que estão ou não incluidas
as despesas de impôstos
taxas, fretes, carrentos, se

guros, etc;

-co, :for

..,úmetros
.os em cada
'olhas BB ou

"n.etro aua

laia, cal
.. ..cote) de

• 6 resmas

cae, Quanti'"

-e ou a.
, qual'-

'.,), for"
-netecs

(i) condições e prazo de
entrega do materIal no

local indicado: DEPAR·

aces-Alemão
fluentemente uma dessas lin

, ,"s?
_

'ma de nossas novos classes
je julho e primeido de 0_

.. _:_. l . ANDAR (prédio da Con_

,�paratório '

';nente

....'----- -----

�are·se Ilara O F"luro
tes de terras, pequenas chácaras e órea'i
ios em

URREIROS
:"I YP,IRANGA, onde está situado o Grupo

�',ressodos poderão' diriqir_se diretamente
')RIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

'.
"'lo Julio Malinil
":chmidt, 14 - Sobrado - Fone -

olis.
,:NICOS ADMINISTRATIVOS
çÁO E REORGANIZAÇÃO
�E SERViÇOS
I.HEIRO MAFRA - 160

SANTA CATARINA

a-se
;CRITóRIO. TRTAR COM O

- 3496

JEN(ÃO

TAMENTO CENTRAL Dl!;

COMPRAS, Praça Lauro

Muller, 2 - Fpolis, ou lu
gar, onde será procedido o

exame de recebimento; pe
lo mesmo designado.

.

e) oectaracãc de conhe-,

cimento e submissáo as
normas deste EditOl.i e da

Legislação referente a con,
eorrencia.
NOTA: serão recusados

os materiais com cunen
sões e outras característi
cas aquém das especuiea
cões, o �ue.ocasionará exi

gência de subatituiçáo, rc ,

tirada urgente, 'chamamen

to do segundo colocado

exigência da diferénça de
preço pelo faitoso cauçac

futura suspensão do regts
tro de. fornecedor, etc.

2 _ Na parte externa do

envelope contenedor da

proposta deverão constar

os seguintes dizeres: CON

CORRÊNCIA PUBLICA N°

11 07 64, (Aqutsiçào de p?-.

pel para ,-9. jmprensa Oficial
do Estado)

3 _ E;,_' envelope separa
do conten ...o os dizeres

do Inciso anterior, além do

termo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados

encerrar-se-ãc os documel'.

Gar�iil

.. sou. MAIS PEI'lFEITA 00 BRASIl.

Dr. Acáâo Genbaldi
S. Tniaqo

ADVOGADO
Escritô"io especializado ,'I')

A��l��ti��;a!,�:b\1�!sta�en�
imóveiS. Ode"us fisc:ts
Rua Fc'i!"'c S::innidt, 14 --

1.0 am!ar- };'O:1C::;: 2511

'i!2lS.

�., Rvr'o" R>m"IÍt�
CMN1CA tm CltlANÇi\:;
Cun�ll\hi::jo: Pela manh:�
110 HO�Ili!al �GC Caridade"

'A lar'le, 1l'J cUllsultório
das l!j.�O II!;. às 17,30 hs.

tos compr obatoríos de

identidade e idoneidade:
a) certidão de Registro

na Junta Comercial ou

Diário Oficial que tenha

publicado o documento de

consunução.
b) atestado de toonetce

de passado por Banco ou

uuas firmas de comprova
da idoneidade comercial;
c) prova de qultaçàn com

as Fazendas Estadual, Ft.
cera r e Munícipal ;
dt procuraçao, se tór o

�:��n�:St�dadoa p��::e��;
a aoermra das propostas.

4 _ Os documentos aci
ma (ou parte dêle�) pode.
rão ser substituídos pero

Registro da lirma no De

partamento Oencrat dt.

Compras do Estado de San

ta Catarina.

5 - A3 propostas deverão

ser apresentadag em duas

vias, cem a ruonca UOS

proponeutea em tudas as

paginas, seladas na forma

do ítem 1, deste Título.

6-- Os envercces. con

tendo propostas ou docu

mentos deverão ser entre

gues no oepareemeutc
central de Compras, a Pra

ca Laura Muller, nv 2 tro
;'e 3410), ate às 14 horas do

dia 20 de Agôsto de 1962.

mediante recibo em que

se mencionara data e hora

do recebimento, assinado
por funcionaria do D. C. C.

7 _ As propostas seJáo
abertas: às quinze horas do

dia f 20/8/62, por fun·

cionarios designados pelo
Pr.esidente do D. C. C. e na

presença dos proponentes
ou seus representantes le.

gais.

c) melhores condições de

pagamento.
2 - Em igualda<:àe de

condições será dada prefe
rência a firma estabeleci
da no Estado.

3 - Em caso de absoluta

igualdade de propostas, s<.

rá sorteado o vencedor;
4 - A Concorrência po

derá ser anulada, uma vez

que tenha 'sido preterida
formalidade expressamen
te exigjda pelas referidas
L-eis e a omissão importe
em prejuizo aos concor

rentes, ao Estado ou à me.

ralidade da Concorência.
5 - A Comissão Julga

dora reserva-se o direito de
anular a Concorrência ca�

so as propostas apresen.ta
das não correspondam aos

interêsses do Estado.

Fjorianõpolis, em 11

de julho de 1962.

(Hermes Justino Patrir.
nova ) _, Presidente.

Aulas,de

Malemática

o Departamento Centra!

de. Compras (D C. C.), de
conformidade com o art ..

11 ítem III, do Regula
mento aprovado pelo De.
creto SF-25-08------61/382,
torna público que fará rea

lizar, no dia 23 de agôsto
de 1.962, na sua se

de, à Praça Louro Muller,
na 2, (fone 3410), CON

CORRE:NCIA PUBLICA, nas

condições seguintes.

1- OBJ:3TO DA

CONCORRENCIA

AQUISIÇãO

I _ Placa, para veiculas

dc uso oerucutar. cor are,

ranjcco, com ínecnção do

numero e nome lia munlcí

pio em preto, Urtld... de -

Par. Quantidade - 5.000

II _ Placa, para velou

los de ajuguél. ::61' ver

melha, com inscrição do

número e nome do muntc,

pio em branco, Unidade -

Par, Qu:-,ntidade 2.000.

III _ Placa, para veícu

los oficial, cor branco, com

tnecricão em prêto Unida

de _- par, Quantidade -

1.000.

IV _ Placa, para motoci

cleta' cor alaranjado com

inscriçáo em preto - Uni

dade - Um, Quantidade -

�.OOO

V _ Plaqueta, indicativa
do ano de 1963, cor ama

relo, com inscrição em pre

to, para veículos de uso

partkular, Unidade - Um,
Quancidade - 20.000

VI - Plaqueta, 'indicati
va, do ano de HJ63,
fundo verde, in�crição em

cor branco, para V2!.CUJ03

de aluguel ,Unidade -

Um, Quantidade -

20.000.

VII _ Plaqueta, indjcati

tjdade 1.500.

x __ Parafuso, de ferro

zincado com porca, medir.

do 10mm de _comprimento
e 3 mm de diàmetro, Unida

de - Milheiro, Quantidade.
_300.
XI _ Parafuso, de ferro

polido com porca, medindo

20mm de comprimento e

5mm de diâmetro, Unidade
_ MilheIro, Quantidade -

15,
XII _ Matriz, para uso

em alicate, de afixaçáo do

chumbo.lacre, para o ano

de 1963, Unidade - Um,1

Quantidade - 250.

XIII - Alicate, especial,
para colocação de chum

bo-lacre, Unidade - Um

_ Quantidade - 50.

Os materiais acim:l. espe

cificados deverão obedecer

normas estabelecidas no

Decreto-Lei NO 3.651, de 24
- 9 1911 (Código Nacional
do Trânsito) e Leis conípre
mentares.

II � ESTIPULAÇõES

Os Interessados- deverão

apresentar os documentos
mencionados a seguir.

1 - Proposta, se.adas
ambas as vias com Cr'S .

12.00 de selo Estadual e

rr.ais a Taxa de Educação e

s::túde de CrS 10.00, por
Ióihn, em envelope fecha

co e iacrecc contendo;
a) Designação do nome

e endereço da firma pro

ponente:

I) ef.pecjfk".çã::> a ma ,,;

data.nada p:,,�sivel, inclu

sive marca, do material

que se propõem fornecer

c) preço unitário e gtc
bat, cem a expt.cação de
que es tao ou núo íncnndas
as despesas de Impô tos,

taxas, fretes, carret.os, se

gurus. etc.:
d) conotçóes e prazo de

entoega do material, no

local Indicado: Departa
mento Central de Compras
Praça Laura Muller, 2 -

Nesta, onde serà procedido
o exame de recebimento;
e) declaração de conhe

cimento e submissáo às

normas dêste Edital e da

Legislação referente a

Concorréncias.

NOTA:: Selão recusados
os mate:'iais com dimen

sões e oucl'as caracterist·.
(,a", a quem das especifica
çües, o que ocasionará exi

gência de SUbsLit'..lição, re

tírada . urgente, chama

mento urgente do segundo
colocado, exigência da dife
rença de preço pelo falte.
so, caução futura, suspen
sáo do registro de fornece

dor, etc.
2 - Na parte externa do

envelope contenedor da

proposta deverão constar

tendo propostas ou docu

mentos, deverão ser entre

gues no Departamento cen

trai de Compras, à Praça
Laura Muller, n. 2 (fone .

3410), até às 14 horas do
dia 23 de agôsto de 1962,
mediante recibo, em que
e e moneícnará data e hera
do recebimento, assinado

por funcionárlfJS do D,C.C.

7 _ As propostas serão

abertas. as 15 horas do

mesmo d!a 23 de agosto de

62 pOl: funcionário design:-.
dos pejo Presidente do

D. C . C. c na presença dos

proponentes ou seus repre
sentantes legais.

a � acertos os envelo

pes, cada um dos mteree

-ados tem " direito de

apôr a sua rúoríca nas

folhas de propostas dos

demais concorrentes.

9 - As propostas (modê
lo UOl, à venda na rmprer ,
sa (>ficlal do Estado), de
vedo obedecer às condi

côes eatabelecídas neste

Ed;ta!, nas Instruções cons

tantes do verso das mes

mas bem como às extgên
cías do Decreto na SF ..-

25-(18------61/382, de 1961 e

demais disposições Esta

duais e Federais sobre
Concorrências.

II - JULGAMENTO

1 - Pela Comissão Julga
dera, postertormente, se

rá declarado vencedor o

proponente que oferecer:
a) menor preço, consi

derando-se descontos, bo

nificnções jmpõstos, despe
sas e outras vantagens;
bl melhores condições de

entrega;
c) melhores condições

de pagamento.
2 - Em igualdade dp.

ccnctcões, será dada pre.
rcréncta a firma e .tacete
clcla no Estado.

3 - Em caso de absolu
ta igualdade de propostas,
será sorteado o vencedor.

4 - A concorrôncja po
derá ser anulada, uma

vez que tenha sido preteri
da formalidade expres
samente exigida pelas re

feridas Leis e a omissão

Impor-te em prej uljo aos

concorrentes ao Estado ou

a moralidade da Concor-
rêncta.

5 - A Comissão Julgad·.·
ra reserva-se o direito de

anular a
_ Ocncorrêêncía, . ca

50 as propostas apresen
tadas não corespondam
aos interesses dq Estado.

Florianópolis, em 17 de
Julho de. 1962,
(Hermes Justino Patría

nova) - Presidente

Dl SAlIiUE:' FONSECA
CIRURGIÁO_DENTISTA

Preparo de çav�.dades pelo oito velocidade,
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Radioiogia Dentária
CIRURGIA E PRO'TESE "UCO_FACIAL
Consultório: Ruo JerànImo Coelho 16 _._

lo andar - Fone 2225
Exclusivamente horas morcadas

--�'._-"-----

ADlJOGADOS
os seguirHes dizeres: CON-

ADVOGADOS:CORRÊ.i'K:IA ::�LICA NO j
DR, HEUO PEIXOTO.

�:rí�� �ar�aqu�����c����� OR. MOACYR PEREIRA

de veículos.) :�����!�C��v��.IA.k�os-;'t����r��� �e���:��de ;t�1
dO� �n�:d�nve��pe ��e�:� c..!UESToES TRABALHISTAS '--

•

do inciso anterior além do OI'YEL e CRIMINAL

termo DOCUMENTOS, em
R:ua Felipe Schmidt no. 37 - 20. Andor - Sola.

camctp.res bem destacados
encerrar-se ão os docu

ment.os comprobatórios de

ielentidade e idoneidade:
a) certidáo ele RegHro

na Junta Comercial' ou

Dhi.i·io Oficial Que ter.ha

pubjicado o documento de

constituição;
b) atestado de idoncidr.

ele, passado por Banco ou

duas firmas de comprova·
da jdoneidade comercial;
c) prova de quitação

com as .Jazendas Estadual,
Federal e Municipal;
d) procuração, se for o

caso, passado a pessoa rE'.

presentante do prôponen
te à abertura das propos
tas,
4 - Os documentos ac'.

ma (ou parte deles) pode
ráo ser subestituidos peló
Registro da firma no De

partamento Central de

Compras do 'E�tado de
Santa Catarina.

5 - As propostas deve·
rão ser apresentadas em

duas vias, com -a rubrica
dos pr��onelltes em to�s
as pagmas, seladas na
forma do ítem 1, deste Tí
tulo.

S - Os env�lopes,

OLH().S",�(HjtvIOÓs'·- NARIZ
_ ._ "e/;;fuÁ�'GÃNTA _

op�rqçõe�:.lóQs��A��{G.OALA� ;Q_r p;o�;ss�
,

'

/. '()jODE'RNO •

'

EQUIPP de OTORRIND (único no Copilor)
po,o exame'de OUVUlOS; "NMjlZ" e-

.' GARGANTA'
'

Refrator :BA�,Ct:t:.8: LOMa po:ro'" receifo
" de ÓC�,LÓS

Trotamento, dós SINUSITEi pC;, ULIRASOM
Dr. �U�RREIRo d.CI FONSÊCt\

COf.IS,UL_'Ffs_... �E�A ...MAN�Ã 'E:' D/ �ARl1t

,�.�':i:;:��:ljB.t;�l,ft:r1�b;ta;d�;3,��t�!,�\: ,j:�g

29-7-62

Con!"\lltú!i(): Rua Nunes Para a'unos das 4 series cio
l\Ja:ch:n:lrr, '1 _'1.0 andar _._ rurso Ginasial.

engradomento dos móveis t('lchll'c 2786. Rua: Machado ele Assis, 74

":rancisco Tolentino, 34 n",it'';'nt"ia: Hua Padre ESTREITO.

8 _ Aberios os envelo

pesl caria um dos inLeres·

sadus tem o direito de. a •

por a sua rúbnca na� fo·

lhas de propostas dos de· va, para uso' em carro 0-

Dr. "'almor ",omer mais concorrentes. ficial do Servic:.o Público

"" :/1. 9 _ As propostas (mo- Estadual, em fundo ve::de

d #f e vermelho, com inscrição
--' �:!�s�OIÔf�1:�nd:":lad:l- em prelo, do Serviçu Publ'.

deverão obedecer as con. co Federal. em fundo ver-

UN':a·�,I.,""'nnaald"d.:ela",,�.'.',W•••U.lada.·ll.? dlções estabelecidas neste de·mar com inscrição em

.. .. 1'" ...

Edital, nas instruções cons· preto e do Serviço Publico

Universidade do Bi'asll
tantes do verso das mel. Municipal, em fundo ala

Ex lntemo por concu:so da
mas bem como às exi�ên- ranjado, com ins,cr!çàO em

Mat€rn;dade Escolar .32�- cias do Decreto n.o SF _ pr�to, com Inscl'lçao em

''''.:'rfAS'O EM UM ANOl viço do Prof. Oct.av!o f? �

2tJ-08----S1;382, de Hl61. e"_ p�r�, - Unidade - Um,

"",",i.:�1 ; �OMISSÃO DURANTE, ,O ANO dq,;tlcs L,ma Exjnle:'rIQ demais dispos'ições Esta· Q'Iitidade:_- 2.000'1 b

:. ;i�{j'ri����RSOS ; ��sp�;��li�A.�eE.�.��r��a R�� duais : �ederais, sóbre
com I�6�l!el�e ded�â:��r�:

_ :
.. L\, f'JrOHSSORES de Janeiro. Médico do H J.

ConcorrenClas.
Unidade - Um, Quantida·

� 'pAtfLOGItAFIA ��:'��d��çC�l�l.d��:I�S d;o�:�<!:J,' l!! - Julgamento deI�o�OArame, em rôlO de

•
nc'i mais modern�s processos peda� PARTOS _ QPERA(,:ofo;;i 1 _ Pela Comissão Jul- :�r��e;�os�!!.c�o�e P��:n�i���

�'o com maquinas novos �o�����sD:EMS�����\! ;:d���ial�c:�erí�;::��e; s� caçáo, no chassis da carro-

pelo: . cerla. Unidade _ rôio Quan
>J.ICTOR FERREIRA DA SILVA método psk 'lrofil:ttico proponente que oferecer:

DIURNOS E NOTURNOS Ccnsultório: Rua Joao P::'i' a) Me.nor preço. conSl

. '�',s(:rição a Ruo Dr. Fulvio Aducci on.
to n. 10 - das 16,00 <is derando-se descontos bo

• 748 _ 10 andor 18,00 horas. ALemle '!:)!;1 niOcações impostos, despe·
•

FLORIANÓPOLIS �;;;s marc;'���êf!C��le��.\I= sa�le ��;�:Sre:ant������õcs
General BiUCllcuurt" 101. de entrega;

..
;/

l\oma, 63 - Telefone 27�6. 29-7

B------------ ------------_.

CLlNICA SANTA CATARINA

Clínica Geral
, DOénças Nervosas e Menlais
Aiígu�tià - Complexos _:_ Ataques _ Mariios

Problemático Afetivo e�sexual.
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia

Insulinoterapia ,- Cardío%olorapia � Sonoterapia
Psicoterapia.

Dlreçõo dos Psiquiótras -

DR PERCY JOÃO' DE BORBA
DR' JOSE TAVARES IRACEMA

CoNr���Â�ND!:�IOa� �� ���ADE
Endereço: Avenida Mouro Ramos 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 - 53

DR. eLO'YIS DIAS DE !lttíA
(UNICA ME'DI(A

Estomago intestinos, figado e vias biliares·.
ConsultórIo: '

Ruo Jeronimo Coêlho n-O I B
Residência:

. •

Rua: Felipe Schmidt, 38
Diàriamente dos 15 às 18 horas
Atende dos 8 às 10,30 horas no Hospital de Ccridade

._------,-
"

ORo MARIO GENTIL COSTA
MÉDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLINICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇÃO NA CLlNICA PROF

OPERA' f'l��S��I�\g?PI��ISD�rf���I�N�POLlS
HORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 horas

Pelo manhã, hora marcado. inclusive aos sábados
CONSULTORIO L_ R��lif:�esi���r� 15 - Conj. 203
EDIFICIO PARTHENON

./

PARTICULARES
Aulas Particulares de PORTUGUÉS - L6TI,M

- HISTóRIA - FRANCOS - PSICOLOGIA - fi_
LOSOfiA.

Professor: 'Victorino Secco.
Av. R,io �ranco, 7.9 tjé?to

,;,

. \",:�, .!i:;. ;:� ::,.;,;.��',i�;�::t-:��::\,:}���"<':·\ii.: ;:.j)'''''_�:''�

AULAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CI��I�ÂS cartazes �o àia
CÍlie !lAO JOSE

oeniro Fone: 3GUi
ás 10 hs ,

MATINADA

TIN TAN - aosne Arenas - ..� •

EM

06 TRES MOSQUITEIROS E MElO

Mexlscope zastmancotor

osnsura ate 5 anos

-BAIJI05-
em. GLOSIA

Estreito
às 2 hs.

James Stewart
June Aliyson cm.

MUSICA E' LAGtUMAs
Tecnicolorás lY2 hs.

James Stewart
june Ailyson em:

l\IUS1CA E LA'GRIMAS

Censura atê 5 anos

ã.s4'/.r,-7e s ns.
Alan Ladd
Dolores M1cha.cls em.

A SENDA DO' O'DlO
Cinem.aScope..TecWcalor
Censura até 14 anos

'recercoicr
Censura até 5 anos

ás 33'" - 7 - 9 hs.

Montgomery ClIft

Ellzabeth Taylor em:

DE REPENTE, NO ULTL'\fO VERJ\O
Censura até 13 anos

Cba. DlPEBni
Estrelto

ás 2�� hs.

Cille llln John Payne
Arleen Whelan em:

Centro
ás 2 -4-7 - sns. LEGlAO DOS 'DESAPARECIDOS

Censura até 10 anosMichael Cralg
aeünoa Lee em:

és 8 hs.o VAU DAS J\oIlL MONTANHAS
-jsastmanõoicr

Censura até 5 anos

Yvcs BrnlnvUle
�a�cale Audret em,

UM PASSO EM FALSO

Cme HOlY James Stewart
June Aliyson ém .

MUSICA E' LAGRIMAS
Tecnicolor

censura até 18 anos

CENTRO FONE 3435
ás 2 hs.

John Payne
Arleen Whelan em:

I,EGIAO DOS DESAPARECIDOS
Censura até 10 anos

Chie LUA (S JOIél
ás 7'12 hs. ás 2 hs.

1 - James Stewart Alec Gumess em:

June Allyson em:

MUSICA E LA'GRIl\[AS
Tecnicolor

O ESTRANHO CASO DO CONDE

ás 7 e 9 hs.

John Payne
Arleen Whelan em: '---

Jack Pmance

Anita Ekberg cm:

: .

CONFLITO INTlMO
�I';Y�

Censura até 18 anos

. _ '_ _ G,_$em!Bcope � ..

LEGlAO DOS DESAPARECIDOS

Censura até 14 anos
,

Anotações Parlamentares
(Continuação da ao págf- pcteblsta, foram. arcabusa- $olidarledade� entendendo

na) dos. Esse nosso colega - que o respoD&âvel direto era

'penúrío não fez a acusa frisou - estava sendo ca o governador Amaral Peí-

çâc c lá não apareceu. Ab- çado pela intemperança do xoto.

solvida Oiga, fêz vêr ii. mes delegado Imparato -& seus O llder oustávo espace
ma e seu., irmãos. a nccest asseclas. O dnema era- me- ma protesta contra essa a

dade de cessarem qualquer tar, para não morrer". cusecão, Deplora os ecce,

animosidade contae 'rene, Um deputado aparteia teclment.os de Caxias, bem

ria, Não sabia se, na Càma que, 8 UDN teve ocasião da como a aÇãp de lmparato,
ra, havia quem não se tI- designar uma comissão ps. mas "não bávla a mais ml

vesse envolvido em Situação ra se entender com Feio, nlma rc.sponsabUidade do

semelhante à de' Tenórlo ponderando-lhe a necessi- 'governador do Estado_ Este

em Caxias, 1!:le próprio, Flõ dade de retirar Impabl.to- lhe comunicara que Tenórlo

res, se vira metido, em Uru de Caxias. E o sr. Barcelos poderia ficar tranquIlO
guaiana, numa luta titâni disse que não era passivei, quanto a sua segurança,
ca contra um amigo. A 29 mas ia conversar a respeito porque o Govêrno e a Poli

de agóst.o, Tenório ia falar com o governador do Esta cla estavam vigIlantes, O

na Associação Comercial do. governador considerava pon

caxlen�(>, Terminada a reu O sr, Mauricio Joppert to de honra garanti-lo" ..

nIão, êle e seus acompa- observava que o UDN man Flõres conclue: "Quando
nhantes, como o prefeito, dou a Te.nÓrlo sua plena vejo um colega perseguido

(> cercado em sua :residên
cia, presto-lhe a minha 50

lldarledade na hora da des·

graça".
Supunha-se que o inci

dente se encerraria. Entre.
tanto, se Amaral Peixoto
determinava. providências,
Barcelos Feio não as execu

tava,. buscando quebrar a

resistêocia. e esfriar o prea
tiglo local de Tenórlo,

Discutia-se. e votava-se,
nessa'ocasião, a lei orça
mentárla. Mas, no dia 3, ln
nama-se novamente o ple
nário, quando se soube que
o delegado Rachid havia pe
netrado na casa de Tenó

rio, com o prQPÕSlto de rea

IIzar a busca policial, E, en
tão, Nerêu Ramos, da. pre

sidência, fez uma comunica

ção aos deputlVios presen
te'!;, Narra (IS a,êontecimeO"
tós sôbre que o imprensá
ca;loca publicava abundan
te reportagem: No dia an

terior, quando abria a ses

são noturna, recebera, por
lntennédlo dum jornalista,
secret.ãrlo do "O Dia", a

comunicação que lhe mano

dara Tenórlo, de que par.
tira de Niwroi para Caxias

duas camlonetes com e

lementos da Fôrça publica,
devidamente annados, cer�

cando a sua casa, para que

se procedesse II. uma dili-

'.gencia.

soda cáustica
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gatlva, nihilis'll e cíntce cio DemOCráti� 2
Alemã,

I'art� úa diante dos problemas da 36S"c dos estudantes recu�a�
li U vida. A pesquisa demoscõ- ram qualSQuer negoclaçOCs

pica de AUenbach mO-I com a Alemanha comente-

Aleman� dificou, profundamente, êa t:á.
!I te preconéetto.
11 78% dos estudantes acre iSóbre o pr6blema da reu

_ ditln'lIiBl B& �téDei8 ee DU� da. Alemanha. 35%
O ESTUDANTE ALEMAO E uma Idéia para a qual vale deelar�ram não ser poeeí.

1\ PQLI'flCA sacrtncar a própria. 'rid&. 'reI tsrna!s a rewUfk:a.çio
da. por meios pacif1c08, 3% a.

Professor Dr, Her- creditaram ne reunificação
mann M, Goergen 35% dêsses 18% cjtaram dentro de cinco anos, 10%

I tais idéias: "Hberdade," dentro de dez anos, enquan
Na hIstória politica mo- "humanismo" e "dignIdade to 29% acharam impossível

derna da Alemanha os ee, da pessoa humana". a üxecêo de uma data da

tudantes ocupam um [ugar 6% dos 78 classificaram reunificaçh.:_
de destaque. Frequentemente expressamente Q -demccra Em suas reopostas sôbre
eram êíes advogados da li ela" o nosso -eesüé poliU- IIDcllnaçõe6' parUdâ.r1as. ••

be.rdade pclitfca, porque sa co" e a "luta contra o co- 45'% eooccrceram com a.

bla.m que ciência e pesqul munlsme" ld.éla,s de supre. uni.io CrlstãOeroocrátat-"
ea, ensino e debate só são mo valor.' I 13� com o Partido 8PÇia�
possiveis em regimes que 22% votaram em favor ta. e '10% CO,In o parUdo ,Li
cultfvam a LJbe�dade CO�O da religiao cristã e dos Ide beral-Democrata.

.

el�m,e�to essencial da Vida
ais religiosos eril geral. 6% Ap:aiaram a pollt1ca de

publica. Os estudantes sem eSCOlheram" a Alemanha" Adena,uer 58%, enquanto
pl'e conqwstaram ce�to e A Pátriá" idelais" dignos. 15'70 diScordara.m, 590/" plei
prestigio e o apolo das Dias Não obstante, 22% de to tearâm em. favor da Doces

saSI porque foram conside·, dos Os consultados nao he- sidade de. fõrças armadas
rados capa�es de ,superar bltaram em declarar que da República Federal, en

Os preconceitos, de Julgar e 'não existem idêias de tão quanto 27% advogam a sua
de aprecia� as �ausas de

alto valor, capazes de exi- aboUção,

:::l�a t�::�c�� �õr �� gi�em.� sacrUicio da pró- E' permitido, com restrl-

questôes do futuro em ter prIa v" a. ções, a conclusão, de que

mos objetivos. SenslbiUdad: Não ooe pode cl�sslncar os os es1;.udante,s a.em�s par

na colocação dos problema. e,studante� alemaes de apo tlclpem da v,ida poh.tica do

e ,franqueza na exposição lltlcoS,; pOIS outra parte da seu povo com. interesse e

dos motivos e dos argumen-
pesqmsa revela,. que 69% regularidade. Certo é o do

tos distingiram os estudan.
dos estudantes Icem um jor minio do tema. atual e até

tes, quando participavam �al diário,. provando com sensacional.

da vida politica.
ISto o seu mtercsse poHtlc�. Entretanto, revelam lI.lI

I Quanto aos debates poh· cUras também, que a. juven

ju:�;t�U�f1Ci:��,tr:r�ra�� !�co:' 7f;��U ���st:!�:��n�: !�:;::t���i��:nosC�:I�
de pedagogo alemão Edu- discutam problemas da po cismo, porém construtivo"
ard Spranger, hOje com 8' litica exterior c0!U os sew objetivo e sem

demagogia���o:st��:::e�ed:o�!�e�ava :le::ti�� a��:n��oblemas ::: ��t�I:�Og,!r�:e��o��:
1949 os melhores e os mai; A diferenca. nestas per� ciso em maténa politica. até
sérios de sua vida de pro. centagens é resultado da. tal ponto, que nos primei.
fessor e. educador. atualidade mais 01-1 menos ros anos de rearmunento

O Instituto Demoscó Ico acentuad� dOS, problemu alemão dentro do sistema

de Allenbach realizou
p
rre

em questao. E: por exem- defensivo da OTAN, foram

centemente pesquisas a res
pio, bastant� expressiva a os estudantes o:: mais fer-

::�ie da, ati:ude dos estu �:.t:u�\:�Dd�:t��u�a� :�:�sosP:�;�::OS��t�U;1
tõcs :oc�a��:e���icas�u: núncio. do presldcnt,e syng Neste sentido estão evoluln

sultou uma Imagem esplri-
man Rhee, da Corea do do os estudantcs alemães,

tuaJ bem eai'acterizada do
Sul.

.

ronfrontando se com a. rca.

estudante alemã de lloje.
De outr? la.do c pOuco ex lidade deplocratjca, apelan

Quero primeiro �ratar de
presslva a .vontade de ol'l- do o ideal básico da Llber'

su;: InCltin;ções _:Olitlcas. :;i����: e:b�:ViS�;�b��::x1���ci: =�n�: �:::I:�
inte:�� �O��I::' r�e�lasrea� tes estrangeir�s, o que a. crescmte à estrutura

POli-Iram' penas 1 % a Ho dos consul tlca. do seu povo.
. , tados fazem, às vêzes, oij Quanto a êste aspecto,

50%, que discutem 'rc- com precária regularidade. os estudantes da França., da
quentemente assuntos paU Quanto aos problemas Inglaterra e dos Estados
tlcos, 41%;às vezes enquaJll relacionados com a dlv.lsão Unidos pouca" dlferenca a.
to 9% confessaram a sua do mundo cm dois blocos. presentam. Parece até a a

I
completa abstenção em ma� 50% dos estudante:; opina titude cética em matéria

terl� politica. ram cm favor de algumas politica uma consequência
Nao raras vezes ouviu·se conéessões por parte do da .moderna sociedade In

n:. Aleman11a fi apinho o:; Govêrno Federal Alc!1l�o dnstrr'ãtc aas condições in

��tt��l�l�àil�;'I�II�tuadt�t���u��� ���'n�C��Ci:I����a��ll��p��; ::r:�������: �;�l��l�at\;�:c;�\
-�- F 36} $' - - ;�ê ;- HêH: - Mi ..... iJitt':�

;\ .. w t·M+stf·�'''Y*r·''-N·'"T'� ..ü. __���i.:�) ..�__ �.!L""::.,,,,;""'·ii'im"':::"_

l.IMA - O Parlamento
peruano não mais sei-á
Instalado conforme era

prevista, A Informação on-"
crer foi dada pelo Presi

dente da Juntas prepara
tórias da Câmara e do Se

nado. Por outro lado anun

ctou-se extra-oficialmente
que o Presidente Manoel
Prado seria pôsto em liber

dade nas próximas horas.

-O-
RlO _ Está sendo aguar

dado no Ria em principios

de agôsto o Sr. Felipe Rer
rera, Presidente do Ba�
Intel americano de Desen
volvimento. O Sr. Herrera
uíúímará documentações
referentes a empréstimos
aos pequenos egttcuuures
de Minas Gerais,

-0-
ARO� - A Argélia

continua a beira da guerra
civil tendo o chefe rebelde
gembéla ordenado um dos
seus partidárIos que as
suma o, comando das rõrçes

rlv.a\.i., chefiadas pelo 00-

veeno prov1$Órl0, Bembéla

a(!.vertlu que conta com 40

mil homens bem armados
para assumir o poder na
ArgéUa.

-0-
BRAStLlA _ O Primeiro

Mlnis�o Brochado da Ro

cha deverá viajar no pró
xlmo dia 2 de agõsto para
Porte Alegre. Em seu re

tórno no dia 6 passará por
São Pa�lo, onde compare
cerá a urna...homenagem ao

grupo que produziu o fil
me o pagador de proraea
sas, recentemente laureado
com a "Palma de Ouro"
em Cannes,

-0-

SAO PAULO - Já con-,
ctutdc e devera ser subme
tido ao Governador pau
lista nos próximos dias o

plano de habitação, que
faz parte do segundo plano
de ação do oovêrnc Carva
lho Pinto, A informação
foi dada hoje por elemento
integrante- do grupo de

planejamento do eovêmc
do Estado.

-0-

TóQUIO - 20 mil casas

foram inundadas em con

sequência das inundações
ocasionada spor um tufão
que açoitou a região cen

trai do 'Japão. Centenas de

famílias ficaram ao desa

brigo, As ínuneecões des

trulram também cêrca das

19 pontes.
-0-

RIO _ Os orgãos técni
cos da COFAP já ecnctur
rarn seus estudos sóbre o

tabelamento' da carne, do

leite e de cinema. 'rats es

tudos já se encontram em

poder do Ministro da Agri
cultura, para a devida

aprovaçilo.

QUINTA pAGINA
_-_'_. -_._-� .._----

especialmente produzida para qualquer
, '

dos 4 Modelos da

y:::::> ESFEROGRÁFICA' .

\.._)01I1p�

..� ....,'�",�TE� m,. 'L2����\
• Preso .xcePcj�na,,".nfe har.tct:"Cr$ 60,-
• Rigoroso cOlltrôl. Je qualiJaJe Je caJa pesa
• Escrita perfeira J. 70.000 palavras
• 'Ji;,ta_u.ddMJd.� iMdwitJe
paMz. <Autua .. azJ,� e 1k.Ide..

EXIJA A SUA CARGA NA
EM B A L A G E M '0 R I G I N A L

EDITAL
LANÇAMENTO DE IMPOSTOS' DE INDUSTRIAE PROFISSOES, LICENÇA E. TAXAS RELATIVAS

SOBRE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
INDUSTRIAIS E PROFISSIONAIS

•

, De ordem do Senhor Diretor do Departamento
da Fazenda e de acôrdo com o estabelecido n ortt
go n.o 974. § 1.0 e 2.0 da Lei n,o 246 de 15 � NO:vembro de 19�5" (Codigo .Municipol). ficam notifi_
cados, os contnbulnh::s dos lmpôstos e taxas acima
mencionados a apresentarem a êste Departament'o
até o di� �O de Setembro. a declaroçõo do movím��
to Econom1co, de ocôrdo com os vendas realizadas
entre 1.0 de J<..Ilho de 1961 o 30 de Junho do ano em
curso,

,

O for",lulorio flOro a referido dec\oroçãa pode..

� ser p�ocurodo neste Departamento, que o (omece_
ra gr?tu,ltamente, o falto de declaraçõo, sujeitará 'OS
contribuIntes 00 lançamento ex.Oficio acrescido dQ
multa de '00%, de. acôrdo com o Lei n.o 465 de 28

��o ��;�r��age....}. ��0:.!6�!.jcada no Diório Oficial

Departamento do Fozenda do Prefeitura Muni
c1pa\ de Florianópolis; em, 18 de Julho de 1962

-

Maria Rocha
•

Chefe de Secção e Fisc, Lançamentos

EDITAL.",., .. ".:.
IMPOSTOS. INDUSTRIA E PROFISSOES IMPOStO
DE LICENÇA, ATOS DE ECONOMIA, pllBLICIDADE

AFERiÇÃO DE PESOS E MEDIDAS E TAXA DE
•

LIMPEZA PUBLICA
3,. TRIt\ESTRE DE 1962

De ordem d� S.r. Diretor d� Departomento do
Fazenda; torno publico que durante o corrente mês
se procederá nêste Departamento, o cobranço de Im�
postos e taxas acima menciandos.

Findo o prozo acima, os aludidos impôstos e to.'
xos serõa cobrados acrescidos da multo de 20%

Prefeitura Municipal de Florianópolis, 24' de
Julho de 1962., �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'ri

pítaí. Enquanto isso, o P".Il,
la Ramos irá a Blumenau.

que De

Ia estarão 'p�,�lli' fY...udo os

dois representantes de Plo
rtanópclls. Pau a Rumo e

onde dará combate ao Pa '.

meiras, e o Carlos Renaux
receberá em sua casa a vi-

sita do Barroso, de Itaj.ti,
oescancande na primeir-a
rodada o ülimpico de Bh ••

Atlético, C composta de 7

rodadas, em turno e r. t.'ln

DOI estando com ('U JnLC10

marcado para d!a 5 de, n

gosto próximo.
Na primeira rodada. J

Atlético enfrentar:'! ao rut,
sandú de B/USQ1H\ cm .c-to

que sere travado nesta C":\

A tabela da segunda. Z'1_

na está assim eonstttuírlá:

Dia 5 de agosto

-------J Maury Borget

Nérinho. o destocodo médio volante que militou
no Paulo �amot;,pelo qual se sagrou Campeõo Este;
dUCJI de Futebol vem de ser contratado o Comerciório
p('lo Alm:rante Barroso de Jtajoí O passe do "coloreei
cusfàu oos cofres dp clube borrosisto a importância de
Cr§400_000,OO, osstm dístíburdos: Cem mil cruzeiros
cota f�xo, pala _() cotejo de hoje entre os Quas esqua�
dras, lsto é Barroso e Com'erciÓrio. Renda total de
uma partidã em Criciuma entre as mesmos equipes
uma part'du CTt Criciumo entre as mesmas equipes'
em favor do clubr criciumense. E, finalmente, Cr$. :
200.000,00 em dinheiro "vivo" a ser desembolsado
pelos mentor,-s barrosistas. Como se pode nótor, uma
soma apreciável dispenderá o Barroso nesta tronsa_
çõo

.

Foi o Almirc.nte Barroso a primeira equipe o con

tratar reforçvs do futebol de Criciuma integr antes
.P.'i do Próspero � t �\·Ino. Guinho, Velho, Ranuldo e

Edval forum os -d'lr-:-s que se transferiram pana o

futebol itajoi", ro foi o vez do médio valan_
te. Netinho. Caf'; ve, à dir-ctoria borrasisto traba_
lho. pois sabe (lU'" 'cril árduo o caminhada dos clu_
bes visando o "pos. aporte" para a fase semifinal do
Estadual ':

A comitivo do Mardl ia Dias deixou ontoem a

cidade d(' Itojaí, rumando em ônibus especial para
o cidade de Poronoguó, via Curitiba onde na tarde
de hoj'e, dará combate 00 elenco do'Rio Bronco em

comemoração O pa<::sagem ne mais um oniversári;:' diJ
Cidade portuária. Os portões serão franqueados ao

públiç-o devf'ndo I"l Morcllio Dias receber o importÁn

goo��o��� ��Ed�;g,g�d��v�e�,S�I�� �;����.,r��:i�Z� f '

legação. J
As declaracões d!? Hélio Rosa à imprensa fo_ J

ram desonimodoros. Afirmou o treinador da equipe
d ..... tricolor do €<.tréla solitária de que o Paula Ramos
nõo contratará nenhum refôrço paro o componho do
estadual. Umo lá"tlmo se isso espelhar o pensamento
do diretoria pauloíne. Ninpuém desconhece que 'J

clube da e',trêla solit,_)ria necessito de reforços, ondill
O loteral direito os extremas e o centro aV<;lnte são os

pOSições frágeis do equipe.

A diretoria do Olímpico, seQundo noticiário chI'>

Qoda de Blumcnou mudou de idéio ei desejo contra ..

tor crlauns reforco� poro os disputas do certame esta...

dual 'Vários jogadores do Vesto Verde, Guarani A..
mazonas estã ..... nas cogitações do clube olvi_rubro.
Porém. os mIJntores do clube do Baixado võo aguar_
dar o final do certame pois terão que decidir o segun_
do voa0 ('om'Q Guarany, !toupova Norte.

Sôr('l"1l (> ... �f! 'Conhecer a segundo colo_

�):·.odo é que' a di:é:J21liLI do Ollmpico pódera entrar em

"o:çõo.

Carlos Renaux x aarrne

Atlético x PalS'andü
Palmeiras x Palha Ramos

Dia 12 de Agosto
Barroso x Olimpico
Paula Ramos x certos

Renaux
Palmalras x Atlético

IDia 19 de Al<J ao
Paisandú x Palmeiras

onmprco 'X Paula narms

Atlético x Barroso

Diíl 26 de A�osto
Carias Rennu» x Olimpl,r.,o

Barroso x Paisandú

Paula Ramos x Atlético

Dia 2 de Setembro
. .Paula -Ramos :I: Barroso.

Paisandú X C. Renaux

oumprco, x Palmeiras
Atlêt1co x Olímpico
Paisandú x Paula Ramos âo

Palmeiras x Carlos Re ,

Dia lG de Setembro
Barroso x Palmeiras

A quarta zona também já Videirense x cacederense
foi elaborada, em suas duas Chave "B": eemoeãc de

chaves. Pela chave "A" a Joaçaba x Campeão de C�i3.

primeira rodada, com inicio

para 5 de agosto, esta '.l3'

sim elaborada:

Botafogo de Canolnhas lC

Vice campeão de Porto trn..

pecó
Vice campeão de Chape'

có x Vice campeão de JOIl,

çaba.
Está faltando sõmenee a

tabela da terceira zona.

Brevemente daremos na

íntegra as tabc.as das zonas

4 e 5 e possivelmente. c :1..

so esteja pronta, a ela -c-.

Campeão de Porto tjníão x

Santa Cruz de Canotnhas
Pela cneve "B",

Guarani de L:1.jes x FIa,
mengo de Curitibanos cetra zona.

Carlos Renaux.oc Aueuco _

Dois Combales Entre BrasHeiros e Ar·

Prefeilo Paulila Autorizou

São Paulo, 28 (V A) -

O prefeito sr. Prestes Mala

autoriZou a abertura de

concorrência pubilCo. para

a aquiSição de 117 banl'os

de seis lugares e 83 de qua,
tro lugares para o ginasi'J
do Estado 11Jlnicipal dI) pa. --- - --

caembu. Esses bancos, com

capacidade para 1.284 res

soas, substituirão as atuais

poltronas de rJngue, que �ão

feitas de material conside'
rado menos adequado e

fragU.

I

Orge nizada
.

a Tabela do Certame
d,Af:':�:�":�,,����l:'��.:

da S e 9 u n d a Z o ne
�:�'!"'����;:ftd�'CLU:ji:�ba

bela do ce: teme Co;;a::Jual. Pela quinta zona: prlrn=I
referente a três zonas. A ra rodada, também dia 5 <i�

segunda zona a que chama agosto:
mais de pcrtu a -ncôes Chave '''A' Vasco da :l.'

do público e jl o da cz, ma x Juventus

pltal do Estada,

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

O;impico x Paísandú

Taça da Europa de 62 Será a genlinos: Tílulos dos Leves e Médios
Mais (oncorr�da: 32 Participantes ��e::���:;���;� P�e::StCO;ot��;�t� d�ra��:�;1
Segundo noticias chega, Taça da Europa de rutecci de Boxe anunciou que nes Sebastião Nascimento. O

das de Madri, a prôxlma baterá todos os recordes de" te ano serão disputados, nes outro. Será disputado "O

concorrência, com 32 par ta capital! os tttu.os SU!:l dia 28 de setembro, ent,'1}

, ttcípantes. A primeira foi mericanos de boxe das .;8- os campeões F�rid S,,'im

disputada na temporada tegcrtas l-eves e medias. argentino, e Fe'ipe camuet

195.'6 com 16 equipes, na O primeiro será realtzaco ro, brasileiro, da categoria

seguinte figuraram 29 e::t- no dia 18 de agosto. 'entre dos pesos medias.

gora o número é de 32. E", Jaime Gtne, argentino, cam
terão ausentes apenas três ---------�

países, que são a recaícttran

te União Soviética, a IslãlL

dia, que carece de catego

Cougnho Com
Fome de Gol: fêz
Cinco Conlra o XV
o "ccnter" Coutinho, re·

serva de Vavá na últin.\il.

Copa do MundQ, numa ,de.
monstração de que ja se ria, e o Pais de Oales, que

prepara para SelO o coma" não disputa prcpriamer.te
dant.e do escréte nacional um campeonato de Liga.

que em 66, na Inglaterra, Nas )sete Taças anteriores

tentará o tricampeonato, a Espanha foi representad::l.
teve, há dias. atuação so por cinco equipes, sendo o

berba no jôgo em qu� o. Real Madrid em tôdas as

Santos goleou o XV de Nc.. sete o Barcelona em duas

o A�lético de Madrid, ó A·

'"",
vembro, por 5x1. O iaroto
"co.ored" foi o artilheiro do

.encontro, tendo conslgnajo
todo� os Lentos do quadro
v�o!'Qnc um:'!. vl"z-rn::lls

deixou de contar caIU Pc,e'

....

tlét1co de Bilbão e o Se,,;·

1'a em uma.

Zillon no (arlaz
A equipe do Carlos .�..;.

naux de Brusque entrou no

pareo para a contrataçt!.o
de Zilton pertencente ao Co

mercial'io de Cricluma.. ,li.
cessão do jogador ao trii!Q

lar brusquense s-eria por .>:11

préstimo para esta tempo,
rada.

As negOciações já fOT"'l.. n

iniciadas, esperando__se lima

conclusão a !Qualquer mo.

mento.

Sab(··e que o Barroso e o

Mardlio Dias, ambos dz

Itaj aí. t�bém se mO}stram

interessados em Zílton.

ALUGA-SE

QUARTOS -
Com ou sen pensão. N'\

1'U3 Jerõnlmo Ooelho, 23.

x x X

O pon�ro Dlonel que
m!lltou em várias equipes

Reformas no Pacaembú da "pltal do ',tado. "t,

420.000,00, e a reforma das ;e f:�:!��;' �:��opa:���:s
�e���� laterais do gradil in. nado a Timbó. onde se eo-

Serão �olocadas gradss f�c:\�a ;;1��:ldO e::á �:!�:�
�i�O:J:d: c��� ���:o,�o�.)· pretendido pelo Olímpico.

x x x

Botafogo e Santa Cruz 'ia

rão os dois representantps
de Canolnhas ao certame

estadual Que está com . .;eu

Inicio pre'(lsto sagrou.se·
campeão Invicto.

x x x

Carlos Re"naux e MarcÍJio
Dias estavam com compr.)

No mesmo despacho, o

prefeito autorizou a repél,ra·

ção· parcial do piso de 01<'.

deira da quadra do glna.
sio, Orçada em CrS ..

-------.- o

ATENÇÃO!
Vendem_se móveis prêço de ocasião.

leiro _ Balcão - Barz'inho etc.

Av. Rio Bronco, 76.

11�'�>-�!!·�!�·��.ãO e ,onserva.ão d••aln".
�m tod .. o E5t3t:O

\:Ftltne�� 't'l�clu�dQ,�G � i.�1I�: fi!je 24 ·13
I

. : ,

.' :.- _ �"'q tÃNÓPOL1,9< : .,
.'

PELO PROGUSSO Df

<ANTA CA�ARIN...

1'0 SITO.

ESPOkTIVO

1
Transferido de quarta feira última devi

do ás chuvas, será efetuado, esta tarde, tendo
'POr local o estádio da rua Bocaiuva, o primei
"0 jôgo da "melhor de três" entre P...��lético e

Figueirense, cujo objetivo é colocar em forma

o vice-campeão para a disputa do Campeona
to Catarinense de Futebol de 1962, cujo ir(·

I cio está marcado para o próximo' domingo. No

\choque desta tarde, bem como no de. 4. feir:

I próxima, deverão treinar vários elementos

. com que o tricolor espera contra para a dispu

I ta do ce!lltame em referência, entre êles Ro
I

naldo Pereréca e Sergio, pertencentes ao seu

adversário de hoje.
Um bom encontro que o público não

deve perder hoje á tarde no campo da Praia

I de_Fóra.
'

A dIretoria da Aesocteçêo missa assentados 'Para o

dos Cronistas Esportivos M próximo dia 5 de agosto em .

Santa Catarina voltara a Itaja.i. Porem, como a Fc.

se reunir na mnnt..â de a ôeracãc Catartnense de

manhã. onde diversos .•s- Futebol determinou àquela
suntos estarão sendo debati data para a abertura «c

certame estadual o pré.ro
ficou autcmáucamente

transferido "stnc-ne''.

x , x

Blumenau foi a cidade
campeã do desfile das de
legações, vindo em segundo
lugar Brusque. No eueu>,
mo também Blumenau vcn

ceu com 204 pontos, tendo
Fpolls se classificado �

em

segundo iug'ar com 203 pon
tos, No tênis feminino Join.
ville 1"i o campeã- seguido
de Blumenau.

dos. A reuntâo está nxuua

pura às 9.00 horas -em S'Ja

séde provIsória. à rua FeH·

Pf\ Schmídt, nltos da C1n.
feltaria Chiquinho.

x x x

Os extremas Perereca e

Ronaldo poderão envergar a

camisa do Atlético no arms

toso marcado para a tarde

de hoje, no estádio da Fe

ôerecêo caeertnense de F�·

tebol. Como se sabe os doir

jogadores deverão ser con

tratados a titulo de rf>..

rorccs para a temporadc do ,.._--�----

.,tadual, brevemente Arruda Saloméiniciar.

Visado Pe1lo
Urussanga
Entrando em contacto, 0:1

tem, com o professor Edg:it
Arruda Salomé, a nossa re

portagem soube do inlerês
se do Urussanga, da cidade
do mesmo nome. pe;o con

curso d<> preparador tiSICO
da seleção de ouro de Sa:t�a

Catarina, há pouca chega.
do de Curitiba onde, por
algum tempo, dirigiu o !)lan
tel do Clube AtlétIco Pnrn.
naense. Ao que nos ad_l,m·
tau, Arruda Salomê e�tá

propenso a aceitar o con·

vite.

Cristo_

Nola da Associação dos Cronisias
Esportivos de Sanla Catarina

.... A diretoll:a da As�cjação dos Cronistas E.partl ..
vos 4e Santo Catorina, esclarece ao pública esportivo'
que o elemento que se encontra junto á delegaçõo cô_
torinense de baSQuetebol juvenil que oorticipo do
Campeonato Brasileiro de Voleibol, em Ribeirõo Prê_
to não faz parte do ACESC e como é óbVio não tem

condicões para representar o imprenso esportivo. �s_
te esclarecimento se foz necessório em visto de Co
mentáris publicados através do imprenso local recb
mondo da atitude doquele elemento que se mantém

indiferente aos acontecimentos Que se desenrolam
com nassn selecionado m Su Paulo sem enviar qunl.
ouer noticiório, cabe_nos aqui esclarecer que o sr. Ena
zor Nascimento seguiu como enviado especial do Ródi

�oG�I�����iOm��i���:r�c�oon�;fd: C�;��:��e::���!�
le Denartamento Esportivo

Se olÇluma culpo cabe no coso. o FAC que dev'W
oesonnder. A osSOCiéU:;olO dos Cronistas Esportivos esta_

ró vi(Jilonte ooro esclarecer a opiniõo publíco, em

acontecir'l'H'!ntos dessa natureza.

A DIRETORIA

__

o

�.�, __ �. ,��, • fJii�,�· iait '=:"�·';�i�0�jf1f!�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ndo em vista o grande sucesso alcançado na quinzena das malhas, CLAU - Visando renovar constantemente seu estoque, resolveu prorrogar por mais 15
_.

as, lnciuindo ainda Casacos, Ieier. Conjuntos e Saias. Sem entrada e sem acréscimo ou á vista com desconío até 20%.

CLAU - Defronte aos Correios do Estreito. lIIt�w-

/
N° 257

E;l;:WU em atividade, no HOlôpital Rudof vteenow.
E�c.i:ll Ocidental, o ortmerrc aparélho de "irradtaçãe

e aetraton", que peza treze toneladas e serve para o

ra�amento de tumores Internos. Trabalha com a energia
e 35 milhões de volts eíet.õnrcos, podendo irradiar ralos
eta, gama e X.

Incrível! Aconteceu em Turim. A Sra. Rlnodist teve
ue submeter-se a uma Intervenção círúrgtca: sofria
utto de dores de estômago. Os médicos rettraram . da
mlto rle dores de estômago. Os médicos retjraram de
á uma chave. Depois ela confessou que enguliu a Chave
ue pertenceu ao seu cofre secreto, onde costumava guar
3.1' coisas que o marido nãodeve ver. Disse que atê ago
a a chave semprevoltava pelos "canais naturais". mas

-ora havia falhado! De nada haviam adiantado óleo de

Numa loja: O freguês: "Que se usa para vestir luto?"
balconista: "Depende. Se é por pessoa muito querida
intima, usa-se roupa prcta; menos querida e parente,
asta uma fita preta no braço." O freguês: "De-me um

ar de cordões pretos para sapatos. Quem morreu foi

inha sogra."

A espô-a do artista Johny weísemuner. aneae Ga

P�. ac-x 14 anos de casamento, pediu divórcio, alegando:
'Ele é mais selvagem do que apresenta MS se� filmes

e Tarzan."

Paulinho é um menino meio "esquentado". Entra em

casa com a roupa rasgada eum õlho preto. A mãe zanga
a lhe diz: "E' a terceira vez nesta semana que você se

presenta assim. Já lhe disse que, quando sentisse estar

om raiva, contasse primeiro até cem, antes de agir. "E

e :" Pois é. mamãe, foi 'por Isso mesmo que estou neste

atado. A mãe do Juca recomendou a ête que contasse

té dez." - Concorrência desleal!

Caçadas! (Não foi o .ruca quem me contou esta; as

histórias de caçadas que êle conta, são todas "verdade';
ras"}. Um caçador Informou que, voltando de uma ca

çada e passando por uma estrada no mato, um canguru
esbarrou no seu carro. Com o choque recebido -nccu dei

tado no chão. Resolveu então tirar uma fotografia e a

rastou o bicho para perto de uma árvore. Vestiu o com

a [aquêta preparou a maquina.. o cangurú acordou e

disparou para o mato, levando o seu paletó e a sua car

teira de dinheiro com tudo que possuía!

O jornaleiro: "Grande mistério! Grande mistério!

vitimas! Comprem, última edição!" Um curioso compra
o jornal mas nã.o encontrou nenhum mistério ou histó
ria de cinquenta vítimas no jornal. Interpelou o jorna
leiro: "Eh, garoto Onde está esta historia do mistério?"
O jornaleiro: "i!:sse é que e o mistério!" Voltou então a

gritar: Cinquenta e umavitlmas! Edição final!

Um amigo a outro: "Inventam cada coisa! Imagina
que inventaram agora uma máquina capaz de dizer se

um homem está dizendo a verdade ou não." O outro:

"Já sei disso. Casei me com uma delas."

Em Damasskus um criador de canários vendeu a um

diplomata p'}rtuguês (1.) um desses passaras, ótimo can

tador. pormuito dinheiro.,O diplomata não reparou que

o bichinho só Unha uma perna. Quando mandou recla

ur.àr, 0- vendedor lhe respondeu: Mas o que é que Sua

ExceleI1tia deseja, um .cantor ou um bailarino?

Próximo. qe Fustenrled, perto de Munique, Alema

nha, nllfl"!.a região de lindos bosques, está sendo edifica

do o máior c�ntro clínico da Europa. O ultra-modelo nú

cleo 'de pe�qulza. que estará pronto dentro de onze;an�s.
custara 400 mililões de marcos. Os hospitais ocuparao

cinco edlficios de onze andares, com vinte e quatro sal;ts

de operação. O plano preve apartamentos para 1.200 en

fermeiros e 1.000 estudb.ntes de medicina.

O�ara o segundo plano quadrienal de cons

trução de rodovias na República Federa1 da Alemanha,

prevê a construção de novas estradas, no custo de tre�e
bilhões de marcos, para que a rede possa satisfazer as

exigências do número sempre crescente de veiculas.

U� ator representava a peça "Ricardo II."

Quando a certa altura, gritou. trágicamente: Meu reino

por um' cavalo", um espectador lã das galerias. querendo
ser espirituoso, berrou: "Não serve um burro?". O ator

rebateu na hora: "Serve. Pode vir ao palco.

AUSTIN-MO OU FORD 37. 38 OU 39

COMPRA-SE

Negócio direto - Entrada e restante a curto

prazo .. _ Tratar: Rua Garcia. 260 - Balrie5.rio
(Placa), a qualquer hora.

29/7162
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A JlAI" /I E' �

lanç� smagara O

Comunismo na América Latina
TEGUCIGALPA, 28 _ O

Presidente Ramon ViIl"da
Morales declarou, categó
ricamente, que "a Aliança
para o Progresso está des·
tlnada a desfechar um

golpe mortal no comunis

mo e em tôda forma de

governo tctautérto''.
A Aliança _ acrescentou

o Chefe de Estado de non,

duras, em etscurso à nacão

- há-de converter se "na
mais potent-e arma deren
erva do mundo tattno
americano contra .Qualqu7J"
sorte de agr,PllJ>OO a seu

sistema de vida, baseado

nos postulados republlca-

dar algum movimento pa
ra instaura- em Hcndur-rs
um Estado SOCialista, serão

prontamente esmagados,
julgados e condenados ...

O aovêrno e�'á vigilante
e tem capacidade para
rrustar todo intento cons

ptratívc, venha de ond�

vier, por isso que conta
com o -apúlu do povo e do
Exêrclto Nacional, que, por

�:;;,�:::on:l: comuntsmo ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.

"Po" '"O mesmo" _ ad . Concurso para escriturários
vertíu o Presidente Mora- 1. o Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa

tes -, "uma Aliança ínue oetanne S,A. avisa aos interessados que as provas do

cisa e um progl"Q,�:;o reter- concurso em referência serão realizadas, no dia 2!) do cor.

tado podem constituir ra- rente nos seguintes locais:
tõres ínconsclentes da ex- ;) Clube 12 de Agosto, à Rua João Pinto:

pensão do 1!(lIIIUQiRmõ.... -·:::-can{ljd�s � sexo -masculinc, meeruos sob

Deflnindo, então, a pc- os. 1 a 100, e

sição de seu govêrno ante _ todos os 'Candidatos do sexo feminino;
a ameaça do comumsmo, b) Colégio oatarmense. à Rua Es.teves Junior:
citou o Presidente de Hon- _ candidatos do sexo masculino, inscritos sob

duras o rompimento de os. 101 em diante.
relações diplomáticas com 2. Dado o grande número de concorrentes, a pro.v� de

o regime comunista de Fi- datilografia terá início, na sede do Banc�, na proxime
dei Castro como um dos segunda-feira, dia 30, às 9 horas da manha_: mas os C3.�
principais exemplos da vi- didatos residentes fora desta Capital poderão, no pr�prlo
aítêncta de seu govêmo dia 29, inscrever se para fazer a prova aln?a no domingo.
contra êêsse !lerlgo. 3 Os candidatos deverão comparecer as 8 horas � �O
"O rompimento de rela- minutos da manhã .. muntdon de seus cartões de jnscnceo

cõee com o govrno de e trazendo lápis-cópia (roxo), ou caneta-tinteiro (tinta

Cuba" - disse _ "reaür- azulou preta), ou caneta esferográfica (carga azulou

ma a convicção do eovêr- preta).
no de Honduras de que o Florianópolis. 27 de [ulho de 1962

.

destino da América encon- "\
Banca de Desenvolvjmento de Santa Catanna S.A.

trará denntcão permanen- Alcides Abreu, Presidente

�: ���s�7i�t����:ã::�:�i:��
.

J. J. c. Medeiros, Diretor

� __ ,,Jt>•.. .,
Aprendei a folar francês. Aprendei a Ier e a

te o respeito à dll'"nldade ..._ ...
'..... \ 'm. � .. 'ta ......... ,.. ...

- ... ,. , ��ot(I��rn:e�:�Sin�o t��e�o������r��c:��U�iCO���:S!�=do homem, à propriedade J e nt'ta'd-tet1
-Gel�-V�' tó agora capacitoda de otender aos numerosos "edi_privada. ao sistema econô_

(j. . d
mico de livre empreendl_' ,. os de aulas na próprio Escola Pratjca IIALLlANCE

�::��iae P:�it:::lnd1:n:reo toda" um idiota querer fazer
.

(, ��A�Ç��;i�'� �!;���;:' ��b���i1�o r��d':r°��u�l�:��
lei". �, Num banco de ônibus, à dl"eito de ler e até mesmo

mesmo em terras comums.. te o IPAsE. Informações permanentes: _ Fone 2569

ConcJuindo decla o ti. espera da partida,. pensa se comentar em altas vozes o

�aodn�oS, a':on't',t�u'" anoa o�,:aa:. I'��.l HOR'ARIO' D"A'S"AULAS
'

�r. Mart\les:
'

"0 dia' u.mo ... multo e vê-se mUlta c:lisa. jornal comunista. ............ P'"

.. ,. A memona, num assomo de Apenas fiquei pensando riado da Alemanha Orien-l
011" n� cnmunista,s ou co-li

saudade, volve ao passado se ele em Moscou pOderl� tal ha poucos anos. No en fmunistoides tentarem ini- _ ou a mtehgenCla, num sur ler "Tnbuna da Impre�sa tanto, aqui, nesta n'Jssa be

r:Y'I'''''�'''", _ to de esperança. planeja pa com aquela tranqud� la democracia. os �0�tL.1.: li

��
: '.;"i :r::-.. ra o futuro. Ha preocupa- segurança com que .fa�la tas clamam pelo direito. dJ.

,;
,.),., :E:;...t... ções e há fantasias. Qu�s- nesta �erra demOC1,�tlca greve, insuuàm-na, oncn-

II

�
€ln $ "";I':-U�, tões domesticas, emoçoes com cs Novos Run_:os tam na com. wn descara· III

tOWFECCQIU.!f OU�iGU,� I;n • cálidas, vida política. sei EVldenteme�te ��in�a�' menta extraordinário. f
DllrJ.YI mais que variegado extraor de teria para o s� -

Diante dêsses contrastes"
�.. f,,,�III.. ' .... '

..... "" II • dinãrio da mente humana. � Kruchev como aque�e ente chega a conclusão"
• Ou então, observa se o Jornal vermelho .0 faZia a g

a mente humana é ain'"
"---- cacoete dêste, o drama da com Carlos Lacerda. ou nos que

humana ê ainda atra-'• quele extravazado no gesto campos de trabalho força dadO .

a apeza� dos mila.,-----'--." ou no tom, toda uma mini- do da Sibéria· ou nas pri- za ls�m i trônica e outras

I t d ti. ca que traduz a vida áspe- sôes da Lu�lanca. gres a e e

• '1'1flll-'-car azes e III
ra ou alegre. O comunista é, por na�u espaciaiS viagens. Porque,tI. Conversação Prátiea

! 1}1]]rnc..LIl@\1@m@c; i reza de sua doutrina cu�� essa vocação suicida de aI" : 20 Feiro bs l.d.h. e 18 h.
• Aquele senhor, bem apes lema moral � OS fins justlfJ guém preferir ser escravo' : 40 Feira às 20 h.

;.. , . • soado, em nada proletário, c�r�m os melaS) um contra
numa ditadura a ser livre, : 50 Feira às J 4 h.

encostou-� num banco, a d1wrlo.. numa democracia, pode pa í 28/7162, briu seu Jornal e enterrol'. AbespInha-se mal se lhe
recer fanatismo ou imbe-' _:--::=_:=- _

- :o;��:����e':��:s�:�. ��re��:d�� e:�l!�:�ofal�= cilidade. 'A T E N C Â O• dúvida da qualidade, o ti- de um juiz "tovarich", a São contrastes tais a li-' I"""'
• tulo ber�antement: verm�- um burguesiss!mo mag�tra berdade do comunista aqui' Agora em COQUEIROS � oportunidade ue vc

t
lho. Inutll precauçao_: pOIS do. Impetr�, logo �m ha.-

e o arrocho do democráta. cê esperava Local bom e saudóvel. Ideal ar� féria;
�queles "veI�os cha�oe�, de be�s-corpus, especie de na Russia que espantam e ótimo clima: Perto da praia e de seu clube

p

, o����:\ãbic::tre!��o�lce:. ������erderi::!:r�o ��:��: ::tel.evam a esse conceito' Lates a partir de Cr$ 200.000;00. Venda; em

j gritavam garrafalmente. á democracia. F�-l.o-ia na Por outro lado, tOdavia'
e Bem; cada um tem seu Rússia? Sem dUvlda que é uma afirmação de que o,
I estilo e gosto não se discu não, pois lá não existe este nosso zelo pE'.la liberdade'te. estatuto. chega ao ponto de proLeger

WALI- PUBLlCIDAl>E
I Fiquei olhando o ledor Aqui, por salário maior, mesmo aqueles que nos que'

G
' dlstraido. Calmo, n.atural, por exames duríssimos, por rem algemar. •TEl. 24·13
,

nem de longe osten.slvo, lia motivOS de somenos, nos en E' assim que entendemos li
a farnando Mzchado fi .para seu prôprio prazer. tramas em grév�, acoberta- a liberdade. ..
' I

I Nenhum gesto provocativo; do!! pelo dIreito que.nos con E' assim que._exercemos a'
•• .. apenas lia Jft:auquilo de seu f"ere a COllStiLui\i::w. Vá l� dcmOCl"::lCia. II1II

.1ia.�._...- ...._.._......._ ....._ ....,__......._.......1iã,
�

sua parte. está vivamente
Interessado em não permt
t.ir que se erija em Hondu
ras um regime totalitário

de esquerda ou direita."

CrlstaUno Jfi)é �e Barros
Missa de 7. dia

nos". Leonor de Barros participo aos seus amigos o

falecimento de seu trmõo Cristalino José de Barros,
o 26 do corrente, em Sôo Vicente Estado de São Pau

lo e convidá_os poro assistirem. à missa que, em tn,

tenção 00 descanso de �ua alma, ma�doro celebre

às 7 horas de qucrtc.feíro 1'0 de agosto, na Cate_

drc! �������:€nte apradEce a quantos o dis.,

tinguirem com suo presença.

"O I!"ov�'llf) de Honrllll"as.

par meu jntpr!"1pdlQ. del"n

ra. catpgorlramE'nte, nue

anoja com �ln('l'ro entu

stasmo a Atfanca nara o

proe-e-so'' - afirmou o

Presidente Morales, acres

centando nll!' "<a. Alia"p�
está comprometida a dar

�:���sa��dame��S� PO�:�e�� _

vctvímento retatrvo.
fívuram. erects-mente. en

tre o� mais vutne-aver- i>.�

31/7/62

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO

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

14m' (18j') de carga coroada - Ideal 0"'
ra trabalhar com os tratores 07 e'013
A Caterpíllar Brasil agora fabrica o "Scraper" N,O 43.3
série F - com a mesma qualidade famosa no mundo
inteiro! O "Scraper

' 435 F brasileiro, de 4 rodas, é
ac onado por contrele a c".lh? e possui pneus especiais
(20,5x25, de 12 lonas, e 26,5,25, de 16 lonas), com

grande capacidade de car�a sob baixa pressão de ar.

A caçamba de desenho "Lowbcwl'' permite receber e

distribuir ·fàcilmente grande quantidade de material em

menos tempo, Venha conhecer o primeiro "Scraper"
Caterpillar brasileiro - a melhor .solução para os pro
blemas de movimentação de terra a distâncias médias!

Procure seu distribuidor Oaterpllf ar

FIGUERAS S. A. ENG. E IMPORTAÇÃO
Avenida A:gals Brasil, 164 - P6rto Alegre _ Rio Gra.ndo do Sul

Filiais, Cachoelr,-. do Sul, Florl ....n6polls e BI ....rnen.......

ALUANCE FRANÇAISE

Pr:ncipiant"es

. 20 Feir'3 às 10 h
: 40 Feiro às 14 h:

2.0 Estágio

: 50. Feira às 8 h.
: 60 Feira às 14 h.
: 30 Feira às 17,30 h.
40 Feiro às 10.00 h.

: 50 Feira às 17,30 h.
: 60 Feira às 10,00 h.

: 20 Feira às 16 h.
Li.teratura ..

: 4a Feiro às 16 h
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\ANTA CATARINA

NO SETOR

ESPOkTIVO

'rim �:ra �a "MfllIR If Jlfrm�lutam f�ta rar�!
i,l !' t I- [ �' � f II U ! I- r e' n � � �) do áS�::�:,i�;�t:f:�U"::�e;:;a��::::: ���:��

-

\por local o estádio da rua Bocaiuva, o prrmer-
<

"-\ro jôgo da "melhor de três" entre f.·l�lético e

I Figueirense, CUJO objetivo é colocar em forma

II
,-________

'-

- o vice-campeão para a disputa do Campeona-
--___ to Catarinense de Futebol de 1962, cujo ir(-

I cie está marcado para o próximo domingo. No

Org�nl·zad'a a' Ta'b'el-a do Ce'-rtame Ichoquedestatarde,berncomonodp.4.feil'''

"

_

#":�
,

_ _" I próxima, deverão t.. inar vários elementos

'-G. .com que o tricolor' espera contra- para a dispu

I ta do ce!'tame em referência, entre êles Ro-

n d a Z o n .a
���e:e����!:ftd�e C�:�i!�ba_ 'naldo- Pereréca e Sergio, pertencentes ao seu

Pela quinta zona: prtm=I adversário de hoje.
ra rodada, também dia 5 01� Um bom encontro que o público não

ag����e '''A' Vasco da 3'.. deve perder hoje á tarde no campo da Praia

jde_Fóra. •

A Federacâo catartnense

d S�:I!U!:b,O;e:-t:��or�U,t��,u�f;: a . e s Ureferente a três zonas. A

segunda zona, a que chama
mais de perto a atencôes .

do público eSTl·,!'I\VQ da ce,

píbat do E;;tad:l: ja que ne pitai. Enquanto isso, o P"'.IL carros Renaux x- BarrJ30

la estarão 'pul'ti('jpundo
.

(IS la Ramos irá a mumenac. A�l�tico x Paiéandú
dois representantes de FIfi. onde dará combate ao Pa·. Palmeiras x Pcu.a Ramos

rtanópolis. Paua Ramos e metras, e o Carlos Renaux

Atlético, é composta de 7
rodadas em turno e rebi'.
no, estando com seu imoro
marcado para di' 5 de I a

goste próximo.
Na primeira rodada, o

Atlético enfrentará ao Pai..
sandú de Brusqne, crn ,ó"=o
que será travado nesta .:,::\

receberá em sua casa a vi.

sita do Barroso, de reej.u
descançando na prim�ir�
rodada o Olímpico de Bhl.

A tabela da segunda. Z'l_

na está assim constdtuída:

Dia 5 de agosto

-------[ Maury Borges

Néünho o destacado médio volante que militou
no Paula Rcmos.pel., qual se sagrou Campeão Esta_
dual de Futebol vem de ser contratado' o Comerciário
pdo Alm;rante Barroso de l tcjci O posse do "coloreei
cusfou aos cofres.dp clube borroslsro a importância de
Cr§400.000,OD, assim distibuídos: Cem mil cruzefros
cota f!xa, poro o cotejo de hoje entre as duas esquc;
dras, Isto é Barroso e Com,erciÓrio. Rendo total de
uma portidõ em Criciuma entre as mesmos equipes
uma part;d(J em Criciuma entre as mesmas equipes'
em favor do clube criciumense. E, finalmente, Cr$. �
200.000,00 em dinheiro "vivo" o ser desembolsado
pelos mentor·"s ba�rosistas. Como se pode nótar, uma
soma apreciável dIspenderá o Barroso nesta tronsa_
00.

.

Foi o Almirante Barroso o primeira equipe a con

trator reforços do futebol de Criciuma integr'antes
'"es do Próspero e !teúno. Guinho, Velho, Ronuldo e

Edval forum os j<:'q"dores que se transferiram pana o
futebol itojoien�;::. A.'_J'""JfQ foi a vez do médio volan_
te. Np,linh:l. Como :;8 \'e, ã dir·etoria barrosisto trabo...l
lho. pois sabe Que �trá árduo o caminhada dos clu_
bes visando o "passaporte" paro o fase semifinal do
Estadual I�

A comitiva do Marcílio Dias deixou antoem a

cidade de Itojoí, rumando em ônibus especial para
a cidade de Poranaguó, via Curitiba. onde. no tarde
de hoj'2, dará combate 00 elenco do Rio Bronco em
comemoração I) passagem ne mais um aniversárr'à da
cidade portuária. Os portões serão franqueados ao

públiço devendo n Mardlio Dias receber a importÂ"

gOq��a��� �;ed��21�d��v�e�,�I�� �;�������:i�Z� l
legação. -

1As declarações de Hélio Ros� à imprensa fO_;
rom desanimadoras. Afirmou o treinador da equipe
d,.., tricolor da estréio solitário de que o Paula Ramos
não contratará nenhum refôrço poro o campanha do
estadual. Uma lástima se isso espelhar o p'ensamento
da diretoria poulaíno. Nin�uém desconh€ce que "

clube do e<;trêlo solit,'lrio necessito de reforços, andá
o la.terol direito os extremas e o centro aV�Jnte são as

posições frógeis, do equipe.

A diretoria do Olímpico, sequndo noticiário chF

Qodo de Blumenau mudou de idéio ei desejo contra ..

tor alauns reforços paro as disputas do certame esto ...

dual 'Vários jogadores do Vasto Verde, Guarani A ..

mazonos estã" nos cogitacões do clube- olvj�rubro.
Porém. os mentores do clube da Baixado võo aguar_

rv%��n�,�)�o.�ertl�;;�:�i�t�e��gv�U�����ir o segun_

Sàrr1�nte rr"'ro;s conheçPr o s�gundo colo_
o é que o di i"(�oria pádera entrar em

o.

Dia 12 de Agosto
Barrosc x Olimpico
Paula Ramos x

.

carros

Renaux

Palmeiras x Atlétlco

'Dia 19 de Ag'ito
Paisandú x Palmeiras

Olímpfcu "X" Paula Ramos

Atlético x Barroso

Dia 26 de Agosto
Carias Renau« x oümptco

Barroso x Palsandú

Paula Ramos x Atlético

Dia 2 de Setembro

. . Paula Ramos x Barro:so.

Paisandú x C. Renaux

Olimpico1 x Palmeiras
Atlético x Olimpico
Paisandú x Paula Ramos ão
Palmeiras x Carlos Re ,

Di� 16 de Setembro

ma x Juventus
A quarta zona também já Videircnse x cacadsrense

foi elaborada, em suas duas Chave "B": Gampeâo de

chaves. Pela chave "A" a Joaçaba x Campeão de c'm

primeira rodada, com início

para 5 de agosto I
está :1.'1'

sim elaborada:

Botafogo de Canotnhas x

Vice campeão de Porto Un..

pecá
Vice campeão de cnaoe

cá x Vice campeão de JOIl..
çaba.
Está faltando somente a

tabela da terceira zona.

Brevemente dar-emos na

íntegra as tabe.as das zonas

4 e 5 e possivelmente, e -a.

so esteja pronta, a da -c-,

Campeão de Porto União x

Santa Cruz de Cancínhas

Pela chave "B'.

Guarani de Lajes x Fia.

Dois Combales Enlre BrasHeiros e Ar·--------------------------

o.Impícc x Paísunrlú

-

Taça da Europa de 62 Será a genllnos: Títulos dos Leves e Médios
Mais Concorrida: 32 Participantes �!N��e�:��s�:;���;�� P�e::s co�ot��;�t� d�Sra��:�;ê)
Segundo noticias chega. Taça da Europa de ruteoot ede Boxe anunciou que nes Seba�tião Nascimento. O

das de Madri, a próxima baterá todos os recordes de te ano serão disputados, nas outro. Será disputado nc

eoncorrêncía, com 32 par ta capital, os títulos sul 3. dia 28 de setembro, enti'o:!

ticfpantas. A primeira foi mericanos de boxe' das ,�a· os campeões F:uid Batirn

disputada na temporada tegorias 'leves e medias. argentino, e s'e'tpe camoet

195: .'6 com 16 equipes, na O primeiro será reaüaaco 1'0, brasileiro, da categoria
segulnte figuraram 29 e a- no dia 18 de agosto, 'entre dos pesos medias.

gora o número é de 32. Es, Jaime Gtne. argentino, cam

tarão ausentes apenas três --------�

países, que são a recaícttran

O "center" Coutinho, re- te União Soviética, a Islãu.

serva de Vavá na últint� dia, que carece de catego

Cour.nho Com
Fome de Gol: fêz
Cinco Conlra o XV

Copa do Mundq, numa ,de.
monstração de que ja se ria, e o Pais de Gales, que

prepara para ser o com::'UL não disputa prcpriamente
dante do escrête nacion:'I.i um campeonato de Liga.
que em 66, na Inglaterra, Nas lsete Taças ant€riore:;

tentará o tricampeonato, a Espanha foi representa;:!:;!,
teve, há dias, atuação $0 por cinco equipes, sendo (I

beJ;ba no jógo em qu" o. Real Madrid em tõdas as

Santos goleou o XV de Nc.. sete, o Barcelona em duas

o Atlético de Madrid, 6 A-

vembro, por 5x1. O garoto
"colored" foi o artilheiro do

encontro tendo consignado
todo,? o�entos do quadro
vencedor que uma vez l1lDIS

deixou de contar com Pe,er

/,

forças para a temporada do

estadual, brevemente Arruda Saloméiniciar.

a p"ntllim Dlonel qu' Visado Peilo
,

P"
\ militou em várias equIpes Um'ssannaReformas no ilcaemuú da capital do E"ado. este !II

São ,Paulo. 28 (V A) - 420.000,00, e a rêforma das ;e f:�:�:�:� ::��o pa::���� te!�t���oo ��:e��!�C�O�g�:;
au�o�:��it: sr'!�:��:aMa�: �e:��� laterais do gradil in, nado a Timbó, onde se en. Arruda Salomé, a nossa re-

Serâo �olC1cadas gad6s ���:t;.a ����dO e�;á �:!�;� :r��g:u:::�:a,d�a i�;�:�:
�i�:rJ�d:� c��� ����o,�o.e.3. pretendido pelo Olímpico. do mesmo nome, peio con

x x x curso do preparador fíSICO
Botafogo e Santa Cruz,8 da seleção de ouro de Sa:l�.a

rão os dois representantps Catarina, há pouca chega.
de Canoinhas ao certame do de Curitiba onde, por
.estadual que está com .jCU

• algum tempo, dirigiu O ?lall
inicio pre'(isto sagrou..se teI do Clube Atlético Para.

campeão invicto. naense. Ao que nos aq\J.:1'
x

•

x x tau. Arruda Salomé e�tà
Carlos Renaux e MarciJ:o propenso a aceitar o con,

Dias estavam com compr,), vite.

Prefeilo Paulila Autorizou

concorrência pubiica para

a aquisição de 117 banl'os

de seis lugares e 83 de qU3,
tro lugares para o ginasia
do Estado M}micipal do P,1 --- - --

ca€mbu. Esses bancos, com

capacidade para 1.284 pp-s.

No mesmo despacho, o

prefeito autorizou a rep9.ra·
ção' pardal do piso de ma.

deira da quadra do gina.
sio, orçada em Cr$ ..

soas substituirão as atuais

polt;onas de ringue, que do
feitas de :naterial consldc·
rado menos adequad:> e

.{". fragil.
naux de Brusque entrou no

páI;eo para a contrataçp_o
de Zilton pertencente ao Co

merciário de Criciuma.. A

cessão do jogador ao trico·

lar brusquense seria por ,>�

préstimo para esta tempo.
rada.

tlétlco de Bilbao e o Se\':'
l'a em uma.

Zi!lon no Carlaz
A equipe do Carlos

As negociações já fon.J1

inicia.das, esperando.se uma

conclusão a Iqualquer mo.

menta.

Sab(.'e que o Barroso e o

Marcílio Dias, ambos de

Itajai, tª-._mbém se mostram

interessados em Zilton.

ALUGA·SE

,QUARTOS -
om ou sen p'ensão. N'l.

rua Jéiônimo Coelho, '.:!:�.

---------------------.

ATENÇÃO!
Vendem_se móveis prêço de ocosião.

Jeiro _ Balcõo - Borz'inho etc ..

Av. Rio Branco," 76.

�i� �ALI P �,� �� �.� �a�r�.e I
�.

ConlGC'ião e conser\'acão de painéis Ie-m tOd3 o Esbtlo

fi :
.. ;.:.r_

A diretoria da aseoctecêo
dos Cronistas Esportivos de

Santa Catarina voltara a

se reunir na mantrâ de a

manhã, onde diversos as

suntos estarão sendo debati

dos. A reuutão está fixada

para às !l.OO horas em S'Hl

sede provisória. à rua s'eu

p� Schmidt, ratos dá c-n,

rettarta Chiquinho.
.

x , x

Os extremas Perereca e

Ronaldo poderão envergar a

camisa do Atlético no amis
toso marcado para a tarde

de hoje, no estádio da Fc

deração ceeennense de !'�.

tebol. Como se sabe os doir

jogadores deverão ser con

tratados a título de re....

misso assentados pa.ra o.
próximo dia 5 de agosto em ,

Itajaí. Porém, como a Fe

õeracão Catarinense de
Futebol determinou àquela
data para a abertura do

certame estadual o pré.Io
ficou uutomátfcamente

trnnsreríôo "síncvne''.
x x x

Blumenau foi a cidade
campeã do desfile das ce

legações, vindo em segundo
lugar Brusque. No aüeur,
mo também Blumenau vcn

ceu com 204 pontos. tenda
Ppolfs se classificado �

em

segundo lugar com 203 pcu
tos. No tênis feminino Joln.
vrue foi o campear seguido
de Blumenau.

Crista_

Nofa da Associação dos Cronisias
Esportivos de Sanla Calarina

. A direto"la da As?ociaçõo dos Cronistas Esporti�
vos 4e Santa Catarina,. esclarece ao público Hportivo
que ° elemento que se encontra junto á delegaçõo cã�
tarinense de basquetebol juvenil que participa do
Campeonato Brasileiro de Voleibol, em Ribeirõo Prê�
to não faz porte do ACESC e como é óbVio não teM

condicões paro representar o imprensa esportivo. I:s�
te esclarecimento se foz necessório em visto de Co
mentóris publicados "através da imprenso local reclo:r
mondo da atitude daquele elem�!nto que se mantém
indiferente aos acontecifl'loE'ntos que se desenrolam
com noss<") selecionado m Su Paulo sem enviar quaL
auer noticiário. cabe_nos aqui esclor-ecer que o sr. E!!a
zor Nascimento seguiu como enviado especial do Rádi
o Guarujá mediante o conviteyue nortiu çlretamente
da diretoria da Federacão Atlético Cotarinense àque_
le Deoortomento Esportivo

Se oliJuma culpo cabê na c.aso o FAC.que de,,�
-esponder. A associi::tçõo dos CronIstas Esporttvos esta_

rá viqifante Doro esclarecer o opinião publico, em

acontecil'l'lentos dessa natureza.

A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ndo em vista o grande sucesso alcançado na quinzena das malhas, CLAU - Visando renovar constantemente seu estoque, resolveu prorrogar por mais 15
_.

as, induindo ainda Casacos, Ieier. Conjuntos e Saías. Sem entrada e sem acréscimo ou á vista com desconto até 20%.

CLAU - Defronte aos Correios do Eslreih), �-

,,-
N° 257

E:'I.trou em atividade, no HO!;pital Rudof vísehow
Evi.i.1I Oéldental, o ortmetro aparélho de "irradiação

e aetreton", que peza treze toneladas e serve para o

ratamento de tumores internos. Trabalha com a energia
c 35 milhões de volts etet.õntccs. podendo irradiar raios

etc, gama e X.

rncnven Aconteceu em Turim. A Sra. Rlnodist teve
n� submeter-se a uma intervenção cirúrgica: sofria
u1to de dores de estômago. Os médico.s reararam . da

nüto de dores de estômago. Os médicos retiraram de
á uma chave. Depois ela confessou que enguliu a chave
ue pertenceu ao seu cofre secreto, onde costumava guar
3.1' coisas que o marido nãodeve ver. Disse que até age

a chave semprevoltava pelos "canais naturais". mas

«ora havia falhado! De nada haviam adiantado óleo de

Numa loja: O freguês; "Que se usa para vestir luto?"
balconista; "Depende. Se é por pessoa muito querida
íntlma. usa-se roupa prcta; menos querida e parente,
asta uma fita preta no braço." O freguês: "De-me um

ar de cordões pretos para sapatos. Quem morreu foi

Inha sogra."

A esoõsa do artista Johny weíssmuner, AlIene Oa
te-. an-s 14 anos de casamento, pediu drvôrcro. alegando:
"Ele é mais selvagem do que apresenta nos se� filmes

de Tarzan."

Paulinho é um menino meio "esquentado". Entra em

casa com a roupa rasgada eum ólho preto. A mãe zanga
dá lhe diz: "E' a terceira vez nesta semana que você se

apresenta assim. Já lhe disse que, quando sentisse estar

com raiva, contasse primeiro até cem, antes de agir. "E

le:" POis é; mamãe, rct 'por íssc mesmo que estou neste

estado. A mãe do Juca recomendou a êle que contasse

atê dez." - Concorrência desleal!

Caçadas! (Não foi o Juca quem me contou esta; as

histórias de caçadas que ête conta, são todas "verdade'.
ras"}. Um caçador Informou que, voltando de uma ca

çada e passando por uma estrada no mato, um cangurú
esbarrou no seu carro. Com o choque recebido ficou dei

tado no chão. Resolveu então tirar uma fotografia e a

rastou o bicho para perto de uma árvore. Vestiu o com

a jaqueta preparou a maquina ... o cangurú acordou e

disparou para o mato, levando o seu paletó e a sua car

teira de dinheiro com tudo que possula!

o jornaleiro: "Grande mistério! Grande mistério!

vitjmas! Comprem, última edição!" Um curioso compra
o jornal mas nã.c encontrou nenhum mistério ou histó

ria de cinquenta vítimas no jornal. Interpelou o jorna
leiro: "Eh, garoto Onde está ee.ta história do mIstério?"
O jornaleiro: "�sse é que é o mistério!" Voltou ent'ã.o a

gritar: Cinquenta e umavítimas! Edição final!

Um amigo a outro: "Inventam cada ooisal Imagina
que inventaram altora uma máquina capaz de dizer se

um homem esta dizendo a verdade ou não." O outro:

"Ja sei disso. Casei me com uma delas."

Em Damas�kus um criador de canários vendeu a um

diplomata p')rtuguês (1.) um desses pássaros, ótimo can

tador. pormuito dinheiro.,O diplomata não reparou que

o bichinho só tinha uma perna. Quando mandou recla

'war, O' vendedor lhe respondeu: Mas o que é que Sua

Excelêrfda deseja, um cantor ou um baijarino?

Próximo. qe Fustenrled, perto de Munique, Alema

nha, núrrp região de lindos bosques, está sendo edifica

do o mâlor centro clinico da Europa. O ultra-modêlo nú

cleo 'de pe;qulza, que estará pronto dentro de onze/an�s.
custará 400 milllões de marcos. Os hospitais ocuparao

cinco edlflclos de onze andarcs, com vinte e quatro salas

de operação. O plano prevê apartamentos para 1.200 en

fermeiros e 1.000 estudê.ntes de medicina.

O J;.roj�to para o segundo plano quadrienal de cons

trução de rodovias na República Federa1 da Alemanha,

prevê a construção de novas estradas, no custo de treze

bilhões de marcos, para que a rêde possa sa�isfazer às

exigências do número sempre crescente de veiculas.

Um famoso atar representava a peça "Ricardo II."

Quando, a certa altura, gritou. trâ.gicamente: Meu reino

por um cavalo", um espectador lá da,> galerias. querendo
ser espirituoso, berrou: "Não serve um burro?". O ator

rebateu na hora: "Serve. Pode vir ao palco,

AUSTIN-A-40 OU FORD 37, 38 OU 39

COMPRA·SE

Negócio direto - Entrado e restante a curto

prazo. _ Tratar: Ruo Garcia. 260 - Balneário
(Placo), a qualquer hora,

29/7162

....--:.

--------------- --------
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Comunismo na Amé�ica Latina
iA4i_

TEGUCIGALPA, 28 _ O

Presidente Ramon vür-da
Morales declarou, catego
ricamente, Que "a anancn
para o Progresso está des
tinada a desfechar um

golpe mortal no comunís

mo e em tôda torma de

govêrno totalltárlo".
A Aliança _ acrescentou

o Chefe de Estado de non.

duras, em discurso à nação
- há-de converter se "na.

maís potent-e arma deren
srva do mundo Iaüno
americano centra Qua1qu,J"
sorte de aareesãc a seu

sistema de vida, baseado

nos postulados republíca-

dar algum movimento pa
ra Instaura- em Hondur-as
um Estado SOCialista, serão
prontamente" esmagados,
julgados e condenados ..

O govêrno e�'á vigilante
e tem capacidade para
rrustar todo intento cons

pirativo, venha de onde

vier, por Isso que conta
com o apôln do novo e do

Exérc�to Naclonal, Que, por

sua parte, está Vivamente
ínteressadc em não permi
tir que se ertíe em Hondu

ras um rcghne totalitário
de esquerda ou direita."

LrlstaUno Jn)é �c Barros
Missa de 7. dia

nos". Leonor de Borras participa aos seus amigos o

falecimento de seu trméo Cristalino José de Barros,
o 26 do corrente, em São Vicente Estado de São Pau

I e convidá os poro assistirem à missa que, em ín,

t�nção ao d�scanso de 7uo clmc, ma�doró cejebrcr

às 7 horas de quortc.fetrc 1'0 de agosto, no Core;

dral ";:.������:inte ap-raoece a quantos a dís;

tingulrem com .suo presença.

"O 1õ!"0V,�l1f) de Hon.quras,

por meu i ....�prr.,.;dl'). del"l'I.

ra. cate'!"o7Iramente, ""le

aooía com stn-ero entu

stasmo a Allanca nara o

Proe-eeso' - afirmou o

Presidente MoraJes. Ilcrl's_'
centando mIl' "'ii Alia."P=l
está comprometida a dar

�:��:s a��dame��S� PO�::e�� _

vojvtmento relativo. nue

rteneam. orects-mente. en

tre os maís vutne-ave+ i>.�

31/7/62

14m3 (18j') de carga coroada - Ideal oe -

ra trabalhar com os tratores D7 e'Da
BARCO DE DESENVOLVIMENTO DO

A CaterpiHar Brasil agora fabrica o "Scraper" N,� 43:5
série F - com a mesma qualidade famosa no mundo
inteiro! O "Scraper" 435 F brasileiro, de 4 rodas, é
aconado por controle a crbo e possui pneus especiais
(20,5x25, de 12 lonas, e 26.5x25, de 16 lonas), com

grande capacidade de car'3a sob baixa pressão de ar.

A caçamba de desenho "Lowbcw!'' permite receber e

distribuir fàcilmente grande quantidade de material em

menos tempo, Venha conhecer o primeiro "Scraper"
Caterpillar brasileiro - a melhor. solução para os pro
blemas de movimentação de terra a distâncias médias!

�:;:,�::;on:l� comunísrnn ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.

"Por Isso mesmo" _ ad . Concurso para escriturários
verttu o Presidente Mora- 1. O Banco de Desenvolvimento. do Estado de Santa

Ies _, "uma Aliança Inue oatanne B.A. avisa aos interessados Que as provas do

cisa e um progre�,'jo reter- concurso em referência serão realizadas, no dia 29 do cor.,

tado podem constituír Li- rente nos seguintes locais:
tõres rnconserentes da ex- a) Clube 12 de Agôsto, à Rua João Pinto:

P�:�I�l�:ú:�:no:' pc- ::...- :���l\io�, �
sexo -maseotínc. inscritos spb

srcão de seu govêl"Do ante _ todos os -candidatos do sexo feminino;
a ameaça do comunismo, b) Colégio Catarinense, à Rua Esteves Júnior:

citou o Presidente de Hnn- _ candidatos do sexo masculino, inscritos sob

duras O rompimento de os. 101 em diante.
relações diplomáticas com 2. Dado o grande numero de concorrentes, a pro_va de

o regime comunista de Fi- datilografia terá início, na sede do Banco, na proxima
dei Castro como um dos segunda-feira, dia 30, às 9 horas da manhã.: mas os .ca�
'princIpals exemplos da vi- didatos residentes fora desta Capital poderão, no pr�prlo
gtlâncía de seu govêrno dia 29, inscrever se para fazer a prova aln?a no domingo.
contra êêsse !lf!:rigo. 3. Os candidatos deverão comparecer -:s 8 h�ras � �O
"O rompimento de rela- minutos da manhã .. munidos de seus cartões de jnscnçao

cões com o govrno de e -trazendo lápis-cópia (roxo), ou caneta-tinteIro (tinta

Cuba" - disse _ "reaür- azulou preta), ou caneta esferográfica (carga azuj ou

ma a convicção do govêr- preta),
no de Honduras de que o Florianópolis, 27 de julhO de 1962

destlno da América encon- "\,
Banco de Desenvolvimento de Santa Catarina S.A.

trará definição permanen- Alcides Abreu, Presidente

�: ���S��i�t�:'���ã.P':�����
.

J. 1, C. Medeiros, Diretor

� __ ' ....._.
Aprendei a falar francês. Aprendei o ler e a

te o respeito à dlJ!"nidade,__ ....
1...... '-"!S. ....... ,. ......... 'Ia

... -- - - t ��a��I��rn:e����n�a t��e�a�����r��c���u�ca���:s��=do homem, ii. propriedade J e ntta.·�tetf --Gel�-V�' tó agora capacitada de atender aos numerosos pedi_privada, ao sistema econô· '" • d d
mico de livre empreendl-' �

II F��NeÇ�����' �i�u���r�� ���lj�:r���C%��L����;=
me_nto. e 30. �egime de to-, um idiota querer fazer. cf me _ antigo "Monte Libano" 1.0 Andor _ de fron
le�,�ncla politlca dentro daT• Num banco de ônibus, a dl"eito de ler e até mesmo

mesmo em terras comums·. te o IPASE. Informações permanentes: _ Fone 2569lei.
.

II
espera da partida, pensa se comentar em altas vozes o

zadas. E' estouro na certa,. I'�til4. ,",... ..,..
.

Conclumdo, declarou o. it
.

-se muita coisa. jornal comunista. como aconteceu ao opera- HORARIO DAS AULAS
!'r'.,.M�rflle&: "0 <!Ia em, �Um:m�r;:,numassômode Apenas fiquei pensan�o riado da Alemanha Orien-j 20 Feiro:::! às 10 h
(l1l o Crlmunlstas ou co-

d de volve ao passado se êle, em Moscou, poderia tal ha poucOs anos. No en 4 : 40 Feiro às 14 h.'mUl;listoides tentarem Inl-, ��uaainteligéncia, num sur ler "Tribuna da Impre�sa" tanto, aqui. nesta n?�..sa be Pr:ncipiontes
• to de esperança. planeja pa com aquela tranqud� la demacracia, os �omua: •

��:�
ra o futuro. Há preocupa- seguran�a com que �a�la tas clamam pelo direito da

��\...-:u.!..i�' ções e há fantasias. Ques- nesta �rra democ��tlca greve, insuiiam-na, oricn

êm S lt"Ur...u�.:>', tões domésticas, emoções com cs Novos Ru�oS tam na com. um descara-'
CO!IfflCOIt.SI OUW)IJi�.;n • caUdas, vida. politica. sei EVld�ntemente �aoin o::� mento eXtraordinário. f

Df (mi
• mais .que vanegado extraor de teria p�raC��l�- Xaq�ele Diante dêsses contrast�s,

�". IlIr�"'. ' "jt III dináno da mente humana. se Kruche
f I a gente chega a conclusao.

• Ou então, observa se o jornal vermelho o az a
e a mente humana é ain

----- cacoete dêste, o drama da com Cartas Lacerda: ou nos �� humana é ainda atra-' . 20 Feira às 16 h.

_________�. quêle extravazado no gesto campos de trabalho forç� zadissjma apeza:c dos mna. Literatura ...

! , ou no tom, toda uma mínl· do da Sibéria, ou nas pr -

gres da eietl'ÔniCa e outras : 40 Feira às 16 h.
I t d. ca que traduz a vida áspe- sões da Lublanca. • �rl;�'-car azes e ra ou alegre. O comunista é, por na�u espaciais viagens. porque,. Conversação Prática

j1}\[!IT)llJJ@ll@)ú}@@, i reza de sua doutrina CUJ� essa vocação suicida de aI : 20 Feira �s Uh. e 18 h.
• Aquele senhor, bem apes lema moral é OS fins JUSt111 guém preferir ser escravo' : 40 Feira às 20 h.

• soado, em nada proletáriO, carem os meios) um contra.
numa ditadura a ser livre, : 50 Feiro às 14 h.

• ��i�os:�:-�r:a� :�:e���u: di�����inha_se mal se lhe �:C�fa f�����::i�upoi�:e�. í
__ o

28/7162

, :o;��:����e'::av�:sta���. �I�recr�:d:� c:�l!��:ofal�: cilidade. 'A T E N C Â O• dúvida da qualidade, o ti- de um juiz ''tovarlch'', -a São contrastes tais a ll-' I·�
• tulo berr.antemeot:_ verme- um burgueslssimo mag��tra. berdade do comunista a�uI, Agora em COQUEIROS � oportunidade Que vc_

• lho. Inutll precauçao� pois do. Impetr�. logo �m ha.--
e o arrocho do democrata. cê esperava Local bom e saudóvel. Ideal aro férias

�queles "vel�os cha�oe�, de beas-corpus, especle de na Rússia que espantam e ótimo clima: Perto da praia e de seu clube
p

, o����:\àbiC:�tre!�:��ice:' ���ll��erderl::!sur�o ��:��: ::t�.evam a êsse conceito' Lotes a partir de Cr$ 200.000";00. Vendas en\

j gritavam garrafalmente. á democracia. Fa-Io-ia na Por outro jado, tOdavia'
t Bem; cada um tem seu Rússia? Sem dúvida que é uma afirmação de que o,
• estilo e gosto não se dlscu não, pois lá não existe este

nosso zêlo pela liberdade'
te. estatuto. Chega ao ponto de proLeger

WALI-PUBLICIDAf>f' Fiq�ei olhando o ledor Aqui, por sa��rlo maior, mesmo aqueles que nos que'

G
· dlstraldo. Calmo, natural, por exames dUJIsslmos, por rem algemar. •TEL. 2:4-13
,

nem de longe osten.sivo, lia motivOS de somenos, nos en E' assim que entendemos.-J
a fernando Mzchado 6 .para seu próprio prazer. tramas em grév�, acoberta- a liberdade. ,
- '

'Nenhum ge�to provocativo; do� pelo direito que. nos coo E' assim que exercemos a'
___ ., 11 apenas lia !1I:anquilo de seu fere fi. ConsUt.uiç[w. Vi llÍ demúcl'acia. til

.1iiI..�.__ ...._n. .__ .... ... _ ........ liI.

Procure seu distribuidor Oaterpitlar
'

FIGUERAS S. A. ENG. E IMPORTAÇÃO
Avenida. A:ssls Brasil, 16'1 - P6 ..to Alegr.. _ Rio Grand€3 do Sul

Filiais, Ca.c:hoelr:" do Sul, Flodanópolls e Blurn .. na.u

c: .... TER .. ILLAR E C:AT 5.1.0 MA�ÇAS R!!GISTRAOAS OA CATER"'LLAR TRACTOR CO·

EIII!:i�Eki$�'� ; !iiFsw!jt:: ;·1,�:;;�a ...

ALLlANCE fRilNÇAlSE

2.0 Estágio

: 50, Feiro às 8 h.
: 60 Feira às 14 h.
. 30 Feira às 17,30 h.
40 Feira às 10,00 h.

: 50 Feira às 17,30 h.
; 60 Feiro às 10,00 h.

.� \. :'�J"',

:.-,-� ."l;.V····

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1.t:\augurada em Jaraguá do

5ul uma Exposição Agr.}o
�rta e Produtos Agn,
,�la:s.. com a presença co

F..on,o. Sr. Celso Ramos, que
lá se encontra acompanha
do de grande comitiva.
.

A axpcsrçãc, que será um

�arco na. vida industrial do
progressista municipio e

� homenagem ao DI:l

Tem fi. prestlgiá-:a a sre- DD. Governador do Etadcs
feitura Municipal, � As.W. e sua llustre ecmínve.

elação Rural de Jaraguà e 10.00 horas - Inaugura
a ACARESC, através dos ção da Exposição A&T('. Pe.
senhores Roland Haro.d cuáría e Produtos Agro.
Dornbusch. Prefeito, Jobo las.
Lúcio da COsta, Presíãente 12,00 horas _ Banqueta
e dr. Mauricio Deeke, Enge. crerecteo ao Exmo. Sr. 0<:
nnctro agroncmo. vernador do Estado, comi.
O programa é o seguinte: tlva. e convidados.

14.3& horas - Desfllc de
Animais concorrentes do eX'"

posição.
16,00 horas - Extrueao

da Grande Rifa da Asso.

ctecãc Rural

Easa da Moeda Vai Ser Sociedade
. Anonima: Decisão Com o Gabinete
RIO, 28 (v. A.) _ o di

r�t9r da Casa da Moeda,
ar. Silvino Martins, disse
ontem à reportagem que Já
se encontra em mãos do

Conselho de Ministros o

relatório do Grupo de Tra

bailio que visa a transrce

mar aquela entidade em

sociedade anonima.
O assunto, segundo o dj

reter da CM, foi objeto de

;�;u;��:s d::��l�s, ;;,0 c��
mo tambesn de uma cornts

sêo especialmente designa.
dlt para examjnar os tere

rIdos planejamentos, de

pendendo agora da apro

vação do Conselho para
que a transformação venha
a ser ope.rada com a ur

gencia que o assunto re

quer.

FALTA DE SELOS

TITO CARVALHO
Inotacões Parlamentares '_ V

O delegado caxiense re

cebera ordem de pro�eder
a uma busca. ccrca.ndo o

fortim de TenÓrio. Invoca

va-se, para isso, o 'asilo
dado a dclloquenics e a

Ji)lJlIe indevida do armas
de guerra.

Flóres ::;acudju o Tlra�
dentes. 157 deputados pre
sentes. 1°. de setembro. Es·
tava, no fato, um a entado
ã Inviolabilidade do lar 8

â 'incolumidade dos mem·

bros 90 Legislativo. Di:;se,
mais ou 'menos, da tribu-

� lia. que assegurava. a sua

.Solidarledade ·ao colega, em

'l:fílcO" dos aconwcimentoB de
�Caxla.:;. "A Càmara sabia e

,ilOnl1ecia Tenório, que não
.era nenhum enle seni.fiCO, t
muito menos angelical, En
i"r"etanto; estava :;:endo en

.volV<ido nas malhas,;le um

�nquérito policial, que vi�

sava a fazê· lo responsável
pelo crime de que foi viti
ma lImparato. Já MaJltirn
Flerro dizia que "el diablo
sabe por diablo, pera más

-

sabe por viejo". Era o que

rnrrante o dia

café

te música.
€lnIbus de 30 em 30 mi

nutos do centro da cídade
ao local da festa.

e serviço

O Prefeito Municipal de

Florianópolis, sr. watdemar

Vieira, comunica à seus mu,

ntcípes que não tem pro.
cedência a. noticia. de ter

baixado ato oficial, autor.e

senôc a majoração das ts.

rifas das Emprésas de

Transportes coieuvcs, con

cessionárias do Município.
Para maior esclarectmeu .

to comunica, ainda, como

ja' o tez em nota oficial pu
b'tcada pela Imprensa E'!.cri

ta e F:alada. da Capital que

não concordando com (I

pedido de aumento sollci"
tado Pe:a,; \Emprêsas de

Transportes ooteuvos que
servem ao Município, tne,
tnutu uma Comissão 'récrü

ca para efetuar um teve.i

temente nas escritas des

Emprêsas concessionárias, a

,fim de verificar se real.

mente é necessário o umer.«

to soilcltado.

Informa, outrossim, qu'�
o objetivo da nota divulg- ,

da pela Imprensa, era cu

locar a população norteuo

polltana, a par de como Í.
cariam as passagens

terá. à

cxcaten-

Geada Daniifca Cafezais no

Paraná: Prejuízos Totais
LONDRINA - Calcula- dia de estimativas

ladas nos meios

à produção e ao comercio

de café, que admitem uma

quebra vartavet entre 50 e

60%. na col�eita daquele
periodo.
É a terceira vez este ano

que se verificam geadas no

Parana. Nas outras duas

oportunidades elas não fo

ram tão rigorosas.

ocorria com o orador. Acon
selhara Tenório a que pro-
,ue",,,, ,"peu a tempe'- EUA Proibiram Venda da
tade desabada no Estado

::� R���v!��ncl�C �tjc: Droga Thalidomine
abrandar aLrltos com à,<; _ À varias centenas e pos- sey, da administração de

allv..Il.uades po1.ic18JB de slvehnentc a varios milha- alimentos e drogas, dec]a

,Caxias c aterlllar sua ntl- rcs. de. norte·americanos rou que os fabricantes cUs·

tude com Os homens. Pare- foi dado experimentar a tribulram a Thalidomide

ela-lhe que o conselho fó- dr:oga Thalldomlde., causa· entre um .numero de médio

ra seguido, porque, no ·cor- dora de defeitos !isicos, se- cos escolhidos, para usá-Ia

rer da Legisli.nUra, Tenórlo gund� diS3e uma. autorlda- experlmentalmente em seus

se manteve respeitoso, em de cIentifica do governo pacientes como parte de

face dos dispositiVOS. coes- que ImpedIu sua venda ao um programa de neces

tituclona1.s e doa 5eUf co- publico.
.

sarias provas clinicas, no

legas. A atitude dele,' > am-' A· dou'tora' 'F'rances Kel- ano passado.
da qJ,lando da trIbuna m05_

tra!lse grande exuberância
de Nlavras, tinha sitio de
.: .".l.,,(;\) o À. Camara e

a .. 6 o.l:za, ,C;,]I lhe conhe
ccr nc.::hum excesso aU
cometido. O mesmo não
acontecIa em CaxIas. _ �r.a.
insuspeito em sua s6ndt�
riedade p�ssoal. Qua'nCio do
julg'amento de Olga Suelly
em Nlteroi. sabia, como

seu defensor, que ia de
frontar-se na tribuna do
Fôro com TenÓTlO, que era
o acusador. Duas vêzes all
compareceu.

(Cont. na s.a pág.)

PI\RTIDA� . OE
fLORIP,Hd?OUg EM
DIAC ÚTEI� A�

'9horas I•

se que metade da safra ca

reetra paranaense de. 1963/
64! esta sacrificada em

eonsequenaia de intensas

geadas que se produziram
.Ontem pela. madrugada,
crestando lavouras de to·

dos os municípios produto
res do Estado. O calculo
foi obtido sobre uma me-

i".:Grande Oleio (om Esgotamento
(' 'N�fYoso: Excesso de Trabalho
RIO, 23 (V.A.) - ÊDeoU

tt;8-'Be ai.n4a hOOPl�1,lza�
�.. Cliniea. de. Repouso São
V�1:Ie '0' conhecido' comi·
co Grande_Otelo, que so-

frev. uma crise de clgota·
mento nervoso quando vaI·
tava. para casa no dja: 15

passado. Olga de Sousa

Prata, esposa do artista,
Informou que Grande Ote

lo está. esgotado de tanto
trabalhar. Ultimamente eg-

o Morro do
Geraldo

Na clinica, Grande Otelo
está sendo ::;ubmetido a

tratamento de soro pela
manhã e sonoterapia à
tarde. O artista cstá sob

Os cuidados medicos de
Fernando Teofi]o de Vaso

cancelos, continua acama

do e ainda sem alta mar

c9-da..
.

nUSSEl DE ALIMENTO PREOCUPA

forme o aumento requerido
pe.os senhores emprestt.
rios.

A intenção do Chefe 1.10

Ppder Executivo MuniclplLl
e de contribuis cem a pe

pulação da capital na etc.

resa de seus Interesses,

procurando suavísar

vez mais o orçamento '::'0.

mésüco, tão sacrificado u,.

tlmamente pelos constantes
aumentos verificados, príu,
eípalmente, nos chamados
gêneros de primeira
eessldade.

O PROBlEMA SO(IAL
Ocorrem no Bras!J gra

ves injustIças sociais no

setor económico e cultural,
na habitação e higiene, na

anmentacêo e no treba
lho.

e. problema social é, no

fundo, ,um problema do uso

da liberdade humana:' Jí

beraçãc económica, eleva

ção cultural, organização
famHlal e assim por dian
te.

Mas essa libertação está

dependendo da aceitação
real e prática, não só dos

direitos, mas Principalmen
te dos deveres de cada um

para o bem dos outros. Is

to é óbvio. É humano.

.._1
Todavia o marxismo pre .

tende ímpor outra resposta
- e para êíe a "Única - a

de redenção materialista.

Prega certa liberação e.

propõc uma doutrina e

sistema. Vamos verificar

objetiva e desapaixona
damente se alcançou o ob

jetivo collmado, se pode
consegui-lo, ou se está ra

dícalmente Incapacitado
para leva-lo a bom têrmo.
D. Jayme (Ação Democrá

tica Popular)

Coral de Fpolis: Audição Extra
A Associação Corai dc audlçóes de 6 e 7 de juíno

Florianópolis fará uma a- último. O programa será o

presentação extra no pró, mesmo. Os Ingressos - CA.

ximo dia 5 de agôsto, as

20,30 horas, no Teatro AI. DEIRAS NUM']�RADAS
varo de Carvalho, em ateue

çâo a Inúmeros pedidos de

pessoas que não tiveram a

oportunidade de assistir asrormu

ligados

estarão à venda a partir 'ce

6 de agósto na Loj� Ren

ner à rua Felipe :::IChmldt.
telefone 2752.

A Junta MilHar Peruana
Atua Com Tato; Paz Total

LIMA, 28 (A.P.) - Difi- O gen. Manuel A. Odria

cU selá para quem chegue e a União Nacional Odrista

hoje a esta capital com- se reuniram aos militares

preender que apenas há aI- no poder para protestar
guns dias derrubou·se um contra a atitude dos Esta

presidente, anularam-se as dos Unidos, e o Partido

eleições nacionais, e uma.
.

Aprlsta, atuando com a

junta militar tomou o po· mesma liberdade que quan�

der, depois de uma das do Prado estava no poder,
,mais graves cri�es politi· negocia com O governo
cas atravessadas pela na- Unta segurança formal que

ção. Tudo agora está acer- reitere o dito pelos m.ilita

tado, OU no caminho de !res anteriormente: que o

estar, e a paz é total. A APRA poderá participar
junta milItar, com a tota- na.'> eleições convocadas pa_

]idade das Forças Armadlls ra junho proximo.
unidas solidariamente, co

mo talvez não havia OCOT

rido antes, atua com tato

político, ganha diariamen
te mais apolo interno, e,
no exterior., o .rechaço in
ternacional

.

parece desapa
recer.

o estado dc sitio ROr 30

�!�'��U:lllfO�1���j:�:;tr:�1t
dente Manuel Prado, Dão
se nota e os unicos detidos
são o ex-preSidente c al

guns de seus Intil)"Io,s cola
boradores, que serão postos
em liberdade proximamen
te, segunda se informa.

Os três pnncipals grupos
polítiCOS já estão do lado
ou proximo da Junta MUl·
taro O partido de Fernan
do Belaunde Terry, Ação
Popular, havia sempre pe
dido a intervenção do Exer'

cito "para deter a frau
de".

ADESAO

Nu campo economico,
não somente as gmndes
empresas dos Estados Uni

dos protestaram pela preso

são do governq ianque, mas
tambem todas as forças
repr,eSCQtativas de econo

mia. nacional, inclusive sc

Lores financeiros chegados
ao ex-presidente Prado. de_
;ram sua. adesão ao novo

regime.
A Igreja e a Corte Su·

prema acabam tambem de

reconhe�er virtualmente ao

governo militar. Existe,
tambem. total liberdade de

imprensa.
Enquanto Isto ocorre, a

situação é de tranquilidade
manifesta em todo o país.
Os apristas, que nos quatro
primeiros dias seguintes à

queda de Prado realizaram
algumas manifestações de

protesto, --decidiram ficar
em suas casas enquanto os

dirigentes acertam um

acordo honroso com a Jun
ta. �iID

Musica do Brasil nos EUA
WASHINGTON, 28

.

- Jrece os 1iltimos lançamen.
O íoeutor FClix Grant, tm tos do Rio e de São Pa!!

.seu programa diário de 4 lo, sempre dentro das di::;.
horas, �a wnlssora WMAL ponibilidades, porquan�o o

me�cacto n('\,tf'••meric,ll1o
apre�ntarã. hoje unia. au' não é pródigo em g'rav:;t·
dição de 60 minutos com ções provenientes do Bra..�iL
musicas brasileiras. Desde De modo geral têm otlti.
há algum tempo vem senda do exito as musicas de Lui:;

apresentadaJ; melodias brasi Bonfá, Malsa, Vinicius de

leiras, com inteiro suceS3'J, Morais, João Gliberto. EiI_
no programa do citado vinha TeUes e Paulinho No
"Disc Jockey", Orant or�· gueira.

Possível Modificação do Plano
de Controle Nuclear

WASHINGTON, - Os E$. nuclear anglo-norle amei-)

tados UnIdos -estão diSpos- canc.�oviéliea em Genebl"D,
tos a discutir, a partir da I(r. ArUmr Dcall, eflet.ual"ll.

BERLTM, 28 (A. P.) - Funclonârios ocidientai;; próxima emaná, e.)I'l Oe-llf'. na próxima :;emana con:<lll-

Fontes aut.orizadas diss>:!r::.l,l atribuem a escassez de coe bra, a possibiUQade de Ulll'l. tas com o governo de ;;,:.1\

hoje que o regime COlllUI'lÍ:;:. mestivels à colelivizaçuo mOdificaçáo da proposta pais sobre a politica nucle<'.r

�:tatl!:�an�� ��:�:; !���:d.�:��of:a�l�:. i�Pi:: �:br�u� �:��:c��;a:�:��� �: �:���o:r�����s. :U°er ���
mês o mCÍl>Damento d:t blnéte da Alcmanha Orien. todo tratado com aURAS Muma "dlecis�o final" �i.
carne, -cnl vista da cresccn. tal, cm uma deciaraçü" acerca da ce'Ssação das Pt",) nha sido adotada,
te escassez o pescado. o dada a eonhE'cer pe!::\. a. v!\s com �rma"S""nucle;lrrt.. rc�pelto "durante a l'cun::'l.o
·�:'.f ot0s. nlalltcig-;l, ba (ir notici:Js r\D,! A Cus Branca :ll\u:ciou !:�. cc:cb:'acla esta nnnha "eh
tllta� e ver(iuras, segul!d'J que li colheita de"le je que o delegado nOl":�.

soube..se hOj ....t
ano está atl'asacla, aUlel'iCíJ,UQ na cou!'.;:!·êu-::\a.

�

Por outro lado, referlh- churrasco,
do-se ao problema da falta de bar.

de selos. c estampilha;'), ín- As restívídedes
formou que. a diretoria ge- 'abrilhantar uma
ral da Fazenda já está:

agindo no sentido de. dotar
a Casa da Moeda de con

ctcões essenciais, para que
ar. atividades daquela insti

tuição não sofram solução
de cont,imúdade.. Declarou
ainda que I) deficit de ma

teria-prima se tornou tão

grave que a Casa da Moe-

da corria o risco de ter

suas atividades suspensas.
Ressaltou que a ajuda pro

metida pelo diretor geral
da Fazenda proporcionara
o recebimento de um refor·

ço de papel, a fim de au

:mentar a tiragem de es

tampil.ha&

tava fllmando "Os Astro

nautas" ,trabalhando com

Carlos ;Machado no. "Night
and Day", fazendo t�levi
são e ainda Integrando o

elenco do Teatro da Praça.
Grande Otelo chegava

t:m casa, diariamente às 3

horas da manhã e tinha de

se levantar às 6, para fil
mar. Esse filme não sIgni
ficava grande. vantagem
economlca para ele mas

sim uma ajuda a colegas
que se estavam iniciando

na carreira. Mas foi demais
e ele não aguentou. Quan
do estava fijma:ndo IJ
"Trem Pagador" nem se

Já .<re disse:. era uma .....êz deitava. para 'dqfplir por-

o Morro do Geraldo .. CIH)O
-

que chegava às 3 e meia e

tou ó GOvêrno Celso Ramos tinha de saIr às 5 horas.

com ldéi� renovadoras e- o :��::a a����oe ��afi���'l.a;
propósl� de servir os eat.r..,

sem ter dormido um mlnu
rinenses.

I. to. Isto durou multo tem-

O munlclpio de Floriano, ��me a��r��nseqUenCias vie

polis, como tantos .outros,
sente os efeIto."<> dessa" dinã
mica governamental. O Mar

ro do Gera.ido, no COÍltin��l
te, foi art�sado, �dendo 111

gar a uma bela e ÍltlJ rodo_

via, qlle, dia a dia, vai ..::res

«endo c se aproximand.�· <lI)

têrmo dos trábalhos.
Um bonito terna. para. a

oposição.

cada

I BELO HORIZONTE - O Governador
Magalhães Pinto de Minas Gerais info�mo<'

Ique'; Presidente João GouIart, convocara pa

I.ra os primeiros dias de agôsto, reunião dos

Govenadores de Estados. Será discutido nr

certame o plano nacional de abastc�imen(o
rambém o plano de emergência e aumento da
irodução, serão discutidos. O Governador mi
neiro adiantou que a informação lhe foi trans
mitida pelo próprio Chefe di' Nação.

iJ�·ESTADO
'._,. "," o MAJS AHTIOII DllIlID DE SIIIUA CArABUfA • �

FLORIANÓPOLIS, (DOMINGO), 29 DE JULHO DE 1962

O SEGUNDO MURO
oonsrroi um segundo mu.

rc o governo comunista de

Alemnha Oriental. Um .\'0

nã obasta para conter den
tro do "paraisc proletàrta''
os ingratos operárícs e car.«

ponéses alemães.
Um só muo não Impedia a

fuga.
Cavando túneis, djnam�.

tanco obstáculos, nacaniic
em águas geladas. apossao
do se de navios, tnvasunoo
contra muralhas e arame

farpado, como que encotde,

ctdcs, estudantes operários,
camponeses a fina massa

do comunismo, arrosta cum

as balas, enfrenta a morte
na anste de fugir, fugir.
Estranho paraiso êsso rJ.�

que tanto se foge!

E é êsse que nos quere 11

Impugfi- um grupo de brc,
slleiros tão mais cu'padcs
por não serem projetarto
mas bem assentados bur
guees ? (AÇAO DEMOCP,A·.
TICA POPULAR)

IA REALIDADE
Não receamos confessar o dos proprietários,

.

tanto
que sabemos existir, mas para a caridade, que alias

repelimos demagogias e não basta para solucionar

exageros. Sem desconhecer_
lUOS o bem que subsiste todos Os proble.mas, como

entre nós, desejamos não sobretudo para a justiça
somente apontar Os males, social, indispensável ga
senão melhorar a situação rantla da paz e harmonia
do povo, chamando a aten- entre as várias classes. D.

ção dos grupos' dirigentes, Jayme (Ação Democrática
dos chefes de emprêsas e Popular).

Simpósio Rural de Jovens Líderes:

Inaug,ura,ão HQj.e _

Trinta e nove jovem" rc- jar um projeto
presentando 22 paises, in!- atividade ;rural e como sc

ciarão hoje, na Universida- ensinaI' à juventude turb.l
de Estadual de 'Dakota do e se analisar os programas
Sul, nos Estados Unidos, o educacionais.
Simpósio Rural de Jovens

Lideres, promovido pelo

Serviço dc Extensão da

Dakot.a do SUl c pela Fun

dação Nacional dos Clubes

4-H, que coordena o pro
grama de Intercâ.mblo Iw

ternacional da Juventude
Rura1.

Entre OS 39 participan-
tes, figura o brasileiro
AkhJyoshi Aoki, diretor da
Escola Agricola dc Apuca.
rana, no Estado do Paraná,
tendo como companheiros
out�o:; jovens da Aust.ria,
Cellão,\ China Nacionalis_
ta, Colómbia, Costa Rica
Equador, Finlândia, Ale�
manha Ocidental, Hopdu
ras, Índia, Jamaica, Nepal,
Noruega, Peru, Filipinas,
Polónia, Rodésia e Niasa

lã�dia, SVécia, Suiça, Tur
qUIa e Venezuela.

Os jovens cm questão se

encontram nos Estados
Unidos desde maio último,
vivendo e trabalhando com

famílias de agricultores
norte·amerIeanos. No sim

pósio a ser inaugurado e

que se estenderá até o dia r---------,

:l�u!Oda�orl'ei�%'r;�c��s per� C A F E Z I � H O I

idéias sóbre" a j"u�entude C A � t � i i O I
que vive, nos campos em..,_,___
cada pals, como se plane....

.

A obrigação profissional de estar, amanhã pela
manhã, na Laguna, rouba-me o prazer de atender ao

cativante convite de comparecer, em Lages, aos festé..,
jos do Clube de Tiro � Caça Luis Borges Ramos.

Também devo agradecer outro convite, da Pre·
feitura de Jaraguá, :par� comparece.r às festas do Dia
do Colono'; como convidado de honra. O convite, rece
bido ontem à noite, tem o mesmo impedimen(.o de

atendê-lQ;-que o� atos solenes, inclusive uma grande
exposição, estão marcados para hoje.

De Brusque, ainda, nova solicitação para um mo.

vimentado Congresso de Estudantes.
Tudo no mesmo dia. Bom seria a gente encarn'ar

aque·le interventor do PSP, que é ao mesmo tempo,
pelos próprios e úI\lcos interesses, pessedista, udenis
ta, jal�ista e ademarista.

Com isso, poderia. estar em quat.ro po::;jçõcs diver
sas, ao mesmo tempo.

Não sendo assim, o jeito é agradecer a gentilcza
dos convites e ",e.gui!' para a te1'1'a juliana - que o

convite de la recebido é violento: uma citação judi
,ial ..•, .,I4J ..:..I�I��

I
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