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RIO - O Presidente d.\
CO�'i\P assinou pcr tar.a

determmando a aoerrura
,

II
ce mcue.no adrnunstran LONDRES 21 (O E& 4 pessoas morre�am c qua-

vo pala apurar eventuais TADOI DOIS barcos cri- se 10 rtcaram feridas Um

Irregularidades praticadas curam se hOJe no Canal (la barco e de bandeira ,!)c

P��trí�nC�O�:�IO�o�Op�

OI �:� ��a:c:��ín:mt:���td:e d�n�71:1: ��an;él�a: �:��� dCq�:n�:�c

�. ffrt�iilêriTfS�dOsl'ibonais"'E'leliorâis'e�n�"
conlram formula para solucionar o pro·,
blema da adoção da Cédula Unica
BRASíLIA, 31 ro ESTA· PrCsldent.e do T.S.E. Mims ,

DO} - Urgente - O Pre- tro Ari Franco, acaba de
sidentc do Tribunal' Supe- declarar que será sugerida
rlor Eléltoral e os presí- a colocação de números
dentes dos 'r-tbunnts Regia correspondentes aos candi

datos as cédulas ao Invés
nals levarão na lorde de de nomes, Disse o Ministro

que todos Os presidentes
dos tribunais acham que
essa é a fórmula mais eae

quivel para sofuctonar O

RUBENJ DE ARRUDA RAMOS

GERBlNTI:

OOMThOOS FE.9..!iANDEB DE AQUINO

ANO XLIX
N.o 14,494

Desta vez vai�mesmo

c· Obras publicas davam o inicio simbóUco tis obras dos

Grupos Escolares de Ponto. Aguda e Garcia, ambos no

munici71io de Blllmenau,
J
� de se notar que as placa:; do PLAMEG, vistas nas

Jatos, ypram erigidas sobre as C11124S das pedras funda

mcnuus [(lnçadfl/t estrcplt08amente pclo Govêrno anterior,

N(lH s{/[cltidade,�. o Governador elttregou ao ElIg. Re

s1dente da D,O,P, dois cheques de 1 mntuio de cruzeiros

cada um, uue represenímuim: o primeiro adiantamento

para o custeio das obras, que tiveram inicio efetivo no

d"ia seguinte,

Ao lado, o Secl'etârio. Executivo do PLAMEG, Eng,

Almes Gua/berto, Que ,delegou 'as construções â D,O?,

sendo os recursos provenientes dessa Secretaria.

hoje ao Congresso suas suo

gestões para solucionar o

trnpasse criado com a 'ado

ção da cédula uutce. O

U'TlMAS NOTICIAS
RIO ---' A Assembléia Le

gislativa do Estado da

Guanabara votará em sua

sessão de hoje o projeto de

lei que insUt.ui a Compa

nhia Central do Abasteci

mento. 'ramoém .o p,l'ojeto

que cria comp�nh:3. d�
-rranepcrtes Coletivos seta

apreciado hoje em l,rimei
Ta discussão.

_x_

RIO _ Será sepultada as

17 horas no CemitériO São

João Batista, o Almirante

Carlos paraguassú de Cas

tro. O Sub SeCl'etário da
Marinha faleceu ontem,

em consequência de um In

farto do miocárdio.
-x-

RIO _ A diretoria do

InstiLuto Brasileiro do ca,
fé vai reunir-se hoje para

estudar o relatório prel1-
n..nar soe.e OS uancs cau

sauus a 1<1. vcura ca.ee.ra do
r-a'duá ern consequência
das geadas. Selao e.abora
aos uuorraes a serem eu

�'<l.(J,lJS au í-cesiceme da

nenccr.ce e ao e-nmenc

M"1i<-�ro,

problema. O Sr. Ary Fran

co afirmou ainda que os

entendimentos com os Pre

sidentes dos Tribunais Re

gionais da Guanabara, São

Paulo, Minas, Rio Grande

do SUl e Pernambuco trans

'correm em clima de com

preensão e que acredita no

encontro de uma fórmula

Que assegure o êxito com

pleto das próximas elei

ções,

BRASíLIA, 31 (O ES

TADO) - Por soitcnacão
do mino Ari Franco, preeí
dente do Tribunal Superior
Eleitoral, chegaram hoje
a Brasilia os desembarga
dores Rafael de Barros

Monteiro, Homero Pinho,
Agustc de Souza Duoue,
Gentil ouüherme de Fa-

\ ria c Souza e Baltazar Ga
ma Barbosa, respectiva
mente presidentes dos 'rrt-'

bunais Regionais Eleitorais

de São Paulo, Guanabara,

Pernambuco, Minas Gerais

e Rio Grande do Sul. Estão

sendo aguardados, a Qual
quer momento, Os desem

bargadores Plinio Marjnl
Guerreiro, Luis Gonzaga
Alves Bezerra c Lauro Fa
bricio de Melo Pinto, res

pectivamente presidentes
dos TREs da Bahia, Ceará

e Para. Em Braaiüa oiscu

lirão com -rr @(:I"sinr1,te do
TSE ri lei que l"eC(nlE:nl':n�r

instituiu � cedlli., llni(';!

paro. as eleições l)!!oporcio-

menor prazo
'I O sr. Governador Celso Ramos, de

regresso do inlerior do Eslado, eslava

sendo aguardado pela curiosidade da im

prensa, lace ao FATO NOVO da politica
nacional: as incisivas declarações do Pro
fessor Brochado da Rocha, Presidenle do

Conselho de Minislros, em prol do plebisci
to.

Ao jornalista de O ESTADO S. Exa.
atendeu pronlamenle, ditando-lhe a seguin
le resposta. porladora do seu pensamento:

- "Sendo eu um dos qualorze subs
criínres da déclaração de Aral:á, não en

conlra molivos para deixar de ralifitá-la
ainda uma vez.

Sugerimos, os !l'Dvenadcres que ali
se reuniram, lôsse o plehiscile realizado
denlra dQ menor prazo passível.

Permaneçn nesse p"nôo da vista, con

vencido da sabederia política de ser convo

cada a sssercnia do povo para a �cisão
lerminaliva da matéria."

'

flb,troamenlo Na Mancha

nata, e sugestões pala seu

aperfeiçoamento, J
Os presidentes que hoje

cheqa ram a Brasü.n con

reronctnram, a partir das
17 heras, com c min Ari

Franco, estando presente,
inicialmente, ° deu. Oli
veira Brito, que está pro

movendo gestões. no Con

gresso, para o aperreicoe
menta da rei.

Continua a crise peruana
LIMI\, 31 (OE) - Uma

__ do diretamente para Paris
bomba, ao Que parece de amanhã, às 13,30 horas
fabricação caseira explc- (GMT) e manifestou sua

dlu as ultimas horas de estranheza pelo cerco a

ontem na porta da Agência que se acha submetida a

noticiosa U,P.l. em Lima. A restcencra do estadista, que
exoioeêo causou ligeiro te- foi poste em liberdade, as-

rimento na perna de um segurando Que seu marido,
mensageiro. Quando foi presidente não
LIMA, 31 (Urgente: - A utilizou, em momento ai

orã-arecanne, Bejgíca e gum. proteção armada, e

Alemanha Ocidental infor·\ muito menos o faria agora,
maram ter reconhecido cü- como cidadão.
ciatmente o novo Governe
peruano. ! Iormado peta
Junta Mlfta r que derrubou
o Presidente Manoel Pra'

do,

A esposa d J ex presf
rtente rct jrtpl'l'Or""I:\ pelo
correspondente quando Ia
soa'nna em seu automovcj.
e respondeu eornnco e com

a maior serenidade, in; J>Cr

guntas.
WASHINGTON. 31 (OE)

- O Conselho da Qrgani
eaoão de Estados America
nos fü.:!:Al ocupou-se on

tem do pedido apre-entadn
por Quatro países da Ame
rica Labina para convocar

uma reunião consultiva
ministerial, a fim de defi
nir uma atitude a respeito
do regime surgido no Peru

depois do golpe de Estado,
miUtar. Depois de uma

moção dos Estados Unidos.
O Concelho decld!u reunir.
se de novo a 8 de agosto,
para prossemur o estudo
desse pedido.
LIMA, 31 (OE) _ A es

posa do ex-presí.jente do
Peru Manuel Prado, etc

rlnda Alnga de"'prad5", de
clal'OU .1.0 corrcspú;,del1te
d:) agenciú "Frq,nce·Presse"
que 'f:���al"n. com seu mari-

Re�rcssou O

lRedator
Pelo oonvatr da TAC

CRUZEIRO iDO SUL, prr

ventcnte da euenaeers.

regressou ontem a esta (.:a

pita I o nosso Redator JOI'.

Antonio Fernando Do

Amara; e Silva,

No Rio de JaneirO, Am9.

rui e Silva tratou de tnu-.

resscs do nosso marro e

manteve contatos obj'J�:'
vende a reeneacêc da ia.

""ir:a do Livro I'm -6ar..
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�� emiti"o� '1(1.0 arfigo� assinados

Alfredo Oesano dos San,
tos (JIM)
sosé João Borba

Aurici J. Monteiro
AI�thur Pereira

Manoel onstóvão Conea
José Marcelino Franco
Geraldino João ooncat.

VOS

Lutnéro Reinert
Benicio Semião de Azeve

d�
.antéro M. Chaves
Waldir Bittencourt da

rtejct, 5 de Julho de 1D62 Representantes Motoris-

taa: : Mau4icio jeronjmo
Delfina

Representantes M::>tOI1is

tas, Oswaldo Bertemes

Representantes Motoris
tas, Antero níttencourt

Representantes Motoris

tas Osni Martins Fernan

des

COMISSAO DE TRANSPOR

saudacões-, :

O-Comitê Dr. "NEREU

RAMOS" fundado em 26/5

1959. Orgão do P. S. D .. Que

trabalha cm Itajai, Penha,
nnota. Luiz-Alves e cem

boriu, prestando servtcos
politlcos, social, médico. hos
pltalar, numamtérto e di

versas assistências sociais

em todas as camadas soci

ais independente de classe

raça. língua. religião, côr

política. vem rnut respeito
samente comuntcar-íhes os

nomes dos membros que

regerão os destinos do co

mitê "DR. NEREU RAMOS"
no per-iodo de 26 5/1962,
até 26/5/1963.

Dia dez de nevemhre casamento de Clélia Silva - Domin·

go próximo haille da "Espada" no 12.� Desfile de Modas
em residências parliculares.

"The Mormon Melodai, - uma viagem à Porto

res'', um quarteto vocal Aleg-a � será recepcíonwin
nn-te-a'mericano, cantará pela Miss Yásigy daquela

na programa Radar ;13. Cidade.

Sociedade � dia 23 de ;1,

Hoje, o Ministro da M:t.
rmna. almirante Araújo
Suzanc recepcianará o

preside�te João G::m:ar:', ,i

bordo do NiE "Custódio de

Mello", sob o cemanao :10

capitão de Mar e Guerra

TE. Policarpo Depiné
Francisco Corrêa Neves

João Vicente Camilo

Lauro bavenna
João Airoso

José Gaspar da. Silva

neoeato S, Cota
Mario Costa
teranctsco Manoel da Sil-

va

Jaime da Silva

Pedro da Silva

José Rftimundo Anac1eto

Feljpe João Aneroeto
NIr(]lflP roã- üa Silva

aemadmo Silva

Silva

xneo Braga
Antônio Aqujnn de Souza.
An.sék,no José da Silva

José AnastácIo da Silva

Manoel Corrêa
Bento trrutuoso Soares

Vital Soares

A[!Ostinho Soares

.rosé Bosco
Genésio João Vieira

Manoel Eufrazio
.rceé Estanisinu da Luz

Malvjno Manoej Flõr
Malaauias Antonio oer.

mano' '\

Moises João dos Santos
Manoel Silva

tjn-beüno Anacléto
Nossas sinceras tiomena,

nens ao Presidente fund

dor Esmerald0 de A7.ever:l

Braga. (Falecido)

gosto, às 17,05 hs. Music-as

populares brasileiras, �SÇ:l Disseram que a senncra
Ana ruas, no seu Ate.íer es

tá confeccionando os v .....o.

tidos das debutantes Cal
mem Lucia Cruz Lima e

Nair Laurinda, para {I "De

but'' no 12 de Agosto.

nholas e
p ograma.

americanas

� grnes.to de Mourão S,,-,

segue para uma viagem -te

instrução com uma turma

de Guardas lI4arinha, pelo
exterior.

AExp·)sição de Mesas D-,

curativas. que esta ac-inte
cendo na AABB, posso ,1.

firmar que está uma 11).1
rav. ha � Senhoras da -<,1,

ciednde no.qanopont.aua ,

pre rentam um t-abatno

digno de ser vlsrtada.

teces � E' em benefíc' o
õ

a

Campanha Nac:onU,! 10

Câncer, que tem cerno o:'��

sidellle a Senh::>"a Idà Si

nesta C;c\ade.

Cordiais Saudações

I gunadír Moreira, PresiA Casa Pôrto. por int�r',.iI dente
méd.o sesta Co.una vai o, �Recebi convite para ?,,"

�:����'Çã:a�O:ol�:����:ISC:::�
I- �� �� �C;�s:il�t::�e�aad;'�S

panas e C:lqu\tel n�' ";a",

.sinO dos Oficiais 1)]1.

c:nco ba:le da "Espada" na

Clube 12 ele Agosto tr,.,

je à r:gor _ Patrono gOV\)l"
nad:lr Celso Ramos e p,lrn

ninfa, Comandante An:o

iel'ecer um brinde a senha .

ra que apresentar o '11 us

bcn.to biJ.,::a(o nos vesn
dos das "Debs" do 12. Uma
dama de multo sõsto sem

convidada pe.c cstun.so.

pa,a 00sensr e 1\llg':1r .-

e segTeuo.

r.,"rlTSSlI.ü D:! PROPAGAN

DA
F!ori-[!,--. Anversa

_Le:->nP1 Berto da S:.lva
(DTOGO)
P.lfrpd..., Antonio Lemos

Spl)astião Arruda

CiDr;nno Pedro (la Silva

HP'nriaue Modesto Chaves

Ant.ônlo Franci�co Sais

Waldemar Rocha

Mêmbrcs eiettc., para o

1""'\0,-1., de 26/5/H162 até

265/1963
e

"

M"T"!I!fPRO� Hf1NOR A "q!OS

nettor Líbera to, Francis

co de Almeida e Ari Souza

P"e�idente de Hon:'a, Dr.

José Y<JIecieiros Vieira

Pre�idente, Eunadir Mo

reira.
Vire Pr[>�idente, RaUl Jo.

sé R<t.imundo
Coordenador, Pedro Ivo

Va.

I'T'AJAI, em 26 de malt
DesEje de 1\'13::as em )'(- Não sei piJh}ue Que

_

'I.

sictê:lcia pa·ticu·ar - uma campanha po:itica estil t>lO

promoção de�ta Coluna, e;l1 "fria" - será que os c iH,

oel1f'lic:o do Ho<;p.ital de didaéos estão dz�confia.';os

de 1!,162.
nio de Lara Ribas.

RE,FLEXAO:
w- 'W

I PREVIDÊNCIA
S0Clt.L "'i

, a.��_E,

com alf;uma çansa?Reabilitação de Santa c".

tar_lla. Fui procurado l)Jr
senhoras da nossa soc tr!f\

de, cfer€eendo jô:!o o a',l'J�O
â :'csp�it), Estamo, enn

dal1d� c loca' e o ::lia. PJ

.':lO adiantar que :;era â tlr.
d� Com um Chá ..

Foi ma··cado para o pro·

ximo dia dez de navem�)ra

casanumto da srta. C'.clh,
Silva com o dr. João Cal'

los To.ent:no Neves - .BU!'
nos Aires e Montevl::l<::ll
cidades para a "Lua c.e

Mel".

Coordenador, AI1O:)U Teixei

O deputado Fernando ra de Mello

Viegas, hOJe, receoera :<1.1 Sil�oa Secretária, Orlando

tos CUll1l?�imentos pelo ·�eu
20 Sec!.etário Edú Veris-

��:::�"" Aprvl e,La P,H'l ,.:,
• simo

lo,ok .0.10 Tesoureiro, .,,, '"

Felski

R€colhe_te. meu !rmõo
No sil€-ncio de noite

'

Per uma hora apenas.
Receberas, com luz indefinida

Inspirações serenas,
Descansando a mente atribulado
Que, em constc,nte pensar

.

Sentiu_se fGtigada.
.

Conheceras da vida
As ilusões, o nodo,
Porque só nos sentimos elevados
Quand0, ante Deus,
Submissos e (1umilhodos
No' c:mtrição sentida
Reverentes A odoramos
Com a cl�a agradecido.

,RESOLUÇAO No. 1.231, de
30 de janeiro de 1962. do

��;!:������E��I��
KAL DA PREVIDENCIA SO

CIAL, Que DISCIPLINA a

CONCESSAO DO ABONO

DE PERMANENCIA EM

SERVICO. (continuação .....:..
pR"le final)
V - I�ual providência po

derá ser tomada p,elo pró
prio Instituto,. Quando tiver

consentimento de alteração
ao �alário de contribuição
VENCIDO; EM PARTE O

COQ;ELHJ<:TRO ROBERTO

ETRAS FURQUIM WERNE,

CK COM O SEGUINTE VO

TO:

dns Rntes do D�rreto

20.465. de 1.10.1931 e cuI.
aposentadoria se regula p'Jr
di�pl)ficões especiais, isto e

independente de condição
de idlde as vantagens de
abono de permanência elJ

servico, que só pode ser ctn
cedid:-. a quem já ating!
55 (dn'luenta e cinrol an

de ldade (Lei Art. 32 � 40)

Parece-I'.os que 'foi inte

ção do regulamentador a

�pgural' ao grupo r.ompre
rmdido pela ap:Jsentador
especial ao ferrovifi.rif) e em

pregados em emprêsas
serviço público as I nov

vanfalrens que a lei cri
ao in�t!tuir o abol'!o de p
manência em servira. Nã
foi porem atim:!do o Ob.i
va pois da combina.ção d

dois di�\)l)sjtivos - resuIt

rá a e:-:igência da idade d

55 anos (artU07) e 35 an

20 Tesomeiro Roland

Wandrev

30 Tesoureiro Pedro Do

nato FrutuosO
_

Delegado. Capitão ArQui
medes Dauer

Represellt.:'lntes Comer

f'iál'ios � José Lino Stake�

!in

Delegado Pedro Crescên

cio d6s Santos

���ador, ThÍ\\go José da

Orador Nestbr Santos
Vistoriad::>r, João Macha�

do
Vistoriador, Laudelino F

Novais Filho

Imprl:>n�a E�rrita e Fala

da, Sady Ivo Pezzi

Representante Portuano
AdnlfO Vargas
Representante Sindical,

Henrique Vicente da Costa

Renre�entante Maritimos,
Walf�ido Cunha
Reuresentante Pescado

res. Antonio Jovin!ano E

mllio

Representante Operários,
Madeic·eiras - Abiljo We-

Maria He12na Moura Fcr

Quatro "Noites de "Ln'. ro, cio cu:andJ em R:,rrd

Noite" ,outra promo<;�\o Wi iY3, acompanhada de

deota CO'U!1:l, em carat,e" amiguinhis, comemancJo �I

rlantrópico que estarne> v.agem de Marta Noronha

romemorará mais um a'li, idenliza'ldo, t'J111 prpgTaJ:, \ que será proveitasa ;.l .•

versârio cje Fun::!ação c!:lqn' c�\)ec'a' Tratando se c" t:::.mos n') domingo.
le :mportnnte p3.rque i'..11I'; uma grande festa, leva: 1

Li:t1-. noventa dIas pa a sei ap (;'

i
.. 0:0 • sentada �A

calloca Teleza de l(>�I.S

, I" " ." J " �\ti ",' ,_j � L, "ubos_a,?: !unclOlla"'la '-> c!�
laje. a E�nb:dxlt"Cb _r'3. f

_

� � i allIlha chegou lia p01 co,

Su ça, n) Rio (' Ja"l�''',l A!11:lnha, estal'd a� l,;r" d,as e vai fe�teJal
r�repcJon'lrá festejando DJ. hs. na Radio Guarlljá, pu, Estamos convidados pu\.)

ta NacionaL ra apresentar Radar l�a "os comes e bebes".

O Cral oe F\or;anóp�li�
eSlarâ em B:·us(}ue no 1):'0

ximo sábad::>, ã. conv:t,:o ciG

pefe1to' C:ro Gi<vaerd, cp"

Por todos os irmõos
r-I- r'·· ... t,'r.., lA�,.".;r:!a
Des noites .::strclodos,
c:�'-, ,-, rv>�nt') d" 1'17es
Distantes -e orvalhadas
O amor fr·:;ternol
S"'ntir",..,.,os n .... Deito,
Altru!sto e ideal.

SJciedade � duas entren.,;

A bonita Ka�ia Wiet110r'

ne, ontenl, deu unI "gi, J" •

no comércio encer:':md::l 's

prepap'ativos para o bai,e

de gala do 12 de Agosto --

Seu vestido .já está pro\�"

to.

tas ma�'cadas, Andando nas noiU!s fIe·

rian:Jpolitanas o cavallle'l'o

"invisivei', que vocês �"t08.

me Iperguntando tod;Js o�

dias - que é Após u li:'l
12 êle por meu intefll!'�
dia vai contar l11u:ta cou

AS alunas. dcf' Instit,ut:T

Yásigy. já estão pensand::J
na FeSLa da Suéter, qu::! .a.i

acontecer dia dois d" se

tel11Jro. M's"$ Yás:gy, rece

I.:-el'á a faixa e um pr(:n�i.>

O * único � do artigo
107'
E,!tendp·�e aos se�urad'os

mencionados no ítem II do

artigo 81, o disposto neste

artigo"
O que dispõe o artigo .

107: '

"O abnno de oermanência
em tervlço será concedido
ao segurado que, tendo

completado 55 anos de ida
de e preenchido as demais

condições para a obtenção
da aposentadoria por tem

p::> de serviço, consoante o

disp05tO n!l. subseção III

da Serção II dêste Titulo"
et,c.
Assim o parágrafo PI'ocu

rou dar aos ferroviários e

empreg'ados el'Q empl'êsas
de 'servlço público admiti-

MADEIREIRA DAL PAL S/A A V I SO· .

""

Assembléia Geral Exlriiordinária
!

Departamento (enlral De (mnpras�,'�.. �:.';���'.�
... !rJfltJ�,/"fSõo convO(.dÓos os Senhores acionistas de Mo_ ,-.,_ '/�rrooondeiro Dal Pai S/A, o se reunirem em Assembléia Ge_ Edital �e Concorrência Pública ,N.o 18-05-52 I·'� __

; �--=- � , C 'I f �rol Extroordinaria a realizar_se às 9 hs. do dia 18
O Dopo.tomonto Cont.o, do Comp'os ovlso O"S

'%,�,.,-� ,.A '- i.,·.· ...•d-ezoito de Agosto próximo vjndourô, na sua sede SÔ "'" ,"' l- ""' '-
,

ciaI, sita Ó ruo Irmõos Picai li - na cidade de Tan interessados na Concorrência Pública no 18_05_52 U. OI'��DO IULO
goró. Senta Catarina o fim de deliberarêrri sôbre 0- (aquisição de móveis escolares poro o Gi'nósio Indús_ PRIMEiRO DE AGOSTO DE 62,
seguinte ORDEM. DO DIA- trial "Pres�dente N.ereu Ramos"" de It�iaí, de que O ano vai g,:,l::Jpondb, varando tempo, deixando

o) Proposto de aumente de Capital social e <:on_ troto tl ed!tal publ!caqo na Diár!o OfiCiai do Estado um acumulado de fatos trist-es poro o história d
sequente alteracão de estatutos sociais. n, 7.065, de 7-6-62 e no Jornal O ESTADO n.O um poss(.'do que não déixa saudade a ninguém
b) Outros assuntos de inter-esse do Sociedade 14.442, de 25-;---5-62), com abertura mart::odo Mudond::l tudo que ná no face da terra,"

.

Joroguá, 26 de Julho de 1962 poro 27 de junho de. 1962 que a mesmo Concor_ Já o .... entrar poro novas dias de.mais um mês no
rência Pública n.o 18-0S":_62, será realizada colencó,rio cheio de probemas que não foram sol�.
dia 20 de agosto de 1962, r!on0dos .:; q\)e se m"Jstram Com interrogações som ..

Departamento Centro I de Compras, 21 de julho, 62 "- brios e sem desp�rtor ainda do longo pezadêlo do
tiuol a humanidade não conseguiu poro vislumbrar
dias me!h:ores. I

Só há ,esperanças.
Mas a -esperanço é a última que morre isolada,

sosinha, ainda combatendo nos trincheiras do luta
pelo s::brevivência do homem

E então. vem o pergunto: 'Poro onde vamos?
E a resposta nõo espero
Petountai a V0ssa consciência.
Pergunte_se cada qual o simesmo.

Pois, tedos nós sem'JS culpados pelo situoçõo pr!?..

sente
Todos oe sem excepções poro que n0S apresente.

mos com anjos e vítimas uns dos outros.
Tem'Js sido o nosso maior inimigo
Cada quo! tomo porte no bolo.

'

.ç,adO qual tem seu quinhõo de responsabilidade,
Pelo. que diz pelo que escreve c fala cada qua

puchondo o brdzo poro suo sardinha
Nõo é de "Vergcmho" que cada' quat

como foi lembrado: ..

O que ,., homem preciso é
h . }.J ns 100' outLÓS'J3'.�"ª''''''',LJ..__

Medito, criatura
Ouando c apavor;)nt-e procela.
R'Y1ir perinosC!
P"'r'-'ossand.., oudr:1z e .inquietcmte,
Em noite invernoso;
Socudindn o arvoredo,
]'L... �'Jrf"\r rl,.., irv1c-mênc10.
Ench2 os homens de medo

---- A').�;m VOTO pela retir
da d::> íte'l1 III do proje
de Resolucão e, que �e p

ponha a revogação do pa
grafo única do artigo 1

do Rp","ulamento Geral

MUSICAL BAR
Reflete sôbre a eternidade,
E nela razõo vencido
No [1aSS:'lo�m dos dias
0ue I i0eirns 'escônM
Fm j.vn,.,dos s,-,mbríos.
Do F'x'c:tênc:h breve
A morto<> é o final
C;",in cdv�rso ou leve
Mas o olmo imorto·1,
Fxrel�f) '" redimida
Hrí ne enc.-.ntrar o 'Pai
No Pátria Prometido!

chami,'ARA 'iM BOM PASSA TEMPe COM SUA FAMILIA � REUNIõEB SOCIAIS Previdência Social.
Au�entes os Cot;lselheirO!

.'\lfredo 'Pereira Nunes!LlA:'iÇANTES COQUITEI� � FESTAS DE ANLVERSARIOS - CHA
S�giS!TIundo Cerqueira.

ETC,DANÇANTES - ,

A�s. Dante peHacani �

I\.NDArI TERREO DO ROYAL HOTEL � Tel. 2515. (Portaria) Presidente

publicado no Diá1"»
Oficial da União de 13.2-
1962)

FPOLlS, 31 de julho de 1962

Helena Caminha Borba

FAZEM ANOS HOJE
Silvio Calondrini

-sr. Arm.)ndo Viana
-sr Vânia Paulo Coelho

=:;: ���t�� ��s;�s:aC���\��a2o�
-sr dr. Cid R::cha Amaral
- sr. Loris Corsini
-sr. Nivaldo Machado
-sr tenente Fernando B_ Viegas
-srta. Olívio Freitas /
-srl::l Vanda Cunha
-sra. Maria Eufrásia da Silvo·

-----_

A DIRETORIA
29 � 7

.Hermes Justino Patrionova
Presidente

.A_.O._62AVISO
Departamenlo Central �a Compras
Edital de Concorrência PL!blicOI n.o 11-05-48

ATENÇAO
Agora em COQUEIROS a oportunidade que vo_

cê esperava Local bom e soudóvel, Ideal paro fé rios
ótimo clima: Perto do pro;o e de seu clube

Lotes a partir de CrS 200,000,00. Vendas em

r--=-------=--.,

@illJ2DEA�--- ,
PROGRAMA DO MÊS

O Departamento Central de Compras avisa 005

interessados na Concorrencia Pública n.o 11 05 43
(aquisição de teciqos diversos para o Hospital- C�lo_
nio Santa Tereza, de que troto o edjtal publjcado no

Diário Oficial do Estado n.o 7.059, de 29-5-62
e no Jo\nal O ESTADO n,o 14.435_ de 17-5-62),

��� o a�::��o C:������n��ropúlbjic�e n��n�f��5�:tS
será reolizoda.no dia ,22 de agasto de 1964

•

Departamento C. de Compras 27 de J�h�� de 1.962

,t.. Hennes Juc"no Pot,ionovo�
Presidente

.'tI' ,,� � j1: .t'" .a.4'-:"'::ã'�62

A Diretora do CLUBE DOZE DE AGOSTO comu_

nico aos seus associados que os mesas para o Baile
de Anié'vver.sário estarão 'a disposiç.õo a r'lrtir de �extr
feiro praximo dia 27. Res�vc� no Secretaria ;

Atenciosamente
cÁ DIRETORIAc.1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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F'IOl"Ü1110[J'il.> - 1" ui!, O ESTADO, o moi., on(I'd.) dlório d� Sento Cctcn+no
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(Iube Doze de Agôslo: Terça Feira Inauguração do (inema-Scope Com o Filme "Com Lágrimas na Vóz"

NESTES DIAS AN'GUSTIOSOS ...

Alguma causa está erra

da em nossas instituições
democráticas da América,
para focalizarmos sàmcnte
as ocurzõnctns politicas no

continente americano.
Qualquer elemento essen

cial ao bpm funcionamen
to de uma Democracia, está
faltando em nossas organi
zações governamentais, no

tendo-se, porém que a prin
cípaj deficiência venrtca se

nos órgãos eleitorais que as

responsabilidade

de dar à Nação os seus dirl suas decisões era encontra
geri teso do no espirita das leis, de
Houve tempo em que o po- cuja sagl'p.da Interpretação
der pessoal era considerado decorria a maneira de agir
como usurpação, condenada dos que exerciam o eovêr
pela moral social - razão no. Desapareceu completa
por que, assumindo o poder mente do mundo essa men

consfrterava-se o cidadão talfdade, a que se pode !;Lp)1
rigorosamente \ submetido, cal' o qualificatiVo de PO
expontâneamente, ao cum-e; LITICA -, na mais alta sig
prhnentc de um dever ares njftcacão do têrrrro. Bxce
peito do qual nada: tinha a cão da Inglaterra, em cuja
dizer a sua personalíssima estrutura Et.<katal vê-se bem
opinião. pois que o fator que predomina êsse "espiri
exclusivo a comandar as to das leis" a guiar os res-

ponsáveía .pelo t;ovêrno na

A V I S O
nação que menos se preo

cupa com a rormujacâo de
leis escrttes.. cuja- supera
bundância nos países lati
nos da .êmértca é causo run
damental de tanto descaso

pela aplicação dos textos le

gats, em todos os demaja

países cio -mundo pcidental
e da América prevalece o

poder pessoat, alastrandó-se
o mal com incrível -ce1eri
dade pelos pereee latinos!
Na França, na ;Espap�a, 'em
Porbugaf a mão 'de ferro do

poder pescsal fez desapare
ce·r completamente. o. regi�
me democrático. Na Argen
tina, êsse poder ·pessoal ,che
gou ao extremo de irifliJ)gir
a um presid'ente desposto,
segundo notk:'ias re.cen,tes.
veiculadas pelos jornais, a

humilhação de ter �sse pre
sidente - o Dr. F'l;ondizi -

de lavar a sua própria rau

pa e de prep�rar; êJe 'JT.l.e-s
mo, os seus alimentos. 'Em

Cuba o· pode,r pessoal tem
levado 'ao '''páreaon'' .cen
tenas d.é vitima.�· da -cr(\el,-

o Departamento Central de Compras avisa aos

interessados na Concorrêncio Público n. ,19_05_53
(aquisição de cofres de aço,' de que trota o edital
públicado no Djárjo Oficiai no Estano n,o 7.060. de
30-5-62 e no Jornal O ESTADO n.o 14441 de
24-5-62) com abertura marcada para 28 dê [u.,
nho de 1962, que o mesmo Concorrência RÚblica n.>

19-05-53 será realizado no dia 13 de qgosto de
1962,
Oepdrtcmento C de Compras. 27 de Julho de 1962

,Herm-?s Justino Patrianoyn
Presidente

4-8-62

Ins!ltuto Brtl�a·E�lados Unidos
APRENDA INGLÊS

Método muito eficiente ministrado por Prbfes_
sôres especializados.

.'

Cursa intensivo.
Aulas especiais' para crianças.
Prêç') ao alcance de todos os bolsos.

.

Assegure o seu domínio do Inglês. fai:en�o des_
de jó, a sua matrícula no 6.0 andar do Ed. Zonla.

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

C1�EMlS cariazes �o dia
,....:.B.lIBROS.,

!!ine GL05tACentro Fone; 3630\

ás 3 e 8 hs.

Spencer Tracy
Dianne FO.'lter em:

O ULTIMO Ulutj\
Censurã ate 5 anos

.ás 7% - 9112 hs:

Sessóes Populares

J:o:nee���elan em: ..

LEGIÃO DOS DESESPElt�DOS
Censurvaté 14 anos

Cint lI.l'r2.
Centro Fooé 3435

is 5 e 8 tis. Estreito Fone 5295

:'í0ntgomery Clirt

Elizabetlb Taylor em:

DE RE'?ENTlE, NO UI.TIMO

ás 8 hs.

VERhO
Sessão Popular

Joh� Payqe
Arlenn Whelan em:

LEGIãO DOS DESESPERADOS
Censura até 14 anos

Censura até 18 anos

Cioe BOXY
CENTRO FONE 3435

Cine RAJA IS,. José)às 8 hs.

Michael Craig ás 8 hs.

Belinda Lee em:

O VALE DAS MIL MONTANHAS
EaslmanCo;or

Cen_sura fl,té 14 anos

Jack Palance
Anita Ekberg em:

CONFLITO INTIMO

Clnemascqpe

AVANT-PRÉMIERE PRÓ BACHARELAN IDOS DE DlRflTO

concessões à desonestfdade- vida com,o lhe aprouver me

vão 'sendo, eo.nSideraçlas lhor, sem querer dar-se con

úteis ao eom entretemmen- ta de- que há, umn snncâo
to de relações fraternas en mnextvei, �e nrrlenr divma
tre os- homens; as. pequenas para a possa conduta indi

negligencias .morats . vãtl v\dual, sanção da qunj re

sendo jusnüceoas. corno sulta para. todós nós uma

próprias a garantir essas recompensa ou ,\ma/ pena.

boas relações a o rigorismo de cujos efeitos não escapa

na prática dos bons ccstu- remes jamais. Nada aotan

mes assume propnrcões de to sob êsse prisma filosófi

impertinência e de passa- co, -a compaixão que te

otsmo, íncompativels como nham Os outros de nós: so

a vitalidade prodigiosa. das mos fautores voluntários

energias humanas que le- das nossas desditas ou das

vam ao máxjmo desenvolvi' nossas venturas. eis que "o

mente.
. Reino, de Deus está dentro

Bnotaço-es' Parlame'nla,res in�7:ti:e: :,,,:::��Ul:t.,à ��';::t;n�;:";do:;:�:a�
tra se' pelo pais um tremeu Mestre, .0 Çondutnr. o único

do surto de vempreauismo' e supremo Guia da Humaní

fôrça armada estava cer que at-riblti- aos .geveraan- . dade. que é nosso Senhor

��nd:b'e�i���� àsd�r;ee:i��� �� ���:i��i�r::a e:��\�:a�� Je�U��ri���ver:o homem

delegado regional, Ccm o ��Vi�:::l���:r�n�. ;:��:�!� . ;á;:��raa,r-�;;p�;�������
:�:�, o�e�ir�taddaOsc:s:, d;�o trabalho profíesicnal, .pela D.aDE i�dlvidu�1 e agir com

podiam comuntce-ee. _Ne .
investidura oeastonat em !���aO V:���'���Ci��� co;!��

réu informou lhe -que êl'�e
. qualquer- .funcêo . .púbhca

se a�hava ?a resiqenCi�. co
, ��:a���r :O:��s��s�l:l�e:;� ��:���a�l�re��:�,i��Oq�:r:�

�:�����D�:���ia�,a:esd,',.��"nu da Que a investidura .seíe . �tr:avlou. de erros e pre-

em funções- inexistentes .ou conceito;; inúteis, acumula"

s�guir para Caxias. a vC"J
em funç0es para. as quais dos no curso dQ desenvolvi

flcar o que estava aCo�t... aptiClão alguma possui o O1l"ute da �."�cie humana pe

cend_O. Em sua compa,llll'U qUl: em tais funções ê oC8,s10. lo màtenahslTIo que a em

segu�u o sr. Oswaldo '\l·!I. nalmente investido, mer- polgoll e de que decorre a

nha, que lhe declarara spr cê de favores eleitoreiros. \'ida irres.ponsável. Que mui
do seu dever, Como amigo Al\nuna cou�a .. sim. esta tos ainda levam, inadverti
f"aternal de F:ores da errada em nosllas institui- damente. esperando que, a

Cunha, ir ver a situaçao :'l,."1 cAe� rtemocráticas _ e se pf'sar dos seus próprios er-

bem pensarmo,'> nos m.ales ros. OIJt'TJ� o possam .�alvar

que êle se encontrava, por expostos nessa 'perfunctó- dns caldeiras de Pedro Ba

que estranhava a dem I a ria �nálise. oue acabamos telha. se é que elas. de fato,
do seu regres�o. Lá ;:h,.... de fa7er. de al[!"lm� dos ma existem. porque para nós

gando, encontraram o d,"," les que estão prejudic.ando tais caldeiras, de fato, re-

a Rep\lbll{'a. che�aremos �'ir1em no fo[!o de.vorador

sem dificuldade à cont\u- de uma consciência iniqua
são de que o erro oonsiste Gnv(>rneruos a l'ossa vi

em termos excesso de govêr da moral, educanda-nos -

no e deficiencia abs,ol_uta e o governo dos povos será

de educa cão mor.. l. de edu limitado a �erviços de ex_

cada política, de educação clusiva I ut!\idade coleti

social, de educação profis� va ..

sional. . Todo o mundo

quer "apenas viver e gosar à

legado regional que, eeo I

mep_te. recebe"a as imt�J.
ções do governadOlr, F.ra
.sua companhia, entrararn
na casa, conferencianollil
cor.� o delegado na preser,
ça de TenÓrio. Flôres ja li_
nha em seu poder a ,�(ln.

trafé do mandado experti.
do, que N:erêu ieu f; pas.
sou a Oswaldo Aranha
(Soube-se depoi.s que Ara_
nha, indignado, rasgou em

pedaços). O delegado 3.S

�everou �e 9 que o int?�
reSsava era a ida a Niterui
de pessoas g,ue ali se ar.,''!

vam, empregados do dep.l.
tado. Tenório salientou .:jll,>
seria incapaz de i"",pedir
que êles fossem dePor, �)b
a condição de que não f,H
sem ma' tratados 'pod�:ldo
o delegado lev�;�s. Nereu' e
Oswaldo aconselharam a Tn
nórlo que saisse de Caxia;,
no momento, em face '10

ambl�nte reinante, pOr,li.le
no RlO �e'."ia m eihor a�se.
guradas as garantias uue
de direito a Cãmara 't<t�
dava. 'Ele assent:u e pela
manhã Nereu mando'J. o

auto oficial buscá-'o. E iH
se acha'1a. �ssa, COTJ<"'l'
a forma por que procedeu a
Câmara.
Afonso Arin0s lideI' dR.

UDN, decla,'Ou nada ter a

]aduzir, testemunhando,
COnforme lhe CUmpria, a
forma �'ponderada erlér9:i
ca e digna com qu� se ;:l�,
tara o presidente da Cas�".
Verificara a faita de en.fi!
quadramento de tal delige!1
cla com a definição ,I:l.s
imunidades parlamentare-;
consignadas na Constif"'li
ção, visto não se. tratar rl�
um caso de flagrante. Es
tranhou a intervenção do
Juiz. Abri?�e um pre�('
denle qu"! pode�ia repetir
se ,em ocorrências futu :·a:;.

Por Isso, as bancadas P"!"
seus líderes, se pusera�l dr:
acórdo com Nerêu, na s�!i

vaguarda do principio de

imUnidade, eendo pOlS,
uma questão ,juridica. Tc
ceu várias considerações,
inyocando o caso da ilha

de Madagascar, envoiv�ndo

parlamentares francesc� e,

por fim. reafirmou a ::!011_

0110 Julio Malim� i �,�e�i:,:t�,Cam"•....::' sea

Rua Felipe Schmidt, 14 - Sobrado - Fone -

_

23'47 - Florianópolis. N---------.SERVICOS 'TECNICOS ADMINISTRATIVOS
� CHEZH'HO. NÃO!

ORG�NlZACtEOS�R�;���ANIZAÇÃO
.

C' � t· � n i�' ()!
RUA CONSELHEiRO MAFRA - 160 ., "_---1

FLORIANO'PQLIS .SANTA CATARINA a -

'.,J:�,*

dade humana. No Chile,
com o desgôstc de todos os

países democráticos da Amé

rica o poder pescai encar

cera um presidente da Re

pública, a quem faltavam. a
penas dez dias para entre

gar o govêrno!
Tudo isso é muito sintoma
tico de uma época de pro
fundo enrraqueclmentõ mo

rat: eis a causa úntca de

todo o ma] estar atualmen

te observado, em grande es

cala, em todos os países do brepor do-se ao direito, sõ
mundo Ninguém se sente ment o. que se tem em vis
garantido em sua tranqujh ta é cononestar hlpõcrjta
dade, pois desde que se te- me te essas arbitrariedades
nha perdido o respeito pela do poder pessoal - para o

dignidade humana; desde que a interpretação receio
que, em vez de submissão sa dos textos é sempre in
às determinantes do dever vacada como remédio de
moral, melhor solução se ocasião e que deixa às de
encontre para Os casos de Iormidades sociais uma rtr,
tnterêsse pessoal, em cam- meza de permanência que,
balachoa e dispensacôes à afinal, se transforma em

margem dos prescrtcões le- hábito: então, o costume é
gais oaruítrto pessoa] se- que ree- a leI; as pequenas

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

(ccnt. da s.a pó.!;".)
Já lá estavam, quando

começaram êle, Nerêu os

secretários e outros depu,
taaos. a receber tnronua

cões de que a situação c-m

t.nuava grave,
-

sem S0r2:1l

cumpridas as previdências

prometidas pelo governa
dor. Na Casa de 'rene-to
estava o delegado Prídertoh
que presidia o mquértt-, c

que era t.do. por todos que
o conheciam como auto.' ..
dade zelosa no eumprfrn s-,
to do õevar. Além dêles urna

8rochado pedirá "Habi-.
mação Legislativa"
BRASíLIA, 31 (O ESTADO) - Eslá

praticamenle assenlado que o sr. Brocha
do da Roch'! comparecerá à Câmara dos
Depulados no próximo dia 8 (quarla·feira)
para apresenlar o pedido de "hahilitação
legislaliva" e solicilar a marcação de da·
Ia para o plebiscilo. A delegação de pode
res - embora a.s ,mensagens não estejam
pronias _ parece que não enconlrará obs
laculos de manIa na Iramilação: varios
lideres já �se pronunciaram favoraveis,
embora com reslrições quanlo à exlensão
desses paderes.

Rep. DominiCana Icusa
ARGÉL, 31 (O ESTADO) - O Pri-

meiro Ministro do G.:Jvêrno provisório ar

gelin� Josefh Benkêda, pediu hoje ao seu,
adversário .político BembéIa, que ponha'
em liberdade o Vice Primeiro Minislro
Monhamed Buguiá, aprisionado pelas Iro

pas leais do Vice Primeiro Minislro dis
sidenle, I�J

ATENtA0
Mudanças lo:-:ais ou para outras cidades:

Serviços de mudan�as,,

Nõo é necessário o engradomento dos móveis
Informncões à rua Francisco Tolentino, no. 34

fone - 3805
_. _,9>

Prepare-se para o Futuro
Aquirindo lotes de terras, pequenos chácaras e árem
poro indústrias em

BUREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Grupo
Escolar local.

Os interessados poderão dirigir_se diretamente'
00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

Arnaldo S. Thiago

ironcorrência Ptíblita: Aquisiçãll
De Moveis Par�' GInásio
INDUSTRIAL DE ITMAf

Será reali;ada nó dia 20

de agôsto a concorreocia

pública no. 18 - 05 - 5�

do Df'partamento Centiai
de compras, para a aqUI

sição ·de movis es{'oia�es

de Itajai. A referidn. cú1�·

correncia estava marca(f':I.

antoliriOl1Inente para 27 de

junho úHimo.
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RE,fLEXÃO:
R€calhe_te. meu irmõo
No silÊncio do noite
Per uma hora apenas.
Receberás, com luz indefinido
Inspirações serenos,

'

Descansond", o mente atribulada
Que, em const;:.nte pensar
Sentiu_se fetigcda,

'

Conhecerás da vida
As ilusões, o nada,
Porqu� sá nos sentimos elevados
Quand':l, ente DCIJs,
Submissos l' bumilhúdos
Na' ontri,ão sentido
Reverentes A odoramos
Cor'11 o aln',o agradecido.

Por to(bs os irmõos
i"! .-, ..... ' ..... " I,-; ... ,.",i(la
Das noites ,"'strelodos,
<:�L-, ('1 ""�nt., d.. 1"7es
Distantes � orvalhados
O amor fr'Jternol

'

S"'nti�(',.....,I')� n .... Deito,
AJtru!stn e Ideal.

Medito, criatura
Ouror.do o opavo'r .mt.e procela.
R'l1"jir perinosa
pp.r"'ossond� oudélz e inquietonte,
Em ncite invernoso;
Socudincr" I') arvoredo,
/,1.., �'Jr""r ri..., ir,,-Icmênc!o.
Ench2 os homens de medo.

ReflE'te sôb<'e o etl'!rnidode,
E n�lo rozõo vencido
�,Jo r"ClS�:"IC'ê'm dos dias
()ue li"eirns 'e_<;CÔf11"1
Fm jr')"","'dcrs S('1mbríos
Do px:�tênd., breve
A m()rt., e o final
<:;""0 adv��so ou leve.
Mos o alma imortal,
Fx"'er�1J ., redimido
Hrí rle enCf'ntror o'Pai
No "Pótrio Prometido!

FPOLlS, 31 d. julho de 1962

, Helena Caminha Borbo

FAZEM ANOS HOJE
�sr. Silvio Colondrini
-sr. Arm,:mdo Viana
-sr Vânia Poulo Coelho

=:;: ���ts�� ��s;�s;oC���:�o2o�
-sr dr. Cid Rccha Amoral
- sr. Loris Corsini
-sr. NivQldo MaChado

=:�to�e��7:� F�;�i���o 8. Viegas
I

-srta Vonda Ctlnho
-sra. Mario Eufrásio do Sil.v_o_· _

ATENÇAO
Agora em COQUEIROS o oportunidade que vc_

cê esperava Local bom e saudável. Ideal poro ferias
átimo clima: Pertn do pro:a e de seu clube

lotes o partir de CrS 200,000,00. Vendas em

Comitê Dr. Nereu Ramos

Dia dez lIe novemhro çasameRlo de Clélia Silva - D_ia·
'10 próximo baille da "Espada" no 12 - Desfile de Modas
em resídêaeías plrliculares.

"The Mormcn Melodaf - urna viagem à Porto

res'', um quarteto vocal Aleg re - será racepcronaôa
no-te-amencauo. cantara pela Miss Yãsigy daquela

na programa Radar C:dade.
Sociedade - dia 23 de

Hoje, o Ministro da Ma

rinha, almirante Araújo
Suzano recepctoueré o

preslde{lle João G::lU:ar�. ,i

bordo do N'E "Custódio de

Mello", sob o Comando :10

capitão de Mar e Guerra

_ zme-to de ercurãc S�"!.,

segue para uma viagem 'lI'

instrução com uma turma

de Guardas lI.1arinha, pela
exterior.

Recebi convite para ;:1].'.

ticipar das SOl]üd:lde.s d.�
Promoção dos novos OflC:tl.l'

i- �� �� �C��s�!I�t::�e�and::"��
padas e Co�u!tel 11-' ca,

sinO dos Oflelais rJ!"l

c!nco ba!le da "Espada" no

Clube 12 de J\go�to LI'..'

je à r!gor - P.ltrono gOV�l'
nadol' Ce!so R.amos e P,1 ra

ninlo, Comandante An�o

nio d2 Lara Ribas.

FOi ma"cado para" pro

ximo dia dez de novem�)ro

ca�s.mento da srta. C cU:l
,

Silva com O dr. João i�ar

los To.ent.no Neves Bu:

nos Aires e Montevij(;\1
cidajes
Mel".

para a "Lua (:e

A bonita Katla Wl2tnor·

ne, ontem. deu um "girJ".
no comércio enccr:'ando 's

prepap-atll'os para o bal,e

de gala do 12 de Agosto -,

Seu \'estld<> já esta proe"
to.

gosto, as 17,05 hs. Musicas

populares brasileiras. �Sp·l
nhotas e americanas

p ogmma ...

AExp·'sição de Mesas D .

coraüvas. Que esta eccote

cendo na AABB, pOSS:l.'
firmar que está uma ma

rav. ha - Senhoras da �.,_

clednde nc.teuopoutane •

creseuiam um t-abalhc

digno de ser vísttado. a-ir

tôaos � E' em banefíc'o o a

Cam:):111h9. NaciOnal ia
Câncer. que tem C2mo .,. .. �

sijenle a Senh�l'a Ida: Si

nesta C:dade.

Disseram que a senhora

Ananlas, no seu Ate.íer er

tâ confeccionando os v c'� I

tidos das .debutentes Cal

mem Lucia Cru!'. Lima e

Nair teurín.ío. para o "De
but" no 12 de AgosL:l.

ttalaí, 5 de Julho de l!J62

sauoacões-, :

--;- , O' Comitê Dr. ;'NEREU
RAMOS" fundado em 26 5

1959. Orgão do P. S. D .. que
trabalha em Itajai, Penha,
miota, Luiz-Alves e Cam

boriu, prestando Serviços
politicas, social. médico, 110S

pitalar, humanitário e dt

versas assistências sociais
em todas as camadas soci
ais independente de classe

raça, língua, religião, cõr
politica. vem mui respeító
samente comuntcnr-Ibes os

nomes dos membros que
regerão os destinos do co

mitê "DR. NEREU RAMOS"
no per-ícdn de �6 5/1962,
até 26/5/1963.

ferecer um b-inde a ser-no -

ra 6jUe epresenmr "'11 LI3

bon 1.J bu, ::9.�' o IDS vesti

dos das -riees'' do 12. Uma
dama de muito gôsto scrn

convidada pe_o C31un,�1 1

pa.a o!Jsentlr e jl11iP.r
e scgTedo.

De�f!le de Mx:as em 1'[. NãJ sei !-,uh1ue que '1-
sidê!lcia pa'ticu'ar - Clma campa.nha pO:itlca está UtO

promoção desta Coluna. em "fria" serã (tue os c ,j}.

oen<>licio do Hú,;pHal d:, dídatas estão de;;c"nf;n:'05
Reabilitação de Santa C". com al{;uma çousa?
taLna. Fui procurado jlJr
senhoras da nossa soc te'!.

d�, ofereeenda tô:!o o a:,:',':)
à :-r::speltJ. Estamo; t'Hl!

d;:nd:J c loca' e o ::lia. Pl

.<:O adiantar que Rerá à t'lr.
de Com um Chá ..

<;;.untro
No;te" ,:::utra
decta Co'Ut1:l, em carBte"

f'Iantl'ôpi::o que estarnc'i
:d!"aliza'ldo. ("Jl!1 progra!: t

('cnec'a Tratando se d,'
uma gTande festa, leva: 1

S:ciedade - duas entrcú,�
tas ma�cadas
As alunas do Instit.,tt '}'

Yásigy. já estão lIensanc.::!
na Festa da Suêt(>r, qu� \a.i
acontecer dia {bis d" se

temJro. M'ss Yás:gy. rere

verá a faixa e um pr(:n:j.>

O deputado Fernando

Viegas, ho.,e, recedera ;n.1

tos cump�imentos pelo .�eu

"nh·el". Aplv\e,tJ pl'''l
meUS,

ptomot;�\o

Maria Hel�na Moura F21'
1'0. cl cu:an::IJ em R;:I'::c1
Wl Iy.>, acompanhada de
amlgu!nhaS, comenran{lo "

v,agem de Marta N'orOl'ha
que será provciLJs:;t
Lamas n:> domin�o.

Andando nas noites !tc

rlan:lpnJltana;; o cavaJlle'ro

"Invlsive;', Que v'Jcês "!�t_'ã
me pe�guntando lodos os

dias - que é Apô� (I II:)
12 êle por meu interl!J'�.
dia vai contar mu:ta COü

----

BAR
,'ARA ÚM BOM PASSA TEMP0 COM SUA FAMILIA - REUNIOER SOCIAIS

DANÇANTES COQlTITEIS _ FESTAS DE ANIVERSARIOS - CHA

DANÇANTES - ETC.

'\NDAH TERREO DO ROYAL HOTEL - Tel. 2515. (Portaria)

MADEIREIRA DAL PAL SIA
Assembléia Geral Exlraordinária

Sõo convoc.udos os Senhores acionistas de Ma_
deiro Dal Pai SIA, o se reunirem em Assemhléia Ge_
rai Extroardinorio o realizar_se às 9 hs. do dia 18

dezoito de Agosto próxjmo vjndourô, no suo sede SÔ
cial, sito á ruo Irmâos Pico!li � no cidade de Tan_
gará Santo Catarina o fim de d"liberonúil sâbre o

seguinte ORDEM.DO DIA·
o) Proposto de aumente de Copito! social e con_
sequente olterocão de estatutos sociais.
b) Outros assuntos de inter'esse da Sociedade
Joraguá, 26 de Julho de 1962

A DIRETOR!..
29 -7

AVISO
Departiimenlo Central �e Compras
Edital de Concorrência Público n.o 11 �05-4S

O f)epartamento Central de Compras aviso 005

interessados no Ccncorrencia Público n.o 11_0S_43
(aqulsiçõo de tecidos diversos paro o Hospital Colo_
nio Santo Tereza. de que troto O edjtol publjcodo no

Diário Oficial do Estado n.o 7.059, de 29-5�62
e no Jornal O ESTADO no 14435 de 17-5-62),
com abertura morcodo poro 1'4 de' junho de 19�,
que o mesmo Concorrência Público n.o 11�OS�4g
será realizado. no dia ,22 de agosto de 1962 .

Departamento C. de CompraS' 27 de Julho de 1.962
.

�
Hcrmps Justino Potrianovo

Presidente.
�"A rJ ;t;�'....4�B'-62

': ..:�,: �;.J� .

Mêmbro" etetto; para o

-rn,.i".--!" de 26/5/l962 atê

265/1963

r.F'I>fPRO<:; H0NORAt:tIOS
Heitor Liberato, Francis

co de Almeida e Ari Souza
P"esidente de HOI1:a. Dr

José Medeiros Vieira

Pre�idente, Eunadir Mo

reira,
Vire Prf'"idente, RaUl Jo·

sê R<timunco
Coordenador. Pedro Ivo

V"

CoordenBdor, ArOll0U Telxel
ra de Mello
l° SecretâriO, Orlando

Silva
20 Secretârlo Edú Veris

shno
10 Tesoureiro, Isaak A.

Felskl
20 Tesoureiro Roland

Wandrev

30 Tesoureiro Pedro Do

nato Frutuoso
,

Delegado, Capitão Arqui
medeS Daner

R,pprescnt:'lnlE:'s COlnpr
riâl'ios - Jose Lina Sta);.e·
lin

Delegado Pedro Crescên.
cio dos Santos

��:auor, Thihgo José da

Orador Nestor Santos
Vistoriador, João Macha�

do
Vistoriador. Laudellno F.

Novais Filho

ImprE'n<:a E�cl'it:t e Fala

da, Sady Ivo Pezzi

Representante Portuária
Adnlb Vargas
Representante Sindical,

Henrique Vicente da Costa.

RenresentRnte Maritimos.
Wal!�ldo Cunha
Reuresentante Pescado

res. Antonio Joviniano E

mlllo

Representante Operârlos,
!I"adei�'eiras � Abílio We-

chami

G3STA Dti CI.fE1 I
r.NTÃO Pf.C� ,AfÉ ZIF I

Representantes Motoris-

tus: : Mau41Clo Jeronjmo
Delfina

Representantes Motoris

tas, Oswaldo Bertemes

Representantes Motoris
tas, Antérc Bittencourt

Representantes Motoris

las Osnl Martins Fernan

des
COMISSAO DE TRANSPOR

TE. Policarpo Deplné
Francisco Cürrêa Neves

João V,icente Camilo

Lauro cavenba
:10ão Airoso

José Gaspar da. Silva

treodsto S. Cota

Mario Costa
pranctsco Manoel da sn-

va

Jaime da Silva

Pe(lro da Silva

José R'limundo Anac1eto

Fel"le João Ana-teto

N'irn\nl' Jo1\'1 da Silva

aemactno Silva

r,,�.![TSSr\O D'" PROPAGAN

DA
'Plnrl"'rl ... Anversa

L�"'nl'l gorro da 8:.I'!a
(DTOGO)
/I,lfrpd'l Antonio Lemos

Spl,n�Llão Al'l'udn

Cipr'nno Ppdro da Silva

Hpnrimtp Modesto Cl19.ves

Antônio Fr:mci�co Sais

Waldemar Rocha

Alfredo cesnrtc dos San.
tos (JIM)
José João Borba

Al!ricl J. Monteiro
Arbhur Pereira

Manoej crtstóvãc Correa.
José Marcelino Franco
Geraldína João ooncat,

ves

Luthéro Reinert

,
Benicio Semião de Azev

do

Antéro M. Chaves

Silva
Nildc Braga
Antônio Aquino de Souz

Ansékno José da Silva
José Anastácio da Silva

Manoel Corrêa
Bento Frutuoso Soares

Vital Soares

A�ostlnho Soares
.ro-é Bosco

oenésro João Vieira
Manoel gutrazto
José Estanlsiau da Luz

Malvino Manoel Flôr
Malaquias Antonio Gel'

mano

Moi,>es João dos Santos
Mano�l Silva
un-beuno Anac1êto
Nossas sinceras homen

nens ao Presidrnte fund

. dor Esmeral(\0 de A7.eve

Braga. (Falecido)

ITAJAI, em 26 de ma

de lD62.

WPREV!DE"NCIA E')Clt L "�'I:11
2, a.� PlWtf.:r�

,RESOLUÇAO No. 1.231, de dos antf's do Dprreto
ZO de _janeiro de 1962. do 20.465. de 1.10,1931 e cuf
C'OI\fS'!':LHO DORETOR DO ap'Jsfntadoria se regula p
DEPARTAMENTO NACIO - dispr,!'icões especiais, Isto
r-.-AL DA PRF.VIDENCIA SO indepE'ndente de condiC'"
elA!,. (lue DISCIPLINA a de id:lde as vantagE'ns
CONCESSAO DO ABONO Rbont) de permanéncia e
DE PERMANENCIA EM servi co, que �ô pode ser co

SERVICO. (continuaç.ão -. C'edid'l a quem já atingi
pa,·tE' final) 55 (rin'luenta e cilWO) ano

V - I�ual \Jrov!déncla po de ldade (Le-i Art. 32 � 40)
Parece-nos que 'foi inten'

ção do regulamentador uso

�egurBt· ao grupo nompre
endido pela. ap'Jsentador!a
especial ao ferro\'bi.rlt) e em

pregados em emprésas d
serViço público as I nova
vanta�en<; que a lei crl')lI
ao in�tHu;r o abnf!O de pl'r
manéncia em <;erviço. Não
foi porem atinrrido o obietl
vo pois da combinação dos
dois di�"J')sitivos - resulta·
rá a exifténcia da idade de
55 anos (:utLl07) e 35 anos

de s"rvi<?J (arti. 81 - II),
A��;ll1 VOTO pela retira·

da d'J íte'l1 III do projeto
de Resolucão e Que .�c pro
ponha a rf'vogação do pará
grafo único do artigo 101
do RpP-ulamento Geral dã

del'á fiel' tomnda pelo prô
prio Instltuto.8uan'do tiver

consentimento de alteracão

cio �alárlo de contribuição
VENCIDO EM PARTE O

CO<:tELH'PTRO ROBERTO

FTRAS FURQUIM WERNE

CK COM O SEGUINTE VO

TO:

O � (mico - do artigo.
107:

E<;tpndp-.�e aos ;;ee;urad'os
mencionados no ítem II do

artigo 81. o disposto nesw

artigo"
O que dispõe o artigo .

107: '

"O abnno rte oermanência
em n'rvlço será concedido
ao segurado que, tendo

completado 55 anos de ida

de e preenchido as demais

condições para a obtenção
da aposeMadoria por tem

p"l de sprviço, consoante o

dispodo na S\1 b5eção III
da Secção II dêste Titulo"
etc.
AS5im o parâgrafo procu�

rou dar aos ferroviári':ls e' publicado no D!árJo
er>1prell;ados em e�p>:êsas Oficial da União de 13,2-
de serviço publico admiti- 1962)

-AVISO
Departamento (entrai De (Gmpras� .. --........,...

Editol �e Concorrência Público, N o 18�05-52

Previdência Social.
Au�elltps os ConselheiroS

Mfredo 'Pereira Nunes e

S�f!'ismundo Cerqueira.

A<;s. Dante Pelfacani -

Presidente

�t:-1
jLro�
O"M.oO�.L�

.

PRIMEIRO DE AGOSTO DE 62.
O ano voi g.:.l;;.pondo, varando tempo, deixando

um acumulado de fatos tristes poro Q história de
um pass(_'do que não déixo saudade o ninguém
Mudando tudo que há no face do terra.

'

Jó Of' entrm poro novos dias de mais um �ês no
colel1cório cheio dc probemos que nõo foram sol'J�
rlnnodos ·s qu� se m:>stram Com interrogações som.
brios e sem despertar ainda do longo pezadêlo do
tIuol o humanidade. nôo conseguiu poro vislumbrar
dias melh:lrf'S. 1

Só há .esperanços.
Mos o -esperanço e o última que morre isolado,

sClsinho. ainda combatendo nos trincheiras do luto
pe!.:) s"brevivêncio da homem

E entõo vem o pergunta: 'Poro onde vamos?
E o resoosto nõo espero,
Perauntol á v�sso consciência.
Perguntr _se cada qual o simesmo,
Pois, todos nós som::s culpados pelo situação prf' ..

sente,
Todos e sem excepções paro que n'JS

mos com anjos e vítimas uns das outros.
Temos sido o nosso maior Inimigo
Cada qual tomo porte no bolo,

.

Cada qual tem seu quinhão de responsobilidode.
Pelo que diz pelo �e escrev� e falo cada qual

puch'Ci"il'do a bràzo poro suo sardinha
Nôo é de "Vergcmho" que cada' qual nece'ssi�o

como foi lembrado ...

O que ('1 homem preciso é segu.ir aqu_e!o ,o ��v�
C,�,S�lhO: :��m9i,,:,,::�s uns oo�;:· utr.. ',���'�',;;',; .. ,}�,:).� � t "01

O Departamento Central- de Compras aviso oes
Interessados no Concorrência P.ública no 18_05_52 u..
(oquisiçõo de máveis escolares poro o Ginásio Indús.
triol "Presidente Nereu Ramos", de ItoJoí de qUê
troto 0 edital publicad,o no Diário Oficial 'do Estado
n. 7.065, de 7-6�62 e no Jornal O ESTADO n.o
14.442 de 25-;-5-62), com abertura marcado
poro 27 de junho de. 1962 que o mesma Concor_
rência Público n,o 18-0S':__62, será realizado
dia 20 de agosto de 1962

Departamento Centrol de Compras, 21 de julho, 62

,Hermes Justino PotrionovG
Presidente

JI--.R--62

�-'1

�12DEA�
u ,

PROGRAMA DO MÊS'
A Diretora do CLUBE DOZE DE AGOSTO CGmU

nico O "reüS o sôc!oeJos que os mesas poro O S'õfle
de Ani€\tver.sário estarão 'a disposiçõo a f''lrtir de sextr
feiro próximo dia 27. Res�vo� na Secretario.

Atenciosamente
·A DIRETORIA,

O Cra' ele Florianôp"i,
estani em B: usque no p�'O

xim'J sãbad'J, a conv:t ... da

Pefeito C ro Gevacrcl, 'P"

romemorará mais um a'li.

versário <te Fun:laçi'to (!�qn'
le importante p:uquc i�1111i

t.lal. :lC��·:;�:. dias pa'O, ser ap:'l'

�A
cai'ioca Teleza. d.c ,J<,<;1:8

!
.. "*

.• ' ,�II" • j "'.'.�_
1
..• " • a.L�b'no'h'a",'hfU'�o_o',',o�\a,;""apo'".:o·';.!oje. u E'mlJ:dxad:l. ,(':l. f � .,

.. n" ...:

SÜ ça, n1 RiO (' Ja�l>:!_"'1 A:mmhã. estat'd 3.'> 1';.;1:; .as e vai fe:õ'tejar "n.v.::-·,

r�cepcjolllll'á festejando D.l hs. na Radio Guarujâ, ps' Estamos convidados p�JIJ.
ta NacionaL ta apresentar Radar r.n "os comes e bebes",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube Doze de Agõslo: Terça Feira Inauguração do (inema-Scope Com o Filme "Com Lágrimas ni! Vóz"

N E S T E S O I A SAN G U S T lOS O S...
Alguma cousa esté erra

da em nossas Instituições
democráticas da América,
para focalizarmos sómcnte
as ccuerênctas potitjcas no
continente amerteann

,

Qualquer elemento essen
ela! ao b/Jm runcíonamen
to de uma Dell1ocrach, está
faltnndo em nossas organl
zações governamentais, no

tnndo-se, porém que fi prln
cípaj dcríciêncrn verifica se

nos órgãos elottorats que as

responsabilidade

de dar à Nação os seus dirl suas decisões era encontra
gentes. do no espirita das leis, de
Houve tempo em que o co- cuja sagl'fl,da interpretação
der pessoal era considerado decorria a maneira de agir
como usurpação, condenada dos que exerciam o govêr
pela moral social � razão no. Desapareceu completa
por que, assumindo o poder mente do mundo essa men

considerava-se o cidadão taüdade. a que se pode ílPll
rigorosamente \ submetido, cal' o qualificativo de PO-

expontáneamente, ao cum LITICA -, na mais alta sig
prlmento de um dever ares njttcacão do têcmo. Exce
peito do qual nada tinha a cão da Inglaterra, em cuja
dizer a sua personalíssima estrutura e�atal vê-se bem
opinião. pois que o fator Que predomina esse "espírt
exclusivo a comandar as to das leis" a guiar os rés-

pensá,veis pelo taverna na

A V I S O -,�, nnção que menos se preo

íl cupa com a rormutecêc de

'leis escritas, cuja supera
bundância nos países latI
nos da América é causo fun

damental de tanto descaso

pela aplicação dos textos le

gets, em todos os demajs

países eto mundo ocidental
e da América prevalece' o

poder pessoal, alastrando-se
o mal com incrível celert
dade pelos psrees latinos!
Na França, na Espapha, 'em
Portugal. a mão de ferro do

poder pesosal fez desapare
cer completamente o regi·
me democrático. Na Argen
tina, êsse poder 'pessoal che
gou ao extremo de iri1'linglr
a um presid'ente desposto,
segundo noHdas recen,tes,
velculada:s pelos jornais, a

humilhação de ter êsse pre

sidente - o D�, Frondizi -

de lavar a sua própria rou

pa e de prepill'ar, ele Jiles-
.

mo, os seus alimentos. 'Em

Cuba o poder pessoal tem

levado 'ao "'pareaon" ,cen
tenas de vitimas' da cruel-

o Departamento Central de Compras cvísc aos
interessados na Concorrência Público n. 19_05_53
(aquisiçõo de cofres de aço, de que trata o edital
públicodo no Djcrjo Oficiai no Estano n.o 7.060. de
30-5�62 e no Jornal O ESTADO n.o 1444\ de
24-5-62) com abertura marcado para 28 de ju;
nho de 196i, que o mesma Concorr êncto P.ública n.

19-05-53 sere recltzcdo no dia 13 de agosto de

6��Lom,nto C, de Compres 27 de Julho de 1962
Hermes Justino Pctrtcnovo

Presidente
4-8-62

Inslflufo Brr.i;l-E$lados Un,dos
APRENDA INGLÊS

Método muito eficiente ministrado po.r Profe"_
sôres especializados.

.

Curso intensivo.
Aulc5 especiais- poro crianças. .

Prêç') 00 alcance de todos os bolsos.
'

Assegure o seu domínio do inglês. fai:en�o des_
de ia, a sua �atrícula na. 6.0 andar do Ed. Zahta.

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

CI��MÀ� eariazes �o aia,
-BAnBOs··

Cine GLOSEA
('in. SAí! JOS1:

Centro Fone: 36301

ás 3 e 8 hs.
Estreite Fone 6252

Spencer Tracy ás 7lf2 - 9% hs.

Sessões Populares
John payne
Af!een Whelan em:

LEGIAO DOS DI):8ESPEI{ADOS
Censur!l""alê 14 anos

Dianne Foster e1U:
O UI.TIMO unRA

Ccn:;uni ate 5 anos

CiD� lUn
Centro. FODe 3435 Cin� UfPf:RiIJ

ás 5 e 8 hs. Estreito Fo.ne 6205

:.íontgo.mery Cllft
ElizabeLh Taylor em:

DE nf,:'EN1'I�, NO UI,TIMO
Censura até 18 anos

ás 8 hs.

VERJj,O

Sessâo Popular
John Payn,e
Arlenn Whelan em:

LEGIÃO DOS DESESPEllADOS
Censura até 14 anos

Cme BOXY
CENTRO FONE 3435

Cine RAJA ($. José)ás 8 hs.

Michael Cralg ás 8 hs.

Belinda Lee em:

O VALE DAS l\llL MONTANHAS
EaslntanCoior

Censura p,té 14 anos

Jack Palance
Anita Ekberg em:

CONFLITO INTIMO

CinemaScope

AVANT-PRÉMIERE PRÓ BACHARELAN IDOS DE óiREITO

dade humana. No Chile.

com o desgõsto de todos os

pa.íses democráticos da Amê

rica o poder pesoej encar

cera um presidente da Re

pública, a quem rattevam a

penas dez dias para entre

gar o governo!
Tudo isso é muita síntomá

ttco de uma época de pro

fundo entraquecímentõ mo

rat: eis a causa única de

todo o mal estar atualmen

te observado, em grande es

concessões à desonestidade vida corno lhe aprouver me

vão sendo co,nsideraçlas lhor, sem querer Q:1I"-se con

úteis ao bom entretenímen- ta de- que há urna sanção
to de relações fraternas en in(lexivel. (ie ontem divina

tre os-homens: as pequenas para a nossa conduta indl

negflgêncías moials . vã(! vidual, sanção da quaj re

sendo justificadas corno sulta Para. todos nós uma

próprias a garantir essas recompensa ou lI,ma! pena.
boas relações e o rigorismo de cujos efeitos não escapa

na prâttca dos bons coseu- remos jamais. Nada ndlnn

mes assume proporções de to. sob êsse pr-is-na rnosort

Impertinência e de passa- co, a compaixão que te

dlsmo, mcompauvets como nham Os outros de nós: se

a vitalidade prodigiosa das mos fautores voluntários

energias humanas que le- das nossas desditas ou das

vam ao máxjmc desenvolvi
- nossas venturas, eis que "o

mente. Reino. de Deus está dentro

Em vez de estímulos à de. nós mesmos", como sà

tntctattva pa,,'cular,' alas- biamente nos advorttu o

tra se' pelo pais um tremen Mestre, .0 condutor. o único

do surto ee "empre�uismo" e supremo Guia da Humarrí

que atl'ibl1j. aos .gevernan- . dade. que é Nosso Senhor

tes a' milagrosa faculdade Jesus Cristo. 'i'
O que convem ao homem

ê integrar-se no regtme Irou
tável da, RESPONSABILI-

cala, em todos os países do brepu do-se ao direito, só
mundo Ninguém se sente ment o que se tem em vis

garantido em sua tranqujtí t.a é cohonestar hlpócrlta
cIade, pofs desde que se te- mente essas arbitrariedades
nh,a perdido o respeito pela do poder pessoal - para o

dignidade humana; desde que a interpretação receio
que, em vez de submtssâo sa dos textos é sempre in
às determinantes do dever vacada como remédjo de
moral, melhor solução se ocasião e que deixa às de
encontre para Os casos de formidades sociais uma ür,
Interesse pessoal. em cam- n-eza de permanência que,
balachoa e dispensações à afinal. se transforma em

margem das prescrições te- hábito: então, o. costume é
guts oarbitrio pessoa] so- que faz- a lei; as pequenas

Anotacões' Parlamentares

sua companhia, entr�rarn
na c,"sa, conferenClanda
COIr. o delegado na prese!',

ça de Tenório. Flõres já q.
nha em seu poder a \�(1n

trafé do mandado exper\i.
do, que Nereu leu -e pas.
sou a Oswaldo Aranha.
(Soube·se depois que A;"t
nha, indignado, rasgou �m

pedaços). O delegado ::lS

severou ql.\e j) que o Int,,�
ressava era a Ida a NitU0i
de pes�oas g.ue ali se aC.l'l

vam, empregados do d�}'J.'
tado. Tenório salientou .H'.'
seria Incapaz de i,.....,pedir
Que êles fossem depor. �)b
a condição de que não fv.l
sem ma-tratados, pod�=toio
o delp-gado lev:','os. Nerêu e

Oswaldo aconselharam a Tr;>
nórlo que saisse de Caxias,
no momento, em face '10
ambiente reinante, por.{:.Ie
no Rio �eria meihor asse.
guradas as garantias que
de direito a Câmara 'he
dava. 'Ele assent�u e pela
manhã Nerêu mando'.l o

auto oficial buscá·'o. E �/I
se achava. Essa, CO'1r"l'
a forma por que procedeu a
Câmara.
Afonso Arin')s lideI' d'\

UDN, declarou nada ter a

jaduzir, testemunhando,

, , COnforme lhe CUmpria, a

forma "ponderada, eriérgi

ATEN'
-

O
ca e digna com que se ;la,

"A o.
tara o presidente da Cas�".
Verificara a falta de en.!?

Mudanças lo-ats ou para outros ctdades

I
quadramento de tal dellge!1

Serviços de mudanças cla com a deflnlçao ,1:l.S

Não e neCessário a engradamenta dos móveiS Imumdade.s parlamentare;

Informncões a ruo FranCISCO Talentlno, no 34 c�nslgnadas
_

na Constl"111
fone _ 3805 _41 çao, ViSto fia0 se tratar ri >

um caso de flagrante F.�
--- - ---- tranhou a IOtervençâo do

JUIZ Abl'li? 'e um pre"Co

Prepare-se para o Futuro =:n�� q�:or�::Cei�: f:e�:�:�
Por isso, as bancadas, JJ"r
seus líderes, se puseram Li"
acõrdo com Nereu. na S'ti

vaguarda do principio de

imUnidade, eendo pOIS,
uma Questão j uridica. Tc

ceu várias con�ideraçõe�,
invocando o caso da ilha

de Madagascar, envoivBndo

parlamentares francese� e,

por fim, reafirmou a ;:1')0.

0110 JUliO, Malinil I �;,:;��:� Câmam�o ""

Rua Felipe Schmidt, 14 - Sobrado - fone -I _

23�7 - Florianópolis. N
.....------.......

SERV6���N0:�CCN��O:. R�o"R�����!�I�OS � CmmHO, NÃO!
DE SERVICOS ' C � I'" • I �'O !

RUA CONSELHEiRO MAFRA _ 160 � __
--- ,_A_--l

FLORIANO'PQLlS -- SANTA CATARINA •

(oont. da &.a pá�·.l prometfrtas pelo goverr....._·
dor. Na ('asa de Tenú�:o
estava o delegado Frrdench

que nrestcte o lnquérí ta c

que era t'do. por todos que
o conheciam, como auto,' ..
dade zelosa no cumpnme-,
lo do de'fer. Além dêles uma .

Já lá estavam. quando

começaram ele, Nerêu os

secretários e outros depu.
tacos. a receber informa

ções de que a situação c an

t.nuava grave,' sem serem

cumpridas as provldênc.ns

Brochado pedirá "Habi
litação Legislativa"
BRASÍLIA, 31 (O ESTADO) - Eslá

praticamente assenlado que o sr. Brocha
do da Roch'l comparecerá à Câmara dos
Pepulados no próximo dia 8 (quarla-feira)
para apresenla,r o pedido de "habililação
legislaliva" e solicilar a marcaç�o de da
Ia para o plebiscilo, A delegação de pode
res - embora as mensagens nãe eslejam
pronJas _ parece que não encontrará obs
taculos de mania na tramitação: varias
lideres já -se pronunciaram favoraveis,
embora com restrições quanlo à exlensão
desses poderes,

Rep. DominiCana Acusa
ARGÉL, 31 (O ESTADO) - o Pri-

meiro, Minislro do_ (;.wêrno provisório ar

gelino Josefh Benkêda, pediu hoje ao seu,
adversário _político Bembéla, que ponha'
em liberdade o Vice Primeiro Minislro
Monhamed Buguiá, aprisionado pelas Iro

pas leais do Vice Primeiro Minislro dis-
sidenle. IQ

Aquirindo lotes de terras, pequenas chácaras e orem
para indústrias em

BARREIROS
no "BAI RRC) YPI RANGA, onde está situado o Grupo
Escolar local.

Os interessados poderõo dirigir_se diretamente'
ao ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS d,

em obediênci às ordens .dc de subwtí tuj r os esfôrços in

delegado regional. cO-..n o dlvtduals. para a adaptação
qual os deputados-e f) dele fio tio-nern.e, umregtme de-

gado, dentro da casa, n[IO ��:�:��ouI�r��:�;i��I�J P:: ���� i�i���(�:J��:g:�nc$��
�;�i�'::for��I;�:�c,a��s:. 6�� qualemet', função, pública :�c/r�se �ls:�a�':��;:hO ���.��
se achava na reslaencla cc :��a���' �o:��S��:::I�.e:;� na invía ncresta., em que se
Tenório. Diante das desen

da que a Investidura seja °b;.t(av-.iou, de erros e pre
contradas not.icias, reso!\f·�u

em funções- inexistentes ,ou conceitos inúteis, ncumula·

S�guir para Caxias, a t,!"!
em funções para as quªis dos no cnrso d:;l desenvolvi

ficar o que estava aC0nL' aptlr1ão ahmma possui o m�ote da e.�pécie humana pe

cend.o. Em sua compa,nhõa qUE: em tais funções é ocasio, lo materialismo que a em

seguIU o sr. Oswaldo '\l'ü nalmente investido, mer- polgo\l e de Que decorre a

nha, que lhe deciarara .�Pl' cê de favores eleitoreiros viça Irresponsável. aue mui
do seu dever, Como amigo AJuuma cou�a. sim. está tos ainda levam, inadverti
f-ate,nal de F:õres da errada em nossas institui- damente, esperandO que, a

Cunha, ir ver a slLuaçao (:t�l cnes rlem0crátlcns � e se pesar dos seus próprio'" er-
o<

bem pen�armo.s nos males r(los. outros O possam salvar

que ele se encontrava, pac expostos neSS::l perfunctó- das caldeiras de Pedro Ba-

que estranhava adem,:lo rl:l. análise. oue acabamos telho. se ê que elas. de fato.

do SeU regres�o. Lã �h.�. de fa7er. de all2:un� dos ma existem, parque para nós

gando, encontraram o 0,"- les que cstão prejUdicando tais caldeiras, de fato, re-

legado regional que. reo I a República. che�aremos �ir'lem no fo�o devorador

mel;lte. recebe�a as in;t,7.l sem dificuldade à conclu- de uma consciência Iniqua.

ções do governador, Frn são de Que o erro oonsiste GnveTnemos a nossa vi

em termos exoesso de gover da moral, educando-nos -

no e deficiência absoluta e o governo dos povos será

de educacão moraL de edu limitada fi. �ervlços de ex_

cfl.cão politka, de educaçã,o clusiva I ut,dade coleti

sodaI. ele educação' p.l'ofis- va

sional. . Todo o l)lundo

quer apenas viver e gosar a

fôrça armada estava cer

cando . a càsa de Tenor- "

Amaldo S. Thiago

!ronçorrência Púb!il:a: Aquisição
De Moveis Part. Gfllás,o
INDUSTRIAL DE nAJA!

Será realizada no dia 2[)

de agõs,to a concorrencia
pública no. 18 - 05 - 5:!

do nf'Il:lrtamenlo Cent,-,i
de Compras, para a aquI

sição ,de movis esrolfl.�(,s

de Itajai. A rcfcriclrt. C[)"

carrencia estava marcadl.
ant31'iormente para 27 de

junho úlljmo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Gr1aôlialo aC1&., a ser tsanscrita no

ucito da .Registro de Imóveis da Co
a José, Esta. marca de São José Protes
.ar1na, ta por todos os gêneros de

provas em Direito admíasí
veis, íncrusrve pelo depoi
mento pessoar dOS interessa
doo. Dando-se à causa o va

''1& quantos lor de Cr$ 2.100,00. EE .. De
'U dêle rerímento. São José, 15 de
', que inalo de 1962, (As.) Jaime
i{ul}er Destrl, Testemunhas: 10 _

s mu- João Prudente Coelho, bra
.' de sííeíre, casado, lavrador. 20
,1aJme _ Sebastião Perardt, brasi
.a a Ieíro, casado, lavrador, am-
ate: bos residentes comtcnraãos
oro em Angelina. DESPACHO.
�a R. h. A. R. Designo o dia 1°
_r de p. vi, às 10 11:0ras, para
.er a' Justificação prévia. N. e r.
rra" Mala 18/62. T. O. Tang.

. os, Jui2 de DireIto. SENTEN
.:,,, ÇA DE FOI,HAS 8 .. Vistos,

etc.. Julgo por sentença
a JustifIcação processual
nestes autos de ação de u

�capião, procedida a re

({Uerimento de Carlo� HuI
ler e Paula Huller e sua:!

mulheres, para que produ
za seus efeItos legais. Fa

çam"se as devidas citaçõe8
.. '

. i - Por mandado: a) -

Aquele. em cujo nome este

ja. transcrito Q imóvel (C6-
.-1, digo de Processo, art: 455§

'.1 ":o), Na falta dessa transcri

:ão junte-se, impreterivel-
�"�i4 J ,�� ;rJa.ted�'i�raSo��:�:,

.• ,

«rição (Arquivo JUd., VaI.
.

80 pago 46; vo1. 78, pago 99) ;
I, _ â. Fazenda Municipal

.... ,

jJ pessoa do Sr. Prefeito;
(', _ AOS confrontantes cer

los e suas mulheres, se ca

/'.actos forem; d) - AO Re-

prcscntante do M. P .. 2 -

Precatória ao MM. Juiz de'Xl�'rtMJ,.!('
;'(1 ll\.'Ler Direito da 41L Vara Cível da

Ooma'rca de Florianópolis:
a) - Ao Serviço do Dom!

').:,,·Li\,i HuJ
IJi'�dc

(,no; que
-, 600 '.tue"'

nio da União, na pessoa de

Seu M. D. Procurador Fiscal
da Fazenda Nacional. con

forme dec. lei nO 710, de

�;, �ã�e�:�O�:t�: �:�:' ;;�.
,'11 a;;.cQn

li ',�es: frcn
�( b�flças, a

>'1déús;,!un
de Processo. Não existe re·I�tragem; a

'I, digo, em

. /;üremaJ'ldo
-1(_ mede 300

\; e (uudoa

vagação, nem implícita,
.

nem -expressa (A. J. vais.
e pags. ,.ltadas) 3 - Por

edital, com prazo de 30

dias, aflxa ....o na .séde dopropriedade
.

'h.i.ícr e ao sul

'" Sebastião Pc
Jui?o e publicado uma vez

no Diário da Justiça e três
'l.mbém .mede

• .-",nte atun
vezes no jornal "O Estada"
de Florianópolis: a) - Aos

interessados incertos. Es

sas pUblicações deverão ser

feitas no, prazo de 15 dias.
contados de sua atlxação

_ a posse desse
Fldo exe�cida
sa e pacifica·

Interrupção,
;;:ão ou oposl.

1 quer que seja,
•

'> dono. por a-
'C' ocupação

'le assim

.flgurado.
'�ltos 1e-

na sede do JuIzo sob pena
de nulidade (art. 178. nO 111

do C. P. Civil), conforme .ia
dizia. ailas, o autor da ante

projeto do citado código
(Pedro Batista Martins,
"Comentários" ed de 1941.

vol. 11 pa.'l. 202, nO 127) e

ensinou Carv. Santos a pa!!;.

"-42, vaI. 11. ed 1940, no Cód

de Prac. Civil Int. Nêsse

sentido, também, decldiu o

Eg. Tribunal de Justiça do
Dlst. Federal: "E' indl�pen

) usoca

"de a

�'W e se-

1m re.

l�l .

1e ..

'ldeD

ação savcl, sob pena de ""'IJid::>de.
;� nos decretada até ex-o[ir.io, a

�"C publlcae<ão da citacão p')r
'a edital no prazo de 15 dias.
'\ (cf. Nov. dos Trlb. 142

2"81. P.Fc..I. Custas afinal.
Data retro. (As.) T. G.

Tang. JuiZ de Direito. E pa

ra quc chegue ao ctmheci
11; mcntl) de todos. mandei p'l.5

sar o presente edital. Dado
" e passado nesta cidade de

.) São Josê, a06 dezesseis dias

s do mes de
I junho de mil

novecentos e sessenta e

li dois. Eu Arnaldo M. de Sou

zal, Escrivão a datIlogra
fei c subscrevi·

constituição:
bJ ,atestadv de Id(Jncid�.

de, passado por Banco ou

duas firm3S de comprova
da jdon�idadc comerciaI:
c) pr:lva de qultaçiio

:mment.c exigida pelas re·

Ccridas Leis c a omissão

Silva: a oeste com a esLra·

da geral. Gomo o supllcan-
te por si e seus antecesso

res, possue o aludida ter-

reno hã mais de 50 anos

mansa e pacificamente,
sem oposição ou embargos
de espécie alguma, quer a

gora legitimar sua posse

nos têrmos no art. 550 do

Código Civil e seguintes:
Nestas condições, requer a

designação de dia e hora.

para a justificação exibida

pelo art. 455 do Código de
Processo Civil. na qual de-

verão ser inquiridas a1< tes
tE'munhas abaixa arroladas.

que comparecerão Indepen
dentemente de 'ntlmacão.

Requer, outrossim depois
de feita a Justificação, a

citação pessoal �os atuais

confrontantes, bem como

do representante do Minlsw

tério Público e por edital

dos interessados ausentes

desconhecidos, todos para

aco.npanharem os têrmos

da presente ação de usucn

piâo, depois do prazo dOl-i

editais do art. 455 do CódI

go de Processo Civil, pará.
grafO l° e 3°, por meio da

qual devera ser reconheci
da e d!!clarado o domínio

-

do suplente sóbre o aludido
terreno. ficando citados.
ainda. para no praza le�aJ
apresentarem contestação e

para seguirem a causa até
final sentença sob as penas
da lei. Dâ se a presente o

valor de Cr$ 10.000,00 (dez
mil cruzeiros) pa'ra os e-

feitos fiscais. Protesta pn
var o alegado com depoi
mentos pessoais dos interf!9

sados, das testemunhas, \\

Thel'eza. Gl'Ísó]ia T:lng
Juiz de Direito

torlas, etc. Nestes têrmos
Espera. deferimento. São

Uma cosa no Estreita. reCcm construido, com o Jose'!. 13 de maio de 196:>

orca de .87�m2. Soq sola abitóvel. Medindo 60 ml, uis.'1 Eny Pereira do Nasci-

_

..

' scrcgc. Trctar na ioia CLAU defronte a CORREIO menta. Testemunl13S: Pau-

�#.��'��;�����.��'�;�J�.��t:��l,�.,��,l�';�k:�e�'ão: :�h��!clt;
Fer-

com as Cazcndas E:stadual, importe em prejuijo aos

concorrentes, ao Estado ou

a moralidade da Concor·
Federal e Municipal;
dl procuração, se for o

caso, passado ti. pe�;l'ioa. rr.

prescntante do proponen
te ii. abertura da� propos·

rênclil.
5 - A Comlssâo Julgad".

ra reserva-se o direito de

tas. anular a Concorrência, ca

50 as propostas apresen

tadas não correspondam
aos Interesses do Estado.

4 - Os documentos ac'.
ma (ou parte deles) pode-
rão SI;:. sub�tituidos pelo
Registro da fI:ma no De·

partamento Centra! de

Compras do Estado de

F]orlanópolis, ·em 21 de
julho de 1962.
(Hermes Justino Patria-

Santa Cata'·jna.
5 - As prop;)stas deve-

uova) - Presidente
4-8--62

Pemislro De Imóveis

Comarca De São José
EDITAL

, ,�rnoldo M. de Souza, oficiai do Registro de
'moveIs do ÚJmarca de São Jose, Estado de Santa
Catarina no forma do lei etc.

Fàz público que fo'rem opr-esentedos em cor'
tório para exame dos interessados na conformjdod�
do decreto _lei n. 58, de 10 de dezembro de 1937,
regulamentado pelo Decreto n 3079, de 15 de setem
bro de 1938,.0 memorial e demois papeis e docu_
mentes reletivos ó vendo de terrenos em lotes que
compreendem o imóvel denomjnado Gicela Destrj
Souza, situod� à ruo Getúlio Vorgas, nésto cidane

��r;ã�f;:��édedcd����;:���d;O de(t��t�f d�::t�a So���
da última publiccção no "Djário do Justica" na

cusênc:a de qUCllnue" impugnação de terceiros ou

deste cartório. proceder_Se ao competente r-egistro
de OU-� trota o art. 2 o § 1 (l daquele decreta. D(l
co e oc>sscd'1 nesta c;'dode de São 'José, aos dez dia;
domes de iulho de mil novecentas e sessenta e dois.
Eu,: (Arnoldó M. de Souza) oficjol da Rep-istro de
Imóveis, o fiz dotllogrofar, sub,;;crevo e assino.

2-8-62

CASA - VENDE-SE
Thereza Gri.�ólia Tang
Juiz de Direjf,o

2-S-62

COiJRAtJÇA Jiíi)leMt DE

TRiBUTOS MUMiGPAlS

�-� O AC�ntr�1 .de ComprasA VOLTA AO MUNDO
:::' OD�Clô ::i;����,�l=���,�� Impressões a vôo de pássaro

mais a Taxa de Educação e as pâgInas, seladas na
2a de uma série me a todos. Bem, continua na base de comparação em nhade barbaramente 'a co-

ti!����� :::..�:� �;l���:� e�:el��·�O'tec�.�� ���:a do ítem I, deste Ti- V, de Sant'Ana ��;�. YORK _ Quando c;::��.o'T!m::I��: ::t;:oê ;:d:osd�;��o�!ap:ll�e�::;�
:��t:,=e:�te�:s;:r� dOa� 1��:�:�a���te:odO�orrle d06 ;o�s�:sve!?e:�c�:� Antes de continuar com :�������0��019�!� l:!b�:� ����� :e�m��eeh:s�e �:l :o;u�o�:a:�:r�:'�O:�:�
])lU'tamento, Unidade _ e endereço da firma pro- tos, deverão ser entregues

minhas impressões quero mo-nos de ter ouvido certa no négócio de gastar dotar. remos dizer, o restaurante

v1��� umir�a:.���:s ponente: no Departamento Central ��:e:g��aa oo��erv�ç�o .. �sel vez a resposta que deu' o é queo pouco do danado dá cub-mo, que serve comida

.<, ...
os Interessado. demão �i��:I::;:::'�::���1::2��; F,U�:�:��.!f��::�:�r:; ;;el�n::bO��n��:;:"�,!�� ;!��r::gdu�7�:i��::tf��: 2�;!:n��s:�F:���d!�� �� �3,::��·��,;�.::�1�;���

::�:�ososa �:;�:.entos qU;) s�r��oP����ri�o�n���r agosto de 1962, mediante ��o��ec:e;O!�l��r��e n�i�:� ��n�:o�;��s��rl�r�l�� ,,��:�: ��n�o���o �r�;: aen��\7J�;��_ ��;���:, eo�t�O�ge���la�:n�t�
bal, com a expllcação de �:cl�:odaet:l eq�or:e d:e�ec��� com mais 3 membros de Iüha - foi are' p-ista _ si car os prêcos por quatro mo, uma no grupo). pediu

que estão ou não Incluídas bimento, assinado por run- ��n:ea SU:;I�i��. q:eo�a;��� p-ira ire., Iantar no cesmc, centos (abandonamos os sat-oa. o que é recutmo a-

�=x:s�s��:�:s, �:r:���t�:� e1;n�iOA�o��C��tas serão
ral terâ que ser mesmo oa- :�a�:�eate n:�:ss:�l:�ar,sa:;� ��:���;eo:to���np�:m}sóe o� �l:���l:r��� 16sC:br���::�

guros, ete.: abertas, às quinze horas,
ra uma pluraHdade, isto é, voo> jantar no Casino da resultado esfria o cntu-tns- não sabemos si de fartos

d) condições e prazo de do mesmo dia 27/8(62, por
-nos'',

.

para representar U r n." -'- F07end() a tran-> mo para comp-as de multo de tanto comer, ou de tan

entrega do material, no lo runctonértos designados pa
todos nos que aqui estamos. p,,!'lriio dizemos nós Mora: supérfluo. tnv.: si convertidos. -

cal indicado: DEPARTA- 10 Presidente do D. C. C. e· Assim. quando tal ocorrer O bmsüetro "\1,e "n!7pr pns A propósito. acabamos de vão tacam mau juizo: po

MENTO CENTRAL DE CO;\.1: 'na presença dos proponen-
rer procurarei empregar s-ar nos Estados Unidas, si tomar 4 sorvetes, e paga- oe ter sido por ambas ali

PRAS, Pç. Laura Muller _ tes ou seus representantes
"nossa grupo", rerernndo- tiver que vir para gastar rr-oa I.RO dotar pelns qu'rtrn. r-ousas. mas que a turma co

!ig��d�,c:��:l�e::e�n:�ce��� �e��� Auertos os en'veto-
-- .. _ .. _ _ �:: !:80é dqO��r'n�squec:s?to� m�l�'b�:m::V:,�:�,l C dUi-

do o exame de recebtmen- peso cada um dos tnteres .

180,00 cada sorvete! E cão cll escrever-se, pois por

to; sndos tem ., dtretto de t:.''''''.'''
....

DIT L
pensem que roi daqueles to muuo oue se die:a .poU1:0

e) declaração de couhe- apór a sua rúbríca nas.
do enfeitado com btscoítr- se conta a seu respeito; de-

cimento e submissão às folhas de propostas dos nhos. com mais um creme pnl� não será um "passan

normas dêste Edita] e da demais concorrentes.
de nata- e um metadtnho a te" que aqui arriba. que hã.

�������!�cla:.eferente a

lo 90;, �s v��daJ�:s I������ só�J r:';au���aJU�:e;:Z�ir�;� ;�:�o ��l�: ��'I S���:. e t���� ;��o:::���e:I��'J t��o��:r�; �:�,��r,���p:��d:�:ti:e���r
NOTA:: Serão recusados ra Ofidal do Estado), de da coma.ca de São Jo!..é, residentes em São Pedro de eé que não o tomamos em t.írnttar-nos-emos a Ir ct-

os materiais com dlmen verão obedecer às condi- Estado de santa Catarina. Alcântara. DESPACHO DE casoutntia. tando alguns números, mnl

sões e outras caraotertst.', cees estabelecidas neste na forma da Lei, etc. FLS. 2 R. H, A. R. Designo Hnte, pudemos dar uma (I) já de muitos conheci-

cas aquém das especifica- Edita!, nas Instru�.ões cons o dia 11 da corren�e. às 10 "barrll!ada" ii. ll(ls.�a tllrm'l. dos. e a fa7er algumas ob·

çàes, o que ocasionará exl- tantes do "erso das mes EDITAL ho:as, para a justificação E' que o time tem ext.ra· se�\'ações sobre o que for-

gêncla de sl1bs�ibição, 1'e- mas bem como às exlgên- Faz saber a (;odos quantas préVia. I. Junho 6(62. (as.)

tirada urgente, chama- cla3 rio Decreto nO· SF _ ê-ste edital virem ou dêle T. G. Tang, Juiz de Dlrei(;O.

menta u'�gente do segundo 25-08--61/382, de 1961 e ctonhecimento tiverem, que Feita a justificação foi p:'a

colocado, exigência da dife· demais d!sposiç6es Esta por parte de Jose Pedro rerida a seguinte Sentenca

rênça de preço pelo fa!tr. duals � "'ederals sôb:-e Souza, por Intermédio de de fls. 25: Vl:tos, ets. Ju};"')
so, caução futura. suspen- Concorrênclas. seu procurador, Dr. Eny por sentença a justificação
são do registro de fornece Pereira do Nascimento me process'lal nestes autos de

dor, etc. II _ JULGAMZNTO foi dirigida a petiçf.o do te ação de usucapião, procedi
2 _ Na parte externa da 0l' seguinte: PZTIÇAO - ds. a requerimento de José

envelope con"enedor da pro I _ P.ela Comhsão Julga Exmo. S�. Dr. Ju�z de DI· P�dro Souza pp.ra que pro

posta deverão constar os dora. posterlormen:-e. se- relto da Comarca dt' São duza seus efeitos legais. Fa

seguintes dizeres: CONCOR râ declarado vencedor o José. José Pedro Souza, bra_ çam-se as de\'idas citações:
RENCIA PUBLICA NO proponente Que oferecer: sllelro, vluvo, lavraddr, re- 1 - Por mandado: a) àque
09 06 58, .(Aquislção de ma- a) menor rreco, consi sidente I.' domlc!liado em le em wjo nome este.ia
terial para a Penitenc;âria derando.se descontos, b'"l- São José, por seu advoga· transcrito o Imóvel (Códi
do Estado). 'nlflcaçõe.g impôs(;os, despe do, abaixo assinado, vem, .I!O de Processo. art. 455, §

3 - Em envelope separa sa�)e :�l�::e::�����:�' de :l��q�:�e���S���::la���: �;:�ã:�U���t�/e�:p;��;�:
��' i���S�n::teri�� al��er�� entrega; gulnte: Que o requerente "elmente, certidão compro

J-11:fmo...DOCUMENTOS. em c) melnores >:''Jndiçóes por si e seus antecessores, �atórlaJ;s_de (�us�ncia I dde
carac't�res' bem destacados de pagamento. ���ç':: :� :X�ÇãOse:: !O��1>::. 4#'��, ���
:::�:r�����ob�:óri�socu�e 2 - Em Igualdade dn

Quem quer que sej�, está 99); b) - 'A Fazenda Mu

identidade e idoneidade: �:;ê��i:sà s�:��l�a�:ta:e�;· na posse mansa e pacífica nicipal, na pessoa do sr.

a) certidão de Regi�tro e1da no Estado. : e��ã�r�ed�� �:r;��a�: PreCeito; e) - AOS confron

��ár��n��icia�(on��;la�en�� ta

3 I�a��d�a,�� �ro��:���� tara. munlciplo de São José. ::;,tesse c�:.�:s :�a:e::uI��
pub:icado o documento de será sorteado o veneed.or.

O terre.,no tem 62 braças de
_ Ao Representante do M.

.

4 _ A Concorrência po
frente, por 500 braç:ls de P .. 2 _ Precatória ao MM.

dcrá ser anulada. uma
(undos, confrontando pela Juiz dt> Direito da 4a Vara

vez Que tenha �Ido preteri- �rt:7�e eco;:n���P���� S��:� Civel da Comare;) de FIo·

da formalidade expres· rlanójY.l)is: a) - _\0 Servi

�eer�o:�d;:r��ln�ouzJadséa�: ço do Dominlo da União, na

pessoa de seu M. D. Procu
Souza e Joaquim Luiz da.

radar Fiscal da Fazenda
Nacional, conforme dec.

lei nO 710. de 15 de setem

bro Je 1938, art. 12, não re

vogados pelo Cód. de :Pro·

cesso. Não existe revogação
nem irupliclta, nem expreS'"
sa (A. J. volts. e nags. ci�a
dos). 3 - Pt:.:- "'ditai, com

prazo de 30 dias, afixado
na sêde do Juizo e publica
do uma vez no Diârio da

Justiça e três \'ezes no jor
nal "O Estado". de Floria

nópolis: ai _ avs interessa

dos Incerlos. Essas pUblica"
ções devl!rão ser feitas no

p:azo de 15 dias, contados
de sua afixação na sede do

Juizo sob pena de nuljd9.de
(art. ,173. nO III do C. P.

Civil) conforme já dizia,
allâs, o autor do ante pro

.1eto do citado Cõdigo (Pe

dro Batista Martins, "Co

mentários", ed. de 1941, vaI.

II, pag. 202, nO 127) e ensi·

nau Carv. Santos a pag

442 \'01. II. ed. 1040, no Cad

de ·Proc. Civil Int. Nêsse

sentido, também, decidiu o

E!!,'. Trib. de J. do Dist. Fede

ral: E' indispensável sob

prna de nulidade, decreta- _

da até ex oficiO, a publica"

ção da citação por edital
no ora7.O de 15 dia" (cf. Rev

dOS· Trlb. 142 - 268). P. R

I. Custas afinal. Data re

tro. Ias.) Thereza Crisólla

Tang, Juiz de Direito. E pa

ra que chegue ao conheci

mento de todos. mandei

passar o presente edital.
Dado e passada nesta cida"
de de São José. aos dezes

seis dias do mês de, junho
de mil novecentos e ses-.c:en

ta. e dois. Eu, Arnaldo M.

de Souza), Escrivão a da'

tilografei e subscrevo.

tYII[mo pra20 parJ �il��me!!IO
amigavel: 16 - 7-- 62

Os contribuintes dos lmpõstos Predial, Territo_
rial In(Ju�trla e ProtiSS0es e outr.'Js tributos abaixo

reloc,oncdos, hcam notifiCados que serão 'remetido,>
ó Cobrança J.udiciol os débitOs que não forem pages
no I esourana desta Preteitura até o pio 20 d(" COr

rente.

RELAÇÃO DOS CLIENTES EM ATRAZO
NOME -RUA·

JóSé Andre Porfirla Pdliciã' Miltor"
�osé Cardoso Av. Mouro Ramos
José Castro Av. Mauro Ramos
José Castro Av. Tromposck.i
José Corrêa Ulse Abrão Copoeir:Js
José Corre0 de Souza E. Ap Morinhe�rc
José Emanuel Sampaio

.

Jose Fco de Souza
José H. Cesória Pen'ira
Josê Julio Pedroso

J,..,� R, Sobrinho
José Lopes do Costa
José Machada
José Miguel Nascimento
José de Oliveira
Jose dos Possas Vieira
José Patrocinio dos Santos
José Solum Achar
José Thiago Pires
J(lsé Wa!do M. Silvo
José Ariõo
Juditt Barreto Lúcos
Jul!.eta M. V. de Melo
Júlio Coelha de Souza
Juvenol I de Macedo
Juvenal Melquiodes
Juv-enol W. Pereira
lGboratório Andromaco S. A.
lab Porlse Dorus Ltda
lob' Silvo Araujo Roussel
Laita Amim Helou
Lar07.ono Bregeron
Loud:--Ilno Campos
Laudelino May & CIA
Lauthemaly D. Rnoblen
Leduir Barreto
Lenolr Vargas F-erreiro
leo Adans
Leo Alberto Ramas Cruz
l"' .... U. SF'barbenchon
U"'p'r('t� l_nus e Filhos
U,.,dolf SeU

Av. "rromposcki
Cons. Mafra

5.0 Dist. Naval
São José

Prof, Barreiros

Silva Jardtm
Santos Sara(vo

Proça Gel Osório
Hercilio Luz
24 de Maio

Itaguacú
14 de Julho

HE::rmann Blumenou
José BoIateux

Frei Caneco
Frei Caneca
Lux Hotel
Trindade

Felipe Schmldt
Bairro S. João
24 de Maio

Francisca Tolentlna.
Antonieta de Borras .

Tlradent.es

CoQueiros
Edificlo 1PASE

U.,o Ml"1tt ....s
Uno da Silvo
Uno do Silvo
Jorge PInheiro

Cons. Mafra
Av. R. Branco

P. 15 d'2 Novembro
Estreito

Butló Capoeiras
Bocaiuvo

OLHOS - O'uVIOOS - NARIZ
e GAR�ANTA_,

C)peroções dos' AMí,_,:"';":',LAS por, pro-cesso
CiODERNO" -

EQUIPO de OTORRIN0 (único ." Copitot).
po'o exame de OUVI.f>OS, iNARIZ' e.

GARGANTA ,i ,- •

RefrolOI BAUSCH' fi tOMe ��,o; receito
ele ÓC�LOS i;'

T1otomento dos SINUS1TE�.P�,�LI�RASOM
Dr. GUERREiRo da FdNSÊC!.\

CON��LlAS '.��Jt.::;�:r.f'I,H,ir:r>·f,f:;t��,:eE .

�;������:::' ��: �:,f� �rht:[df�r���; ;!;:�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BRASíLIA - Como prf- par-tir de hoje está majo

melro ato o Mmjstru da rado em 5 cruzeiros') preço
Fazenda assinou pvrtarí a do litro do leite na capital
lixando em �;)O cruzeíro., e mineira. A majoração rei
9:J. centavos. o valo. do determinada pela Coopera
dólar" fiscal para eleito ue uva Central dos Produto
cálculos.

-x-

RIO - Encontra se nes

ta capital o Governador ce
São Paulo, Professor Car
valho Pinto que há pouco
se avistou no Palácio das
Larangeiras com o Prcsí
dente da ReQubllca. tnrór
ma-se que o oovernadcr

paulísca tez entrega ao

,:�s:�e���,�agOa d�ri�;n �o
abastecimento de generos
alimentícios em São Paulo.

-x-

LONDRES - O Oovêrno
britãnlco resolveu dar uma

subvenção de 350 m.11 li

bras esterlinas, mais de

400 mtbóes de cruzeiros. a

Academia ReaL

BUENOS AIRES - VaI.

taram a circular hoje os

matutinos La xecton. La

Prensa, EI Mundo e Clarín

de Buenos Aires, após urna

greve dos trabalhadores

gráficos.

PARIS - O Presidente

�r! c:e��� ca���:��!�.� \lq�:
não poderá haver cctaocra

ção entre a França e a

Argélia se não rõr garan
tido a segu�ança da popu·

lação francesa do novo Es

tado Independente. A reve·

lação foi apôs uma reu

nião de 3 horas do Consê-

res Rurais.
-x-

RIO - O Governador
mínejro Magalhâes Pinto
está sendo esperado hoje
na Guanabara, onde man

terá entrevista com o Pre

sidente João Gculart, rela

tiva a próxima reunião de
Governadores promovida
pelo Chefe da Nação.

Os 4 que ganham
(

mais. nos EUA
Quais são os homens ma

Is bem pagos dos EUA? U

Fa rcvi�ta de assuntos eco

nomicos deu se ao trabalho
de realizar essa pesquisa.
E chegou à conclusão de

que são quatro Os dirigen
tes Industriais que podem
ser considerados campeões
nesse campo.

Os quatro são: Fredertc
G. Donner, presidente: do

conselho de administração
da General Motors Corpora

rtente médio deixa o porto
do RIo de Janeiro o nav-e

transporte "SOares Dutra",
que levara o novo "Ba ta

lhão Suêz". O Majór A

maurv Rocha é o seu ()o

mandante. Comanda a lho

derna beonavc o capítuo
de Mar e Guerra ErncsVJ

de Mourão Sá.

ALUCIA-SE
QUARTOS -

Com ou sen pensão. N9.

rua Jerônimo Coelho, �3

Blumenau e o r

GOVERNADOR
o Governador Celso Ra·

mos teve, por ocasião de

sua recente estada em Blu�

menau, uma demonstração
eloquente de quanto vale,
acima das divergências pc

litico�partideirias, uma boa

administração, voltada pa·
ra os i1�terêsses da coleti·
vidade. Partiu, desta eéa,
do que hã de mais repre
sentativo da opinião pu.
blica blumenauense, incluo

sive a palavra do Prefeito
Hercílw Deek, o gesto cou

sagrador da orientação que

o eminente Chefe do z.re

cenvc do Estado vem imo

-prímisuic à sua gestão ço

vernamental. Com efeito,
uma das mais penetrantes
manifestações da excelên

cia do regime democrático

PARTlCIPAÇAO
Phil'ppe Jorge

e Senhora

reside nessa 1naneira de

sobrepor-se o Poder do
Estado às diverg(!nc1as par
tidárias. precisamente nes

te momento em que o se
vo, sobera1w nos seus' pro-
1!7tnciamentos cívicos, ta

começando a descrer da

sinceridade dos 1I0mens
m!p- ." faziam líderes de
mocráticos.
O espt!táculo de-lídimo

c;l';smo a que a vi tta do
GOílernador Celso Ramos
d�ll ensejo, tento dignifica
e e;r�'ta a cu!lura política
do povo blumenauense, co

mo acentua a compreensão
que se vai genera!f:zando a

tôdas as regiões catarinen_

ses, da polUtca adm:nis·
trativa empre�dida e

mantida pelo ilustre Go
vernante. Blumenau rece

beu de modo extraordiná
riamente erwessuo, o oc
vernador do E..-tado, que,
antes de mais nada, vem

pondo a serercc da prospe
ridade !leral de Santa Ca

tarina, um esfôrço concen

trado em elevado programa'
ção administrativa, que
não comporta discnmil1a
ções regionais, 7tem poliU

Comunicam aos parentes e pessoas de suas

r"l,..,cõoc; ,.., contrnto de casamento de seus filhos

ADA MARIA e LUIZ FERNANDO.

Ada Maria e Luiz Fernando
NOIVOS

Florionópol is e m 12 d e julho de 1962

TERRENO MA PRAIA
A coer{:ncia do p�71.m-

mente governamentcÚ mais
uma vez se confirma: o sr.

Celso Ramos .<empre afir
mou que a nellhlWt gover
nante. por melhor «rtscdc.
serei ncsstcez grongear o

reconhecime1lto de seus

concidadãos se não tiver

para com os problemas que
Ines dizem respeito uma

resoluta atitude que os se.

Iucione. Não há, para o

honrado Chefe do Executi
vo do Estado, melhor poli,
tíca _ mesmo na acepção
eleitoral _ do que esta de

�'1 clJ/senJar, com ánimo di.s-

-

vendecse um lote de te-rene no praia do Meio

Coqueiros entrado no ruo "TIBAU" - ideal poro

uma construção de veraneio.
Os Interessados trator com o sr. Osmar - nes.,

ta Redccõo.

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

CASAS
Vende_5e'2 coses sita a rua Servidão Fronzoni,

23. Tratar o rua Conselheiro Mafra 119 - Nesta.
.

1_8_62
-

ESTALEIROS ABATACA" S/A
Prectscuse de Caldeireiros e Ajudantes.
Os interessados deverõo dirigir_se à ruo Almi_

rante Lamego n o 3 J O no hor9rio das 8 os 11 horas.
.

7�8-62

tlon; John F. Gordon, pro
sldente da General Motors
Corporatlon; Cyrus R. Os
born, vice.presidente da Ge
neral Motors Corporation;
e Henry Ford II, presiden-

::a��o'�:'�:,od '::;o�";"�:� COMUNICAÇÃO
__ o

lho de Ministros, c:n Pa- pany. Cada um des.ses ho- O Instituto de Cultura Germônico comunico

ris, pelo Ministro de InCor- mens ganha, anualmente, que, os aulas normais, r-einicLorão, dia 1.0 de ag05_
mação. importancla equivalente a t d b

'. - I
_ x- cerca de 300 milhões de cru ,o. eston o o ert'?_s_ os )ncrlçoes PAaDr���O�I�nos. j

BELO HORIZONTE - A zeiros.. I
---��-- -_ ..,.--:---'----1'� -_I

- FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES
CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A 5 I L

\

RECE/TA

(

TR/BUTÁRI. AR�ADA
EM 196 O",

l

"\
\�

!J

7529044.000.00
,1146 276.000,00
926699000,00
903066000.00
781210000.00
431.300000.00
339.870000,00
271950000.00

. 245.640.000,00
141.044000,OC
I 36.249.000,00,
I I 1.479.000,00
102.716.000,00
71. 185000.00
63740000,00
62.649000,00
56300.000.00
51.698.00000
40.607000,00
16330.000,00

/?

.

MUN/C/PE:
AJUDA A COMBATER OS QUE SONEGAM

IMPOSTOS:

N/.fo TERÁS MELHORES SERVIÇOS.•

Estamos certos de que

Bi.umenau, cuja púpulaçao
pod.e crgulhar-se de haver,

em todos os tempos, pro

porcionado uma coopera

çdo de incalculáveis Í11dices

ao desenvolvimento ecoeõ

mico e social do Estado,
não interpretou, nas mani·

festações de apreço que

prcporcionou ao Governa

dor, apenas os sentimentos

duma regUto. Município
(J ue, por suas magníficas I

credenciais de trabalho, de

riqueza e de capacidade
�,- ,

humuna pare o, ",a� "0 CURSOS PRIMÁRIO E GINASIAL POR
��sO;lt���i:: I�!�;O� r: , .'.�.. :���. _,- �J!;�. )
térprete ce táda, os ccn- : )'800

'

�:�et: �at:r�:�:r:�n��sUd::' '
..

- �f- f
peui

.. �cz emillente�ente _,..
.. Cr$ , ,

pres.zg1Osa - por em!nen· t
temente insuspeita - do

'

.... ®em ulHo o Col�flio • � Fa""ldadel Porqua a SoPan � �!TII. cane!a d. q... lichldlo

seu ilustre Prefeito, sr. SI>e'�"' ... Sul r.brielçio obedece ao m.'. alIO padri" técnico. Sua p."" com ponla

lIercWo Deek, O Governa- :j:::��: :t: �:j·I;:��·...n:: '!:cri�·t�:.-e

'T�:�v�::.::e''''''{fjdor CeZso Ramos, um no elp,c,dade d. hntl. O..enho mo<!lIf"O " fi"ncional Em ouro"
•

mem publico que, não dis- p,all. Vj,iu cOtei. Sh•• lfer·1 s-F'en: ah qualidade. baixo pteço.

.

tinguindo limites re(1wllals QuahdaÓl Shur!.r·' - Garan!i. Shaalfer·... Inclua .... çompt" de .s1"Jp

�.;: �iE:;:i:�:�;�:'�:��i:; s"UIcan.et'HT,ftt' sE
.... iP

-A"
urju

comFRC"F35.EF(5m.a das competições poU· ,

tu:?·.partidários� valore� e

S"
- !

mentos que nao se aqUlla-

_P0VL
't

tem pela importância dos ) \

problemas a que apUcará .•

soluções sob critério untca- COM R(-"'IEseNT"çOes STA. HELEN"'- L TOA.. • RU"'- FELIF>E SÇ.IMIOT S� • SALA"

mente adminisf.rativo.
A URSS REALiZOU· IMPORTANTE

·DEFlLE NAVAL

posto a ueacer, as insufi
ciencias oriundas de rea

lidades ecoliômicas, sociais,
ou espirituais que alligem
o povo. A perfeita1coerén
cia do conceito com o pro

gresso que se estâ realJ.zaft.

do em Santa Catarina imo

porta, assim, na estima ge.

ral que prestiçia a pr�sen
ça do sr. Celso Ramos d

frente dos destinos catart-

I::K--
��'\'$�lU1p!lbliCidade\' __ . 'E;:;::-� j 10' e-rr. Sta. Catarina

{ -l.r�_'·""'"
. 6':'- COll�Gt;t;iío e C(lnSCr"liç30 rle painéis

em toeb o [st.3.�o

• . T' li � .1'

Mais De Meia Centena De Morlos
.

Hrezentos Feridos
dores ocidentais, mistura

rados com o povo, i'ienti
ram-se. decepcionados com

a pobreza do material de

guerra mostrado neste des

file. Mas os jornais, e prin
Cipalmente o ''Pravda'' in�

formaram que, ao mesmo

tempo que o 'destile de 'L"e!

nmgrado foram efetuatlo$

desl:lles navais na baia do
Mamur, na desembocadu
ra do Neva. em Sebastopol,
em Jlnko e nas zonas de
ação da frota do HOrte,

de dificuldades de comunicações com às !���� e;;�o u����a��: g::�
zônas flageladas. Inlorn:ações oficiai� re· fi ""kOk, comandant, 5Up«"

velam porém que o numero de marias I! mo da foota d, guma . da

I·d 'I
URSa. Este ultimo desflle

acendem a meia cenlena e o de en os a. tolo mal, Impo'tant'., pol,.

d 300
o ahmrante estava acom-

maIS e . , ». panhado de altos d�rigen-
•

! '1 �:r���;���Ood�u:egt:;ad:
,A Allilnça Para o Progresso fornece ,upo, que fo,,, uma de"

Livros Tetnicos ao InsliMo ��oa�'�:�ã�SsI'�� fO�;�h�'!

BRASIL-ESTADOS UNIDOS Ob�"���:, e:�:;:::;;: ".
Um livro de grande in. tos, prcsidcnte do mr.;l!

_ ��������� d�l':res;:�rl�:s�
que estes livros estão a:o tra o almirante Gorchkok
dispor do público para con· em poslçâo de sentido e no

su' tas. n1 blb:.lotêca j" primeiro plano se vi: um

IBEU no 6.0 andar do Ed!
submarino de conslderaveis
dimensões c, p�sh:eJITlt:nte.
um dos mais. modrllQS da

frota atomlca de .s\l�Q1al"i
nos da URSS.
Os observadores acham

quc existem 'varias razões
militares para. a trans.fQr
ll1açüo de .Murmansk em

hase ctn iI-lurinha Sovietica.

BOGOTÁ, 31 (O ESTADO) - O Go

vêrno colombiano mobilizou �oje Iodos os

seus recursos para a assistencia às víti

mas do terremolo de onlem, o mais violen

lo regislrado alé hoje no País. Fôrças mi-

liIares eslão auxiliando no transporle das

vítimas, cujo lolal alé o momenlo não é

conhecido exalamenle, em consequência

terêss� para os eng('n'.''3'�
ros, rMccanicu dos SolO';"

por Karl Terzaghi c Rs '!)11
B. Peck c outro destinacto

ao treinamento rle Tecp,·

cos Dentári\)s c protêk�o�',
intitulado "Manual de PI'�'

tese" da Escola de OdOl.ttl

logla da Marinha dos Z,t-r,

dos UnIdos, chegaram ;'0

celllcl)lenlc ao lnsUlul'J
'

Brasi·.'"::<taêo�
f)"::�";�os p� b

tirio Zahta.

Acrcsccnla o Dr. Bu�tos

que, da Aliança par.1

progre8;o hão 'de ch"\I::\:'
no futurd outro� llvl"'� tec

nicos sób"c il,clm!nisU,'I'fl·.)

unidos,

MOSCOU, 31 (OE) - O

mais Importante desfile
navaI da frota sovietica,
durante o qual foram apre
sentadas as unldades :-....ais

modernas da Marinha de.
Guerra da URSS, foi reali
zado d.oml�go. no Mar de

BarentS' ctlo "Artlco), em

ft.P.tie a...Murstn�nsk:) longe

�� ?lba��,s Inliis�tletos dos

'l�e:���J��:od;jl ,��f.:
�'�:,�ni.prnrt�j!e:,hr!til�i!>âd
sovleelca centralizaram
suas infonnações sobre o

tradicIonal desfile de l.e

ningrado, mas os observa-

.,

pois, Murmansk encontra

se situada em alt.o mar e

ha maior posslbllidade que
a frota possa dai mover-se,

#iS livremente para as

bases do Oriente., ficando
aí seis meses do ano as

4����: s�p:r��Ci�r:
a1gups submarinos nuclea-

" .. ,\,,1 ,

. Ilir�lnFJ�hte
ruscll.(\V a l'C

ae JII!ULUl.an.:;g, c ar-

kangel, onde condecorou a.

�npuiação de um submari·

no at;ümico, é uma prova'
(las proximas manobras

militares em aguas seren

trionais da URSS, dando,
deste modo, a esta zona,

uma lmportanct'a suple.
mentar.

Aulas de

MatemáliciI
Para alunos das 4 séries do

curso Ginasial .

Rua: Machado de Ass13, 74

ESTREITO.
29-7

Dr. Walmur Zom�J

Garcia
Diplomado pela. Faculdade

Nacional de Medicina da

Unh'ersidade do BrasU

Ex interno por concurso da

Maternidade Escolar Ser·

viço do Prof. Octavl.o Rt;·

drigues Lima. 'Eldnterno

do Serviço de Cirurgia c:a

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio

de Janeiro. Mêdlco do H):<o,

pital de Caridade c ao. MI'

ternidade Dr. Carlos COl·r(·a
PARTOS _ QPERAÇOF.S
DOENÇAS DE SENHORA.�
- PARTOS SEl\l DOR pelO
mêtodo p�ic' I"rofllatico

Consultório: Rua João PIl··

:u n. 10 - das 16.00 .."IS

dr Negocios Engenh,Hi'.l
Ndc'''ar. EC�!l�mifl. Indu; (t ... 1UV ", •• ,ê "1,,,; o isola- ,C,�) ),.,arcr:ctas. Telef0rIC

t.rl;!, EdUC;içao e .no;:ri;:tt',. :'llcniO. o..1b" hmlil;iula de' 3��5 - Residência Rna

,,,,-=-,,-,,,_.;.._,,},,,,._ .. .J!�:�
.

. �:-:'.�".I��v�1i�J:�:>�i��'l1l;l)Ult:}OL ..

Atende ":<1.:118,00 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REDATOR.

rEDRO rAULO MACHADO

RiDA rORES-AUXILU.II,ES:

MAURY BORGES. RUI LOBO �

GILBlPTO NAHAS

COLABORADOR"S, DI'IERSOS
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... srro.
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HOje a noite, o primeiro choque da "melhor dE três" entre Atlético e F�gueirenSE
--------------------- ---- -,_----

Húngaros Campeões Mundiais

de Esgrima _ '

'

BUENOS AIRES, 31 (V

V-l - o X!XVII1 oamoê .

nato Mundial de Esgrtma,
que terminou �{lbadO, 1"'>

ta cidade, foi uma CO!lH_

gração do e+to 0,1, Hungrm
que, obtendo três tit.u! JS
voltou a ocupar o posto que

merece.
Os hungaros reconquista

ram os títu'os de sabre in

dívídual "com Horvath'. e

de "storete'' feminino cor
equipes que haviam çerdi
do, no ano p'l.�-ado, I'Il1

Turim. De outro lado, ga
nharam o títu.o Indlvfdua l

de espadâ 'vm xou z, rtr.e
não obtiveram desda !S.'.'3
No entanto, os magiares

tracassaram. o-r POUl"1
margem, na tcruatwa de

recuperar o t.ít u'o de nab-o

por equipes, cruc mantem ,;�

Môyo Record
Mundial
de Nalilção

OSAKA. 31 fUPI)
toko Tanaka, de 20, an'}),
bateu sábado" recow le

mundlnJ dos 200 nt!'tl' ,'"

nado de costas em 2'31"
7il0, dui':fJ"J" ' 'I ú:t,rma 1 )��

naad de c3.mp('�n,lto japo
nês de nataçà:>. Tanalta

era detf'ntora, desde 3 ne

junho último, do l'f\::or'lt!
feminino da e�pecialldal1e

12';2"1110).

poloneses, fieando eles em

segundo lugar.
A URSS foi a que ma:s

perdeu nesse cempeoaate
rsmmíno por equipes, es

pada por equipes e sabre

individual, dcnservando o

pnmetro lugar em florete

ma"Cu1ino por equipes, v,
como consolação, conqc-s,

tenôc .a medalh� de o�ro
em florete masculino tndrvt

dual .com Sshvp.shnikov.
A França que deixou es.

capar o titulo irrdívlnual
em espada ganhou, como

consolação,' o primeiro Iu

gar por equip�s na meswfI
modalidade.
Outrossim, a rtcíônta que

conservou. a duras penas. o

ttuic de sabre por ecut,
pas não pode fazer o mes.

mo em florete indívíduaã.
Finalmente, a Rurnania,

que nada fez em Turim
obteve um título maspcra ,

do com Olga Szabo no üc
rete femlnin<l.

ao abater merecidamente
na tarde de domingo no

Maracanã, perante um pú.
bl1co e renda recordes .qua
se 16 milhõeS)' ao Flu:nl
nense por 1. a O, resultado

que o colocou na liderança
absoluta do certame e com

a vantagem de fo'ga.r na

próxima semana. Na outra

peleja Importante da tarje

de ontem, realizada em Pa

dre Miguel, o aotarogc �ol�
tau a decepcionar seus to"

cederes, desta feita empa

tando, sem gols, com o

Bangú. Este. atê agora S21'1

ter conseguido assinalar utr;

gol sequer no atual cam

peonato já cumnrta a sua

quinta peleja. Finaim�!1t(',
em Conse'heiro Galva'). o

Madureira conseguiu cn'

patar (1 a 1) com O O!UHl,
que manteve assim a sua

ln�nclbilidade, juntamen·
te com o Flamengo e o

Ca.mpo Orande. N" S:ibil.!ll,
foram reglslrados três em

pates de 1 n 1. nos jo�os
América vs. Campo GI'(I"_

de, São Crlstovãô vs. B ,n

sucesso c PortugueSIl
Canto do R!o.

nhos em 'perfeitas cond tcões
físicas, o Flamengo fez j us
à vitória que obteve ontem

sôbre o stummense por

1 a O, &'01 . assina'aeio p01:

Dída, aos 27 minutos da

etapa inicial.

VITORIA DO
FLAMENGO
Tendo predominado

Os rubronegrcs tnícíaram

a contenda com mais dLSPC.
sição e graças a atuação
magnifica de Gerson coa

djuv'ltd,? por Carlinhos e Dí

da, corrseguíram se impor
no gramado, enquanto que
o Fluminense se limita7a
a se defender, sem criar

qualquer situação embara.

cosa para o goleiro Mauro.

Em pleno predomínio ru .

bronegro, Dida assina'ou �

único �çnto da partida, em
um lance que nasceu ue

uma falha, clamorosa de

Altair, ao· tentar faz!'r

classe para driblar Jae; c

acabou perdendo (l balit;
O ponteiro, aproveltand'"

se da falha, lançou a pc
lota a Henrique, dcnLro ,ia

árca, e este chute,u ras\l".
1'0 para a meta. Casti1llo

anojou se sobre o bal:\1)
mas delxou·o escapulir, apa'
recendo Dida para comple�
tal' com sucesso.

_________ e
, _

negro, mas seus avan-os

não demonstraram nannu ,

ma objetívldade, perrruttn
do que a retaguarda ne

mengulsta semp-e alivll\�.
se, com tranquilidade as

Em São Paulo

os Harlem
Globetrolters

São Paulo, 3l IV. A.l -

Os Harlem o.obetrouers

voltaram a se apresentar
domingo no ginaslo do Iln

rapuera perante grande
numero' de :espectadorei
tendo enfrentado, em exL

bição comlca, o quapro ·io

"Amerlcan Oiants", a exem

pIo do qu� ocorreu sábadO,
quando de sua estreia.

,Os cestobollstas negros rin

Harlem repetlranl, quas�
que rlgo�osamcntc, todos os

Jances c pnrticularidmles

com que deverUram n:lU ..

menos que quinze mil, p;,),;

soas, no sábado. Voitaram li.

most!ar.�e como possuir; ....
res de uma tecnica pussi

No segundo tempo, c�m velmente Insuperável, e�!

Gerson e Carlinhos basta!l. tremcada de tiradas COlllj·
� caso Perfeitos conhecedores

não sô de Inurneros eSQu�.

mas técnicos, mas tambpm
de Incontáveis tipos de .ia
gadas individuais, os no,'

tq-mmer�Canos .recebcl·am
verdadeira consagração d,;

talllpeonato carioca Jrosseluiu; vitória I'u�ra DO clá&sico
RIO, 31 (V. A.)::_ e-n gramado durante todo o te contundidos, o Plameng» poucas investidas por eles re-enca de um 'ponto r-o EMPATOU O BOTAFO:)O

uma rodada (5.80 do ca,a- primeiro tempo, conserrum. caiu de produção, propí. realizadas, parle, assim, o marcador ate o final ct:l Em Padre Miguel. o aari,

peonato Carioca de s'ute do conter a pressão tricolor cíando ao Fluminense a Flamengo novamente equi partida e com isso quebrar fogo não foi alem' de .nn

boI) em que p-edomínara-n na segunda fase e vcuauco oportunidade de tentar o Iibrar o panorama do joao a InvenClb!lidade dos t.-!· empate em branco com o

os empates (cinco em seis a predominar no final no empate. Os trtccleres res'. e facilmente manter a c I colores. Bangú, vcltanõo a deceo.

jOgos), o Flam:mgo firmou. encontro, mesmo sem ccn mente jogaram mais a clonar seus torcedores. A

se como o único vttcnoso. tal' com Gerson e Carl! vontade no campo ruo-o, -----------------

Campeonato Brasileiro
'� D� Hip;smo

,

São Paulo, 31 (V. A.) - mesra vez no torneio. seu

Renildo g'erreira - major .ceveto (Kenny - campeio
do Exército, cavaleiro ue .entre os animais) rerugou

Os melhores tempos da natação brasileira
Afim de �rientar os n?ssos aficcionados do e;;_ 2. Manuel dos Santos (S. Paulo) ..... 1'02"9

parte du nataçao nesta .Capltal a um plano secunda_ 3. Moacir dos Santos (Guanabara) 1'03"7
rio. vamos pUbl,cor, hOle, o relação dos três melho_

, ....

res h'mpos do notação brasileira em todos o,s tem_ 200 METROS NADO DE BORBOLETA
pos EUa: I

,

HOMENS 1. Jacques Veloso (Guanabara) 2'22"7
. '""'VI_ 2 Antônio Montanhez (5 Paulo) 2'32"6

100 METROS NADO LIVRE 3 MoaCir dos Santos (GuonabarQ) ... , .. 2'33"5
g,llllf'" ""I'''' ...

MEDLEY 400M QUATRO ESTILOS
""-'-----'1. Manuel ds Santos (5. Paulo)

2. Atos 'hccóplo (S. Paulo)
3. Peter Metzer (S. Paulo)

200 METROS NADO LIVRE

I. Manuel cos Santos (S. Paulo)
2 Haroldo Lora (S, Paulo) .

3� Peter Metzer (S. Paulo)

400 METROS NADO LIVRE

1. Silvio Kelly (Gutlnabara) ...

i2 Manuel dos Santos (S. Paulo)
3. Norio Ohata (S. Paulo)

,. Atos Procópio, (S. Paulo)
2. Joõo Gonçalv,;s (Guanabara) ..

3. João Agostinho (S. Paulo) ....

200 METROS NA!lO DE COSTAS
,. 'Atos ProcÓpio (S. Paulo) .,

2. Joõo G0nçalves (Guanabara) .

3. João Agostinho (S. Paulo) ..

100 METROS NADO DE PEITO

1 Fa,'id Zablith IS, Paula) """"',' 1'12"9
2: Otávio Mobliqlia ($. Paulo) 1'13"4
�. Dráusio MedeirQs (S. Paulo) 1'14''7

200 METROS NADO DE PEITO

53"6
56"8
57"1 1. Jacques Veloso (Guanabara)

2. Ricardo Copanema (GB.) ....
3 Jorge Amorim (Guanabara) .

1_"�'''''.�.il!IJ. '

2'07"3 MOÇAS
--,

2'09"5
2'10"0 100 METROS NADO LIVRE

4'36"6
4'39"8
4'40'7

J. Maria de Lurdes Teixeira (GB.)
2. Eliana Moto (Guanabara)
3. Madga Rosita (R G. Sul)

publico,

fama internacional, compo

nsnte perpetuo das equí oes

hípicas brast.etras, Inser-to

pela Federação Paulista l'e

Hipismo -- é o campeac

brasileiro de sa'tcs de 1952.

V O campeonato - que
ainda se prolongara
lProvas não cnc'ats - ter,
minou ontem com fecho) de

Foi disputada ii.

"Prova das Nações", numa

pista díffcíl, arriscada, nilo

permitindo a nenhum r1:ts

disputantes a alegria (Ie

terminá'la sem derrubar

I,lm obstáculo se quer.

Oianni Franco Samaja,
de São Paulo, foi o ven'!e
do,' da "Nações". O cavaL�I.

t;ro paulista trabalhou Jim

po, tran(]ullo, me.rccendo a

cuicicação de honra. O 2.°

lugar terminou com trcs �".

valeiros empatadas - :"1·lj.
Gilberto Romeiro, ten. O,
ca'r Sotero e José Ma.'i:)
Guimarães.

OS CAMPEOES

O maj. Reni.�do

campeão indiscutível. Oote.
ve um 1.0 e três 3.° LUg:\

res. demonstrando um:\ �e

gu'aridade notavel em 1,)

dasas pista'.i que fez. On

tem, o militar saiu se m�l,

Inexplicavelmente, Pela ')'1

o "Grupo Unidos" Efetuará Um
Pentagonal de Futebol "-

o "Grupo Unidos" do Quadrangular de 1961),

SESC, formado' de vários sendo que as partidas se.

jovens esforçados, juntn. rão efetuadas aos
.

domln.

mente com o Departamcn gos pela manhã, com g

to de Esportes do SESC, realtzação de dois cotejos
idealizou um sensaciom.1 em cada rodada. um CDILl J

Pentagonal de Futebol que preliminar ás 8 c 15 minu
tem seu Inicio marcado tos, e a partida principal
para o próximo dia 12 d� ás 10 horas.

Agosto, no gramado do Ipi Estarão efl:l disputa qU"1'

ranga F. C. do Saco 1')s tro riCOS troféus Que sétao

Limões. ofertados pelo SESC, :;'PIl.

Serão os seguintes os do u.ma taça para o Co.I11

Grupos participantes ,10 peão e outra para ° Vice

Pentagonal; El Dorado, Al- Campeão, outra para a

varada, Cruzeiro, Unidos e defesa menos vasada e (".i·

Azes de Ouro (Campeão do tra ao ataque mais p'J,si.
tivo.

5'26"0
5'27"4
5'31"0

1'06"9
1'07"2
1'07"3

5'18"4
5'20":)
5'22"2

1'15"5
1'15"9
1'16"9

Eder Jogre Com
Problemas

Os árbitros serao da FCF

designa,dos pela D.E. d')

SESC, e os uxiliares seráo

membros de Grupos qae
não participam da pan!
da,
VáriOS grupos já

rigor o zero a zero Com�L
tuiu uma injustiça para )s

num obstáculo. O 2.0 1U�U
na clessincecêo geral CO'..1·

be a José Mario ouímar ass,
da Guanabara, com s� L

banguenses que, no segun
do tempo, dominaram in

teirament.e a partida, :-0

me�te não convertendo seu

p:·edominio em -gols por

grande faita de sane ocs

seus atacantes.

ISÔO METROS NADO LIVRE ;
li ��;;auaO�f�ma��' 1��uJ��,o) \8;�8;:;]3. Fernando Nabuco (S. Paulo) 18'57"8/1

100 METROS NADO DE COSTAS ,j

a transferência da luta dos em preparativos para a .. r.

�:1�::; ;::�S*!a�i� �:!m:l��oP:;: �6r:ob:ta:��rn��enu:r��;�1�
2'48"6, ° dI, 10 d, '_0'(0, tom"" d, 8 ;oito ia_o, cnda Q,'o,

se problemática a realiza. pO), onde os grupos já .. õ.:n

ção do combate preparató. efetuando prelios amistosos

1 '26"Q ::: 1�:va�de�a:::lr: �:;: :qU��:i:: b�:r�or::I��:l�:
� :�;::? �::;�a�: adversário sul e �é:r��C:'em dúvida al�!J.

O treinador Arlstld"s ma, uma atração para os

afic.lonados do Esporte R,�I

varzeal;lO, pois muitos Ot'Q.
pos têm em suas fIlel��s

jovens que mais tarde l'er.lO

os ases do futebol catarmen
ses, ou poroue não dizer L,O

Brasil e as parl1das r 0

400 METROS NADO LIVRE

,. Lilian Moreira (Guanabara) ..

2. Piedade Coutinho (Guanabara)
3 Eliana Moto (GB.)

100 METROS NADO DE COSTAS

1'04"7 ,

1'05"2 �

Y06"1 .�

1. Iso Almeida (GB.)
2. Edith Graba (GB) .

3. Maria de Lourdes Caixeta (S.P.)

RIO, 31 (V. A.) - Corn

3'07"9
3'08"5
3'08"7

Jofre declarou ontem que
o dIa 10 de agosto era o

m,als_proplclo para a 'gele.
ja de treinamento que o

campeão mundJai deveria

efetua�, Sua anteci a 'ao

Varias oportunidades �,

ram esperdiçadar pelo ata-
ramouche. que banguense, sendo que
No torneio por equipes ri. a mais sensaCional foi uma

paulista foi a campeã. ;1:'. bel chutada por Rubertc
gulda da rep-esentacêc {'a. Pinto que foi encontrar o

Guanabara, ficando os ,1" eravessêo depois do golei-o
luares do I Exército I ./ Manga estar bando.
terceiro pôsto. Continua na 7a. pago

. .-.l__�_!_ ,

foi ,1::1

Dando prioridodp. o todos as coso:. surgidns
com os clubes que vão o disputo do Campeonato Der
Zonas, o Tribunal de Justiça Desportivo da F.C.F
resolveu, .sexta_feiro mesmo, n recu�so do Avo i con�
tra ,� Atle_tico, no caso do inclusão do player perraro
no laqo ftnal do certame do cidade Decisão do Co_
lendo: negar provimento 00 recurso: avaiono dando
ganho de causa 00 tricolor que assim. terá presenca
no certame que Sê aproxima. E foi decisõo unônime
o que causou surprêsa no cidade pois já SI" conside'
rava o Avo; como vitorioso no' qucstõo. EXDlicaçõ;
:r�a�t:c�:n;..,:��: fal�a de uma boa representoçõ0

x x xXx·x x

Ser6, doming." o inicio da fase de classificaçõodo Campeonato Estadua! de Futebol que virá o ser
um d,?s maiores de quantos já realizou o FederaçãoCatannense de Futebol. O certame está dividido em
5 :onas, tomando parte 'os campeões e vice com
peaes dos regiões. Apenas não porticiporõo Metro:
p.a: e Marcilia Dias que estão automàt1camente elos
slflcados paro a etapa fina! por fôrça dos conquistas
ob�idos no certame anterior:. Campeão e Vice_Cam_
peao. Paula Ramos e Atléttco estõa na zona dois
onde fieuram também os campeões e v1ces de Itajai
Brusque e Blumenau, logo, 00 nosso ver a zona

ma�s dificll. O primeiro encontra que o Ca'pital verá
sera o match Atlético x Paysondú. O Paula Ram:JS
estará jO{!(fndo com o Palmeiras no reduto do Com
peõo blumEnauense, enquanto que Renaux e Barro

_

So travarão o cotejo· m.ais importante do rodaáa �
ter IU.f!ar em Brusque. Folga no rodado o OUmpico
que. )0 no segundo rodado estará fazendo suõ. es_
tréia, jogando em Itajai contra a Barroso ., '.

x x·xXx·x x
..

A se1eçõo catorinense de amadores pro'pqrcio_
nau aos milhares de expectadores que tomaro(Yr de
assalto o estádio do Botofogo (ós jogos do certame
nacional da categoria sõo ef.etuados com os portões
abertos) um espetáculo bonito em técnica e entusias
mo. sepund') informes que nos chegam do Guana_
bara, Ganhamos bem das mineiros pelo escore de
201 e hoje!' düremas combate aos goianos. Fôrças,
rapazes!!

x xxXx·x x ,

A equipe do Santos está pintando como cam_
peõ do mundo apesar da falto tremenda que vem

fazendo Pelé. Aindo sábado último, jogando frente
OI") Penarol. no chão do campeão uruquo.o, u time
"peix-eiro" colheu uma dos maiores vitórias de s.uo

existênCia, derrotando I) quadro campeõa do mundo
pelo escore de 201. Quinta' feira, Dora o segunde
encontro que alJantará o campe<5o dos Américas e

adversários do Benfica poro o decisão do titulo mun

diol Interc1ubes, espero o Sontos contar com o 'Sacy'
o qual seÇlundo se informo em São Paulo. está em

condições de atuar já que não mais sentiu o famoso
contusão que o aliiou do escrete brasileiro cor oco.
!,ião do <;egut"dn choque com ôs tchecüs nell"l Cópa
do Mundo. D.everá vencer o clube de Vila Belmiro,
que tem credenciais paro vir a ser campeão do
mundo.

200 METROS NADO OE COSTAS

2'24"7
'

2'25"2
2'26"4

I. Edith Groba (GB) . . .

2 Mario de Lourdes Caixeta (SP)
3. Idamis Busin (5, Paulo)

100 METROS NAOO DE PEITO

estão

1. Rito Hasselbach (S.P.)
2. Lisia Barth (R G. Sul)
3. Sônia Escher (S. Paulo)

200 METROS NADO DE PEITO

J. Sônia Carllni (S. Paulo)
2. Vanda de Costr .... ($!. Paulo)
3. Lisià' Barth (R,G.SuD

100 METROS NADO DE BORBOLETA

em cheio ao 'p1l.

L. S.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PODESEM DINHEIRO, VOCE lAMBEM COMPRARI
fendo em vista o gra�de sucesso alcançado na quinzena das malhas, ClAU - Visando renovar constantemente seu estoque, resolveu prorrogar por mais 15

I

dias, incluindo ainda Issacos, Teier, Conjuntos e Saias. Sem entrada e sem acréscimo ou á vista com desconto até 20%.

CLAU - Defrenle aos Correios do Estreifo.

na S.A.MUl:� roeSECA
CIRURGIÃO_DENTISTA

Preperc de cavidt'ld<:!s Dela alta velectdede.
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Rcdrolooto Dentário
CIRURGIA E PRO'TESE RUCO_FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 _

lo andor - Fone 2225
Exclusivamente horas marcadas

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

ADUOGADOS
ADVOGADOS,

DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.
PREVIDENCIA SOCIAL: - Recursos à .Jl!lntas d� J!-.d
pamento e Revtsõo. Aposentadorias. Benefíctos etc
OUESTõES TRABALHISTAS

.

CJ'VEL e CRIMINAL
Rua Felipe Schmidt no. 37 - 20. Andar - Sala 4

(LINICA SANTA CATARINA

Clínica Gerê1!

Doenças Nervosas e Mentais.
Ancust!c - Complexos - Àtaques - Manies

Probtemó tico Afetivo e sexual.
Tratamento pelo E'etrochcoue com anestesia

lnsul.nctercoto - Cardiozaforopia _ Sonoterapia
Psicoterapia.

Dtrecõ-, dos. Psiouiótros -

DR PI=RC:Y JOÃO DE BORBA
DR' JOS, TAVARES IRACEMA
DR.' IVAN BASTOS DE ANDRADE

• CONSULTAS: Dos 15 as 18 horas
Endereco: Avenirb Mouro Ramos 288

(Praça Etelvina Luz) � Fone 37 - 53

PR. nO'VIJ ()JAS lU �I�A

ClIMICA ME'DICA
Estomogo. intestinos, figado e vias bifiares.
Ccnsultó�l�: Rua Felipe Schmidt. n.o 38
Residência:
Rua: Felipe Schmidt, 38
Diàriomente das 15 às 18 horas
Atende das 8 às 10.30 horas no Hospital de Ccridade

DR. MA�IO GFNTll COSTA
M�DICO

OUVIDO _ NARIZ - G"'RGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇÃO )'.1 .... CLlNICA PROF.
JOS� K:óS DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
HORARJO DE CONSULTAS: - Das 14 às 18 horc,>

Pelo manhã, hora morcoda inclusive aos Sábado,>
Telefone: 2Q89

CONSULTOR lO _ Run Ten. Silveira 15 - Conj. 203
EDIFIÇIO PARTHENON

AULAS P4RTICULARfS
Ã!'jlo<; ParticulnréS de PORTUGUtS - LATIM

- H1STÓRIA _ FRANCêS - PS1COLOGIA - FI_
LOSOFIA.

Professor: Vlctor'no Secco.
Av Rin Bran ....o. 76 Nésto

'turso
-

Preparatóriõ
Con tnente
DATILOGRAFIA
ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANOI
PRE_GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS P"'RA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES
"E DATilOGRAFIA

- Baseado nos mois modernos processos pedo.
gógicos.

- F.ou:podo com máQuinas novas
- Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HOURIOS, DIURNOS E NOTURNOS

titta :;ç;e s�:��S;�éÕ�o l�:on�r; Fulvio Aducci an�

ESTREITO •

FLORIANÓPOLIS
. 'RA'OIO PATRULHA: SOCORRO
POUCIAL'ilE"URc:.GENQA lEL. 391t 2

Governador Celso Ramos em RJumenau
(Cont. da últ. ph.)
O SETOR

SECUNDARIO

Não é necessário ma.or

estudo para se concluir q""

.esta estagnação d03 en ,

"IOLA MAiS PERFEITA DO elU.!lI.

mentos produtivos regia.
nals deve se, pnnetparmen .

te, ao abandono por que

passa o setor secundáL'JO,
isto é, a Indústria, ausente

de quatqçer amparo ex

terno. que se traduz na tal

ta de energia, de transpor

te" de crédito e de pre

paro técnico. eeje.me licito.

ainda referir que a organi

tação empresarial �atart.
nen-e .na SU�l quasi tJL!1'

lidllde' de canÜer ramn'u-,

torno • e alheia aos r:UX01

de poupanças, que po s IJ •

iitarfã o seu ma.s aceer«

do crescimento. E' bem ver

dade que essa ausên-Ia

de amparo ao setor seeun

dário poderia ser eompen

COMUNICAÇÃO - CLUBE DOZE DE AGÕSTO

A DIRETORIA DO CLUBE DOZE DE AGOSTO CO·

MUNICA AC3 SEUS ASSOCIADOS, QUE A LISTA PARA

INSCRIÇAO AO CHURRASCO QUE SERA EFETUADO

NO DIA 5 DE AGOSTO NA NOVA SEDE E, AO JANTAR
DE CONFRATERNIZAÇAO NA SEDE SOCIAL. ESTAO

A DISPOSIÇAO 003 INTER3SSADOS NA SECRETARIA.
ATENCIOSAMENTE

A DIRETORIA

Continuação da 6a. pago
CampeonatoiCarioca...

Em Pad,·e Miguel.
Os alvinegros ap:·es"en,'.

ram um futebOl confu J ,�

na base f!1<c1usiva da '.:ll[�,

goria individual dos

jogadJres, enquanto que o

Bangú contou Com a a�Cl:::'

ção excepcional de seu �1("

dia vo:ante Romeu, '�'e
estre:u entre 0$ titUI.H.!S

de fo:ma ausP;C'osa, donl.

nando todo o meio de ca ......
·

pO. Entre os botafoguense3
salvot','e apenas:) pontei'o
Garrincha, que t:mtou p'Jr
todos os meios e mojos n

conquista do emp:lte, :'" 1

nada conseguiu até 'o fin!;'.1
do encontro.

OLARIA 1 x

MADUREIRA 1

Em.Conselhelro Galv�o,
em uma peleja fraCa, mas

equilibrada, o Olaria, ah·

da invicto no camp:Jona�\
não conseguiu �:'.�s do qll�

um empate de 1 a 1 contra
o Madureira. Os doi� [.

tos foram assinalados �a

p�imejra fase, sendo que o

do Oiaria, por int.errncalo
do zagueiro Bitum, do M'.
dureira qu" desviou () bal10

para dent�o de suas o�:.

prlas redes, aos 15 minutJS

de jogo. O gol do ernu9.te

do Madureira, foi marcaria
aos 34 minutos por llV.'r·

médio de Danilo.

DETj\LHES TE'CNIC0S

Os três jogos CO"l1ple

:n1cnta;es da 5.11 rodah jo

Campeonato Carioca to:!

Futebol apresentaram, '\':�

da, ::IS seguintes detalhe<;.

Flamengo, 1.
•

Fluminense. O.

No Maracanã.

Juis: José Gomes 80br;.

nho (bom).

Renda: CrS 15.723.510,00
(recorde de Campeonat-l .-

105.486 pagantes).
Gol do l.0 temPo: Dit:la

aos 27 minutos.

Flamengo: Mauro; Jou·

bert; Vanderlel e Jordan;
Carl'!hhos e Decio; Joel.

Gel'I'::>n. Henrique, IIDlda c

Alfredinho.

Fluminen�e: Castilho; J.

Marinho, Pinheiro e Altair:
Oldair e Dar!; Culu.MJm,
VaiLer. Rodrigo, Quarenlu c

Escurinho

Butalng",I}.
Banru, O.

Juiz: Armando M3.rt;IH·3
(bom).

.

sada por medidas de incre
menta no setor prjmartn
isto é. a agricultura,
nem isso nouve.

NAO MAIS E'

POSSI'VEL ERRAR

Presentes 'estes ta

tos terna se sempre a.
tual uma afirmação que ve,

nho fazendo e é a de que
Santa Catartsa não mais :JO
de errar. E por que r1C te

nha con-en-trto r!!:�so, r "O

curei rn-trum-ntar c meu

Governo de -netos aaecus-
dos para enfrentar, com

realismo, essa dramatcn

situacào da economia cata

rtnense. Louvado na expe,
nênala do Sernlnárfu Só
cio zconômtco que reconto
ra em depc'mentos vivos ,

eutênucos, os elementos es

senctats à formação de uma

nova mentaüdade, estrutu,
rei o Plano de Metas <10

ocvêrno. de forma tal qu
tos-em pcsstvets tnve-rí
mantos maciços nos ã'ver.

I
sos setores, tendo como

meta efetiva o desenvolvi
menta econômico e social
do Estado e o bem estar da

homem ceteruiense. Ali es,

tão consignados os recu,�"S

que visam à melhoria :'(I�

condições de vida do 1,0

Botafogo: Manga; Jae' mem; ali estão os r"'cur' I�

Zé Maria.e. R.:ldo; Airt'.ln Oi: ___m1e vi.'Útm à expansão ec:.J

Nilton Santos; GatL'in,�l1�, nômlca; a:i estão Oi'! I'€'.

Didi Amoro�o, Amarild'J e cursns que visam à infra

Za?::�lo. estrutura; alí e8t5,0 0'1 recur

Bangú. Ubirajara; Ana sos que visam à ampliaçã·) �

nias Mário Tito e N:lton; disciplinaçii.:l do crédito. E

Ro�eu e Z6zimo; Correr.. merglndo da indústria, pu,

Vermelho, Durval, Robe!'TO ra a vida pública, me con

Pinto e Beta. vencí de que so com 23ta

destinação maciça de re;;ur

sos aos setores et'idenc!a(lo�

qu� criam cond'cõe� esr�: u

turais po:l.eria justificai_' fi.

minha presença no govê!'nn
e viver, efetivamente o >:10

mento histórico que S wt::t.

Madureirª, 1.

Olaria, 1-

Em Comelhelro Ga 'vão

Juiz Valdemar Meireles.

(bom).
Renda: Cr$ 91.620,00.
Gols: 1.0 teJYlPo - Bi

tum, contra, aos 15' () Da,

nUa, aos 34'.
.

Madure,ra: Otaziano; Bi·

tum Alfredo e Itamar;
adir' oe Paqu2tá; Danilo, li:)
mero, Blra, Fernando e E

ió!.

OI9.ria: Ernani;
Navarro e Casemiro; Nel.

san e Harolrta; Valter. Jun',
Rodarte, Valdemar e R�,

Cat.arina atravessa.

deço a Deus por me ter p.'r
mltido transformar em ''i'?

!Idade, aquilo que foi U'11

sonho em 1!l60 e que já e

pr�sente em lR62.

UMA ATITUDE E (;I\H

AloisiO, OPÇAO
Procurei ainda, na f'�.

quematizll�so do Plano, fu

gir à diluição de recursos

para concentrá10s nas :>-

bras e Serviços que, dentrO

Ocorrência: Aos 43' do' das prioridades ditadas pe

segundo te"'11'o, os jogado- los Interê��es econõmico_,
res Octir, do Madureif:\ e e social"', erflm as causas

Valter do Olaria, fonm principais da estagnaç�o
expu];OS do gramado, iJor da ecol"lo.'l1'a catarinens�.

jogo vi:llento. Fiz. então, das pstradas Cu

de 1,8 bilhões de cruzeiros

Com a SOTELCA mente,

nno contate. permanente.
psestdgfandc-a incentivando

a para que possa cumprir
o seu cronograma de trilha

lho, e dote Santa catanna,
em 1963, com mais �

50000 KW. Não faltei a,' a

pêlo do Vale do Itajai P. f 1-

o Estado participar do ee ,

pital da gmprêsa Fórça f

Luz de. Santa Oaeartna

S. A., vísanao à ulttmacao
da Usina de Palmeiras curn

18,000 KW.. Na área ·dtOIil.·

nea estou executando

obras de Garcia L Na re,

g.ão serrana, a do Cavehas

e do Perí. No Vale do rtc

do Peíxe, a Usina de SlnVl

C:uZ. No extremo oeste. a

do Esperinha.

Para e'tmtnar rmeera-e

mente, o racíonamanto de

energia do Norte do Estac')

manjei adquirir uma .<;.�':
gunda Usina Térmica pura
Joinville. Continuam em

ritmo acelerado os estudos

das Usinas cUe Chapecozi
nho, Xanxerê I, Xanxeré
II e do Canôas, esta ultima
com a transpasjção da sua

bacia para o Vale do Itajai
e na qual reside 'ado o lulu

ro da te�ra barrika..verde.
Para êste programa enel'gó
tico dotei o Plano de Meta.�

com cin'co bilhõcs de cm.

ze:ros· e pleiteio junto a.>«;

órgãos nacionais e intenlfl.
ciemais f.1e financiamellto,
recur�ps adicionais para

comp.ementá·:!os. Para Bus

traI' o sucesso das medidas

adiante que o Ministério OI'!

Minas e Energia inclt1iu.

para 1963, no Orçameni:J
da união, a quantia de 1,�
bilhão de cruzeiros de 'luxl

lia ao Estado, neste setor

.() que representa 115% do

Orçamento estadual.

Agn
UM ESFORÇO PARi\.

VALORIZAR O ,HOMEM
- A EDUCAÇAO

to da democracia, l"rOC1: ,._,.

i€�cutar uma politica de
convênios que as transt.v

masse em escolas gratu ta:;,
sem ferir a sua autononna.

Nesne sentido ampliei os

gastos do Estado, de cinco
milhões em 1960, para mais
de sessenta milhões de cru

zetros, em 1962, benefícian
do cerca de 11.300 crianças.
das quais 2/3 no ensino mé

dia, com o que cumpre qua
�I integralmente a meta

da escotartdace secundária
gratuita. Mas 'n�o gnstarta
de ficar aqui. Mandei pre

parar jovens na CEPAL, no

BNDE e na Organização dos

�Estado Americanos, doten

do o meu govêrno de equi
pes especializadas tão ne

cessãrtes aos programas de

desenvnlvjmento. Refiro-me

ainda às escolas técnicas

que estou plantando em

Santa Catarina, para ccn

ctuir que graças ao esrôr

co do meu Secretário do

Plano de Metas o oro Annes

Gualberto, em cada 24 ho

ras constrói-se em Santa

Catarina três novas escolas

primárias que abrigam 240

jovens catarlnenses.

OUTROS SETORES

Menciona, ainda. aue já
se acha em fase adiantada
de elaboracão a nova ]ei de
Saúde- PúbÚc3:-Qu(', possibili
tará um amplo trabalho em

'aval' da nossa popUlação.
Reporto.me também, ao De

partamento Estadual de

Obras e Seneamento, em

trânsito na A�SI',."hléia,
Legislativa. com o· 011'11 o

E�tado será dotarlo de um

Instrumento capaz de exe

cutar planos de regulariza

ção de rIos e de contenção
de enchentes,. drama perió
dica do povo catarlnense. A

agricultura está devidameIl
te equacionada, e, ainda a·

gora, solicitei ao Ministro

Costa Lima, audiência para
o titular da Pasta, já quo

o plano do Govêrno Federal

coincidente com o nosso,

permitirá efetiva entros3-

menta. num trabalho con

junto de reais proveitos ao

abastecimento nacional.

UMA META CUMPRIDA:
O BANCO

Deixei por último O pro-

grama do meu oovêrnc re

lacionado com a crédito.
E' com satisfação que anun

cio a inauguração no dia

21 próximo passada do Ban

co de D?Senvolvimento do

Estado, cem um capital ln!
eial de 300 milhões de cru

setros. rrarantída a sua ele

vação com recursos do 're

souro. nos próximos clnco

anos. para 2.6 bilhões de

cruzeiros o que o transfor

mará num d0S mais podere
sos estabelecimentos-oe crê

dito do país. Antes mesmo

de onerar, e-se Banco já
p-astava serviços. Através

co> sua eouípe coordenou

projetos de financiamento
interno e externa, seja os

de abas<edmento d'água
oue beneficiam 16 cidades
ratarinf'nses; seta os de e·

tetrmcacão rural, seja os

do> crédt'» industrial, e a·

gr-icola. Nas seus poucos

dias de funcionamento já
concedeu aval à Empresa

S1l1 ure snetra de Eletrl.
eid".de S_A .. de Joinvllle,

para a compra do enuipa
menta Diesel e às Centrais

Elétricas de Santa catart

na S_ A. para o equipamen
to de Garcia I. Prestou as

sistência técnica à Qia Pôr

ca e Luz de Cl'l,apec6 para

o projeto de financiamen·

ta junto ao BNDE. O Ban·

co, pela sua estrutnra, será

o instrumento Prodlltor ciRo

economia catal'inense. Fi·

nanciará a agricultura, fo,

mentará ti; expansão indus·

trial e acolherá o comércio

e os profissionais.

CONCLUSAO

Com estas palavras. que
l'ão um r("''''uma de quanto
tenh'l podirlo fazer, proferi
das h'lje nf'sta cidade que

lançou o meu nome ao Go

vêrno do E�tado, presto ao

l>lh'1rio�o povo de Blume·
nau os esclarecimentos quP.

devia. pejo muito Que vem

fazendo pel3. grandeza de
S8"'�'!. Catat'ina .

Não estou lmprovi�;and:l.
Estou realizanrlo obra segu

m. realista e sem percalços,
porque oriunda de uma pro

12'ramação concenciosa, exa·

ta e adequada à nossa rea·

!idade econômica e social.
Com elas não desejo axal"

tar me. mas auero estar

tranquilo de que sirvo a

Santa Catarina.

Plecisa-se li

DE SALA PARA 'ESCRITÓRIO. TRTAR -':OM O

DR. FLÃVIO PELO FONE - 3496

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Cientificamente dosados, fornecid�s em fór.
mulas especiais paro diterenles cul1uras, de
ocôrdo com a nolurezo dOS salas. Diversos
lipos de adubos poro bfllolo. cano, mondi.
oco. ,fumo, milho, arroz, feijoa. Irigo. pomo.
res, jurdil'lS. ele

ritjbano� - Ihial f' Porto

Un'l\o � São F�ancisc" r.'1

Sul, as prf"Y1elras metas di)

O PROGRAMA
ESERGE'TICO

No setor da energia tem.
sido feito o impossível', g!'u
ças à colaboração de di)lf'
blumeml.Uenses, cUja rtedi• -

cação e espirita público p.

nalteço neste tl}-omento: O.�

doutores Júlio Zadroslly e

Paulo de Freitas Melro. Já

posso anunciar que.o Plan0
de Elelrificacãa saiu da li,
rea dos projetos para in,
gres5ar com sucesso, na â.
rea da execução. Inicio pe
la SOTELCA, para a qual
por oca�lão do Encontro dos

Governadores
I

com o Exce.
lenti.��jmo ScnlDr �re�iden
le da 'REpública. pleiteei l'e

No setor educacional_,
presente a afirmação ue

que o� maiores recursos de
uma nacão são o seu Dró

prio po;o,' procurei ad�ta;
medidas que permitissem o

acesso de todos à esco a

num ampio programa de

democratização da cuitl'
ra. Convencido de que a e

ducação compete à fa.,IÜ

]ia e que desta explicita o

direito de escolher o calê;:::io
de sua, preferênc'a para t:.'!

legar a atribujção não adv�

go predominância da escoh

publica sobre a particut.3.r
Defendendo. antes, a. es-::dll.

particular como instrumen.rodada, a situação dos con l'letor rodoviário corrigm.
correntes ao Campeonato) do a sangria que represen
Carioca de Futebol. por n "I ta para o E�lnd{>, () BR _ 2
to� perdidos, fiCOU send:l a que desvia para 0Ut1'os cen

seguinte: tros, a riqueza '.lo planalto
1.° F'amengo, com O; ? o central e do oeste.

Fluminense e Vasco, cO)J:'l-

2; 3.0 Olaria e Cafl1po Gra.n
de, com 3; 4,° Botafago 'com

4; 5.° Bonsueesso e Bang'l,
com 5; 6,0 Portuguesa e

Amêrica com 6; e 7.° Sâo
Cristovã6, Madureira e C'ln.
to do Rio, com 8.

CJ.ASSIFICAÇÁO
C"m os n;su:tados da 5."

PROXIMA RODADA (6.")
De acôrdo com a cont<l.

gem de pontos perdidos a

tabela para a prÓXima 'rc
<Iada ficou assim .elabo!'3..
da. Sábado à noite, no M"..

racanã; Botafogo vs. lV'!.s,
co; domingo: Campo Gra.,·
de vs. Fluminense, no M9.

racanã; São Cristovão V:1.

Portuguesa, em Figueira ;'tI;!
Mela; Olaria vs. Canto dr)

Rio, na rua Bariri e B.J.n

gú VS. Madureira. em P1.
dl'c Migucl. O
não jogara.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



di�s 100 ruas serão iluminadas gela ELFFA;·"
)GOVERNADOR CELSO RAMOS DEF!Nf RESPONSABR.IDADE DO ESTADO NOS ENCARGOS REFERENTES A ILU !MINAÇAO PUBLICA DA CAPITAL
A Assembleia LeglslatL abrindo um crédito eap;;. ao Govêrno do Estado a com a l1um1nação llubl1 ruas careciam dessa uuu- eíal pemocreucc, junto à campanha no Estreito, 11'.1 - Dia 5, domingo: Rua Dr.
va d� Estado vem da n., elal para cumprimento respensabflídade pelo ce, .de Florianópolis. dade, o que ccnsunne um Direção da ELFFA, ücou minando uma rua por dia. Heitor Blum.

provar a Lei no, 3.085. ce da Lei no. 1.114, de pagamento das despella!J aflitivo problema para &.3 estabelecida a Inclusão de Para estar semana estão A partir do dia 6, as ín au

origem Governamental 21/9/1916, a quai atribui Com as despesas de con. pessoas a11 residentes e uma 60 ruas dv Continente, com programadas as seguintes i gurecõee serão de acórd.,

sumo e manutenção total. das precipuas preocupações preendendo Estreito, C.J. nauguraçôes , com os abarxo.essmanca
mente custeadas pelo Oc- da atual administração da queírcs Capoeiras e Barrar- - Dia 1, quinta feira: Rua que moradores de d'ive:sas
vêmc do Estado, a ELFFA ELFFA. ros, no programa de Invés A'lvaro Cardoso; ruas dirlglrwm às autorlda.
inicia hoje um vasto pr". nmentos que vem de enc>. - Dia,2, Quinta feira: Rua des 'estaduais, e Que je se

grasna � ínvestímentos DE PARABE'NS O SUJI;:. tar aquela Emprêsa. João C. de, Silva encontram em poder da
dotando 100 ruas de stona. DISTRITO DO ESTREITO Em conformidade, cam, - Dia 3, sexta feira: Rua Empr« a; semanalrnenta

nópolls dos tndíspeneévars Com a Intercessão do Pro bém, com o que roi p:eíte� Sscundmo. Peixoto; será dado conhecímesco pu

serviços de humlnaçâc pile resscr Osol de Medeiros Ré- do pelo Deputado Osnt H';· - Dia 4, sábado: Rua Be,'- bllco do programa de 1n1iU.
bllca. gts, Deputado Estadual pe, gís, a ELfFA iniciará 1,1'-a nardino Vaz; guraçôes.

Desde há multo essas la legenda do Partido êo,

o Sr, Ludo Freitas, Pr...

slc)ente da EI,f'FA, uuanua

Holanda E Indonésia

Chegaram a Acordo
WASHINGTON, 31 (OE) lou em fontes credencte-

�
_ A Holanda e a Indone- da-s. O ecõrdo prevê que a

Indonesla poderá exercer

sia chegaram a um acôrdo um contróle simbólico da-

hoje sóbre a Nova Guiné quele terrttórto a partir de

Ocidental, segundo se reve- maio do próximo aao.

Entidade Defenderá Interesses
Dos Reformados Da PM·

Conselho E"tadual de- Con'rJbul'ntllS �:��,::�:�:::�o�:, ;J�:::
J � I, II � Militar de Santa cate.rir.a

O governo do sr. Celso acepção da palavra.
O Contribuinte catart.

mostrava no mapa da Ca;

R....nos cem ee çaractertza ,

elo, sobretudo, pai uma

constante e louvável "preo

cupação de. moralizar e dí
nanuear a Vida publica em

todos os setores basicos da

admlntstrnçâo do Estado.
San�a Catarina através

sa, na atual.dade. uma fa·
. se de recuperação econõmt

ee. sccraj politica e acmt.

lllBtratjva que ee.ta aos

olhos dos Que tem vistas

para ver o c\;.vld.) pura

ouvir.
O Estado se recupera,

rapidamente no aperfeiçoa
mento e expansão de SUo!.

rede escolar; na melhoria

de suas estradas que rací ,

l1tam a circu1r,çio da ri·

quez,a: na dlst: ibt:i�ilo de

emrgla elétrica farta e

abundantc: na prati['a da
J.iça t'm toda plenitude.
No governo do R!'. Celso

Ramos foi criaclo, recente

mente, o Come lho Esta

dual de Contribuintes, or
gãO' encarrcg:H!o de distri
buir justiça fiscal.
Anterlonr.cnte. os pro

cessos fiscais' na :;ua

maioria, eram jul�J.àJf, :10

sabor de convenlcncius pu-
, litico pa.rtidã rias.

A ação rL')cal exercia com

rigOr exces:;ivo, contra· os

que nq.o afinassem pe:a
oartilha governista - o�

correllgionârlos da' si�ua·

ção gozavam de re�alia c

Ptivilégios que feriam o

decoro da administração.
Aqui em Brusque tivemos

fartos exemplos disso.

A&;umindo o govêrno o

sr. Celso Ramos e criado o

COIlSelho Estadual de Con

tribuintes, o panorama fis

cal do Estado mudou ra·

elicalmente.

O CEC é constituído de

de seu president,e, e reune

se duas v(;zes por semana

no Edificlo da .:3ecretarías,
para apreciar e julgar a

matérl<{ subemetida a seu

exame e decisão.
A tramitação dos proces·

SOS l�scais é a malS fUl)ida
� simples possivel. Não lia

mistérios ali.

Not1flcaJ;lo ou autuado, o

contribuinte se defende,
em pr1meira Instãncia. jun
to ao Inspetor Regional.
Pode em seguida, recor

rer ,ao CEC se a decIsão ,he
for ad'lersa c se com ela

nlo se conformar.
Cabe neste caso ao Co::·

ee1ho dar a palavra fim.1.
Assistimos. recent�men e

diversas sessões do Conse

lho Estadual de CO.�ltri
buintes e constatamof:. com

tue Usura, eficlel"'cia e sa

bedBria ajustiça fi:;:ca I é

dIstrjbui'da naqueia casa.

Não ha. por lrinima <"Iue

sela qualquer interferênc!v,
Co' órdem oo'it\("l "1\ de

out.ra espécie, nem OlJi .'f"

ttetende aoena!< o int.ué$:;e

da P'a.zenrla
Os senI101"c.' C()r',,:')1"'"

pital, ao Deputado Osni

Regls e ao Vereador DOa);n

gos Fernandes de AIIUiIlO,

as ruas que serão ilumina.

das.

nense está certo hoje de

que seus dircito$ serão res

guardados, pois o CÉC não

fugirá ao dever de íutaar
com absoluta honestidade
c correção, ngoroeainene

dentro da lei, os processos
que. 1he forem submetidos.
Ali o� contribuintes em

geral são tratados de aeôr
do com o preceito cone

tttuctonal secundo o qual
todos são iguais perante a

lei.

iJ�:ESTADO
........ t' 4 !iliD llJmCII DIlll8 DE SAJlfJ. I;AI.(JlU'A
FLORlANoPOLIS, {Quarta· feira) , LO de Agqsto de 1962

Anotações Parlamentilres
VI«: .

TITO CARVALHO

iKennedy Afirma a Un!versl!ários
·�íiHiMiGI Que iodo Aqiiela Oue

IJil$eja A. 6u€n� EsldÍ Louco
V','N3H.i.;·lG'I'ON, 31 (0"3) ros que Ylsltam os Estados

_ Todo a(juHe que de!;.�ia Unidos. C'3 Universitários
entrevistaram o Presidente,
tendo um dêles insinuado

que a juventude norte

americana está sendc pre·

n. S"1,,;rra cliô,a louco. sabe·

mos que Hão haverá vencc·

d.,r numa próJdma gue,ra",
ci,cc:arou o Presidente John

KennedY ao receber hoje
na Casa' Branca um grupo
de 62 estudantes brasilei-

Perigos do

Comunismo
Como as paixões cegu-rs

O homem e o levam a p: o.

ceder contra a razão, naja
há que admirar se. desatei

tadc ou uesespêro, êle o-o

cure remediar suas sitos

ções ernuves, medtan.e

qualquer paliativo. acena»

do até o emprego de rtui,

cuias supertlçôes quando
não ce metérr- .... " -rdts .uw

excluídos os crimes,
.

O homem mcoemo, aei

tado, por oprimido por ..(:1
.

tlculdades econõm.icas tA.O

t�XCI��!�O��l i:j���iba�;
lOlaterlals e prazeres sen

suais, tão suj-elto às Influ.
ênclas da ma.�sa utll!'I!ad�
sagazmente P\!�O comulll';·

mo - êsse homem de Ih)

je quanto não precisará es

forçaT.�.e para fugir ao con·

táglo Kie tal IlmbWncill?
D. Jayme.
(AÇJ).O DEJ\lOCRATIOA
POPUL.!u",

foi fundada nesta ceuer

a UNIAO DA RESERVA E

REFORMADOS DA POLI·
ore, MILITAR DO ESTA.,

DO DE SANTA CATARINA
A neva entidade tem eo-

mo .preeidenie em exercicto

o 'ren. CeI. Oiavo EpaldIng
de Souza

Como Se

i .udibriar!

do o Departamento 'récntcc

da amorêse a estender Iii.
O flagrante ac.mu rl

xa o Sr. Lúcio Prertas da

Silva. Diretor Presidente da

'ELFFA, ladeado pelo Depu.
tadc Estaduai Dr. osm Ré-

gis e Vereador Domingaa

F'ernandes de Aqutnc. noss s

Diretor Gerente, no momcn

to em que era uss.naua a

ordem de serviço autonean
m'nacs.c pública a 100 ruas

da Capital do Estado.

Governador C. R. -em 81�meoall
[m ca�] �4 '�o:as CJflslfDcm<c J

[sta�o
Para o comodista, para "

desavisado, para o cégo o ..

'm"m" êsses do" prateá ESC�" s" em nosst���'i��!':� que o mundo

. .l {I t: .. 1

:���:�=;a a negocíae 'o.�o� Agradecendo as homenagens que lhe
e lnlcíára

. Ioram tríbutadas na cidade de Blumenau, o
"J financiamento- de .itl.�
p,óp"a d"t"",.o.· Governador Celso Hamos. fazendo uma

Len'n anií.lise retrospectiva de seus l!l.mêses de

c':�o di:,�e:à;��n1mC:7��· govêrno, �ausou pr�funda impressão, ao

··PO;\áociO à, caro" pu. declarar que se constroem atualmente, em

:::a:���a.CCa:�ô��a�;Ól�. Santa Catarina, 3 escolas primárias por

���i��' s. KbruSchkh', dia, abrigando 2/-.0 crianças.

lAÇA0 DF"OC�!�'::.\ Outro ponlo !Áe real imporlânda lbor-
POPIILhR· dado pelo Chefe do Execulivo foi o da ek

trilicação, onde, assegurou,. "ultrapas
samos a área 'dos projétos para ingressar

desembarque está'. pre"V1sto. na área da execução."
para às 6,30 horas, nq ·G�·
leão, devendo permanêcer
tres dm's entre nós, confor
me programa organizado
pelo Itamaratl, a sa.ber:
dia 8 na Guanabara, dia 9
em BIasilia, quando almo
çará com o presidente João

Goulart, e dia lO em São
Paulo, d.e onde Eegre&,sará
a Nova Iorque.

U TRAIT VIRÁ AO BRASIL
..,. RIO. 31 (OE) - U Thant,
secretario·geral da ONU,
deverá chegar ao Brasil no

proximo dia 8 para 11ma
visita oficial, a convite do

governo do nosso Pais, Seu

Não Ha Pressa
Pensamos no trabalho co

munlzante dos marxist!ls

em termos democratas ('

deformados pois nos torna

mos excesslvamente lm!Õ!dia
t;stas ja que o lnterêsse p.:s
soai predomina,

O Partido Comunl.ih

Procurou entender· se � continuou - com o gover

nador. o f1ual lhe declarou que a diligência se processava

por ordem do Juiz de Caxlai' e não [ôra fett.a à noite, de·
vido 30 que preceitua a Constituição. A vista ela informa

ção e da vCl"acidade da Ida da Polícia de Nitcroj, pediu ao

governador (illP. o recebcss.1' alnda naqucla n�ite, pois lhe

pareela que o mandado judicial atingia., senão direta, In.
diretamente, o dt'putado Tenório, cujas Imunidades de

viam ser resguardadas. Prontificou-se o governàdor a

recebê· lo, SeguiU para lã. acompanhado dos deputados
José Augusto, Afonso Arinos, Artur Santos, Aadir......BalTeto

e Edllberto de Castro. Recebidos pelo governador, deu·lhe

conhecimento dos fatos, S. exa. recebera efetivamente a

Informação de um mandado de busca. Ponderou·lhe _que

naC' s(' ·Ihe aíi�,urava muit.o CI)flstitucional o mandado d,)

Ji:',: or. Direr:o porquejenv?lvi\l-. seUl ,licença. � 'Cãmara,

·'.-:.r1·pH':ldo. Com seus �0nJ�â�hantes, argumentou o

d.>õ:;lCê·to �,;{!enndo que a dlllgeneia. não se efetuasse,

�em que a Câmara fosse ouvida a respeito, porque tinha.

o dever de defender as imunidades, que não eram
.

pes

foais, mas fixadas pela constituJçio. S. ex&. respondeu

que, irià providenciar para que a dUigê"ncla não se reaH

zás�e sem que a Câmara. fosse consultada. De regresso.

ficou Fe�oiviclo a·pelar.se para o sr. Flôres d,a cunha, cUja.
a.utoridàde moral e intelectual era de todos conhecida.,
afim de que fosse a Caxias, estudando a sit.uação, para.
que .pudesse fornecer Informes. Para ali seguiu o sr. FIõ

res, acompanhado dos deputados Mário Pa.lmério c Gale-

na Paranhos. 1
,r �'j' \f}

(CONTINUA NA 4.11 PAGINM

i �ibrva'ório Nacional
representantes da Fazenda

�ê�a�ecl�:��S ����u�:�é� \,'
. A'companha ECUPSE
RIO, 3·1 (OE) _ \0 Ob- rio. Acrescentou que o

servatorio Paclonal está fenómeno está send,) foto·

acompanhando o eclipse grafado para estudos. O

eclipse começou a se.r ob·

parcial do �óL. A informa· servado às 6 horas e 37

c."j:o foi dada à UPI, pelo minutos e deverá durar até

Virp. Diretor do Observató- às. 9 horas e 14 minutos.

têm a extraordinária virtu

de .da paciêncIa. Nâo\ :.hp

Interessa' a época do sua'"·

50, mas exclusivamente o

sucesso em sI. Por isso pll.
de dar golpes, fazer leva0
les fadados ao fracas�o. R.

vançar ou recuar, faz!"r
fazer concessões ou intrar.
siglr, apartar-se com ódio ou

apoiar com bladic'a, p:H

que quer' apenl\s é agitar.
Agitando, confunde. Con.

fundindo quebra a re.�istên
cia. Quebrada a resi'soonct:i'
Velll o cã:os. E do cáos, (;0,

mo são organizados e df:'
'terminados; tiram o

beio Estado totaUtârio.

(AÇAO DEMOCRATIC.4.
POPULAR.

QUEM 11:

Em 3 de nO,vembro do
ano passado, o nome do

d�legado 'birmanê:i fOl aproo
vado pelo Conselho de Se

gurança das Naçõeli Uni

das, por unanhnidade. para
preencher a vaga de Dag
Hammarskjoeld, falecido
tragicamente. Pe.rmanecerá
no car.:::o de secretario."
geral da mm até 10 'de
abril de' 1963. Representava
ele, na epoca o ponto de
concordia entre soviéticos e

ocidentaiS, após varias se

manas de negociações.

O nome do Ilustre vi;·i·

tante apresenta a peculia
ridade de titulo honorifico

birmanês, . sem tradução
correta para outros idio

mas, equivalente aproxl·
madamente a. "'tio", mas só
é usado como ·termo res

pe,itoso.

. Lançado Me1s Um Navio

Constru1do No Brasil
NITERóI, (OEl _ Será

lançado hoje ao rilnr o na

v\o "Banto Clc"'l-,f:Jua" ron::;·

Incorporado à Ma"irha

brasileira. Estarão pres('n
h�s a o Prc�\,

Deu conla de que se acham em curso

as obras de Garcia 1, Caveiras, Peri" Santa
Cruz e Esperinha.

.Abaixo, na íntegra, o discurso gover
namentaL

INTRODUÇAO Estado e do País.

o tema central da millirí
campanha e dele fiz o ccn

trc das auvtdades governa.

menta;s, tendo c'Jmo b:l!e

o Scmlnãrio Sócic.'!!:conomi
co. dc tão grandes pr<'veil.O�
panr Ó'S eS"qucrnas de açao,
como também, para mudan·

ça da mentalidade barrlJ;!l.
verde. Se é verdade qu·� G�

homens n,io mais aceitcJr.l
a pl}breza. como inevitâvel
e certo Que as resp;)nsabili
dades rias administraeõc:;

.. 3.0 podem cingir.�e ao !;rd·
to dos probicmas rotineirv.',
competindo lhes lideraI:" os

movimcn�oli dr cmallcipaçao'
económ.jça, �t.mv�s i!d� .Of..,
g�amá;,; ;��IlCCl'lC�O�o�,� It('c.Olcamente' excqtlive\S'. �!

.

UM ESTADO EM

PARALISIA
.......

�o agradecer as homenn.

gens que me prestam as (!,ll.

t.oridades e o povo de BlulllC

DESENVOLVIMENTO
ECONQM1CO

Assim ê que afirmei ':iiur
namente que Santa Catar.
na estava estagnada e que,
de quinze anos a esta par.
te, nada fóra feito no �en
tido de modificar a sua ��s.

trutu,ra econõmica. ;E 1st"
pode ser confirmado. Em
1947 a agricultura pa:-t:.::i.
pava na renda inLerna com

52,3% e em 1959, em fJO,5%'
em 19·17 a Indústria: cóutri.
buia r.om 16,2% e·em· H)ii�,
com 20.7'7,,; em 1941 "O.Mr.
t()r de �ervjços erá' rép.rÇ��ll
tado por 31.5%, e :enf. IP;:'!:l.
por 2a.7-;�. Veriflc.r... se.·: �n.
t"f1( que a agricultura' t.,:'·c
um pequeno declinio,' txm
como os serviçus, exp'�r;
mrntando a indústria, um

ligeiro incremento.
Co.�-;tata se, assim, pera

cl�reza dos númeres
� qU!

nao houve efetivamente I'lJO

dif1cação estrutural na nm
da interna. Esta circuns
tância, aqrescid'a do COlho

portament.o da renda per
eapita, apresentando um

inc.ll.emento quasi imper
ceptivel, ieva à eonclu<;uo
dramática de que efet,lví'.
mente '() �tado atravess<t
uma fase de est.a.gnaçuo.
ainda mais que. a f" ",-,.

ção dos niveis do produtO
serve apenas para cobrir os
aumcn'tos populacionais. PI

situação se tom'a mais an.

gustlante, quando a ecrmo.

mia catarlnense, devido "lO

desenvolvlm,lento de outro::;
Estados, solre a pressão e.
c:mómica. periférjca e nesse.

nau colhI} a op3rtunidaüc Mas não seria inteira n.

par� saudat esta magrün· minha satisfação neste mo.

ca comunidade, �oda v;:J't:=t �nto, mão pu.dessCj. tam·

da ao trabalho, exempl? bem, mostrar aos que me
vivo da grandeza da Pátrio., ouvem,.Q que tenho fejw.

que não dispensa o esfo�. como Governador, em bene.

ço e 6 sacríficio de t,)do:r ficio do tpoY'o catarin�nse.

�quant(ls l'POSS:lm c.onúibuir E sabido, hoje, e ninguém
para o seu progresso. Sau· mais põe em duvida, qUE! o

do pois, com orgUlho, a meu Govêrno .está lodo vo!.

gente blurrl.eueuenS>e e �\1I� tado parB..o.a aceleração du

t.ran.O:l1Ho f' )PPI} dlyr;'�

o 111eU eniusiaslllo pelo u

bl'íl. (LUC rcaiiza em prõ! ,\0

)Jr::ce��o de de"envo·vin'i·\··

_t3, Constitul.i o dcsenvo!'ií.
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