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�--Séria�- (r�e= Militar
Brasil terá estaçã9 de saléliles

SAO PA?LO, 9 (v. A.) - volvido conjuntamente pe- na California, Havai, Chi
Três estações _de satejttes lo Brasil e EUA, e incluirá le e Argentina.
para Investlgaçao cíenun. uma cadeia de sete esta- As três estações no Bra
ea da Ionosfera, utilizando ções, dlstrlbuidas em dire- sI! serão instaladas e man

transmissõ.es de radio, se- rentes latitudes, de .rorma tidas pela Comissão Nacio
râo Instaladas n�.Brasil. O a abranger a zona torrida, Dal de Atividades Espa
plano completo ja foi ela- onde muito poucas medt- ctats, prevendo-se a cota
borado pela Comissão Na- ções lonosfericas toram boraçâo de universidades
clonaI de Atividades Espa- feitas com satelites até brasileiras, especialmente
dais e prevê a instalação agora. da Universidade de São
das referidas estações em As quatro estações res- Paula, através da Escola
São José dos Campos, Be- tantes serão operadas pe- Politecnica e da Faculdade
lem e Natal, em 1963. Ias Universidades de. Stan- de s'noscna, Cienclas e Le-
O programa será desen- ford e Havai e instaladas tras.

ExilO de Copland, no Municipal

BUENOS AIRES, 9 (v.
A) - o general j'ederjcc
'roranso Montero se procla ,

mou comandante-em-chefe
do Exercito com o apôlo de

diversos militares. O gene

ral Toranzo Monteiro, que
comanda o IV Corpo do

Exercito, dirigiu, da pro

vmcja de Jujuy, no extre
mo norte da Argentina,
onde rediziu sua proclama
ção, dois telegramas, um

ao general Batista Loaa,
secretário da Guerra e co

\ natsdante-em-chere. exi

gindo sua demissão, e outro

ao presidente da Republi
ca, José Maria Guida.

ü general Loza retirou

��m���an��s ge�:r�� c����
ao que parece, apoiaram
'roranzo Montero, entre

eles o general Antuao, co

mandante do Primeiro

Exercito. com guarnição
em Buenos Aires, que, se

gundo estas informações,
ror substituido pela general
Melipon Diaz de vtvar. Há

varias dias circulam, por
Buenos Aires, rumores re

Iattvos a um mal-estar en

tre os altos chefes do Exer

cito.

AS guarnições de jujuy,
Tucuman. cornentee, San

tiago dei nstero. o litoral
do sul de cordoes e, inclu

sive, Rosario, apoiam, ao

q ue parece, a posição do

general Federjco 'roranzo

Montero segundo infor

mam circulas categortaa
dos.

O alto comando da I Di-

O . l'egent� e C!)l1lpOsiLor �';�!�ePld;�U'���e���se. �:�:�
��!ri,a;�;��ra���:�r c:� 'il�r),-�s ó!iciajj;� r�!am' ,lI

Brasil patrocinada 'pele Dé'_ ..

p;:�;�:t:rlca��, :;::��) /I IF .

expressivo êxito, no último I UIsábado, ao reger um con

certo da Orquestra atnrõ-
nica Brasileira, no Teatro
Municipal do

-

Rio de Janet-

1'0. Do programa consta

ram. duas obras suas: "The

Tender Land" e "Lincoln O governador Ce;so Ra.

Portralt", ambas apresen- mos, por decreto de fi do

tadas em primeira audição. corrente, acentuou mere

Na 10to, Gopland, a'J ce'n- cidamente a significaç.lO

���s���eb:ras�l::ro�ã�lseaz�� ���:alco:el:�;:dodO a�uo��
BRASILIA, 9 (OE) � A.

de Carvalho, um presente l1lel{te a 25 de j:.tlho. AG

1= :ragê�C�:eç��r:o r=g'�-\l�� logo após a realização do' invés de apenas assiná·lo

,uooo'o do projeto sobre o. concêt'to. aparecendo â. es- no calendário das homenu
..., querda do homenageado a gens simbólicas do Estaj'),

novo modêl de cêdula un'
Embaixatriz Lincoln Gor- o eminente Chefe do Exe

ca a câmara ds deputa(h�S
dono cutivo deu à corilemora-

a�rovou tramitaçã.o urg,�:l'
ção do "Dia do Co;on')" o

te para os projeto� de I:f:'

pi
Cllracteríslico duma dal:\

fama bancaria. FOI �on�f1. �nos '

cada eunião extraordmar�). lô de festas oficiais. em t.õL'l�O

para a manhã de ho!c
.

da obra de pk.leirismo I!e
.

r o projeto �. quantos. alienígenas ou 1!i'i(1

�:r:édU��r���ca. OcupandJ SI" Vp.r"lvos vêm através dos tempo,;,
a tribuna �erca das 11 c 30 li ,.." desbravando o solo cat�:'L

o deputado Olices Guin:a, RECIFE. 9 (OE) � As nense, para torni."o ;n,.,

rães masHestou·se pela :no. autoridades do 40 Exercito dtltivo e integrá lo no se:l

dlficação do projeto de ce ofereceram nóvos eJemen- tido da prosperidade :;>;e_

dula única. tos do plano de guerrilhas, mi do Estado.

abordados no interior de

Pernambuco. Na fazenda

BRASILIA, 9 (OE) - JA. Horizonte foram presos

se encontra em poder rio auxiliares e parentes do

primeiro ministro Br.OC_hfl. deputada Francisco Julião,

do da Rocha, a mensa::;e,:1 em poder dos quais foi en·

do presidente do sindle<'.:o contl',\do' armamento pd-

���s j��n��:!�� d�r����: ��;���:a:�l:����:Io:��
bara, solicitando a

a p�o��: verslvo que deveria se

gação do prazo pa:onalist"�' alestrar por todo O nordes-
crlção de novos J ,.

t
.

�a��i.O�';i�dodO ::��,�"�: Cónfcrência

Ultimas Noticias
B. Aires. 9 (OE) - O

ministro da defesa sr. Jn�

Cantijo que exercia Intert,

. -namente o cargo de ser·�?,

t.ã.rio da guerra, negou ao

general Frederico 'rcrante

Mont.e� a quaJdade de ...o-

c:no���!�sd�ae:I�::���a�O":
esperança de que a nova t:.ll

Im 'milltar argentina, sejJ,
solucionada nas próxlm:>.s
hóras.

RIO 9 IDE) - O gover,
no b;asllelro decidiu <;UIH

crever a Importância de

100 mil dolar.es em banas

para as nações unidas. 'Se.

gundo comunicado ofleiJ,1

no Itamaatí, a contrlb 1.i

çào brslieira faz parte d�

programa de 200 mllnoes

de dolares reembolsavel3
em 25 anos. com juos a·

nuais de 2 por cento.

BRASILIA. 9 lO E) - \)

plimeiro ministro Broch.?

do da Rocha só felcnar�

questão' ,em torna do a":

jeto govenamental, quandO
comparecer na cãom
deral na proxlma terça

feira,' depols de estabe"!.el'i.
dos os debatés em torno' la

materla. Antes farã. dls .

Cursos defendentlo os pf'>lê
tos de governo. Apenas U1"'l

tema poiític.o sera subme.

� tido a cãmara. a antecipa·
ção do plebiscito.

RIO, 9 (OE) _ Os dlrL
gentes da Conf.ede:l:I.ção �1:0.

clonai dos' Trapalhadores
IE'litlveram teunldos ás 15

horas no Rio de !anei.o
com dirigentes de sindica
tos locais e cidades v:�j·

llhas. Na oportunidade fi

':raram posição em torno
da conj untura naclomu.

Deveria se.r· advertidos os

OperáriOS brasileiros, pat'�
qUe se mantenham vigl.
jantes, na defesa da ordp'l'l

democrática .e de suas reino

'Indi6açõel!l de' dtreltos >!rla

l era pela lei.

RIO, 9 (OE) - O ..:0.:1;.

selho nacional dos estudao,
tes reunido ontem, decid'u

dar a palvra de ordem .n.·

ra cessar o movimento gtc.

vista que desde de maio se

encontram nsustversttàrros

do pais. Ficou resolvido p�.

100S gremlos· das virias F��·

culdades, que fixarão ao".

ta de voita as suas aulas.

.j

na ARGEN-TIHA
a .votta do general Oscar

Artuso, substítujdn pelo ge
neral Dlaz de Vlvar. O ge
neral Carlos Anlbal Peral
ta, diretor da Escola Su

períor de Guerra foi no

meado, segundo se afirma
chefe do primeiro corpo do
Bxerclto.
O presidente da Republl

ca, José Marta Guida, en

controu-se urgentemente,
na Casa Rosada, com o

ministro da Defesa Nacio
nal, Luiz Maria Cantillo,
bem como com os três se

cretarias da Guerra, gene
ral Juan Bauti.Sta Loza.
contra-almirante Gaston
Clement e general da Avia.

cão Rojas snvera.

Desde o meio-dia de
ontem, o alto comando do

ExerCito argentino tomou
medidas de segurança para
fazer frente à grave situa
ção criada pela rebeliãb,
declarada pelo general Fe

derico 'roramc Monteiro.
que chefiava o quarto cor

po. do Exercito e que se

proclamou comandante-em
chefe do zxecctto, abando

nando seu posto de coman

do em Salta, no norte do

pais, e se estabelecendo em

Jujuy. a 1.500 qullometrus
de Buenos Aires.

recebido

'Couro d�[Gat6", filme premia�o, estará
presente na Semana �o Cinema Novo

,

"Couro de Gato". de aoa,

quím Pedro de Andrade, e

um dos episódios co fil.H'!
"Cinco vêzes r'eveta". pe.
Iícula que será apresentndu
em Florianópolis por oca

sião da Semana do Cinema

Novo Brasileiro a reeüear

se 1-7 setem'bro.
promoção de Gabinete do

Relações Púbucas do oo

A primeira manifestação
do general Federlco Toran

zo, Irmão mais moço do

tenente-general Carlos To

ranzo, ex-comandante-em

chefe. destruido pelo ex

presidente Arturo Frondlzl. Tendo representado nos

se produziu em forma de so País no festival do ctne

dais telegramas, dirigidos ma de Saestrt Levante. na

ao presidente da Republi- Itália, "Couro de Gato'

ca, José .Marra, Guida, ín- conquistou o primeiro lu

.-./Ji7,ent.. �j1..i\Il..iIIig.J " '-'4:l)�{P_.J.VJS "àt.�,.iõi'r

vêmo.

legaria. sendo do poeta Manuel Bandeira
e do scciclcgn Gilberto :5'rclcom gerats aplausos.

ceata uma história '$1:11

nies e humana de garotes Entre os curta metragens
que, às vésperas de carpa, a serem mostrados durau ,

ver. saem à cata de gatos te a semana, tnctuí-se jus
para aproveitamento uc temente "Manuel aannet,
couro para seus tamborins. ra''. tendo assim os espcc
Surge dai a tr-ama, que c tadores possibilidade de
narrada numa linguagem aquilatarem das qualidade.,
cinematográfica bastenre . deste Jovem forma na wj.
fluente, confirmando a:; meira linha 'dos novos ele.

qualidades. diretorlais de mentes do cinema nacro

Joaqu'm Pedro de Andrc- na!.

curado. no rumo da recu,

peração da economia rural

ca!arinense.

Na verdade, o atual pe.
ríodo de Govêrno vem mar·. de existência e· tI.as ga,'�.n ..
cando para o homem dos tias que, pela sua Impf:,,'_

campos, para o colono <l,.
gricultor eil1Preendedor. gi_
gantesco avanço na' cor.··

qulsta de melhor padrão'

de, que vinha de uma cu

rlosa experiência anterior: Nosso flagrante é um-r

:��em:St�b��an�: :u;t���e���t_:". cena

Condenada a cnrrida
armamentista·

SALVADOR, 9 (OE) -

As vultosas despesas para
I

fins militares da cotTida

at;mamentista foram coq·
.

denadas pela conferência

internacional sôbre tensôes

no tieSenvOl'vlmer'tto' do ·Bé··
mlsfél'io, reunida na Baia.
Esses elementos foram
considerados fatores preju
diciais ao desenvolvimento
dos países da América La
tina e motivo de tensões.

Mulher executada ontem
havia mandado. assas

smar a nora
SAN QUENTIN, Califor

nla, 11 (V.A.) - EJlzabeth
Duncan foi exe ;utada hoje
na prisão de S,ln Quentin,
para a qual fora transfe
rida ontem. Morreu el? na

camara de �ás por ter

mandato ma',ar a norf'_. por
doIs assassinos a solr'.l.

Estes, Agustin B'ddonJ,

do, de 28 anos, e Luis

Moya, de 23. foram tam·

bem executados três horas

depois, sendo colocados
juntos na camara de gás,
que fora preparada para o

ato COl"Junto. Morreram

com um miI7 i i.o (,e dife

rença.

BaldonadQ e Uoya e.."�

confessaram - sem

se estava morta.

Depois de um processo

que causou sensação e em

que se verificaram varias
adiamentos da execução,
ElIzabeth Duncan, que em

virtude de amor Imodera-

do pelo filho, mandou eli
minar a nora, entrou sem

v'lcllar na carara de gás,
€3 IOh4 (hora local). Não

disse palavra quando aoS

guardas a ataram à cadei
ra de metal e nem se,quer
pestanejou enquanto o gás
penetrava na pequena ce

Ia. As 10h12 est�va morta.

Suas ulMmas palavras fo
ram dirigidas ao cheff.' dooS

gultr.;Jas da. 1lrlsão: "SOtl

lrangulan,m e C.ltel'!'itt'<ll1l inotente. Quero ver meu

Olga DUJ.:,call - segundo_ iílhO."

para alterar os processos
EU OS ALTERAREIII

saber

tânéla no conj.mto ri'lS

valores econômicos c cu:·
turals do· Estado, cabe de
direito e de fato aos qu�
tlão

_

o· suor do rosto ctn.

trocá das bençãos que o

so:6
.

prodlgaUza aos (lu::!
nele· se fixam. Não pequ{!.
na 'parte 'das "preoeupaçõe::;
dei sr. Celso Ramos c&la

permanentemente voltilCa

para as imensas possibiU�
daaes do labor rural � e�'

p�çi��ment.e para o bem

estar do homem do inLe·

rj.or, para o lavrador e pe�

queno Industrial das no"..

sas regiões de predominan
te atividade do caloso.

'Deus forneceu ao homem

as riquezas da terra" -

disse certa vez o governa.
dor Celso Ramos. - "D(�s
nâo atribuiu ao homem m:rl

ambiente inteiramente p,e

parado. Ao' contrário,
.

fo�.

ne(f,�".' como um desaíio�
a sua intellgêmcla. (} rI').
mem foi desvendanrlo um a.

um o" mistérios da naLu.

reza. Primeiro deitou a sc.

mente ao solo e viu qu� <L

semente se transformou
-.em árvore e frulo. DepOiS
riscou o solo com o ar .,do
e vIu que a terra poduz:;).
mais." Pais bem. Para !a
cllitar aos catarinensf':, a

correção do melo fislc') e

a utilização das fôrças na

turais, o_ atual Govêrno rJ
Estado apilcará. por Int ... r.
médio do PLAMEG, 10 !)!
lhõcs e 200 mIlhões de cru.

zeiros.

eleito
vigentes:

Justificando o seu el�va·

do ato que traduz o pi:ej,O

oficial ao trabalho dos �o,

lonizadores nacionais z e�

trangeiros em Santa Ca·

tarina, o govern!j.dor alude
à eficiência do esforço

dêsses bravos e honr�_ctos

homens cuja vontade ror

te logra vencer tôdas as

dificuldades naturais tio

melo tisico e criar novus

núc! JS de civilização e

desenvolvimento social; re

fere·se as magnificas pers,

pectlvas que a ação daqi.'f,
les pioneiros da nossa e:'(

pansão rurai abrem ao peo·

gresso catarlnense, com o

que se fazem incontestàvr.'.
mente dignos da estim'!. e

gratidão das geraçôes que

vêm após.
. Quem desapalxonadan'en
te observa a atuf. pr .lti

ca administrativa' dr ga·

vernador Celso Ramo', nã"

poderá deixar de encont.·ar

perfeita coerência ent.�e

essa exaltação do laber
Indômito dos colonlzad.o.
res, expressa no recente ele,
creta que associa tôda3 as

fl'entes de atividades of:·

ciais de Santa Catarina <loS

comemol'ações do 5 de iu.
lho e o programa governa,
me�taí que está sendo �:'te·

Filmes da Copa
.' no�E5treito

Por solicitação dos deputados Osni Ré-

s. PA��;- (-;;-E) - o nross(lflu1ra' g�s e 1;0 .Montenegro A

ao Gabinete de Rela-

diretor do sp-:-viço de pe3tr', � Ly t . çoes Pubhcas do Governo doEstado a popu-
do departamento I_taei{l� SALVADOR" 9 (OE) - Jação do Estreito terá também oportunidade
nal de endemi.as rur�ls :1,: Prosseguirá esta manhã_ a de assisti_]' os filmes dos seguintes ]'ogos daciarou que amda ha

�
.

conferência sobre tensoes .

Vál,\OS Estados do iBrasll. mundiais. Os congressistas. Copa do Mundo quando da conquista do Bt-
a pe�te puomonar q�e C::-lI cOI1�lderam o aumento das 63. feira- _ Brasil _ Inglaterrasou a morte do Clentl_t:t çiespesas militares, e a, , , •

r1tã�iCO Jorge BeYk-e.n.. O corrida \armamentista como
"

sabado - Brasil - TchecoslovaqUla
mdico Zalmir de Oltve)r>t instrum�ntos prejudiciais � doJRingo _ Brasil _ Chile.adiantou que a moie:;tia ao dese.nvolvimento social '/ ,..,. • • ,... , ,

existe nos Estados do Ce:'· e economico. O fatal' Infla- O mlClO das eXlblçoes sera as 20 -horas ..

';:;n��ar���:ís �er�::��c�,J'" tO l���T:��d.���lde�l1a ..Rua Araei Vaz CaBado) no Bairro de F-á-
Rio,

__ ._____
paiS{)S,iü,LllIOI:J.' itimn.

,.._ •.__ . �� __ .__ ..

Isso é transformar todn :)

pij,UOrallla de trabalho -

incluIndo tódas as n �eas

de atividades rurais - pa,
ra o desenvolvimento in.
tegral do Estado. Fui clcL
Lo - afirmou ainda o Go,
vernador para alteMlr

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.. ,
LONDRES, 8 (VA,) - U

Sociais
. od_ r ln L.......L.-
ICJ\, ,,","\�

ma amiga de Mariiyn lv!011
roe a bela arttste Inglesa

��:ri?Oal �:�':�7:ad�e l��rt�a
hoje pela manhã em cozes,

apartamento de Mayfair. 8 2 - (JS metas fixados sejam' vióveis:
E' muito pr-ovável que v 8:3 - os meios e as metas sejam compatíveis
trágico fim da atriz €3"'\, entre si.

dunidense tenha provoca, g, "Proq-amoçõo é técnica e corno tal é neutra.

do este novo drama Pode ser eficaz ou ineficaz mas não levo implicito

.

��:;mh::��:Od:.��:'�;G:;;Y
-

::n:�� ::�r.�'�'�:�i�i:h P���'e��nô���n��:
Cafvet. durante uma �,J"1 de prf�ed�:lít���t���nô�f;�g;a;�����OÇão são inso

::r�:�:�ntr��=f�;�c:i'to ��c paróvets. A progromaçõ" dá ccerêrrcio e realidade a

pre ssronada com o suict-t:» �:I�i��e�����m����e��t.a fornece os instrumentos po ....

��m::e��:" cc�:ile ���-:'� Continuo no_pr�e!'o
sido capaz õreee'. C.IV" -A-s;oc'!!lça-,.. (oral-de---";of'·"IIÓ.-dec.arou que talvez o �'l") oi

_

lU V
_

ri ii ...
,

de Marilyn tenha tnnutde

I! A d'
- I:..&..

sébre a atriz britânica, \ po &S em u �çao Ulla
A policia encontrou p"r Atendend., o inúmeros pedidos de pessoas que

to de seu f e.to vã rios -r as,
não puderam assistir os audições de 6 e 7 de julho úl.,

cos comendo medÍ(':amell- timo a Asscctccõo Coral de Florianópolis fará mais

tos acreditando se que .i uma' opresentcçôo ao público desta �apitol, oo pró
jov�m tenha morrido "'11

xlmo- dia 15 do corrente Os ingressos lá estõo à v=n,

consequência da absorc ro
da na CASA ANDRADA revendedor RENNER nesta

::nj���.�. ct;s:: et:�:s�:� ��� praça, dos 8 às 18 hO:os:___ telefone 2752.

robarada peJa falo de q:Je .,._� -----

o Rep�rler Social José Rodolph'em nossa cidade.
Amanhã Debutantes em DesfHe nos

Salões do (lube DOn Il� A&OSlO.
9 _ 'mna Iticci',' � neve

perfume lançado recente

na Brasil pa._ra o manuo �,

Iegante.
- xXx--

5 _ Oncem, no.'! serões

do clube Doze de Agos:'o
deu se o movimentado jau
tal' de comemoração, '1:05

ÍJO anos do clube em roo

Compareceu destacadas fi

gurus do nos-o mundo se,
cial e polrtiec; bem co-ne

a flava Rainha do vevera

no Doze de Ag"'slo senhor.
ta Sslvia aoeocxe da dill'''

1 - Nu"-prôxin,') (lo",;:)

g... acontecerá a nrovímen,

tada festa -rnranut" nos

serões do clube Doze de A.

gosto. A promoção está- 9.

cargo da aenbora NHza S.

fi Linha.rés e o erontsea. de
I "A Gazeta", ceie ... Pomt;lc"

i
�xxx-

10 - E por I,uarmos em

eregãnc;a, tembém as+á

senco C::lm:::l1tadc'J com �i�,l

pa�la nas ro-tas sccteís. (>

novo cabc:eFe�ro -Antoru i'

que está atendenac no sn

Ião Três Joli.

-cxxx-.

�x,Xx-

-cxxx -.
--xxx

Z· Chegou '" nossa ctaa

de a debutante Ca.W)!!'l

Noe.mi Rf'gi_na iíflva. f,'tl':!
trouxe nndo vestido c snre

�xxx -

6 - Na c.da..« de ItajaJ
está marcado para o dlu 1

de seiembro nnh uma fJ"
rarla di.! elegãn�la Ban,ú.
O acontecimento será '.10�

,....,'.

ccionado pelo
NaZ'areth,

-xXx--

costurel�'\) hã três antls a mesma a:'

tista sofreu um grave ad

dente devido ao uso de b,ü'

bituricos e esteve a p.)llt) _

de perder a vida

1].1 _ H'.)iJ�X__X�;';ça :5

:-1" Novembro frpnt.e a C;'.

tedral Metropolitana, �f' ..a

o: jJ,( � f,ilme dos jagos da

CQpa do Mundo. A p:'�rlO

cão do Ifl'/Ja!'\&mento d�

Relações PúblicflS do f':lla

c:o do OovcrnJ e�tá ma ,<'a

da para às 20 h<lras.

xXJt-

::,a'ões da soc:ieda:de Guar:l-

ní.FAZEM ANOS HOJE -xxx-
3 - Vl[�janu0 pela Vari![

chegará hOj3 a nossa r:::d:-:.
de J, repar:er social ,l:1�
revl�ta2: J({a. Manchete r

F9.tos e F<>tos, Josê R,.,JG:

pho Câm&ra, acompanh:.t,i,J
e sua espqsa, que com.l

convidado especiai pa;-�i·�;
parâo do baile oficial

'

d.l.�
Debutantes de 1962. au!'l'

nha, n'Js sa!ões do cl'(Je

Doze de AgostJ. Ao ca�:ll
os nossos votos de boas '.in
das.

- xXx-

,- menino OSCAR SCHMIDT
Decorre hoje mais um aniversário nataliGia d')

travêsso e gohlrtt'e menino Oscar diléto filhinho do
sr. João José Schmidt e de sua êxmo esposo. No<:;sos
cumprimentos ao natõlicUlnte be!l_1 ComO aos seus

genltores.
'

-xxlC-
7 - Man::Ju ca�[lm�'''''G

com a senh'Jrita Elma &a

triz 8':\'a, o senhor :Dalmo
Feminella.

-xXx-

FLOttl.ANO'POUS - SA:HA C,a.TARINA

Clube Recreativo 12 de Setembro_xyx-
12 _ Em nos�a cidade, a

múionário dr. Roberto M!>

chadG Desta vez. o "ena''''

Mru!hado circula num S��.·

ca_ Verde e Rosa.

-xXx-

_ .. I,."..:I'....",.....·1t
- sr. ITO SCHMIDT
Consignamos no efeméride. de hoje rr)ais uma

':!ta natalicio dG sr. Ito Schmidt destacado funcioná_
;0 do Alfóndega nesta capital, 'a quem endereçamos

0S votes de felicidades.
,

'l·. Émanuel FlorentinO Machado
" ... Ari Francisco Borgo�o
sra. Iracema L do Luz

-

sr. Hel'áclid:;s Leal de Medeiros-
- sr Osvald::l Salm

- sr,' Antônio Evangelista
- sr_ PE'd�o Goulart
- .r Cláudio di Vicenzi

�- s";,� Cqrmen Nancy Vile
�,,�_ N)f'Mi Flo!'es
�I-C. Elia G')mes Natividade
S:', Zanini Souto

-- s a, wo Polri'>iro Fr"rreiro._da Silva
'-�. Ubirat"n Reis Silva

''j:- Pedro G�nçalves Bruno

-xxx-
8 - O Departamento de

Relações PubUcas do Falá
c:o do governo informn'.l

a:l co!unl�ta. os filmes qP_f
e:erão exibidos no Fest.:\'cl
d� C:nema Nac'onai, li .::e�

realizado na prime:ra �:.:.

n1'1na de Setembro próx!
mo .. "Três Cabras de ,L3.ll1
peão". "Tocaia no Asfal�o"
"A Ilha". "Senhor dos N"!.

;�!��e�t:,J o P3\adéJl;

EDITAL DE CONVOCAÇÃOPARA DEPUTADO
ESTADUAL

(

De ocô:-do cam os despositivos es'tatutários do
Clube Recr·eotivo 12 de Setembro, de ordem do S:',

Presidente ficam convocados tôdos os associadG'�

poro uma Assembléia Geral Ordinário á realizar-se
d.o 12 08 62 com início às 9 horas no salõo dI)

próprio-clube .-
ORDEM DO DIÀ: Eleição paro nOva Diretoria,

-xXx-

xxx
4 - Muito comenl:a�;]

em ��'!;f'da tJ. os l·etrat.os

r'scadC's pelo rredenciad,

artlst�. R:vll'igo Dearo.
xXx

� ARLINDO rSCHIMITZ

tursoJr prepiit6rig�
Continente

DATILOGRAFIA
'

ARTIGO 91 IGINASIO EM UM ANOI
PRE,GiNASIAL ADMISSAO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSOS

.

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES
"E DATILOGRAFIA

- Baseado nos mais modernos processos pcd(l�
gógicos.

- Equipado t:nm mâ(!uinos novas

_ Diriqido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
F,.cn sua inscricôo a Ru. Dr, Fulvio Aducci o.n.

tinn '-4 cte Moia, 748 - 1° andor
ESTREITO

'

FLORIANÓPOLIS

! 1 \

lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Use adubos.
simples ou compo\tos

n:?EZADO LEITOR:

% pubJicocão do seu aniversório nos Sacieis
;-110S preencher o fi.cha abaixo, remetendo_o
'xa postal 139 - FI01'ionópols Se.

.�OME
�ERtULtlt) 1 t

, GHIZOtfl
Mocidade.
Capacidade•.
Dedicação

A Serviço do Povo

CientilicomelHe dosados, lornecidos em fór
mulas espe'clais paro diferenles culfuros, de
acõrdo com o natureza dos satos. Diversos

tipfJS de OO',boS pard 0""010, cana, mandi·
oca, tum.., !'illno, arroz, feijão, trigo. poma
'€os, jurdins, ele

lata do Nasc'mento
{dia mês e ano}

Profissão

Estada Civil

Nome do Conjuge

Data do, NaSCImentO
BUSCHLE, & LEPPEI! S"A,
'?OIi'lVlllE: �UA 00 P"R!NCIPõ. 123
BlUMENAU: RUA B�usau., 115
CU�lr!l!A: D:S!M8ARGIIOO� "iESTPHAllôN, 441"

Nome dos Pais ."."., ... ''" ..

(se menor)
-----.- "-------�----S' SABOROSOl

SÓ CAf'E ZI'13

Aviso
Departamento Cenlral de Compras

Edital de Concorrência
Pública N.o 11 -1)1-63

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

VENDE·SE �""'J' on�LDO lULU
Um radio marco "SEMP" em" bóm estado, trator

•

A VEZ DOS TRANSPORTES COLETIVOS
nesta redação, dos S às 19 horas Preço de ocasíào_ Coso !iquidodo, Decreta n 155 da Prefeitura

MuniCipaL
.

Não adianto comentário.
Agora é que vamos ver o dedinha do cobrador

no nariz do passageiro
-

- Tem um cruzeirinho ai?
Vai ser uma trapalhada.
Mos, comO tud'J está mes�mo i6trapalhOdo, vá lá,

SILVEIRA LENZI NA IMPRENSA OFICIAL.- �Io
seu -devido lugar•

Já assumiu o cargo e recebeu muitos felicitações
Agora é destrinchar o coso, pOrque aquela dil'e

ção sempre duro e com problemas á visto, tem agol'o
um jornalista paro dirigUa

Ao cctéga os nos"os votos de êxito complet�,
� PREFEjTURA !tIDN:rINUA APELANDO - Fa

zendo tudo que está o seu aleance poro levar aos que

não 'querem pagar impostos para que cumpram seu

d'E!vsr�
.

� Pagar impostos sõo é favor
.

� cumprir um deve: ti que n60 se pode fugir.
É, além de tudo, pagar paro que tenhamos o que

�i��:�f:\paro o melhoramento e progresso de Flo_

CI NEMA AO ,AR LIVRE - Como tem sido am�

��::t:a�;��I�r��·s �o:n �;���� dod���i�:;��ee�
pOVo posso apreciar o que foi em verdade aquela con

sagracãO que deu 00 Brasil o BI-Campeonato,
Devp._se ao Governo do Estado, através do Gabi�

ni'te de"""Refqçoes PÚblicos e em colobornçõ'J com ol

Diários Associ;ldos essa importante exibição.

Federação das Induslrias do Estado
de Sanla Catarina

Edital de Convocação do Co!!selho
de Representanles Para E!eicões
Pelo presente Edital nos têl'mos do art. 47 das

Instru<;Õ'es vigentes do Ministro do TrabalhO e da PtT_
HeJ'.mes JU�:;:rd:�::ianOvQ vidência Social estõo convocados os..senhores delega_

_______,_______

15/8/62 ��sr;·��:�:·n�:t:: :eoal�����h: pdae�tti� ��d���Ç:d:�:�
ATEN'ÃO

tembro vindouro às J O horas, no sede social, sito à

" rua Lacerda Coutinho no. 8 nesra Capitol, poro elei_

Mudanças lúc.ois ou poro outras Cidades_ ��:s��t��;�O�� �;n�:���h�!i���f����a;��id���i�n��Serviço: d� mudan�o.s.
'

,. da Indústria poro o bienio 1962/1964

:���r�o��::ss�rlr�aO �r:g�d��:T��n�f�o, ���e�� .. Reolizár�se_õo tontos Sessões quantos forem ne

fane _ 3805
' .

I cessárias, de acôrdo com o decisõo do Conselho, o ..

brindo-se o prazo de 24 horas, a partir da qualifico_
çõo dos senhores delegados poro Q registro �dflpas,
no secretario e procedendo_se à votação no séCÇOO $(!

guinte à do encerram�nto do pra.�de registro.
FlorionápoHs, 9 de agôsto de ���erme RenatA

Presidente
1-0/8/62.

O Departamento Central de Compras aviso aos

interessados na Cancorr.êncio pública n_o' J J�07-63,
que os vidras, f"asc:ls ampolas e outros recipi'en*lJo!
diretos dos medicamenlos que forem encomendad:><;
00S venced'Jres du mencionada concorrência, deverão
conter visivelmente os seguintes dizeres: DISTRIBUI
çÃO GRATUITA __:_ PLAMEG - S, C. impressos no

próprio rótulo ou em etiqueta fOrtement'e c:)lada
Der>ortamento Central de Compras, 2 de 'agos_

to de J ,962.PItR1IDA� OE
FLORIANÓPOll� EM
DIA� ÚTEI� AG

9horas}
TEBBENIUA PRAIA

Vende_se 'um lote de terreno na praia dr. Melo
Coqueiros entrado na rua "TIBAU" - ideal poro
uma c_onstrução de. veraneio._

Os interessadós trotar com o sr. Osmar - nes_

ta Redaçã,p. ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,:L'i�"o.dj;�:·;���)tW":S��( r�'I'�"'��·:"';�,":�"''6;�'f''Jit:{::��'on;i;J:�,,:*���;}�r_�=_
les que excedem os limites
(Ir velocidade. 'r.vemos oca

srãc de ver as torres de ra

dares, e ainda carros de po
ncra perseguindo os trans

gresseres. - Em todos os

}: .stos de gazoüna existe
um sistema automático pa
ra avisar a chegnqa ce UHl

cat rc junto a bomba. fazen
do soar uma capamha;· as

bombas também, depois p.e
ligadas qesljgam-l:ie aucoma

tlcamente quando os tan- Esta coluna vai crganí- da Luz. feslejou mais UI:": ente Amaral, dentro de
ques estão cheios, de manei zar na "Florlaeap" um aniversario do ínbetígente poucos dias.
ra que um operador pode Curso de APerfelçoa'm�mtJ Mal'coS Antonio. s'euctoa A "capitai" dos Tcc\jos
atender snnunaneas e des- acc.ef ministrado pela des.. em Preparativos para rece

preocupadamente, a tantos Professora Jurut.1 Bastos, Em Blumenau, na S.D ber o casal governador C(".
carros, quantas forem as diplomada na acena. Atu "Carlos Gomes" está j}r'. se Ramos, dia 14 próxlJr",
bombas Instaladas. Cada .a'ment.e e-sta rtnaneando gramado rpara o próxímn Estive afa.stad'o da. "F:o
posto, como no Brasil, ois- um Curso. em Brusque. ('1'. dia vinte e cinco o Bui;"! rlacap' desde terça rctrc.
põe de lavatórios para os t-e senhoras e moeaa do das Porcas Arma âas. cheguei ontem à tarde ('

motoristas; a diferença, pu, "Grand Mond" social cI::. aebascõo Reis, nos ;"í'J" hoje estou aovnmcntc [o
rem é que todos os daqui quela cidade. Em setembro meu que o aat;e das necutc ra e chegarei á nnttê. AI·
são perre.tamente limpos, estará em Curitiba pnra tes de j taja

í serã H) 2lJ ce tos preperanvoa que n:1"
dispõem de sabão e de se-

preparar as
...
debutantes do Outubro. vtajerã para C,,:1 poeso -ad'untnr. ...

�:d;�r:I��rl��ã��.mE :.� �;s� Curitibanos e lecionar pa- tratar uma da, melhor! s Magali De Marchl, dJ. c!

sos.'.
ra ctncoenta alunas. orquest rns de São Pauto. dade de Rio do Sul, cstur v

E' íncontavet o número de Ba�l:la���iales��r:�2�� 1�� BO:mpe:�����c. prôximo!.á �;.es:��n�� :n�12���g D�

automóveis que se encon- apresentará as Debs' 52. bado na S. Bandelrante T. Elza soares. 1\ alr'H'�

Iram nus estradas. Em grun C nosso Redator Amar n l C" nconreccrã um de.�f!:(' da COlina próximo (lia 2�

de quantidade viajam os e Silva, é candidate PIô::; de m·,da�. marcando o (,I�� Está prugrnmado no
.

L�'

americanos caregundo. como Part.do de Renovação da cerramento do Curse dI' A próximo domingo. uma f,._:

se di:,-" as casas nas costas, Faculdade de Direito I!. Vi· »errciccemento Social. Ali ta infantil com 90 mf'�'i

isto é. a reboque de seus ce Presidente do centro ck. manequm cIlr:tib'·'Il") nas - com Bolo Vivo -

automóveis. Por toda a par Academico Xl de Fevel:c'. virá pam. participar de Venham parliC1par d� fE'�

�e existem parques de es- ro. B<>m candidat:l.
•
ta de' an.iversárlo do cluh!'

tacionamento, com in",tala Ont2m, o casal dr. Fp;" Vamos patrocinatO U:11\1 Celso Pomplunn. np'I'('scr.t.l
çoes complétas de agua, luz nando '(Santinha) P::tL.) exibiçã:: de vlolãp com. Q::.t rá à tardC.
e esgotos, onde mediante ta ------- .

xa modica. cada um p:lde 5" , 'I"acomodarasua casa. Parece erl'a crise m' Itar
'

�iet�::sc��rr��a{'!r q:� r�g�� exagero, mas existe aqui '. ..�

ão. provoca o superaqueci. gente que mora em defll1.ti (Cont. da l_a pag.) litar de diversos oficiais

menta dos motores. Os via vo nessas condições e mais. formandO-lhe sua decisão superiores liderados pelo
'antes levam em seus car- ate alugar um reboque lns- de aS.oumit· as funções do g('neral Federi('o Toranz�

�os. pendurados nos para- � ntU.',U.dO,. n�lon,a��I�eNO p��� comandante-chefe e outro irmão do general que QCU-

choques, bolsas com agua p ao ministro da Guerra, ge· pou aquêle p5sto no govér-
potavel; os desprevenidos n�lto que atravessamos ao neral Loza, instando para no de Arturo Frondizi.

podem encontrar tais bol- dirigirmo nos ao Gran Ca-
que se demitisse. Montero, que comanda a

sas á.. venda, nos postos de nyon, a estrada se prolon Parece que o general �uarnlção da P,ovíncia de
gava. por retas enormes; Jua� Bautista Loza venceu Jujuy, deixou estupefacto
dentre as muitas por que a primeira etapa deste o pais, que jâ se encontra
passamos tivemos a curio'

acOnte.chnento ,pelo �ato �e \"a n:lvamente preocupado
sldade de medir uma que CI"lstallzar uma sltuaçao ante os rumores Que cor

alcançou 29 milhas, ou se- de fato, cujas origens da- riam sõbre a intranquili
jam, quasl 50 quilómetros. tam de varios mese,;. C'Jm da de no setor m!libr, ao
Si alguém dos leitoles du-

efeIto, s1l:'o muitos os ofi se proclamar em aberta
vidar, pode Vir medir, ma,: c,ais arg�ntinos que estão r('baldia contra Loza. Seu
adiantamos que perderá o

em desacordo com a forma gesto foi logo imitado pe-
tempo e as despesas, por- que assume a direção do las rmtras "egiõe<; milita-
que nos confirmaram, tal mi:tist,o da Guerra, gen<!- res do interior da. .'\rgen-
extensf,o. ral Loza. No entanoo, um tina e desta capital.

.

Ainda r,o trajeto até O fato, até agora surpreen
Gran Canyon, vl:>Ítamos a de-nLe para os observadores, GUIDO AINDA NAO ACEI-

CaveJ'l1:! diJ Dlnosauro, uma é a razão pela qual o ge TOU RENUNCIA DE LOZA

gTULlI n I!.1guns quijôtnetros netal rebeide se dirigiu a BUENOS AIRES, !} IV.

desviados de nossos itinerá- Jujuy. cidade nlultb prt).-- A.) - O presidente J6Sé

rio. Pari\ .1IC.lnçl1l"1nos seu xima de Salta, onde se Mnrll Guida ate às ú��as
ll1Lerjor descemos por um achava em comando do

c:cv:tdor a cerca de 60 me, Quarlo exercito em vez de

troo para o interior da tel'- apl�...lximar-se dos cheCes.
!"n. chegando se então a u que seriam provavelmente
1l1:l (,:1vidade com mais de seus aliados e que pode·
2.000 11\2 de al'ea e medindo riam apoiá-lo nas prOXÍ!ll:l.�
em CNtos lugares. mais de horas. Grandes sãO os' males qUe nos afligem. Hn fome
1000. ani·mais mumificadas

.

Seja como for. a questão ha ce:,c:lnfarta, ha insegurança, ho desiquilibrio, h�
lHI milhares de anos, assim dominante é saber se o ge- negligéncio ha desesperanço. Sobretudo, ha uma :_
como dOiS esqueletos huma- neral Federico TOl'anzo mensa crise de carater. Reformas de base, ec::>nômi_
nos. Por fim, depois de 10 conta ou não com o apóio cas, polit�cas, educacionais, morais, imperiosos (l Ul"

horas de viagem, chegamos no selo das Forças Arma- gentes.
ao Em de noss ... jornada: O das. Mos, que não as façamos cOm sacrifício siquer
Gmn ·Canyon. Mas vamos BUENOS AIRES, 9 - O de um melims.t:o do nosso libeq:lade. Liberdade que
deixar para a pl'óxima, por general Juan Bautlsta-Lo- estendemos até porá-os que a querem aniquila_lo;
que eSka já foi muito lon-' za, ministro da Guena e mos liberdade que nõo chegue em suoamplitude nem

ge, comandante-em·chefe do a lic'2nça nem 00 suicidio.
-

Exército, renunciou esta Afinal o perigo do com1nismo serve paro des-
Gmn Canyo·n. Julho de noite ao seu ca:gp em con- pertor as consciências. � a sua única utilidade no Bro

1962. sequência da rebelião mi: sil. (Açã:J Democrótica Popular).
-------_._._----------- -------

Impressões
Impressões. a VÔo de

a vôo de Passara
ros, Que recebem cargas pu os trens subterruneos. com
Ta todos os mares do mun- um percurso muno maior. Vi
do. mos em exposição numa vi
vé-se que a cidade é mui tnne um sapato com a in-.

to mais bem cuida<@. do dicação de que era' ooern
que Nova York, pols-mesmg do" e que custava cem do
Os postes de iluminação lares, não nos contivemos:
das ruas principais, são en entramos na loja, e fomos
fCitndos com üores natu- Irfor,mndos de que reermen
rnrs, que são mudadas rc- te o sapato era "dcurndo",
I::ularmente; também vert- custava cem dorãres. e se
ric.unos que hã multo mais uesünava ao regente de
gasto na npresentncâo das uma orquestra. Dentre os
vttrrr.es. Dentre o enfeites multas museus dignos de
dos muitos j

parques e [ar-
'

lima visita. em Chicago, há
orna existentes na cidade, o museu de Olencla e His
ri digna de nota a fonte lu- torta: nele se encontra, en-

pássaro

V. de S(J.1!t·AlIft

CHICAGO - Embora pas
sando ligeiramente, visita
mos Chicago. a segunda ci

aade americana em popula
çâo. Seu aeroporto é o, pl'i
melro do mundo cm movi

mente de passageiros e nú

mero de vôos. Agrncíamo
nos multo mais de Chicago
do que de Nova York: SU1S

runs são muito mais largas
suas casas de cores mais a

regres. c hã um número
muito maior de ruas utru
snmcntc nununactas do Que
Nova York. Situada á mal'

gem do lago Mir-htgün, tem
Chicago agora fronco aces

so ao oceano. com a inau·

guração hã pouco do eunal

que liga os grandes Lagos
ao Ria S. Lourenço. que

desemboca no Atlântico. A

portam aqui grandes carguei

uunusn que se encontra no

parque Lincoln; seus Iate,
(te ngun alcançam uma al
tura de 30 metros, e a mu

tucão das córes de sua ilu
rrunaçâo li. noite, e um es

petáculo que atrai ve.dacei.
I":l multidão. Pode-se percor
rer a parte central da ci
dadc. chamada "LOOV':" em

tlens eletricos .Que dr.cu
Iam sobl'e colunas de aço,
:l. altura de 10 metros; alem
desses trens, existem ainda

ATlLlO FONTANA - lrabalhará no

Senado da República Por
Senta Calartni!

A Verdade
Sem Demagogía

Para Deputado:Federal

tro muitas coisas intcressan

teso um submarino alemão

afundado durante a seguu
da guerra mundial. que pa
ra aqui foi trazido com um

gasto de 250 mil doiares:

note-se que Chicago fica a

1.350 quilômetros do mar.

na direção de Nova York, e

a mais de 4000 por via flll

vlal e lacustre.

Não exlstc mais C:11 tra

fego nos EE. UU., nem mais

uma só locomotiva a vapor;

c, como cousa do passrido
elas são expostas em par

ques e museus, como vi

mos em Chicago e em ou-

���:ec�aa�::pol;��n��e�hí�
go, vale a pena citar o ta

to de que uma companhia
de aviação daqui, embarcou
só ela, em 11 do corrente.

8.173 passageiros neste ae·

roporto.

LAS VEGAS - Fazendo
parte de nossos planos de

viagem uma visita ao Gran

Canyon, essa chamada mai

OI" maravilha db mundo

conLepornneo, voamos nte
Las Vega�, elll Nev:tda. -

Pai'also dos Jogadores, 11,ls

Vegas é o que se pode cha·
mar uma cidade de Cassi

nos. Em sua rua pl·inr.ipJl,
uma ré)� quer _passando �e
lo' acrepofto, -.vil"lâo· �entlo

da cidade, numa extensflo
de mais de 20 quilôme�
11l1arc.J.dos em velocimetro
de automóvel I. pode se qll:l
si dizer Que não h:l. casa

que não seja um hotel. ou

motel c, "Cm todos eles. o

jogO é frnneo: o 101'.0 já ('o

meça no aeroporto. onde um

númc.rO lncalr.ulavel de mã

quinas tipo, "caçnniqueis"

já (,5tão Instaladas. Conhe

cíamos outros cassinos, mas
nllda haviam'ps visto seme'

UUll1LC aos de Las Vcgas,
quer quanto à sua quanti
dade, variedade de jogos e,
cousa também notável, pro
fusão de luzes e de letreiros

lun:inosos, cada qual mais

original. Adapta-se perfei
tamente o titulo de Monte

Carla da América. Num do
mingo ensolarado, toma

mos automóvel em Las Ve

gas e preparamo-nos para
fazer as 300 milhas de es

trada ate o Gran Canyon
VisitamOS de passagem a

represa Hoover, uma das

malares do mundo; contra'

lando as agu.1s do rio Co

lorado, proporciana Irriga
ção para enormes arcas a

té então arldas, e não a

proveitadas, dos estados de

Arizona e. California, e no

Mexlco, além de cllar uma

das maiores fonte!:; de cner

gla de que dlspúem oS 'EE
UU. - Como referéncla.
mencionamos os seguin tes
dados: altura da barra

gem, 182 mts.; maior larg'u
ra dJ. bacia, 400 mts.; lar

gura do fundo da base,
220 metros, largura do to

po da barragem. 15 metros;
p:ofundidade máxima da

'represa, 200 metros; 17 ge

radores movidos por Igual
numero de turbinas produ
zem 1.550.000 H.P __ A estra·

da de Las Vegas atê perlo
da pequena cidade de King
mano atravessa 7.011.1 monta

nhosa, elevando-se até ·u_

ma altltudC de 1.000 me

tros; a partir dai. corre-se

sobre um planalto de ele

vação s*ve, mas continua,
que ,faz r aicançarmos
2.200 mt.s. ao chegarmos ao

tran Canyon. Em todo o

p1nnaito a região e desel'

I ica. ('xcassulllcnte povo:,
d!!., e �emellumte li do nos

se nordeste. Há um vento
conunue. que provoca rede
moinhos em pontos espar
cos nos campos, de onde se

�Ievam nuvens de areia e

pó que se extendem [sola
damente por enormes ex

tençôes. _ Como outras es

n-adas americanas, as que
atravessamos são todas as

faltadas, com setas indica
tivas as mais completas;
as suas margens (dizemos
suas margens, porque no

percurso que fizemos nesta

zona. viajamos sóbre estra

das estaduais. tnterestacu.

ais e federais são vistos a

intervalos rerativamcnte

curtos, além de muitos ou

tros avisos. os -que indi

cam locais onde serão en-

centrados 'tambores vazios

para depósito de garrafas e

latas de que se tenham sel"

vida Os viajantes, que não

devem ser jogadas na es

trada, do mesmo modo, são
indicados loc\lis onde esta

rão tambol"O?s com agua pa
ra se abastecer os radIado-

gazo]ina.

Dentre os muitos outros
aVIsos colocados â margem
das estradas. existem Os que
('.omunicam� que há serviço
de radar per<"ci-1Itando a es

trada para controlar aq.ue-

PORQUÊ

-�. . /.·;�,I�;:",'; ":":�"i> ·".t;��;'.,:�:'r:."g.�.J\.,�:'.TERCEIRA PAGINA
--------_

I

hora� de hOif' não havia
af'l'lto a rcn,"nf'i:l do seu

mini�tro da O"l'rra, ('cnf"

ral JU::ln Bautista L07.a.
El'o'Hl.nlo j�to o� e:enrrab;
rFbeldes do Exército leva
vam a cabo mannbras ten·
d..ntes a p�eencher com

h"m"'n<; de sua ('onfianca
t)� ('.ar""s que fiearam va

""S ...0,." fi. rem'l!1ria forra
ri'> õ., titnlar da pasta da
GII"'''ra. Guida .�e reservou

o dir"ito de-tomar uma
rl-<><'hio a resneito da subs"
titui ... :;" ou não de' Lo7.u e

1'" i" ..H";n.� de f!I1P n"orllrn.

1""",t,..�Ii�"1r a ono�i('ão alie
h::i. n'). J<:xpr"jtó co,.,tnl ê�<;(>
"F'11"ra1. Cêr('a' da mela
nnHe L07.a P. um pruo" 0.1'
p"pnp"':1I.� foram chamado!'!
W) P"l�rio dn (i.ovêrno pa
rrl. 11"":1 cOnfprfol1f'h ('Offi o

p"h"f'iro manê:latárln cln

naç!i.().

Utilidade do Comunismo

FLORI ANÓPOLlS MUNIOíplOUM POBRE

IMPOSTOS MUNíCIPESPAGOS PELOS

À UNIÃO, .49,9�.

AO ESTADO .. "" 43,6%

AO MUNiCíPIO" 6,5%
r---

o impôsto arrec.adado pelo Muni
cípio é aplicado exciusivamente
em Serviços à População: em Es-
'colas, Ruas e Estrados, Limpeza
Público, AssistênCia Social. etc.

PAIU NAoQUE TUA CIDADE

FIQUE MAIS POBRE. PAGA TlU
IMPÕSTO COM PONTUALIDADlf

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EDITAL

do o requerente adquirIr o

competente título para a

transcrição no RegIstro de
Imóveis. Protesta por todos
os gêneros de provas ad
missíveIs em direito, bem
como o depoimento pessoal
de quem a contestar, dando
nnatmente o valor de o-s.
"100,00. Nos têrmos em que
E. e A. deferimento. São

José, 15 de junho de 1962.
P. P. João Paulo. Ferreira.
1) - António Francisco
Machado. 2) Virgílio Pedro

Espindola.· 4) - Arnoldo

Bonckewltz. 5) José Ptsan]
Neto. Todos residentes e do
mlclliados em São José. Dr.

João Paulo Ferreira.

DESPACHO - R.h.A.R. A'

conclusão. Junho 19/62. T.

G. Tang JuIz de Direito

SENTENÇA. VIstos, etc. Jul
go por sentença a justifica.
ção processual nêstes autos
de usucapião, procedida a

requerimento de João Nor

miro de Souza, para que pro
cuaa seus efeitos legais.
Façam-se as devidas cita

ções: 1) - Por mandado:
a) _ 'Aquele em cujo no

.

ltIe esteja transcrito o Imó

vel (Código de processo, art.

455 li 20). Na falta dessa

transcrição junte-se impre
terivelmente, certidões com

probatória de ausência de

transcrição (Arquivo Jud.,
vol. 80, pago 46, voI. 78, pago

99); b) - A Fazenda Mu

nicipal na pessoa do Sr.

Prefeito; c) Aos confrontan

tes certos e suas mulheres,
se casados forem; d) - Ao

Representante do M. P.;
2 _ Por Precatória ao MM

Juiz de Direito da 4a. Vara

Civel da Comarca de Floria

nópolis: a) - Ao Serviço
do Dominio da União de

seu M. D. Procurador Fis

cal da Fazenda Nacional,
conforme dec. lei na 710, de

15 de setembro de 1938, art.

12, não revogadOS pela Cód.

Auxiliar de
Escritório
AOMITIi\lOS UM CL:\.

i\tuITA. I·RA'TICA.

Exp�mE"JTE l""TE

GRAL. - FONE 24.13

Necessita-se
AtiXIUAR DE ESCRITÓRIO

COM PRÁTICA
na "A MODELAR"
- TRAJANO, 7-

VOCÊ PODERA GANHAR CR$ 50.600,00
PI MÊS

Vendedores pc:ra produl,os de gran'de
aceitação

Escritório de representações em geral admite
novOs vendedores em seu Quadro poro vendas nesta

praça e no interior do Estado:
.

OFERECENDO
_ esclarecimentos si o mercadoria
_ compkto assistência
_ Comissão 51 vendas
_ ótimo Qmbiente de trabalho

EXIGINDO
- idade entre 20 o 35 anos

- boo apresentaçõo
- instrução equivalente ao ginósio
- fontes Ou carta de referêncios.

Trotar ó ruo Felipe Schrnidt n.O 32 - 1. cnchr

_Conjunto 1, dos 9 às 10,30 horas
""

'"
- 10-8-62

��·�tii�i:··T'--
'

.�

târíos" ed de 1941, vol. 11,
ed 1.940, no Côd. do Preces

so Civil Int. Nesse sentido,
também, decidiu o Eg. Trib.
de J. do Dlst. Federal "E'

indispensável, sob pena de

nulidade, decretada até ex

ofício a publicação da cita

ção par edital no 'prazo de
1� ores. (cf. Rev. das Trib.
142 268). P. R. I. Custas a!i
nai. Data retro. T. G. Tang.
Juiz ge Direito. E para que
chegue ao conhecimento de

todos, 'mandei passar apre
eenteeonat. Dado e passa
do nesta cidade de São Jo

sé, aos de:'. dias do mos de
Julho de mil novecentos e

sessenta e dois. Eu (Arnai
do M. de Souza), Escrivão "'

datilografei e subscrevo.

VENDE-SE

local.

rnereza Gris6lia Tange,

Juiz de Direito

Sociedade Carbonífera Próspera S. A.
EDITAL DE CONVOCAÇAO

De Ordem do Senhor Presidente e nos termos da Lei'
e dos Estatutos" ficam os Senhores aciontstas desta So
ciedade convocados a comparecerem a Assemblêia Geral
zxtraorctnana. a realizar-se no dia 16 do corrente mês
às 9 �oras da m�nhã, na sêde SOCial, a fim de delibera�
rem sobre a seguinte ordem do dia:

No-'a -"'dação propolsta para o artigo 30 dos Estatu
tos Sociais.

Criclúma, 6 de agôsto de 1962

-_--
Eng" Llrlo Burlgo, Diretor Comercial

11---8--&2

OUIOS - O VIDOS - NARIZ
:;",;',e �GARGANTA.

operqçÕes·,d·OS'�MjGOA.LAs por p;otesso,QODERNO ,

EÇUIPSl de OTO�RIN!l (único no Copitot)'
po<a exame de' OUVI_f)OS; "NMjI2" e;

,

GARGANTA
.

Reff9for 8AlYSC.�-t Il LO� pqro� rec'E!!lo
de dC�L(ls

,T(otqme,nto das SINUSITE{�or ULTRASOM
Dr,:GUERREiRo da FONSÊCA,C.dNSlJL'fAS "E�A M"N,HÃ ; AI-TARl"tE

r.O(l.suttOrio�- Ruo: J-6õo 'I;'in!o,' 3!:1 � i,one 3560
Ruj(jêncja-- Rui! Fel, Sehmir1l 99-Forle 3560

DR. no'VIS DIAS OE : If\íA

(UNICA ME.'DlCA
Estomcgo. intestinos, fígado e vías biliares.
C9nsul!orlo: Rua Felipe Schmidt n.o 38
Residência:

' '

Ruo S. Jorge, 32 - Fone 2721
Diàriamente das 15 às 18 horas
Atende dos 8 às 10.30 horas no Hospital de Caridade

nR. MARIO -GfNTIl (OSTÂ�
ME D I CO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESP;��L���Ç�g �� �����EI:�OF
OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS

HORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 horco;
Pela manhã, hora marcado. Inclusive aos sábados

CONSULTORIO - R��I�:�.eSi���r� 15 _ Conj. 203
EDII'ICIO PARTHENON

AOU06ADOS
ADVOGADOS'

DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MClACYR PEREIRA
PREVIDENCIA SOCIAL: - Recursos à Juntos de Jul
gomento e Reyísão. Apo�entodorios. BenefiCios etc
QUESTÕES TRABALHISTAS

'

CI'VEL e CRIMINAL
Rua Felipe Schmidt no. 37 - 20. Andar - Sola 4

RA'DIO PATRULHA: �O(ORRO

POUClAl OE URG�tlnA Tr.I 1911
,-- -- - ----,�--------

- VENDE-SE
Vendem_se 4 cosa; situados à ruo' Cons. Mo

ha Nos. 67. 78, 80 a81. Trotar com o sr. Amoldo
C.Jch.

I - OBJETO DA
CONCORRENCIA

AQUISIÇAO

1 Construção de uma

nova 'cabine transformado
ra e mec'dera ccnsreuno
de:

La ccnstrucãc de uma

nova cabine, execução em

atvenerte nos moldes as

neva co�strulda no Hcsp!
tal cotôme Santana.

- Lb rnstaíacõo de

neve transformador, lUO

KVA 11000;220 volts, 50/

60 cís.
i.c. Instalação de �t'il"

(3) part"'alos, classe 9/1:<.
KV para s eternas sem neu

cro aterrado à terra.
1.d. Intalação de trê-

(3) chaves ruetvete d�s,i

gadpras tipo :MiD0-15K\'
50 A '�clusive elemen"Qs

fusiveis.
1.e. I n!talação de l'll1

quadro de medição geral,
composto de um mecliclor
trlfaslco para a medição
geral Inciuslve transfonni\.

dare; de corrente 1 (uma)

chave ge-:-al. trlfilsica, cem
p�rtN-fuúvels t·po cartu

cho 600 vlJlts, 400 A. é' ·1

(qu�tro) chaves trlfáslc:,;,

com porta fusive's tipo l!(J.r

tucho 600 V, 200 A.

2. - Construcao de 1

(um) ramal .externo dir'�

to da cabine ll'ansfornl,l
dora para a sala de Raio
X.

3. - Reforma do ramal

.. de entradàf de alta ten<;in
com a substitUiÇão dos pos
tes de madeira. por p::::m.�
de concreto armado.

4. - Reforma da rêd" in

terna dos prédiOS onde se

�ocallzam a adm!nls�raçau,
um refeitório, um pavilhao

l),. Ayrlon RamalftP
CLINICI\ DE CIUANÇ.\S
Consullôrio: Pela manhã
no Hospital de Caridadt'.
'1\ tarde, no consuU."rio
das 15.30 hs, às 17,30 115.

Consultório: Rua Nunes

Machado, 7'- 1.0 andat" _.

telefone 2786,
Residência: Rua Pac]re

Roma, 63 _ Telerol)e 2186,

Dr. Acil�io Ganbiillll
S. t'hia!Jo

ADVOGADO
Escritârlo especlal1zado em

Questõcs trabalhistas.

Administração de ben3

imóve:s. Def.esas flsc:l. s
Rua Feilpe SChmldt, 14 -

LO anelar - Fones: 2511 -

'2216. l .I
______ -'6!í

apresentar os documentos
mencionados a seguir.

1 - Preposta seladas
ambas as vias com Cr$ .

12.00 de sêlo Estadual e

mais a Taxa de educacâc e

Saúde ele crs 10.00, por
Iôlha, elll envelope fecha

do e jacrado contendo:
a) Designncfin do nnme

e endereço da firma pro
ponente:

b espectncscão a mais

detalhada possível, Inclu

sive marca. do material
que se propõem torneccr

c) preço unitário e glo
bal, com a explicação de
que estão ou nâ ... íriclu'das

as despesas de impô-tos.
taxas, fretes. carretos, se-

entr"!ga do material. no lo

cal it�dicaoo Hospital Co,('

ma Santana São Jose co

locado onde' serâ prJccd'·
do o �xaD1e de recebimen

to;
e) 1eclaração de conhe�

cimento e submlseão às
normas dêste Edital e da

Leglslacão rererente a

z saber a todos quantos
edital virem, ou dele

ecimento�tiverem, que

parte de João xcrmíro

Souza por mtermécíc de

procurader, Dr. João

utc Fer!"elra, me foi dlri
a a petição do teôr se

inte: PE'qÇAO: Exmo.

• Dr. Juiz de Olrelto da

marca de São Jose, João

rmíro oe Souza, brasneí

.fasado, bubeiro, reslden

� domicUfacto à rua da

íoce. Praça Municipal
São José, por seu prccu-
dor abaixo assinado, vem
a presente Intentar uma

-

de usucapíâo, para o

e, com o devido respeito,
põe e requer a V. Excia,.

que segue: a) - que o

plente, há'mais de vinte

��s:o��:: r:�.�:r::�
e pacitica, sem lntqrrup
, contestação ou oposl-

o de tercetros, de um ter

o sito a rua da Carioca,

raça Municipal de São

oeé. com as seguintes COD

ontações: -NORTE, con

ntando com a rua da

da, onde mede 33 me·

; SUL, confrontando
Osni Maciel, medindo

7 metros; LESTE, medln·
o 54 metros com um cór-

ego, conhecido por Rio da

rloca; e finalmente a

ESTE, medlndo 33 metros

m terras de antônio Fran

isco Machado e cwn terras

o Grupo Escoiar Francis-

o Tolentlno; b) _;_ que no

erreno usucapl.elildo o su

licante construiu uma c!!,

a de material onde reside

m a fam1l1a; c) - que.

terreno refe.rido tem o
_

rmato de um trapéziO e de Processo. Nao existe re

á,rea de 1.435,50 metros vogação nem Imp!icita, nem

uadrados; fS}"4-'-q1ie�-n1:oL:eXP� (&.J.�l!!.--e pngs. ,.

ssuindo o:jtlqúerente titu citadas) \3 � por. edital,

algum sõ6re o Imóvel em com pra� de 30 �Ias, afl�
auta quer adquirir o domi xado na sede do JUIZO e pu

o d� mesmo com funda· bUcado um vez no Diârio. da
ento no art. 550 do. C. Ci- Justiça e três vezes no J�r-
1 e art. lQ da Lei nO ... n�l "O Estado" de. FlO�Ia-
73 de 7 de março de 1955 nopolls: a) - Aos mtele�-
na conformidade dos sados incertos. Essas publi-

rts. 454 a 456 do C. P. Cl- caçõ�s deverão. ser feitas no

I e s/paragrafo unico; e) prazo de .15 dias, contados

A�sim requer a V. Excla. de sua afixação na se.de do

e digne ouvir os depolmen Juizo sob pena de nuhdade:
ias das tes\en1unhas abal- (art. 178, nO lll.�o ?.P. Cl

arroladas, que compare· vi]), conforme Ja diZia, �
c,rt\m Independentes de lias, o autor do ante prOle

iDtimação, pani a justifica to do citado códig�, (Ped.t'o

çio do alegado, e feita es· Batista Martins, Comen

ta e julgada" se proceda na

çonformidade dos arts. ano

terlormente citados e de

tudo ciente o Dr. Promotor

Público, citando-se os con

frontantes e- suas. mulheres

se casados forem, para o

que, após o t.râmltes legais
ser a presente jull!'ada pro·

ceDente por V. Excla. poden

:�{��!:����:�::!����·:jr:.��
11 item III, do Regula- de as condições técnicas RENCIA PUBLICA N° . . pes, cada um dos .nteres
menta aprovado p-Io De. da instalação o exigirem. 08 _ 06.- 56. tneroncn secos tem '1 direito de

,IOI..AJWSPE1FElTAOOIltAlr. ereto SF-25--tl8--61/382, 5. _ Reforma de rama! das mete.ações etétrrcaa apôr n sua rúbrica nas

torna público que fará ree- externo de baixa tens-o do Hospital Colónia Sanva folhas rle propostas dOR

�:r, d�o �!�2 10n:e sS::�:' z: at:��;: :e.: ts: nai' _ Jm envelope separa de::sA:o:�:�::�::\mOdp.-
2 a rua Major Costa, 1HI. de, a Praça Laura Muller. mês. Igreja PadarIa or:c- do, contendo os dtaeres lo 001, ii.. venda na Imprer-j,
Nesta. 'rra.er 1'10 mesmo nO 2, (fone 3410), CON- na case das Meninas e re do Inciso anterior além do 50. Ofir;lal do Estado), de

CORRtNCIA PUBLICA, nas stdêncía do Diretor. têrmo DOCUMENTOS, em verão obedecer às condi-
condições seguintes. A reforma compreende caracteres bem destacados çõee estabelecidas neste

rá a substituição dos pus
encerrar-se ão os doeu- Edital, nas Instruções COIlS

tes, cruzetas e fios. mentes comprobatórios de tantes do verso das mes-

I;: _ ESTIPULAÇOES Identidade e idoneidade: n-as bem como as exígên-
Os Interessado» deverão. a) cel"tidão de Registro eras do Decreto na SF -

na Junta Come .cial ou 25-08--61/382, de 1961 e

Diário Oficial que tenha demais disposições Esta

pub'icado o documenlo de duais e Federais sõbre
constttut-ão: Concorrências.
b) atestadu de ídoneída •

de. passado por Banco ou

duas firmas de comprova
da idoneidade comercial:
c) prova de qultacân

com as fazendas Estadual,
Federal e Municipal;
d) procuracão. se for n

caso, oassaao a pessoa rr.

presentante do proponen
te â. abertura das propos
tas.

4 -- Os documentos ac',
ma (ou parte deles) pode
rão ser substltuldos pelo
Registro da firma no De

partamento Central de

gurus, etc.: Compras do Estado de
d) condições e prazo de

.

Santa Catarina.
5 - As propostas deve

rão ser apresentadas em

duas vias. com a rubrica

dos proponentes em todas
a.� pa"lnas. seladao;· na

forma do item 1, deste TI

tujo.
8 - Os envelopes. conten

do prOP0stas ou documen
tos, dp.verão ser entrell:ues
no Departamento Central
de Compras, à Praça Lauro

Muller. nO 2 (fone 341f)), II.

té às 14 horas do dia 10 de>

setembro de 1962 medl(lr:t�

recibo. ehl que �e mer_cio�
nará, data e hora d') tece
blmento, as:olnado por fun

clenárlo doD.C.C.
7 - As propostas serão

p.bertas. àt. quinze. horas,
do me�m'J dia 10/9/62. por
funcionários dedgnados pe

10 Presidente do D. C. C. e

na presença dos proponen-

Concorrências.
NOTA:, Serão recusados

os materiais com dimen

sões e outras caracterist'.
cns aquem das esper,lflca.
ções, o que ocasionará exl·

gência de substituição. re-

tirada urgente, chama

mento urgente do segundo
colocado. exigência da dite
rénça de preço pelo ralt".
so, caução futura. suspen
são do registro de fornece

dor, etc.
2 - Na' parte externa do

II .- JULGAMEN1'O

1 - Pela Comissão Julga
dera, posteriormente, se

rá declarado vencedor o

proponen te que oferecer:
aI menor r-eco, consl

der-ando-se descontos, b.'l·

ntrtcecões [mpôstos, despe
sas e outras v:::.ntagens;
b) melhores condtcõee de

c) memores eondícõee ,

de pagamento.
? - Em igualdade dI'

(' ....r-üe=es. será dada prr.
rerêncta a firma estaceie-

cida no Estado.

3 - Em �aF;O de absolu·
ta Igualdade de propostas,
será. sorteado o vencedor.

4 - A Concorrência po
dera ser anulada, uma

""'z que tenha sido preteri
da formalldadl' expres·
samente exigida pelas re

feridas Leis e a omissão

Importe em ptejuljo aos

concorrentes, an Estado ou

a mo:-alidade da Concor-

rênc!a.
5 - A Comissão Julgad ....

ra reserva-se o direito de
anular a Cqncorrêncla, ca

so as propostas apresen

tadas não correspondam
;os interesses do Estado.

Florianópolis, em 3 oe

agõsto de 1962.

(Hermes Justino Patrla"'
uova) - Presidente

15 - 8,- 62

DANÇANTES -

,'ARA UM 30M PASSA TEMPe COM SUA FAMILIA - REUNlõE,<; SOCIAIS

DANÇANTES COQUITlhS _ FESTAS DE ANIVERSARIOS - CHA

ETC.

ANDAR TERREO DO ROYAL Ho.TEL _ Te}. 2515. (Portaria)

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

Cine 5AQ JOSE
Centro FOOt!. 36,�",

às 3 horas

Charles Bronson

Violet Rensln�
EM Estreito

às 8.horas
Spencer, Tracy - Burt Lancaste! - RI.

Fone 8252

INIMIGO DA HUMANIDADE

eensura atê 10 anos

as 8 horas

-BAIJB05-

eÍDe GLOSIA

Prê Estrêla
- Pró Economistas 1962 -

Anthon;K Perklns
Yves Montand

Ingrld Bergman
,

EM

Judy Gar:and t

chard Widmark - Montgomery Cllft-

Marlene Dietrich - Maximilan ScheU -

Espetáculo de Téla e Paico
NA TELA

O��:���nng
EM

MAIS UMA VEZ, ADEUS!

CiDllM
Centro

as 5 e 8 hs.

roPoe: 3435 Estreito

A�ra�ecirnento
F'ranclsco Goeoert e 1":1-

milla torna. público ,$eu

sincero agraoeclmcn1o UQ

Exmo sr. Governador u?

Estado e sua esposa ao d:.

Renato Ramos da Siln,
aoo srs. deuptados Ivo Mvn

tenegro e Wai;er Gomes tl

outros, demais pessoas que
os visitaram, Direção, Ir.
mãDS e Funcionários -ia
Casa de Saúde São Seba3-

tlão, e em especial ao dr.
Henrique Prisco Paralso e

Irmã Olivia, por todo v

conformo, atenção dispe!l.
sados quando do Intei'D.'

menta de sua esposa Phro

mena, Internada em 24c,6
e tendo alta em 31·7 1962
A todos o. familia pe:1J.10

rada agradece.
Barra Clara (Angelina)

ag'osto de 1062.

15/8/62 Francisco Goedcr�. O ME'OIÇO E O MONSTRO "'7. em '-

',,;i. '1.J.;�ii:i:Iw.�·';J'.ií'!ll�i.:i:i.;.;:J..."�'-jfilÍ;·!;..Ji.:J;�'.!I!�.::..,��_�.�q��:tl.!!·�-:-!'i.�:':·,,"'_.'f!..

.:!..:....IO..-_8_-_'2_:.t.�..:,:..,_;_....__..J..c..en�s_"'..a_a_'e;;;::.:1:_·..an_O_s..".,__'

..._;:,;:,_-"i.....;;:::..:Z�E..::'.::N:ii°�"'�':ili'.. .:._�''!:;:.:�.:·�:�:l,..�,:i:�:�,:�_.,�!:l;,::,::��:..�

Hardy Kruger
Sylvia Syms
Ronald Lewis em:

"SATA A MEIA NOITE"
Eastmancoior

�Cemura até 5 anos

EM

"JULGAMENTO EM NVREMBERO"
Censura atê 14 anos

CilU! IMPEliu
Fone 8295

ãs 8 hs.

INIMIGO DA HUMANIDADE

NO PALCO

CEr.."TRO FONE 3436

Grande shaw comandado por
DOM BENlTEZ,

Musicas
\

Danças .

Atrações Diversas!. ..

Censura até 14 anos

ClPe lon

ás 8 hs.

Spencer Tracy •
Ingrid Bergman :I

.Cine RAJA ($. José)
ás 8 hs.

Oliver Hll't'«1Y ( O GORDO)
Jean Parker

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTADO DE SANTA CATA�

RIl�A '

JUIZ DE DIREITO DA VA

RA DE FAMILlA E SUCES

sóES
ESCRIVANIA DA FAMILIA

E SUCESSÕES

E.DITAL DE CITAÇAO DE

PESSOA EM ENDEREÇO
DESCONHECIDO

O Doutor » OSWALDO

AREAS HORN, Juiz de

Direito da Vara de Fa

mtlía e Sucessões, Capl

ta) do Estad� de Santa
Catarina, na forma da

lei etc.

132,00, vê-se seis carimbos

cujos dizeres são os mesmos

e os seguintes: Pedro de

Moura Ferro. Florianópolis.
(QESPACHO DE FOLHAS

2) - R. Hoje. A à conclu
são, depois de distribuida.
Em, 9-4-62. (ass.) Oswaldo

Arêas Horn. (DESPACHO

DE FOLHAS 8) "Notifique
se por mandato, Mercedes
de Arruda Carvalho, Olga,
Elsa e Maria dos Anjos, di
go, Maria dos Anjos Carva
lho; por edital, com prazo
de trinta (30) dias, por
duas vezes no jornal "O
Estado", local e uma vez

no "Diário Oficial do Esta

do", a herdeira Helena cer

valho, bem como todos os

interessados ou não Cienti
fique-se o dr. Promotor pú·
blico. Em, 10-4 62. (ass.)
Oswaldo Arêas Horn. (PE
TrçAO DE FOLHAS 19)
"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di
reito da Vara Civel da Co
marca de Florianópolis
Maria José UI" Carvalho Mo

ritz, oervaste Andrade de
Carvalho, Maria Mercedes
de Borja, Servia Tullo Car

valho, Marjld-a Carvalho e

Marilla Carvalho, filhos e

netos do inventariado Luiz
de Oliveira Carvalho, fale
cido nesta Capital, a 22 de
abril de 1951, que vem di
zer a V. Exa. que a casa

descrita e que se refere a

partilha mencionada, obje
to dessa petição fica situada
à Rua Ruy Barbosa, nc 49,
não à rua Bocayuva nv 49

como, por engano, foi re
querido. Requerem, assim,
que se digne V. Exa. de

mandar o cartório fazer a

publicação desta na contl-

Clínica Geral

Família e Sucessões

11-8-62

G9Sn DE CHEl I
ENT�O PECA WE Z'T�'1

(LINICA SANTA CATARINA

., DOllnças Nervosas e Mentais
Angustia _ Complexos _ Ataques _ Manias

Problemótico Afetiva e sexual.
Trotamento pelo Eletrochaque com anestesia

Insulinoterapia _ Cardiozalorapia - S0noterap!a
Psicoterapia.

Direção dos Psiquiótras _

DR PERCY JOÃO DE BORBA

DR: JOSÉ TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
CONSULTAS: Dos 15 os 18 heras

Enderfilço: Avenida Mouro Ramos 288
(Praça Etelvina Luz) _ Fone 37 - 53

Dr. fiávia :AI�erM �de' ·4morim
, ,�- "',

ADVOGAQO' --

r1.la fernando mochado, 6

lu .....ndar. fone 24·13

PERfEI(!ÃO-RAPIDÊZ

'Tocha Olímpica
Percorrerá

18 Países
TO'QUIO, 9 (UPl) - o

Comite de Organização dcs

Jogos Olímpicos que se eis

putarão em 1964 nesta ca

pltal, estabeleceu o progra.
ma de v.agem ria tocha o.

limpica, que deverá ser ti

provado no próximo ano

pelo Comitê Internacional
em sua reunião de Nai

rubi.

O projeto japones prove
a saída da tocha a 22 de a

�ost:l de Olímpia, carrega
da em revezamento por cor

redores gregos ate Ate

nas, onde será' embarcada

entendimentos
com o preSidente João Ha.,
velange, levará a taça "Ju
�es Rimet" pelo BrasiL Se.
rá a divulgação em lOirOS
QS centros espdrtivos :lO

maior premio levanta"do pe
10 futeboi brasil-eiro, te!l'Jo

assim a torcida' ensejo de
conhecer e ver o vaU050

trofeu, pelo qual tanto t'Jr
ceram quando dos campeo
nat.os na Suécia e no_Qhl
le.

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado peta Faeuldad,

Anota�õcs Parlamentares
PrincipiOU per ler uma carta de Feio, afirmando

que o verdadeiro "Pernambuco" era outro e não o

que exibia ferimentos feitos de indústria, em auto-f!a
gelação, como salientou com' ironia o deputado Artur

Santos. Os jornais haviam publfccdo notícias de que
o pistoleiro mpltrotodo era Ctnctncto, tido como

conivente do morte de Impcrctc Getúio começou por
ler uma página de Bítec, do "Ironia e Piedade". O ca

50 t�an�-endja. porém, o feiçõo policicl, situando-se
na o�blta política: de qualquer formo, Barcelos Feto
queria eleçercse senador. irritado contra a oposiçõo
estadual. em que Se encontrava também o PTB. Ha

vio_ ademais a questõo do jôgo franco em Coxias, de
cuja renda lrnpcrato era sócio Fechorccse um casino
em Coxias. permitindo-se, porem, suo reabertura em

\ São Joõo do Merití ....
No corta lida, Barcelos fazia referências\.. nada

lisonjeiros à Câmaro, nfi. pessoa de Nerêu. O orador

tentou, forçando a dialético, sem responder cos Q

portes que lhe invalidavam os argumentos, justifica�
o mandado de busca COmo inteiramente legal e ainda
escusar o missivista das assacadilhas bolsadas centre

o presidente da Caso. Alegava que a medida isto é,
Q mandado de busco era perfeitamente procedente e

legitimo_ quando o próprio delegado que buscora e

xecutó-la seria inclusive rnetsalhcdo se não reqres.,
sosse até o hOra marcada. Getúlio, seguramente, pen

sa�� uma .coiso e dizia outro diferente, por fôrça do
OfiCIO de liderança .... Quis fixar a atitude do go_
vernador fluminense afirmando que êste expedir"
ordem sustando a execuçõo do mondado. E, ainda ai,
traia o consciência de ccusidicc, sob o imperativo es

magante do pOlitico porque, se o mondado partira do

juiz o .êsre é que cump 'ria expedir a contra ordem.
Dessa forma o governador e seu chefe de Policio se

sobrepunham' 00 pr6prio Judici,ório numa decisão mar

cada de dtscrtcncrtsmo. No ocaslõo chef10u o ha
ver o repto de mcnvtouos paro lhes arrancar ccnfiqu;
sões "espontôneas", como "testemunhas", ccnfiqu
rcnd-, Tenôrtc como mandante do crime. sem embcr;
..,.0 de .... atentodo da Associação Comercial, paro a -e

ürntnacõo definitiva do deputado otstolefro, haver
ficado sem a indispensável apuração.

Não estamos, evidentemente, a inocentor Tenô,
rio, que sempre viveu às voltas cam capangas e tiro
teios usand6 cartuchos oue não eram de festim.' As
ocusccões contra êle cOmo responsável pelo morte

dp lmporat-, cem auem batia diàriamente o cr+stc
feitas no próprio dia do homicídio pelos autoridades
policiais. s.em inqu�rit.., prévio, inquinavam de sus.,

petcõo a essas r.nesmas autoridades, através de pro
cessos violentos e facciosos Se farsa havia de um la
do, nõo -Faltava de outro Com fins claramente polifi
coso Contudo, � çr despeit� do ar ccnestro, Getúlio Mau
rc esforçou.se.: no ereto mOvedica em que o puserem,

por desempenhRr o missão que lhe v.iera do Ingá.. Féz
uma defeso difici1 e ingrato, porque o fôto essencial
era n desresoeito às imunidades consiQnadas no Lei

Magna. e não o Objetivo de diligências policiolescos.

--D3�lIlI""'...." """�F.CA
CIRURGIÃO_DENTISTA

Preptm, d.. ·. cnvfd"df!!5 Del., oltá velocidade.
BORDEN A IROTOR S S WH ITE

.

, • Rogialoaia DentÓ1'ia
" ... CIRtIIfG'Iil:'f'ft9'Tl!Sr'1IIICe:1'AClAI::-'
Consult6rio: .Rua Je.;-ânlmo Coelho 16 _

10 andar - Fone 2225

Exc:lusivament� horas marcadas

feitos

��
. ..•...

' , _,.,. ,
", PROGRAMA DO MÊS'
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nal, passará a constituir ob
Ieto de uma ação rescisória
que os aqui requerentes vão

propor' em seguida perante
o Egrégio Tribunal de Jus
tlça; 8 - Que, entretanto,
para acautelar Os seus direi

tos, resultantes dessa si

tuaçãn juridlca, vem, com

o meiecído acatamento, in

terpor perante V. Exa. este

protesto dara que não SE

possa crear
.

situação de
maior injustiça e em resul
tante '<ia ação do tempn so

bre aquela partilha desi
guaI e contra lei escrita. [
- Requerem, nestes termos
a V. Exa., que se digne lhe.
deferir este protesto públí

FAZ SABER aos que o pre- co, para que dele sejam m

senLe edital virem ou dêles nücados a inventariante

conhecimento tiverem tex. senhora Mercedes de Arru

pedido nos autos nc 1.676, da Carvalho e as filhas des

de PROTESTO PUBLICO, ta, aqui residentes, Olga

requeridO por Maria Jose de Elsa e Maria dos Anjos, na

carvalho Moritz, Gervásla propriedade situada a rua

Andrade de Carvalho; Ma- Bocaluva, na conhecida

ria Mercedes de acne: Ser Chácara Carvalho. Pedem

via 'rúlío Carvalho; MarU- mais que, feito o proteste

da Carvalho, c Marllla car neste Juizo, sejam puhll

valho), que se processa pe- cados editais para reserve

rante êste JUIZO, que aten- dos direitos dos protestan

dendo ao que lhe roí reque tes e citação da herdeira

rido por Maria José de Car Helena, a qual se acha em

valho Morttz, e outros, que ISão Paulo, endereço desco

alllmaram estar o citado nhecido, bem como ctencta

em endereço desconhecido, de todos interessados, her
no Estado de São Paulo, pe delros ou não.

lo presente editai, que ser.á •

Requerem igualmente a cr
aiixado na sede deste JUl-

encte do Exmo. Sr. D;. Pro'
zo, 110 lugar de. costume, e, motor Público e Curador de

por cóp.a, puuucauo no pra lnterdictos. Os requerentes
zo máXimo de quinze (15_), afirmam a ausencia da her

��Ci:��o(l)E:tazd:'°eO��: deira fllha,Helena,e de ou

(2) veses no Jornal "Ó Es- �;:teq�� �:��r:ma ���:rd�
tado", cite à lL!.LENA DE

c:ão pelo Juiz competente,
ARRUDA CARVALHO, era- da filha Maria Mercedes de
sileira, souetre, malar, fi·

Carvalho Borja. Requerem,
lha e herdeira de Luiz de

que os edltaes sejam publl
Oliveira Carvalho, bem co- cados por um prazo' de 15
mo todos Os demais Interes

dias, uma vez no Diaa, digo,

:��soh����r:�oo�an;�ti��� O1ario Oficial do Estado e

e despar)1os seguintes: (PE �:a;O;�Ztle�:l.j���� �o���
;��!�. S�.EDr���I�A:e �:_ �:S�O�t:��:e!::: pa��a�
reito da Vara Civel da Co- les usar oportunamente. pa
marca de Florianópolis 01-

.ra efeito da taxa judiciária
zem Maria José de Carvalho dão o valor de Cr$ .

-= Moritz, Gervasla AndJ:ade 1.000,00 e vae paga a taxa
de Carvalho, Maria Merce- respectiva. Independente
des de Borja, Servia Tullo mente de translado. P R C

Carvalho, Marilda Carvalho J Custas. Florianópolis 7
e Maria, digo Marilia Carva de abril de 1962 (ass.) Pe

lho, todos brasileiros, resi- dro de Moura Ferro _ Ad
dentes nesta Capital, a prl vogado. Sóbre estampilhas
melra fijha a segunda nóra Estaduais no Valor de Cr$.
e os demais net.os de Luiz

de Oliveira Carvalho, faleci

do nesta cidade, a 22-4-1951,
todos tambem herdeiros do

mesmo, que, na forma da

lei, vem com acatamento,
alegar e requerer a V. Excia

o seguinte: 1 .- Que o pro
cesso de Inventário proce
dido por falecimento dOe
Luiz de Oliveira Carvalho,
se processou pelo Juizo de

Direito da Vara de Família
e Sucessões cargo do escri

-vão Júlio Campos Gonçal
ves; 2 _ Que a sentença
homOlogatória da partilha
se acha datada de 22-11-

60 de assinatura do Juiz

Manoel Barbosa de Lacer

da, que, eventualmente, o

cupava o elevado cargo; 3
- Que, em grau de apela-
ção o Egrégio Tribunal de

Justiça, houve por bem, na.
Turma Julgadora, de con-

firmar, unanlmlmente, a

sentença de inferior instãn
cla, em d'ata de 23-11-1961;
4 _ Que, entretanto, não
tendo havido recurso, o re

ferido e veneranDo acórdão
Passou em julgamento; 5-
Que, porém essa decisão
veio contra a lei expressa,
constante do art. 505 do

CÓdigo de Processo Clvl} a-

qual determi�a I"a maior
19ualtlade possivel, seja
quanto ao valõr, seja quan-

..;r to a natureza e qualidade
dos bens", o que deixou de

receber a consagração abri·

�:���a e:s:::���:�d�e :��;
dão foi proferido contra u

teral dispOSiÇão dessa lei
(Art. 505, I do CPCC); 6 -

Que, assim, a Insuportável
injustiça do venerando a

Cordão veio ferir de. frente
o princípio de igualdade,
que domina o direito e cons

titue preocupação e topos
Os tempos da elevação da
lei; 7 _ Que são interessa
dos, também incapazes l'e

Colhidos a trataOlent.os em

Sanat9rio e Colónia de Psl

c�patás, cujos Interesses

-�ao foram l"cs�unrdndos,

nuação da ant.erlor que já em av.âo que a trensporee
foi mandada publicar por rã ate Naha (Ilha de D.k:i.

este juizo. Nestes termos, E. nawaj
, depois de ter etm

D. Florianópolis, 27 de [u- vessado 21 cidades e 18 pet
lho de 1962. Pedro de Mou-

ra Ferro. - Advog-ad-i.
(DESPACHO DE FOLHAS
20) Ratifique-se, expedin- �.,,�. -

do-se novo edital. Em, 30- I GA;�:I;,HO. NAO!

�::�. (:-s�ara��:a���g:�ê:�: C � {; V �. i '!' O !
conhecimento de t.odos os

-

interessados e ninp;uem pa.-
'" alega< igno,ânCia, man- Tac.a ju!es �_i.meldou expedir o presente edi "

!a���:a;�r:e�t�acl�e�d�a��. Será vista pO�,
Florianópolis, aos trinta e t d B 'I \\um dias do mes de julho O O O ras.

1;�do ano de mil novecentos eRro 9 (VAI _ A •. D

s�s���ta e dois O_?62) Eu,
. "J).l.�/ Ri.,mct:'

.

'novam .e

.r�l� Campos Gonçalves, eS" em poder d'a Co�f;dera itó"
crIva0, o mandei datllogra- ...... Brasileira de Desporws ��n

f�r, conferi, subrscrevi e as� , contrp.-e em -eXPOSição'�·
SIno. ma das vitrine�- da

..patír
OSWALDO AREAS HORN ��s�:;��il, ;,a ::��r:t��e�.�'

Juiz de Direito da Vara da '1-'"'-'

da entidade ti�let.i.ca· a( or_
ganização que conduziu
por duas ve:.ies os mcamoe
ões n\undial$. de fllt;cl,ol' e
que m,ulto. t�m JeW �ç�<I
divulgação. tio. d{lSpórto na.

.'

',1.

Nacional de Medicina d,

Universidade do Brasil

Ex interno por concurso lla
Maternidade Escolar ,seI

viço do Pro.!. Dctavio B.n

drigues Lima. Ex-interno

do Serviço de Cirurgia c.,J

Hospital I.A.P.E.T.C. do Ri;

de Janeiro. Médico do H).:;

pital de Caridade e <1a :r.w_
ternid!:'.de Dr. Carlos Correa
PARTOS - IQPERAÇOJU.

DOENÇAS DE SENHORA3
- PARTOS SEM DOR pelo

método psicc.profilatieo
Consultório: Rua João PUI
to n. 10 - das 16.00 à.!:i

18,00 horâs. Atende eom

horas marcadas. Telefone

3035 - Residência Rua

Genera� Bittencourt, 101. ,.

Ola 7 Terça-feira - As 20,00 hs. ,- Cinema - Torneio de
dominó - sede 'sociaL

Dia 8 Quarta-fejra' - às 20,hs. - Basquetebol e Fute

boi de Salão - local FAC. Torneio de Dominó - séde
social, torneio de bolão _ séde balneária.
Dia 9 Quinta-feira _ às 19,30 hs - Jantar de COnfrater·

nlzação - sede social
Dia 10 Sexta-feira _ às 20,00 hs. - Basquetebol e Fute

bol de SalãQ - local FAC.
Dia:U Sábatlp _.,- � 22,00 hs.� - BAILE DE ANIVERSA

RIO ""'""";" apçesentaçao OFICI,AL .das debutantes de 1962.

Dia 12 Domingo - às 14:00··h�.�- Festa Infantil de ani-

versário �

às 21,00 h�. - ENCONTRO DOS

BROTINHOS.

A Diretora do CLUBE DOZE DE AGOSTO comu

nico aos seus associados_ que os mesas para o Ball�
de Anievversário estarão a disposição a r'utlr de sextr
feira próximo dia 27. Reservas na SecretÇlria.

Atenciosamente
A DIRETORIA

Vende uma caso com 3 lotes de terrenos por
apenas Cr$ 1.500.000,00.

Uma cO'sa de praia por Cr$ 150.000,00
toda de tijolos.

PREFERENCIA

GRANDE ALMOÇO
Domingo. dia 12, sera realizadõ no Solá Paro

qu}a� do Estreit�, mais um grande Almoço prg Con;:
truçao do Hospital e Maternidade Sagrado Familio
No. oportunidade sera homenageado o firma GermaJ1õ
Stem S. A., Pelos grandes beneficios prestadas os o

b._ras do referido Hospital
..

-

Cartães O vendo _. CASA PAROQUIAL - Te
lefone 6346 ou ruo Fulvio Aducci 453. Pede_se a 'cO
labOraçõo do povo em geral, poro que este Almoço se.

ja coroado de pleno exito.

Prepare-se para ô Futuro
Aquiri.nd� lotes de terras, pequenos chácaras e áreas
poro mdustrlas em

.

BARREIROS

��C����'I��9. YPIRANGA, onde está situado o Grupo
Os interessados poderão dirigir_se diretamente

ao ESCRIT6flO DE VENDAS DE IMOVEIS de
\

Vários. lotes de terrenos nO inicio de Bar_
reiros 'desde Cr$ 90.00000 com facilidades
de pa�amento,

'

AprOveite comprar'O último 'apartamento do
condimlno Luiz Gonzaga.

Gfonde Loteamento nOs Cequeir0S ._

Restam Poucos _

0110 Julio Malinil
Rua Felipe Schmidt, 14 - Sobrado - Fone _

2347 _ Florianópolis.
I

SERViÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS
ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO

DE SERViÇOS
RUA CONSEU1iHRo jo,.�AfRA _ Ui)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



R'O.\TOR:

'EDRO 'AULO MACHADO

RiD"'. rORES-AUXILlAPES:

MAURY &ORr.iS. RUI LOBO'

GILBF,TO NAHAS.

COLABORADOR_S: DIVERSOS

,

.

RF'
PRO;.

IS ANTE G
'E, ,J DA C. S. A, F.·

8�( Paulo. V/I I

PORTO ALEGRE l'RO'XIMOS JOGOS

Após os jop;os de domw'lO

ficou sendo a srgulnt(' .l

classificaçÓia dos dub�.� l'r(1)

correntes ao· rampf'''Il,llo
A décima terceira roia.

d:1. apresenta como p"nto

principal o clássico Ore
Na;, ti. ser disputado d<J.

mingo, ,no estádio Olímpi

,la nivis�o Esprrlal'
1. - lntcrnar'iollul

1 p. ;.l.

2. - Grêmio (' G\I::1I'.1'II

4 p. \1.
3. Flamengo e F'IOl'iun"

G p. r)'
4. - Fal"t'()upi1hn

• 7 P. P
5. - Juvcntude

!) p. p
6. � Cl'uzdro, Aimoré c

Brasil lo ').!�.
7. PI'Io'as

\l �. ]l.
80 São JUSt'

12 p. !l.
cio Cruzeiro.

�[XCUf��" ;. Ai

I P
A d ,--l ,..,

'ma. aviso o seus 0550_

ciados (! �\ I\.!� fará realizor no próxi-
mo domine I 1 12, excursõo a cidade de Itajaí, ao

� t:W ('ri 1:: ir.!!' (C1"$.4OO 00). Os in_
I'ere�serloc; dl'\,f'I(Ju l'�':,el_'VQr s�us lugares nésta reda_
ção com OSMAR.

'/

v "'1405 DI LAIUTA CONSTAYo'

PELO ,ROG'.ESSO Df

>ANTA CA1ARINA

H() SETOa

iSf'OkTIVO

/

,0 Empate foi grande resul-tado·pa-r-;-S. Catarina
Dando cont-inu!dadc aI) partida de fundo. as equ'

----5
- -- ------

H�ie, �� �ra[B 1 t a �li�i[�� �n filme �o iD�O �r��il x t1��D�a! ��I�
mu��íai

.

��
.

�l
Conforme anteontem tivemos opor

tunidade de divulgar, o govêrno do Es

tado, por iutcrmédio de sue Gabinete
de Relceões Públicas, em colaboração� • I!&0 J
com os Diários Associados- fará exibir.

.

�
.

na Praça 15 de Novembro, nesta Capital" r�

� j(�
.

'== �o )
1.t ���

o o,'

I hoje amanhã c domingo! às 20 horas - at'.(} -t\ � 11�
filmes sôhre a Campanha da Seleção
Brasileira 110 Campeonato Mundial do

Chile, vencido pelos nossos bravos re

presentantes (!1!C, assim, dceditaram a

procsa ela Suécia.

Jluje sC'rú npresentado o celuloide
sôbre o jôgu Brasil x Espanha, vencido

pelos aurirclestcs por 2x1. Amanhã S(,·�

râo cxihidos -cs filmes de 2 jogos: Bra
sil x Chir,� c Hrtsil x Inglaterra, enqusa
to que (Inm' 1l'0 ('remo<ói oportunidade
de ver � , Bra�il c 'l'chcco-.
EsIO\·;' ncr:iZir;:::;eci�O;:� ����H!� O certame da zona dois do compecncto Cotori

em campo. '_rUe, !el).l ��nse de Fu�ebol de 1962, que compl'eende a Capital
eluas incumbenc:n.� do ter. CO�m��ê�uênc������ �o!t�i��'i/���S ��;:�'f�aro::��(
��:.. e�ln!::a��erla. s:ur .;f- todos e um com a vitória do Carlos Renaux de. formu

s�rpl'eendente, pOiS nõo cremos qUe estivesse nos co

glteçõ{'s de ninguem um triunfo do camprôo de Brus_
que. mesmo no seu reduto, sôb:'c o podcrosíssimo "-On
zeu do Barrus.o, de Itajai. Mos, açonteccu, � o c ...los

h?l'ns. os rapazes da lerro dos tea'res festejam o gló�
Bia na p<>nt3. regu;ar. Pi no 00 pdmeiro vitória do certame. O paulo Ramos

ga lwm armou. nem rol rI') po�,-$-E' dizei' que fêz uma boa estréia pois cnnse�
melll' de ãrea e nada ,., gUlu um mar_cador ig!:,al,_�m Blumenau, otunndo.cnn�
Joãozinho o mais lutador I' tro o .campeal) rocal que e o Palmeiras. Nõo vimos O

desbravador, c Melado, t 'é m;)tcli, mas djzem que o equipe orientada por Hélio
o gol. B=:.rra Velha. Que �n· Rosa. contando com O reapareciml'nto de Pamplono
trou no lugar dt Bia rol qu.e afinal ch.egou o um acôrdo Com a diretcria pau.
pior Que este. e... ,trr! lama. teve uma conduto irreprimível com suas li�
nar aqui no R'o não 1l0� nhas harmonizados e coesas. Jó o Ai-Iético, atuand::1
sue nem capacidade fl,k:.. em seus domínios, fêz fiasco nõo indo além de um

t,em técnica, empate frenfe 00 Poysandú que também não l·eali.
Causou extranhesa geral 20U atuação de modo o merecer nem nota regular.

aos catarinenses presen�t:'s Folgou na I'odada o Olímpico
ao estádio, a não Inclu.�w XXXX
de HeUnho do Atiétlco ;d, Poro dominÇ)o próximo, em continuaçõo ao Com
bido que é ótimo elcmento peano to, tcrem'Js, como atração principal, o

,
match

c goleador. muito embo,'u Carlos RenClux x Pnula Ramos o ser- descnroledo nô

,nfr(l tenha se saldo bem .. a estádio do rua Bocoiuvo, enquanto que em Blumenau

extrela.
devem ter jopodo, ôntem Palmeiras e Atlético em

Graves erros cometeu ,) jôgo ontecipod" a pedido' dos laceis. O Barroso' que

técnico Dak-ol, e c
. rna!s perdeu poro o Corjas Renaux no rodada de eberturo

grave de todos a péssllnn ���icc���aetefa::s:�u�eb��m��i�;rt��e "onze" do O�

su!:;!;::!Ç:�left�a�ã{) pc:;.
XXXX

suem sinceramente tOll'li
cõo ::sec:�istS�;�;�;����, d� �:���ã�01�ri�0����=

::�E�::;1����: ��::; ;�t��·�i:1��:�O;1i��;���i���d:::�;:�':�:
t;êUco e Paula. Ramos, sJ." pecializada, assuntos de relevância dos espOrtes ama
em grande mai:Jria.. supt'. dores de nosso terra. Reafirmou S S. o seu propósito
riores a alguns elemento.,; de cOntinuar Como até então pugnond-:> pelo comple_
que vier!lm ao Rio. nâo IIH to I'<>cupe"oçõn do {'midade que preside a Federaçã'J
recendo figurar na seleç:.o Atlética Catarinense colocando-a em êondições ce_
p(}is a equlpe de Goiai (' mo nunca e<;teve de COmpetir com os grandes centros
fraca e poderiaméls com esprtivos do pois ele maneiro a que o verdadeiro pode�
um bani ataque, Uquldar· rie dos csportes borri!;!<is-verdes seja sentido anolisfl_
mos de vez o jogo e ]é1. cs do e aplaudido em todos os quadrantes do peís. Para
tar classificado para o J" tonto, disse-nos, mister se t'Jrno o c.on[ !:'gaçõn de (15_

fQrcns entre todos, inclusive do imprenso, cujo papel
salientou cOmo imprescindível, apesa' de nem sempre
cOrl'esnQnder, dada à precariedade de organização
i""rnal ístico de n0ssa terra perfeitamente compreen_

dido, pOis por mais Que se esforcem os n'JS$OS homens
çle imprense, ainda não se conseguiu sair do prO\lin
cienisme em que vivemos. Falou�nos Ody Varela rio
prOQrama Que a FAC vem cumprindo com resultados

;�e�:iscp��mr��7�esn ep��7i��a�1�e�t��:"di��� ��
portps a uma decidida colaboroçõo às iniciativas da
ent id"de comparecendo aos locais dos joqos e com·

....etiçãe-s
.

(I�si'm como pl"OCupand" robustecer os clu.
bes..'} ela filiados. Assim todos sairão ganhando, prin_
cipalmente Santa Catarina que experimentará uma

!Iev1�aP������oqu��;�:e�e :a�!�r�n:II�:�óe ��
cera G_9mo Ody Varela falou aos hom ..ns da Cf'ôniéo
esoortive, nue, embora em numero reduzidO,. ficaram
vivamente impressiOnados com as palavra'! do ilustre
maioral da entidade controladora dos «>soortes da c�

lism'J.
basouett', volei e ciclismo em Santa Catori-

confessando:..se todos que estavam diante de um

i ,·,Iisto, d<> um homem Oue desinteres<;odamente de
sejo. ver Senta Catarina atinqir as culmi"ancias do e$

porte no naís, De fato. eis um homem em que pode_
mos confiar Em torno d<'le pois cerremos fileiras
dando-lhe nov0S incentivos para que continue r:.empre ,

• .,�
pugnando pO',sonto cato,;n�/n�

,eto'

:or:�vo.".,1 .�
�" .!::ili�;Ioii�Ji.í,�iíJ�;";:',lI;.L;Ií,,;,o;;'�'.il�-..��.t.'.....;��k;._...-);,..o :-._._�""�o�:::o';,,o...:._==;o;o;;;:;;!oo.;.;:"'"�';;:-:0;;;;;::;:",;;.. ,.:":"0;;;0.;;o;;:,:*:!!:t�:';;':'��,,";'·:l!0:!:2:b='�=·�·_::":":':;'�::.�i!�iii·;-.i:;t:.-'il':::';..;�::!°!l:°::!o:,:.=.:,.�

I. 1"" ,�r. Ralll Col'Jmbo. A

f::'m::u que a anulação dR

�:l,l"t:tla t.inha sldo v.cndi.
lIa ])e'lo sr. Rall; CoIomb,

conheclmen1 1101' 10 milhões de cruzei

da CSAF. ' )1 ros, ao Penara!. Disse tam

Santo.�. r. At bi'm que antes de pafli�
Courl p: Y Il"UU DI. pRra BUl':no<; Aires, o prprj.
nH'n'� tntr:d' I \ :m! J drnt:.- da CSAF pr'Jme:l'·.l
cam o sr. Jo; o ,. á: ' no sr. João Havelange. pre

presidentf' d 'r :üdente da CBD, que a t�:-.

quant" f!�P' (.I ('�'Ira partida - 'Se hOUVe;;

presidcntc c\!.l !--' (1Ul' �e _ seria dlspulada no

a CS.'\F rcpr, a Mar3canâ.

tralçaa \I!1l ('�bulh() -ün:ld "O pr37,0 pedido pela ce

tetado 'p,,:o prl' IdentC' Gi',' AF. para dar seu veted�cto

qUl':a enti'lade. sr. Rrl.'.ll <ri)bre a anulação da 'j);utl
Colombo. Mirnl1l1 ,II.tr.:,,) da aduzllol Athlé _ Fot A diretoria do Clube Náutico Marcilio Oios ho

que o Sant"� n;'LO 10rlnna o Lempa quc o sr. Colombo menUgeou seus jogadores na tarde de domnga, afere .•

IlecisflO fac(·· il al1uI3e.t:l C'l 1)I'('cisoU para receber o <ii ��:��o�a�;i�i:���c:�'\ rt;g�:i j�Sp�f:�i�:f;t�� �I�ca�:
P:���dr�o(' co��ns��':��'l!�;. nl�ii��: ��n�O��:id:U�SAl;'. peão da cidade, Na oportunidade oS atl-etos fOram

se a CBD qrdcnassr o 'I'i�H" a':sim como notIficara o contemplados com um "bicho" de CrS 10.000.00. co ..

tos rompaJ'eeNl:1. no IH'<) rcsullado do jogo de VI". de um, pelo grande conquista.

ximo sábado a Bw nus Ai BE'lmlro e escolhera o ju:z. A diretoria do MOl·Cílio'Oies tem em mãos ao:;

res. par:! jogar novam'·II, �:I��lOSo A��:�ei�Orojvo:�ehl.��� despesas que acarretará o rêde de iluminoção qUI;!
te com o P('naro!.

l" ,.a. l,Onha 'decidld, tUr.l'
pretende introduzir em S-.).Ja praça de esportes. Can_

O diri!\t:'nl(' !lo Santo''; rn ... forme orcament ..... da Phillips do Brasil. o orçamento
contrtlvo,'$e bo.,tanLf' n··.. bêm Que a vitôria no pró consumirá o verba de quatro milhões de cruzeiros,
vos<> e fez reltf'mdas ae .:'>'1 ximo encontro caberá :111 sendo que sàmente Os prejetores custarão _aos cofres
ções ao pn 'idCllte da C.S Penara!. morcilistas o elevado some de 2.500.000,00 A dire

-------

toria vai iniciar campanha pore realizar o velho so_

(!AMPEOHATC EMICHO DE FUTEBOL nho do, Hoioienses oue oss;m Hco'õ' I;b"tados dos

problemas que continuam a preOcupar os dirigente<;
da cidade portuÓrio. Até dezembro o rêde de ilumina

çãO deverá -estar funcionando.

cnmpeonetc brasneírc II

amadores jogaram na not

te de q�arta feira, com')

pes juvenis de S�11ta C:.

ta rtna e Geias.
O empate em dois tentos

-------1 Ma.ry Borges
. A Federação Atlética Catarinense vem de envicr

convire às seleções de basquetebol c voleibol mescuü.,
na e feminina de Brasília paro se exibirem em Flo
rianópolis por ocasião dos festejas do 25. cníversérto
da entidade controlcdora dos esportes amadoristas
barriga":v;_rde. A diretoria da FAC está confiante de

que o convite seró cccíto.

A equipe do Grê:niO Esportivc Olimpicc estore
debutando no campeonato estadual de futebol na ter

de de dominQ'O, no cidade de l tcjci Na ooortunidode
o elenco grená bumeoauense será acompanhado por
uma corcvanc de simpatizantes composto de rcrcedo;
res do Olímpico e do Vasto Verde que incenttvcró o

clube c .uma vitórie de gran�e repercussão.
�_""'"

Vilela e Remires. dois [oqcdcres oriundos do fu-'
tebol poulista que ,estavam em experi�ncia no EspClr_
te Clube Palmeiras, deixúrom de interessar 00 olvi
verde blumenaucnse, em virtude do curto ..espaço de

tempo que durorõo es disputas do certame do Est()_
do, nesta fase di:! classiíicução. C/>ftamente acredi_
tando que o clube esmeraldino nõo conseguirÓ o clcis�i�
fi cação o diret')ria do Periquito 00 que tudo indcq,
resolveu libe·'Ol: as jog,::,dores. co_ncedendo opOrtunida�
de a que entrem em n('geciocões cam outros clubes,
possivelmente interessedos ('m seus concursos

O médio· volante Nélinho da tlftima seleçãO cot�ni
nense de futebol, estreou .em seu novo clube na tarde

de domingo, pel ..... Álminnte Barroso, diante do Cor
tas Renoux, em Brusque Sua atuaçõO fei apenas d:s.
créta, esperando os dirigentes borrosistas que no

próxima exibição d'J conjunto que será contra 5 O
límpico, Nélinho venha o demonstrar tôdos as SU;1S

reais qualidades de plaier categorizado compensan.
do assim os gastos elevados que arcou o clube Com

o sua transferência.

A imprensa de Blumenau continua empenhada
junto eos poderes públiCOS e dos clubes da Cidade, no

sentido de ser consh"uído também nequela cidade um

ginásio coberto que viria beneficiar grandemente cs

esportes amadores daquele cidade industrial. OS C04

mof'ntários e notas baseiam-se no fote de qUe par oco

sião dogos 'abertos realizedos recentemente, Bu_
menau se viu em tremenda situação devido às cons

tantes chuvas poro realizar 0<; jogos, tendo que im_

provisar duas conchas em gelpõrs particulares.

P. dcleooçõo do Paula Ramos foi elogiada pOr
altos diriqrntes e desportistas de Blumenau pelo dis
ciplino demonstrado em campO bem fiamo pela cor_

dioidadc e re<;neito que manteve quando por ocasião
do jantar na Churrascaria Palmital um dos pontos
do sociedade blumenauense.

.

�1 sr, WJ1lmor Pereira, vice·presidente d., Paulo
Ramos Esporte. Clube, em conversa com a reportapcrTl
afir.mou que extranhou o foto de nãe ter um c�ni.,ta
-f'sportivo acompanhadO o ge!eqa<;ón de seu clube a

BlumenolJ. Acontece que ti diretoria <;lo Associaçõa
dos CI-anistos Esportivos de S�nta Catarina nõo ret:!p,.
beu Qualouer comunicaç�o d.., clube, não podendo.
portantO, tomar os necl!ssários providências.

não espelhou fielmente o

que foi o Jóg-o. Já que o

vencedor pur Lógica tcrt'r

que ser a equipe de Geras.

pclo que apresentou em

campo, com um quadre
bem armado, dcmtnau-Ir
tntetramentc a mela can

ena. e tevande constante

monto o perigo á meta dr

Acácia.
. Os omannenses jogaram

a base de entusiasme, 1l1:J. ....

em momento nigum da

pugna, per-turbamm a j�fe
sa Goiana que jogava e

marcava calmamente.
Até os dez minutos os

'Goianos dominaram' Inter.
ramente e a. defesa C:li:a

rinense cedeu seguldamen
te 4 escnnretos e ncucro

desdobrou se para que a

meta não, fosse vnsada.
Aos 14 mts. Ccruca

brando uma falta dc tora
da área, tal qual tcz con

tru Minas Gerais. marra o

primeiro "gol dos' Ce tar+,
ncnses, quando quem duve
ria ter marcado gol �!:l

mais temp'" eram os O:)j,]
nos.

A'Js 18 minulos lluma ).1

()ecl�âo conJun1a de -,\Ir,
gr:ll. c J. Silva, o centro c.

vinl(' g-olano Dd('. invc�
til! área u dentro c fu�j,,,u

Aráclo sem apelaçã'J cnlJl1
Lando o prCHo.
Rjlros eran: nossos· !'on

tra ntaclliI'l-', elHltI'olll"
bem plantarias na. Im,la

canrha os goianos domina

vam o jogo.
Bílrra Velha. entrou aor

!lS minutos, substituindo a

Bia embora este viesse jo
gando bem p'Jls as falha:;

-eram na mela '" nCha, e

se um homem deveria ea

trar, este seria. Hellnh:-..
que' para surpresa de todos
nem entrou no J"go, IW1�1

substituiu nlngucm.
A ,n�ela cnni:!hll com Títe

e Lulzlnh'Ó, jogou pêsslma
mente e a ::nha avançll..da
s6 tinha em João .'leu \)0111
atacante,
Na segunda clapa, o j().

go pouco mudOu e erat.1

ainda os Goianos que de.
minavam o jÕgo, e sõmen·

te aos 22 minutos tivem ....s

chance de marcar por :iI

t.ermêdlo de Barra Veth.1.

saivando () beQue eSQue;u�
Vorinhu em cima da linh·\.

Aos 24, Rubens centruu

rasteiro e violento. c A:I'

gria lentando rcba-ter, ::".

locou a pelota nas ma!I"IS

de Acácio marcando o :;:

gundo gOl' de Goiás.

Quando o resultado fi:11!

parecia a vitória dos r".l!:'?

ses de octés num Junca

mente em profundtdade
em Que entraram Ba':""'a

Velha e Melado este Í1�ti.
JIlO de Icrm violenta e

quase- sem ángujc com mUI

ta disposiçâo marca o te.i

to de empate que foi pm'n

Santa Catarina, um rea.r

lado muito bom.

1 rnctvtôueimentc, uvemos

Acácio cem bom trabatho

não sendo culpado dos te.t

tos que sofreu. embora ,10

gol inaugural da parUfi.'l
nem esboçasse defesa.

Alegria não atuou t-e-u

e J. Silva corri altos c bai

xos, defendendo bem, mas

entregando mal a bo;a e

satnao da área e marca-r

do multe maL

ccruca. o melhor da {l'2

resa. disposto, técrucc �

para o bem de Santa Cq',1

nna. o artilheiro da s- ....

eàc.

Orlando Discreto,

Armem e depo!!! foi t):1.'3

a frente. como ponta (',',

que,da, deixando nO:l,i;!

meia cancha ubandomd!\.

Santos Considerado Perdedor do
Segundo JÔIIO Com o PenaroJ

BUENOS AlRES, 8 (VA' d-essa atitude o árbitro de'

A Confederação Sulam". cidiu interromper a partI
ricana de Futebol decldil' ela, mas. uma vez \1a n'!

ontem Que a partida di,;IH tláriO, !-::-i amcaçado d':.'

tada na semana passaJ.'l. morte pelos dirigE'ntes tio

em Santos, pclo Santos F Sant.os.! cedendo a e3l3.

C. contra o PenaroI 'Ie pressã� rc!liniciou a parti
Montlvldêu" para a final ela.

da Taça Libertadores dr. Foi depois dc�sa hltf'ul1,

América, loi vencida valr pção que o Santos marcou

Penarol. A partida 8erh j:> mais um gol, empatando.

gada novamente no prôx! o qUE! dava a vitôr!a (lI)

mo Rábado em Buen3S' Ai clube brasileiro para o II

res no estádio do P..l'i-�I tuUo sulamerlcano
Pln't.e, O árbitro será o IUI� Os ....dirigentes do Peno rol

holandês Lechom. contudo,. impUgn,�� ('

sa��;a�t�:n:�f,u����at�: ���ul�au���:ric:n'T;��(.
por 3 a 2. quando o publico boi promlllclol'.:e hoi. pe

��:e��h�e:��;iO: á�'! ��lC v��;::a di :I:����l, ,
blf'S, lan":ltloo no campo um te�ro jO[o.
pedras � garrda,_,. Diante

�o contra os Cariocas.
Sábado [ogarún Mina, e

Goiás e somentesc Q,lal'

vencer, a situação ncar.t

embaraçosa Já que haverá

sorteio cu gol nlverage. A

gran fe torcida no campo
na noite de ontem era com

posta dc marinheiros ( �1

dados do exercito Que aqur
servem.

O árbitro fai"J:cronim)
Nunes tendo como auxu'a

res dois bandeiras da Fc

coração Carioca, e. todos
com bon etuacâo
A$ equipes Icrmnram nx-

sim:

Snntu cntannn

Acácio - Alegria
Silva - Corucn - Or!p',l
do Luizinho e T.t� ._

aio «Barra Velha) - J,

A volta no entanto ,erá

iniciada na sa\.)atina, ';0'11

a realização do enC'Jmro

entre São José e Fiorian..."

a tcr lugar no estâdio .10

Pas�o d'Areia. Por folor em Ginásio o que esló sendo construi.

.Domlngo teremos f'm' do pelo SESC _ SENAC cOntinua a ganhar novo fi_
Cn�ias do Sul o clássko sionamia. Já totalmente coberto, os operórios em

P;n.Ju, na Princesa do Sul meia centena continuam trabalhando incessantemrn_
o clássico Pelotas x tal' te pare cOlocá_lo dentro do mais curto espaço de

roupUha, enquanto que ruI. tempo, em condições de uso
.

Rainha da. Fronteira 'J

Guarani rcceberá a visita

âozinho
...... Riga - M�!tt

doo

Oorús.
Wando - "ranaxo _ S'.

dney - Darfnh« Kcj�ij
Aleixo e Cabelo. _ Ru-

1,:; Car:ito - nec- _.

A entrarta foi rranca nr

público.
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Gov. Celso Ramos Auxilia Asile Santa
Isabel: 4 tüiêlros Mensais
o governador Celso Ra- teor:

E dmoS ace.ba de

c.onceder
l:,m "Prazer comunicar acaba stu antesauxíliO mensal de 40 nu! nto.. receber hnpOl"..àncFl.

crmreiros ao A511('l de M�, quarmta mH crUZf!'lro� QU:.<'

dicidade Santa. Isabel, r.') 110 mensal concedida p-n

municípiO de La'\ulla, p:l.r� vossa execerêncta ao asuo
. Goergen

ajudar a mannteneão
.

DU- de M2ndicidade Santa 1'<1. Em 1954 55 SI RepúlJUc�
que-a entidade, beoencen bel de Laguna pt aenstbt Federal da h;emanha �:..10

te. Neste sentido. vem o I'zanas enviamos llOSg:lS�' CDU á níspnslcâc de evu

Chefe do Expcutivo Catar-, gradeclmentns vg rogando dantes pl")vcni�ntes ctos

ncnse de receber mpl'M!. Deus pe:e. vossa f2IiCidil.!::- paí-es latlnoameriCanO$ 44.

gem 'tefegráfica das êras. constante compennra (:"'4 bolsas de estudos,

Joana Mnsst. e Ivone ,B:lUl!l' celentíssíma família J',.'t Vieram estudantes de 12 corno já disse, a tandên-

gartem, rescccuvament- saudacõe, cordiais .roanm puises. ela é para o aumento dQ�

presidente e Secretária C\.) nacx Musst Pr'esldern>. Em 1957-58 o uúmr-vo bo.ses 'e tudo faremos para
Asi:o de Menrlicldade S'lJ1, Ivone Bnumgar tem � �je de boiQ[lo aumentou pa;�

ta rsncer, 'I�;ft;\i; cretãna.

�:��es.djstr',buldns por :3

Em 1961 246 estudan(('s

Prefe]o de Fpolis Agradece
Providencias na Rêde de Anua

Acolhrlldn soncttacac do

p�fcitb Wnldem:lr Viel�lI.

o áovê-nTO do Estltdo rt,�

pro'ongrtr a rêde dc .'1i!1fa

até' a ma'Cor:mel Gan:n e

caioira em Sac" dos L,

mões, Ago�, vem o sr. Cd

SCi R9!110S de recebf'r da

nutorid-afle 1ll1l>:imn do M,t·

sicípio o seguinte tele�.T.14

ma: "Agradeco sinceram-n
te pnnidencia!l . vos�êne:'l

de.terminar pmlongamf'n�,-,
rêjf' (urua nta Cd, G'H!7Q
e Caieira <.lo S3.c,� dos L:.
móes, at(nctendo minh� . ,.

lirltaçao. Cordia's SaG.d1.
cõ��, WalrIt''11ar Vieira
Pr('feito Municipal."

Câmara de Videira Enallece Gov�mo
A meta educacional clt) rrnd:)I"e� agrader.� alto 2�.

Govérnn Catal'inf'nst' pír\to público preclaro G-.:

receu pronllciament'() dc. vt'l'l19n"l'. Povo Videira '�llll

iegislativo do município d'�

Videira, cujo presidente.
Sr_ Luiz Ferlill, DÓS lem ;'f.

lêvo O "al,to espirita pilo!'
co" do sr, Ce • .;o Ramos.

O texto da mcn"agem e

o seguinte: "Câmara Ve·

"l'gu_hc, carinhn vem COl'·

duzinda �etol' edura!'iop.-:>(
potrO catarincme. Pl'Of��::;l.
res ZJna rural Para'1rr.;
i1m'!'e Governador. COd:�l

monte. Luiz Fer!ill, P!·�.�;_
dente da Câmara.

Ma:s Uma Esco�a Colidl!i�iI
Continuam aparecendo

os resultados d:! estar'!)

governamental no setor e:l

sino. N"vas- escolas que .... .10

�urg njit por toclo o 1""
.

tór:o catarinense slgnifi,
cam o aumento conside.a
ve; de possibilidades para d.

A grand::! meta tonl:'.��
uma realidade,

Recentemente,
e.<,pecializad, da Secretaria
da V:ação e Obras Publi

cal!. deu por conc!uida,> ... .;

obras do prédio escolar tle

nguas do Ch:l.pecó,
duns salas de &.ula, f;'ll

construção de a,venarin, e

dcma:s depi:l1dênc;as.

infância
lar.

..

��

)Rêde Elélrica Pira o MW1ic�io ile
Umsanga: m Orienli!rá Construção

Alem n,h
·Latinó

vror. Dr. Hermacn M

raunoamert-nnos de 20 1),,1

ses foram contemplado"
No semestre do inverne

1'161 estudcrnm nas un «cr

stdades da xtcmnuna �l�

estucnntos la!in'Jam.�rh��e

nos.. Mais de mil qU:l:''''

,246 estudantes ;a'in"n'1'lcr�

canos, fizeram os �eus t,·;j�1

dos beneficiadO,> por uma

bolsa de "Serv(ço de In·... '.

câmb'o Academlco' dc.

B01nn.

O desenvolvlmf'llLo UL',':1

tua do deste Inten:ám"'o

com a Amêrlra Latlúll ;).)

de ser ava!lrtado, .�e o e'''1

pararmos com o loLal ;\:·s

bo��as aumentou 5.5 v'!1,''i.

que era de 1.500 prtl':t o

mundo inteiro

Em prime'ro lu�ar '"! 1';

paí�e� contemplado:; a!):1-rl',

ce.

O Bra�'l cc.m?9 Df

Igualmente, aumento su'.:o�'.
tanclal.
No ano· de 1961, o Ser

vice de jrrtercámbio Al'ed;"

mico financiou a prescnen
de 66 ctenueeae tatrnc 30m r: ,

rtcanós na Alemanha. -pr,'
vententes de 11 pises,

animar as nossas autcrJdn,

eles nease aenüd-
o que' nos preocupa, süc

oo:s probl-emas:
1) O processo de esco!l',l

Z� eventuais- atívldade-t

poiiLicas- cesses estud:\)l,te�
na Alemanha'
Quanto no pr·m�il'o_item.

estnm:l! observando as :,,j

vidades de estudantes Pi;

querdi.stas, que pretencem

A localidade: de São Pe

dr", no tllcrn!cipio de U�lF'

smga. :'lerá benl'fichd1.
com uma rêde de dj"tl'.·

buiç{lo de energia e:et"l':iI,

Nesse sentido. o GOVCrf''->
de Santa Catarin", flrmo:l

convcnlo com a Coopent:

porc;�n:::u
uma esfada d" .'�turlo (t,> 1

va dt' Elelrificacã<> R"l'"?; ahn. 1':1' � pai�"s ia�inrJ

São Pedro. de Re."pon_,(;.i;., amC'riClnos dirercnl::,'\

]idade Ltda. maioria deles sâo C:':'ln"-

A orientaçã:J dos tr.;!o:1. mi�t:l�, arquitetos c alffurs

,h:l., esta!'á a cargo Ca Co representant2s das cl('r�

mi,.;são de Energia Elt\,;· das n'"!tural�.
cu que fj�calj7:nrã a ::Ir.', Quanto ao !nlerrnm'l')

raçâo e m_"_,"_te_n_"_". d_,,_,_"_,,_'_e,,_,':!_,,_,. hOu·/�__ •

sas se'luem o Ch:�r cor"

36:' O Mtr.lco c�r'"! ::'2 e a

ArgenCna com 28 bo"J.'.

Sei bem. que a;:,1'; 1 e

multo poue=>. Ent�et:lnL",

desde 1953 o tatal !IH

bol�as allm:nou 55 vtoz,,;,

e a ten�lência t para rn:li:>!'

aumento ainda.
D',� 246 c ludante'> bn::ú;'

tas 83 estudam ma.t;lrl'l'3

técn-el't'l. 57 fil010fia �)r:a

iogia e lf'tras, 45 ID"'!ir':la,
36 ciênrif'� naturais, ]!) ltp

tee3a2:r'('llltura
De outro 1'11,10, 6". Cil',!l

drtlltes alem:1p� foram I),',

do

U�i,') h"!�:\

A'�arl""I'1

FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES
.CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A S I L

I��
RECEITA TRIBUTÁRI ARRECA1JADA

EM 1960·,.,

o

7529044000.00
..

I 146 276 000.00
. 926699000.00
903 O 66 000 00
781210000.00
431 300000,00
339870000.00
27 1950000.00

• 245 640 000.00
141044OO0.0C
I 36.249.000.00
I I 1479000.00
I 02 7 I 6000.00
'(I 185000.00
63740000.00
62.649000.00
56300000,00
51.698.00000
40607000.00
16330.000.00

MUNicIPE:
AJUDA A COIA8ATE�S au, ,JICNEGAM

� IMPOSTOS:

SEM MAIOR R.EOEITA NJ40 TEJIÁS MELHORES SERVIÇOS.•

-

Foi - Com a esclamação (le
deterlll'naclo pelo ministra Hell HiL1C!', Lincoln Hok,
da justiça. !l expcdlçã.") dr.' wei, chefe do partido na.

p::-rtaria que estabc;c::(! a zistn norte amel'ican",

biu ao avião que o c:mr:l.!lz
a Bostem.. O lideI' naz(>ta
havia sido .:onduzido para

o aeroporto C:lm escolta u

licial, precaução fundau:1.
no temo!' (JUS despertou a

am?aça an'ónima de ser!a

colocada uma bomba no

aparelho em qU? HOk"':'1

v'a,ia. O ;ider nazista 2"t1.

du,l_dense fõra a L-)ndr "j

participar de conLmço's

organizadas por extem .,,-

tas.

influenciar e organizar (IS

meios estudanus laLil!I,'·

amertcanos. na Alemanha
no sentido da política nê
Moscou. abusando da nos,
pltaitdade alemã.

Assim, uma. convencao
de estudantes Iarínomncri.

canos, reenauda em ríu., de

1001 na Afemnnhn. pen,�;
te n ohorvnçâo. que exrs

tem ligaçõe� trnnsversnts

muno interessantes enue
os orgunlzndcres do. ccnve r �

cão e grupos de estuoenr-s

esquerdistas alemães, livra

rtes c eduoms de eunu

mtc.ramcute ccmumste ê

grupus estudantis dn Fd:'ll

ça. Inglnterra. e Suiiisa.
Parpce. que entl'e os b:>J·

sistas privlle:'iados peio g".
venlo alem;�, n':"o ha [<d::!))

BRASILIA. O {OEI

censllra (�<>s programas d"
caráter politico, nas e,�ta·
ções de rlÍdio e televisao, A

portaria se baseia. em je
creta baixado pelo �1L·e.;,·
dente Jãnio Quadros.

FORTAL,",SA, 9 (OE) -

Segue hoje para Brasll'a

o Gal. Luiz Augustu SlIv'll
ra comandante da 7,0 R,"

gião Militar sediada Cé1

Forta:eza, Vai p:1l'ticipar de
um banquctc que o pl"'iÍ
dente João Goulart ofer.'
cerá aos davas g'enel'ais (tu

Exército.

RIO. 9 {OEI - A partir
de hoje os c'amlnhões ãa
CCPL que distribuem Iene
aos varej IsLas. serão aco"",

panhados pelos tlsca1s 'ia
CQFAP. A medida visa evi
tar quc o pr"duto seja j�s
viado de seu dcsLino pura
a venda. dil'eta ao p (

WASHINGTON,

•

americanos
Ias deste programa de PQ�
litlzar os meios eatudauria

iaunoamertcenos. na ..ue

manha.

Nada temos contra um

estudo serro de problerr.:\�
pouucos pelos estudante

tannoamertcanos. Muft" ac

contrártc: desejamos e r,-,

peramo-, que o maior nú

mero uossívct desses �st'l

dantes aproveite a sua r-s

tnda na Alemanha, I2JIfI.
experiência "S prootemas
experiência o p:'-oblem:n
o-nucos mundiais, para

que a Alemanha, pais LCi.'.

ncmícamente e seetarm -ute

recrganlaadc e centro da"

at('nções p::lit.lcas mUndl'li�,
esta lhes proporcionando ,'s

melhores pOSl!ibi:idade'.
Não tememos to::lavia.,

-�_.

S, PAULO, 9 (OEl - a

desembagador Ciro Cintra

governador em ex,erclCio,
presidiu hoje, a solemda,1e

de asSllnatura de convenlo

entre a secretaria da a�ri.
cultura a Acharpe e ps!;l
ial. O convênio, visa o ;lO,

voamento dos reservatori"s

dessas empresas com pei·
xcs de variadas espêcies,

9 COe)

ARGEL. 9 (OE) - O e" �r

cicio provisór:io da Argelia
anunciou hoje severas :n �

didas que pedem impedir
a muitos europeus de ·10-

.

lar llaS próximas eeliçocs
para o primeiro parla
mento da Argclia inde]lf'.lo
dente, Segundo nota 1l1!e

espedida. o -eUOpf'U semen

te pOdera votar se e�tlv<!r

residindo na Arg{olla ná

mais de 10 anos.

na Alemanha

SÃO PAULO
RECIFE
BE LO .HORI ZONTE·
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITERcJI

C ITlRA
BEL·
FORTA -ZA
VITORIA
MACE lO·

• ;
ARACAJU

�-��gJf\L PESSOA .,t?
GQ NIA .

,

.

O LUIZ
c.rIAUS
·,.ORIANOPOLlS

-

.

\

I

APENAS DUAS CAPiTAIS TÊM 'ARRF.�AÇA
FLORIIlNOPOLl5 IE:RESINA E. C U I�r�

L,�_}' f'
DE SUAS COMPRAS! ... E CONCORtA AH

- SOKTf� EM �UNIfO E PflEMBRO

�,SEU TALÃO�ALE 1 MllHÀO� I
ULTIMAS NOTICiaS

S. PAULO,9 (OEI ....:. As

10 horas e 30 minutos da

manhã de hOje o seCl'e·,�

rio g'Cl'al da ONU sr. U

THANT, visHou o:; Campos

eatudantea reunoemc

verstdede na América L'l

quem aterrorizados p ):.

uma minoria �uerdl:':"_:-:'
te. como em multas -rn ,

vcrsmades na Arnrlca I,::

tina quer tazer politica em

vez 'de permitir o �1:Id�

sereno e oojeuvc d08 pr1

bl�m:l_q ccuncoe. numa 9�1.

tuda de re-pettc à hOJpttit..
lidada germâníca.

SEJA�S NACIOlALISTAS
Sejamos nocioneltstcs, mos não xenófobos, poi�

do norte 00 sul somos o roço mais caldeada da ,�
Sejornos nacionalistas livrando-nos, pelo trabalho. ft
exctcrocõo do capit.:.lismo apátrida. Seiarrros naclO.
ncustos, pelo exc.clcio da democracia, livran�'
• chibato moscovita. Sejamos noctonoüstos. esco ..

lbendc homens de governo que saibam qovernar sem

apêl:> o mt'dioos de exceccôo. Sejamos nocionalitfbf

explcrcncc nós mesmos os nossos rique:zas.
Mas, sejamos nocíonofistos sobretudo em varrer

fá a o moita de demagagos, de oportunistas, de car

rutos de extremistas porque êsses é que nos desrto_

cicnolizum. (Actão Democrótico PlIpulor).

-- ----_ -_._-__ -�

.'1

J

Elísios. palestrando cord�5.)

mente com o goyernador
em eexrcic!o desembal'Vfl.
dor Ciro Cintrn Uthan;..

ea acompanhado pelos 3L

nhores Ernani Tava:('s
Dessa, sub secretario �ara

Informações publtclls d:t

ONU, Marciel Tamajo, :1,

retar do Centro de In!ol'

mações daquele organismi)
no Rio de Janejro, mln!�

tros Herhminio Guerreir,) P

Carvalho Silos do Itama:t

ti, e Neil Brenn. assitel!t.e
da ONU no Rio de Jane! _

�

soda cáustica
i
i

�
I

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

fABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ELETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
Soco, ml.ltl,folhol (Pape! e Plóslico) dlt 50 quilol

Embalagem Doméstica:
Cnixo, de papelôo com 24 POCOIE.' pl6tticoI dlt 1 1/2 Ib

Representantes poro os .......
Ellados de Santo Catarina It Paron6
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Presentes autorlda es, a. dos poderes publicas cerno agradecendo as paJávra."
migos e funcionários, roa.

nacu-se, dia 8, as 16 horas.
no gabinete do dlreto�, n

solen1dade de transmissão

do cargo da direção da Im,

prensa Oficial do Estado.
Falando -na oportunidac>�,

o sr. Orivaldo Lisboa, que
deixava aquela função, co.

meécu por agradecer a co

laboração que sempre -.:n.

centrava por parte de tcdoa
em especiai do runcíonaus ,

mo. Deu, a seguir, em bre
ves palavras, uma idéia dos

problemas da ímprensa,
das condições do runcro,
namento e da precariedade
das Instalações, sallentan.
do a necesidade, cada vez

mais premente, de se en

contrar uma solução capqz
de atender aos rectemoa,

cada vez maícces, não s6

:fU Thant afirma: Brasil' tem con ...

:

tribuido dec;:ididaménte para
o progresso dc;Jl ONU

Ranleri MazzUli, presiden
tE'S do Senado e da Cama-

no aeroporto militar, às 12

horas, em companhia do
Chanceler Afonso Arinos,
do MInistro Geraldo Car

valho Silos, chefe da mis

são brasileira na ONU, e do
Sr. Hernane Tavares. de eá,
Sub-secretário pa-a Infor

mações. da Organização das
Nações Unidas, t') outras

autoncac'es.

CidO de que o Govêrno bra

sUeiro, expresando o pro
fundo sentimento nacional,
está disposto a empenhar
se sem vacíacâo pela W

bertação dos povos de. tôda
e qualquer. forma de

opressão política ou econô

mica, e há de atuar, nas

"'Este.Ja V. E: �

conven-) �:laç�:Se In�;'�::l��%S, P:�
.'" mundo as liberdades demo-

�' Crédito EspcciE�: Cumprir Lei de 1916 ��ãt;,:,�� 'd!':'�: x: v�:
;; FoI sancionada pelo coe- desde a criação da. Emprê. sorte dos governos".

• �. t& do Executivo Estadual a se. de Luz e Fôrça Fiaria.

1. lei que autoriza a abertu, nópolls S. A.
...
U de crédito especial até Com tais recursos, o Estado

,:�M.jQ.ttlilhôes de cTuzeiros, pe. dá a cobertura nnanceira

?i-!f," fi. atender as despesas da para que se iluminem no�

i�,f'ii lê� 'no 1.114, de 1 de setem- vaa vias públicas, nesta"

\1{ b;ro' de 1916, descumpriJa. capital.

'j � � BRAStLIA. _9 (V. A.) _ O

&ecret.ár1o Geral da ONU.
b Thant, almoçou ontem,
.no Palácio da Alvorada.
ecm o Presidente João

;bôulart, presentes os Mi
bistros de Estados que es-

:lavam em Brasilla, o Pre

:tfil1to Sette Câmara, os Srs.

f.,.�ro de Moura Andra('le,

ta, respectivamente, c au

xiliares d oPresidente. seu-

dando o visitante, o Sr.
João Goulart, depois de
roceüeer a posição do Bra·
sll na Organização das Na

ções Unidas, dtase:

Após almoçar com o Pre

sidente João Goulart, no

Alvorada, U Thant percor

reu Brasília, seguindo pa

ra S. Paulo, às 16h 10m, no
"Vlscount" presidencial.
SAQ PAULO, - O aecre

tário-geral da ONU, U

Thant, chegou a esta Ca

pital às 19 horas, sendo re

cebido pelo Governador em

exercido e altas autorida

des. Fêz râplda saudação à

imprensa e jantou no ho

tel. As 21 horas. na Facul

dade de Direito da Univer

sidade de São Paulo, pro·
nunclou conferência na

qual abordou a situação
mundial e os trabalhOS re�·
lIzados . pela Organização
das 'Nações Up,idas.

sino, ao ensêjo do Dia do

Colono, assinalarão a sua

passag-em através de C')o

memorações -escolar-es, d!ls

quais participem.as rc�.

pectlvas comunidades, res.

saltando o valor da sua

contribuição para o pr,,"
g'resso e engrandecimento
nacionais.

Escola Isolada
!>entro de sua meta de

ampliar a rêde escolar ue

Santa Catarina. o go\·cr·
nadar Celso Ramos crIOU,
uma escola isolada na 10.
calldade de R!o Inda�aJ
dIstrito e município de

Rraço do Norte.

de particulares que prece,

ram os trabalhos da rm,

prensa. Terminou fazendo ')

elogio do jornalista canos

Alberto Silveira Lenaí, cuja
capacidade de trabalho e

dedicação à causa púbJ.:C'l.
em se conhece.

O jornal1sta Silveira LeJ:;.-\
zi, que até o momento vi.
nha exercendo o cargo de

ortctat de gabinete do Se.

cretãnc do Interior e Jus

tia, Que foi nomeado pa .

ra o -novc cargo em ato

publicado no dia 7, começa
por agradecer a ccnnencc

nêle depositada, quer pela
dr. Acácio Garibaldl S.

Thiago, Presidente do Díre ,

tório Regional do PTS, que

Indicou seu nome para a..

quelas funções, quer do GJ.

vernador Celso Ramos e do

vice governador Doutei de

Andrade, que acolheram

aquela sugestão. Prossegue

êle dirigidas pejo ex-diretor
Orivaldo Lisboa Diz que
MO desconhece as dtnên
eras das ínstaiações da

10E, como também lifLbC
muito bem da ôtlma qua,
Hdade do material huma,no
com que poderá conter. De

clarando não ser homem

de prometer, afirma que

procurará fazer um ira,

balho honesto, sincero e

andíscrtmlnado, no senttrto

de prestar bons serviços a

administração pública.

Anotamos, entre os pré

sentes, o dr. Raul Seriar

ter. sub chefe da Casa Cio

vil, o dr. Acácia Garjbaldl,
Santiago, o Padre jOirctor
do Abrigo de Mcnores, re,

presqntantes de diversas

secretarias de Estada, tio

sindicato dos .rornanstas

Profissionais, além do fun
cionalismo da IOE.

100 ruas em 100
dias - Nove dias
9 ruas:i1uminadas

cumprida à risca a pro

messa feita aos seus consu

midores de iluminar 100

'ruas da Capital do Estado

em 100 dias.

Assim é que, como se

constata pelas fotos que

lIustram esta página, esta

semana foi inaugurada ilu

minação publica nas se·

gulntes ruas do Estreito:
2a feira - Rua São José;
3a feira - Rua Tljucas;
4a feira - Av. Santa Ca-

tarina (Balneário);
5a feira - Rua Tolenti_

no de Carvalho.

No segundo flagrante., co

lhido quando da inaugura_
ção de iluminação publica
na Rua Tijucas, aparece o

Sr. Egídio Amorim - pes
soa de destaque em nossos

metias socIais, que compare_
ceu à inauguração a convi·

te d:) Diretor·Presidente da

ELFFA (o Sr. Egidio ê um

rius mais allLigos [iimllH'll'
.�I'.� rp:;iOPlücs no EstrritoJ.

governamental, sôbre os po.
quais se movimentarão os

demais centros de serviços
votados à execução do

PLAMEG. "Voltado sobre·
tudo para o homem do

campo", como ainda hã

pouco o afirmou o Gover

nador, o Banco de. Desen

volvimento do Estado é \ do Executivo catarinense o

agora uma realidade ver- têrmo d·e contrato -entre

dadeiramente auspiciosa, o Govêrno do Estado e a

como garantia de êxito Congregação das Irmàz;"

dum esquema 'de Govérno nhas da Imaculada Cór,c",j·

que transforma profunda- ção. para prestação de

mente o velho panorama serviços de enfermagem na
•

da economia catarlnense Maternidade "Marle� K

Um Grupo de Trabaihu para dar-lhe vitalidade e Bornhausen", da cidad::! de

deverá estudar o aproveita. dinamismo, tal como o me- ItajaL
mento da área dOl\da pelO
Mlni'''io da Via,ão

"

(" "O E t d II
:;':�a ::b���:da dde:m;:: 5 a o

Grupo de

Trabalho

ro Santa Catarina, paUl

construção de edifícios pu.
blicos federais, estaduai.;: e

municipais que compõem o

Centro Cívico local. O O.T.
fará os estudos, de fOl'ma

a equacionar a solucão

urbanística, redist.ribuj�d,')
a área aos diversos lm'1-

ssados, a fim de que cada,

qual possam desde wWo),
utilizar a que lhe fõr des
tinada. O governador CcL
so Ramos designou o Se
cretário Executivo do' Pla.
meg, engenheiro Annes

Gualberto,

como:ae
�ovr.

denador. Este. cons.
tltuir o ref,r1d1 o 4l-e

�:a�:��ia u;; ��:ei:�;�
Catarina. O azo PJl�:rNl
apesentacáo de re,atóri,j c

rlr 30rlias,

cerrou-se ontem.

Em resposta, U Thant
disse que o .F.rasil tem con

tribuldo decididamente pa
ra o prógr esso naquela or

ganização, saldando pon
tualmente seus compromiS
sos, o que lhe permite fi

gurar como um dos verda-

,LAUDANUI' PRÓ NatAL DA (RlAIlfA �:��;, ����::"�::'In���
UI'Ir', l1R "" se à Conferência do Desar-

1t!�aBRE PATRO(h�I)A VElA EXMA. ���::� i�:�:' qu:. a�.,::�
;.'." SRA. DONA tlJnH GAMA IlAMUS ::lr:g����dti�mO �Oe�!���li:l�

�\}; '; Sob O aHo {i.a�rocínio da Exma. Sra�"� :����õe�osnucf::;::mas de

��:t�ith Gama I\.J.U10S e com 'valiosa"cola�ra- � U Thant desembarcou

_: :�e�ev::s::o���::�oi::i�a �o�:,,!:;.� �Anotarões Parlamentares VIII; I'i§ NATAL DA CRIANÇA POBRE. .1 �
,

'
,"

,

i>
� As di C'

- .. d _ )' ,TltO Carva/.ho ela viva, cnmmahsta co-

t .: '-/ versas Offilssoes organiZa as, es
.: O homem caçado como nhecldo no fã_ro da Guana-

�. l.angariando donativos concentrando seu 'I assassino do I�elegado Im� b�ra e do �st�do do Rio.
I

:,' fE,'"
h S' d d L

....

B '1'

dA,'
parato era Pernambuca- nao

se,
sentia a vontade, ao

.. ...;.�
O na e e a egJao rasl ella e s· no':, pistoleiro nordestino, cUfDprlr a tarefa de que o

,

"ncia, onde outros grupos separam, cla�. j·úb).l::.to, bem nutrido, com incumbiram. Antes, em I?a-
.

:3m e empacotam os brindes ofertados pc.' �:lr: 1�:ns��S�uedeseT:����� �e::r�e���oh:��et;;:e�!�
�I' bondosos corações' i Levado para Niteroi, sô assassinatos, m� em l.egi_

, '. • ..."
� não teve sumiço porque o Uma defesa . .E ele, Getulio,

'.,0 ApoIando a nobre IniCIativa, este JornaJ escándalo seria maior. Dias era muito grato ao colega

��fagça seu apêlo às Famílias catarinenses_ no depois, surgiu na' Câmara, por tê-lo conservado vivo.

"ibti-'d
d' h'b

. - 'L'S' de dorl:io nu, a mando do (Cont. na 5.a pág.)
,

.'
O e enVIarem sua CO�lI'l lllçao a }\, seu chefe, indo à sala de

fim de qqe também as criancinhas menos
\ !�!�:�Sj�rn��rt:s �u�e��� O Dia dolI'Orecidas pela sorte desfru�em lum pou�O' f tados, o que vimos: sevI-

� .e alegria na magna data da Cristandade. ��:�:�'�:ro::;�:�en���g:: Colono
celso�"�

. Roupas e brinquedos, I novos ou já usa· equimoses pelo corpo, mar-
O gov.ernador RI'!.

vem deparando nos ultimas
·

tJos, mas ainda aproveitáveis, serão recebidos cas de pancadas, atingindo :osS:ba:;o: �e::::e:-spo:; dias, a administragão da

�m O maior prazer, pois irão proporcionar �� ��t�o�r!n';O��cia s��:��� "Dia do Colonj' no Estado ��F!��,e:â:s:��opo:�:��
fS po?rezinhos � mesma aTegria que vo.�ê, �e;�:efôsm��if�:::�:� u:� �: �:�;a r�::��naao �e;�: sacrificlos para que seja

·

FO leitor podera dar aos seus queridos fi- ranJou outro "Pernambu- to 'n. 29, de 18 de julhO de

tJãos. co", que prendeu, para des- 1935.

· ),� O carro do "Seu Talão Vale Um Milhão" PI��:e:�'Getulio Mou�a jU��:t�'e aca�a:aa��, 25se�=
.,Ítercorrerá as ruas da Cidade com estLLrl�te� explicar o fato, da trlbuna, de ponto facultativo nas re.

;'� irão coletar donativos para a referida �:m��f:�:e.dOESi!U:;;ei::� ��ti��;�õ:sUb��C:c:�t:!�:�
Campanha· que causou foi penosa. de colonizaçáo.

Porque Getulio, inteligên- Os estabe5.eclmento de (;(1

Fim doRacionamenlo: Energia Elétrica
Foi consequência de um de Florlan6pOlts, como ou.

acidente na Usina de ca- tras 'OOnas, toi abastecido

pivarí o ractonemeneo da pela Usina Diesel de Bmer ,

energia elétrica na Capital gêncta, da Elfta, cuja preo

catarinense. A carência 00 cupacâo malar foi a de pos
fornecimento a .s'tcnenopo. stbütear energia erétrrca ds

!is começou domingo e en, atividades fundamentais
ida metrôpoie berrtga.ver,

.

Na emergência, o centre de.

O .. �

que ee para]
que serve o Banco

do Estado
Está em pleno tuncuma

menta o Banco de Desen

volvimento do Estado. ln-'

tegrado no Plano de Metas

do Govêrno Celso Ramos, o

Banco do Estado se destina
a financiar o agricuLtor, o

industrial, o comerciante e

todos os empreendimentos
que visem à prosperidade

catarinens�
Sabido que o problema

do crédito indispensável à

expansão da iniciativa pri
vada era dos mais respon

sáveis pelo atraso da nossa

atividade rural, compteen

de-se que uma das merotres

preocupações do atual Go

verno do Estado tenha sido

rece a extraordinária capa·
cidade ae t(aàalho Q em

preen�)mento de .ncssc

gente.
A própria "dinâmica da

vida rural", como o assina·

lou, em dj�curso recente o

Governador Celso Ramos.
propwiada pela tvncuma
menta do Banco valerá co

mo bastante compensação
financeira ao estabeleci

mento, que não tem lu

cros direitos, mas apenas
os espera por efeito da ex

panLão econõmica que vai

proporcionar, aplicando na

"redução do ônus que in

cide sôbre as operações d�

cr:édito" tudo o que lhe

cou�er em lucros.
na direção duma assistên

cia,financeira a tôdas as Cumpre lemorar que, por'

emprêsas e organizações ocasião de ser .la'nçada a

particulares, cujo êxito,' co- sua candidatura ao cargo

limando o desenvolvimento que hoje tão operosamente
econômico geral, esteia a e tão honradamente exerce,

depender de auxilio coa- o sr. Celso Ramos acentua

ereto. O Governador Celso, va, entre os itens de sua

Ramos au..�cultou, como o' plataforma, a necessidade

[éz com tôdas as demaif de um Banco de Investi

deficiências dos fatores da mentos, que lhe parecia "a

economia catarinense, tam espinha dorsal de todo o

bém essa legitima aspira· conjunto de sua programa

ção 'dos homens de inicia- ção". ,E assim completava o

tiva que se debatiam con- seu pensamento: "Vencer

tra as dificuldades do cré- a inêrcia em que nos en

dito para maior impulso contramos peta caréncia

dos empreendimentos a total de investimentos voo

�;:rtol�ha.;�;-�en::: _�m%:n�:l�=: b!����_
vimento do Estado, operan- mico vai exigir a presença

do dentro do esquema que de uma entidade de feitio

:���;dad��e1��e:rd:!.uel;:' nõvo.: de característiCas

nanceira, ao encontro do precisas e de 1�cursos avul-

,
espirito ·reali.eador que é tados�' . .t5S� entid'ade ideal,

uma das mais acentuadas que .e hoje uma conc�eta

�,. leiç�es :,� �o�ie�,ade ru,
ra[ ::a,'::::' é�'O:i'��;::::;:�;

. em a�. � :

a arma.
!: ; de B�O de Investimentos.

�:O!�JJ�;.J;s:��t��� � ·�'tt��· E�:�cfoese;,v:��:
menta, que estarei presen- ésse i�trume7lto de pr,!"
te em cada um dos mU1li- pulsão 'de fôrças da econo

cípios, experimentará a di·
'
mia catarinense e especial

nâmica influéncia dêsse mente das que consolida
estabelecimento de crédito, Tão a grandeza da nossa

que constitui os fundamen- sociedade rural, pela assis

tos de todo o programa tência ao homem do cam-

Serviços de
Enfermagem
Foi aprovado peio Chefe

agora
pelo Correio'
Vinha se ressentindo de eficiência, no'

últimos meses, a entrega de jornais aos assi·
nantes da Capital.

'

O problema enfrentado pela gerência do

jornal aumentava de gravidade com a dificul
dade de conseguir um entregador a altura.
Na esperança de sanar o grave problema, a

Direção do "Mais Antigo" deliberou proce
der a entrega através do Departamento dos
Correios e Telégrafos, cujo serviço de entre

.. ultimamente, tem se mostrado sobremo
1i{ira eficiente.

Assim, a partir desta data ,o assinante
local terá. diáriamente, O ESTADO, atra,'és
rIo pepal·tfllnento dos CoItciúS e Tdégl'ilfus •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


