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Pedido DelegaçãodePoderes entregue ontem
BRASíLIA, 10 (urgente) messas de Iuorus: 'produção

- "O ESTADO" - O "êre- mineral; monopollo estatal
míer: Brochado da Rocha da produção e exportação
compareceu à Câmara. Fe- de minerais atomtcos: e

dera! acompanhada 'do Dr. mais as seguintes provl
IvO D'Aquino, Secretário ciências: autorizando o ase
Geral do Conselho de MI- cutlvo a introduzir altera
nistros, entregando, na ções no Cõdigo de Preces
oportunidade, ao Presiden, so Clvll na parte referente
te da Casa os 22 projetos <:0 mandado de seguran
que compõem o pedido de rança; a reestruturação
delegação de poderes. do Departamento Federál
Os projetos. abrangem: o de Segurança Pública; a

abastecimento; a expansão criação de dois cargos de
da produção agrteola: me- Ministros Sem Pasta; re

dldas de revisão agrária, forma tributária; medidas
autorizando o Governo a monetárias e cambiais, au

criar o orgão executor da torízando o Executivo a

j.ouuca de reforma agrá- legislar sobre o controle

ria, dispondo sobre a desa- monetário e estabetecunen
prcprtaçâo por interesse Los de credito; organização
social, arrendamentos ru- do mercado interno e de
raís e estatutos do trace- Capitais e levan�amento de
lhador rural; repressão ao recursos Internos para o

abuso do poder economico; desenvolvimento nacional;
repressão ao processo es- regulamentação do direito

paliativo; controle das re- de greve.

Dirigentes das Classes Produtoras
Contra o Registro do PC

BRASILIA, 10 (O ESTA· Partido Comunista, duran.

DO) - Dirigentes das elas te o breve período em que

Eletrificacão Rural setor da
t

.

Meta de Energia Elétrica
o Govêrno do Estado, neírísrno sob a forma de do grande a movimentação de energia elétrica, dando

francamente empenhado cooperativismo, ranuüca- pna:l�a�i�:�sodo ��g;����rso ���a ;re��:.tência do 'órgão

�: e�:��:r��::ri:: :!s�:� :�õ:sgor:eo�:�:ôo;�;:: r:� Melro, Presidente da Co- Ainda ontem, o Presj
ta Catarina, através do Estado, que nos seus mais :�:�ãO p�:al��oergi: �::�r:�� �:�!� �� ;�:ieit�e��sBO�
�\��c:ç��i���:�e��c��o :��� �n���:s�:����osp��;;eç:: que vem dando às grandes Retiro a importância de

oovêmc Celso Ramos, está novo comportamento socío- obras que fazem parte do um milhão de .cruzeíros,
cada vez mais, dínarmzan- econômico. :�:��t:eq::e�rifd:ç�iít��� �:ra �i�������i�o d�ai���I�
��r�l.s���� d;rl���.�;;:ca��� Para um oovémo que se energética estabelecida pe- cidade, fez entrega de um

.recto é dotar dos benefí- distingue, sobretudo pelos lo Governador Celso Ra- cheque de CrS 510.966,70

cios da eletricidJ.de a pe- seus esfor(jos em recuperar � mos, tem envidado todos {quinhentos e desenove

querias localidades, vilas e a economia catarinense e os esforços para a forma- mil, novecentos e sessenta

cidades de pouca expi-es- estabelecer novas e mais eâo de novas eooperatívas (cont. na 7." pág.)

são demográfica, que re- amplas condições sociais, a

sultará na fixação do ho- eletrificação rural repre
senta indispensável setor,
pois com eja o Oovêrno es

tá cuidando especialmente
do bem-estar de uma im

portante parcela da popu
tacão do Estado, respon

sáveq pela manutenção e

desenvolvimento da nossa

agricultura.
Sôbre este setor tem si-

ses produtoras enviara.a
memorial ao tribunal su

a boa fé dos nossos gover

nos she permitiu a aber ta

pregação da desordem, da

subversão social pu.itica e,
econômica e do ôdlo entre

..

as jCh,s);es, comprovando
por atos inequívocos o pro

pósíto de destruir a demo

cracia bra'sfjeí ra.

pedal' eseitoral s:lJjcltando a

denegação do pedido de
registro do Partido C01nu·
ntsea Brasileiro. Afirma o

pedido que ainda está na

memória de todos Os �Ót,..,-;i
leiros a reação nefasta do

BUE,!40S AYRES OCUPADA
Fo\·ças blindadas perten,

centes a unidades sediados

no Campo de Mayo come

curam a deslocar se e ocu

param o Ministério da

Guerra.

A situação é tensa e de

r-urna gravidade.

BUENOS AIRES, 10 rur.

gente) � "O ESTADO·' �

Tropas ocupam as ruas

deste Capi�al, cncuíando os

mais desencontrados rumo

res . sobre a eclosão de um

tevanee annaco no país.

Ultimas NoticiasLançados ao

Espaço
Suny. 10 (OE)

mem à terra, incentivan
do nossa população rural a

·um melhor comportamento
social e permitindo a trens
formação da infra-estrutu
ra econômica, com a for

mação de novos e impor
tantes centros de consu-

BASE HORTH, CaE!ó" onda de ca.or foi provo ..a

ute _ Obteve êxito o ian da por uma invasão de ar

çamento ao espaço de um quente do deserto Iraquia ,

globo gigantesco com eap -no.

suie contendo macaco, te- GENEBRA - O fim dcs-

cldos vivos e aparelhos pa ta semana será dedicado a

ra registrar reação do unt consulta entre os técnicos

mal e emitir as radiações nucleares norte amanc.,

da atmosrére. Duas hera-i nos, ecvtéucos e Os delega,

apôs o seu iançamento. o dos neutros,

:��er:h�eh;�a��can!ae��o:' HELSINKI IFiniârldial

catcuíandqse que tiVfÕ2S?
- Duas crianças nasoeran

perc�rid() uma dlstàncra deformadas, depois de suas

de 3 mil quilometras tem.'.') respectivas mães terem to

mado durante a eravrees,
o tranquillsante TAULJIJO
MIDA. A notícia foi div:l1.
.gada hoje pela imprl;'Q,ia
(te Helslriki.

'

- Cah

fórnia) _ Dois macacos c

quatro coemc, foram 1a11

cartos ontem ao espaço a

bordo de um a.eco. Es;:'l.

foi a terceira de uma �é·

ne de quatro expenênctas
destinadas a investigar GS

efeitos das radiaçõf;s ccs

m.cas sobre os futuros \ ta.

jantes· do espaço.

Iniciada no Sul com pio-

Bahia Recebe Empréstimo
incrementar a preparaçàc
de projetos de interesse

para o desenvotvtmento in

dustrial e agricola do es

tado. .Hoj e deverá ser assi

SALVADOR, 10 (DEl
'Foi assinado um contrato

em Salv':-dor de emprésti
mo d � :349 mil dólares, eu.

,Paraná Em
(ondições de

�::o'J���<"Ansteur
ledo o Pais

permanecido exposto
radiações, durante umas

tre o Banco ratemectcnaz nado outro acô rdo destina- 54 horas. A -recuperacào
de Dennf'tllvkmento � a oCP_ de-c-a ccmpaehia hidra eté .• 9..a çápsula, está. 'prevish
missão·..pe pteneíemeuee trtca S. Francisco, na .m- para amanhã.
econômico do Estado. O portãncia de 15 munões de
empréstimo se destin1. a. dólares. LONGBEACH rcattror-

RIO. _ O Paraná se ur-hn

e:11 condições de abastecer

de alimentos o Brasil in

terro. Isto foi u que rever-c

o governador daqueie Es·

tado sr. Ney Braga nU!li'l

entr�vista com o ministro
da ag·ricuitura. Disse o �,,_

níaj - comecem hoje ms

ta cidade as resuvídaoes
do concurso que elegerá
sta 18 próximo a Miss Inter
»-v-tonat. A vencedora re

ceberã um prêmio de 10

�i1 dólares. Entre as .::an.
á datas a Miss Beieza In·

ternacioni'l. flgufa a l"ep�·�
sentante braslll�ira JuliE,ta
Straus!'.. miss São Paull, e

segunda colocada no C:.Ill.
curso de Miss Brasil.

EmVigor, a Partir de Hoje o Alimento
BUENOS AIRES - os

chefes militares argentinos,
vão reunir se ainda hoje
para a nomeação do novo

secretário de estado para

a pasta da guerra. Segulll:la
info� mes de B. Aires, nio

há grande unidade de opa

.J.. çãQ ent�·e os altcs

chétes do exército Arge!'�i·
no. na escolha do nome

que substituirá o Gal. Bap
t:sta Lassa, que teve Q'l€

renunciar, par insistêt"!cia

dos comandantes das gUé"lr

nas Passagens de Cn;bus
A partir' de hoje dia tl, sas concessionárias e o Sm·

as passagens dos õnlb'ls dicato dos Condutores de
Que servem a Capital, 50- Veicuios, ficou assentada

vernador Braga que a pa�� frerão nova majoração, ;:on acolher a tabela baixada
til' de fins deste ano o Pa· forme recente DECRETO pela Prefeitura Municioal
raná se achará em COI!d:- baixado pelo Prefeito Mu.. de Florianópolis, cujo teor
çôe§ p�ra enfrentar o pie niclpal de Florlanôpolis. foi àdo a puólicação nos
biema do abastecimento na Ontem, após entendimen. o:-S·ãos de divulgação da

��;�� "i:i���� f�iftfi§ ;;;t�t�ia8:i�n:s��í�:�:a':U""Ci:;�a em Fpolislnau�ura�a a �cc�ãG �c Inúentifica�ãn �a PM m:"t�,ah':�::'�::t,�' ��;: �::�m�;:�,t�' p�::, ���!�,�: qu!'::,!m::an:�',!��:U��
Em crimônia simples, rui Visconde de Ouro Pretu. Sâ O'elso Ramos. \'elr�, Glauber Rocha,. Rex montagem e direcão de Cinema Novo Brasileiro,

inaugurada a 4 do corrcn: ocasião, o 1.0 Ten. !\loacir O funcionamento da Se' Schmdler, Roberto Paes e Roberto Pires, te"": entre promovida pelo Gabinete
de Oliveira Cot'rea, Chef� ��iO:sta l::i:ea:l:d�;�O:r�� ��ltr�i�h�����n�l�l/ri::i� ::�i p:!n�����r:tor:s'A��i�s� ��v�:��çõ:: E:tí����a! q��
�;r:\.f;Z ::tre�:v:;n�d:!:; !!n;:;te�X�:idO:�g::m::�l: �������:.. :1e: d��ú�:�: ::�:I�O�im:�.e �::�:��Z��á���el-�ã�e JO:�-.

realizados na Bahia por
em

.

vigor para o
\
Exército

equipes de fora, mas que
NaCIOnal. U�ntro em pou. se beneficoam de tôda
co, todos os elemenj,os da

NITEROI - Entra IlDj')

�����:l d: �:��:��:� se;�,�' em seu 10.0 dia. a gr�ve

curam os militares o nome ���ose���:�c:i��es. nos csto.·

de um oficiai que esteja

::���:;�:t�ue llg�:�tea:::'l siiR�O s-; ������4 ��nt���:
as forças armadas quanoo diretor da Agência In'..��_

��r�uo�::.m os peroni5�f...;; nacional para o desenvo .•
vimento e coordenador do
programa alianc� para o

progresso. Vem fazer uu
servaçõr_; no ncrdeS'te e es.
_ tabelecer entendimentos
com as autoridaaes.

WASHINGTON _ Ao qu'.:!
se Intor.ma, o conseiho .la

organização dos estados a

mericanos. voltou a adia ..

a realização da votaçao pa·
ra uma conferência :..Ie

ministros das relações ex,

teriores. O conclave devera

tratar da ameaça que p:li
ra sobre as democracias�·

mericnas, surgidas de gal
pes mll1tares.

te, a Sepo de Identifica_

ção da Polícia ImUtar, do

Quadlel General à RU:l

BEIRUTE (Libano) - 0

procurador g�raJ c.o Lib�.
no pediu a pena do l1'orle

para 179 pessoas cnvoi.:

das no frustrado gOipe de
,

estado do Partido Popular
Sírio.

aquela efervescia e que
contam com elementos que
ali surgiram e que estão.
ràpldameqte se projetah
do.

Corporação deverão rec"�

ber a rCspecti\la ICal"teira

de Identidade, eujo espclho
011 catoira ptropriamclltc
dita, é envolvida por COI!

junto lcrm ollástic", fUll_
dido .!:ob pressão e calor.

Alguns nomes já eram

conhecidos: um Walter da

Silveira, Um Glaube.r Ro

cha. Outros, como Roberto
Pires, surgiram já fazendo
filmes. Pelo menos para
nôs aqui do sul.

"Redenção", que o pró
prio diretor hoje renega foi
seu pri�eiro filme. Com
"A Grande Feira", já rea

lizou uma obra com méri
tos,

.

mosl: ando um diret:lr

quc procurava dominar seu

instrumento de trabalho,
co::Iorme acentuou a críti
ca mais responsável do
País .

se�'TZl��I�O n!�lm:'S!�t�:l1t! 1'I1III!I1JI••iii;.......
uma "estôria de pistoleiros,
prostítutas e poliLicos, sc

gundo acontecimenLos do
ll[)l'de�te de huje."'
Prucluzida paI Hcx

�kl1ill(jjf'l" I' D:wi(i Singel",

HAVANA - Mais de d01S

mil têcnicos soviêticos chc

garam nestas últimas �c·
manas a Havana· por via
marítima, segundo notlChs

da capItal cubana. As mes

mas noticias ass!naJam que
vários cargueiros transpo<".
taram para Cuba abunda,,_
t.e material desconheciJ(l,
creditando-�e que seja far
to material de guerra. Não
sabe o destino dado aos

homens chegados a ilha "a

bendo-se contudo que r.r,�n.
de maioria é constituida ile

instrutores ml.iltaJ.;es.

MOSCOU - A União 80
vlética realizou boi'"! li ta
manha em Estocolmo, um1.

n:!.va explosão nuclenr. S'

gundo noticia a A�cncb
Tass, -esta é a tercei ra ria

série reiniciada hã po'.• ' ·s

dias. Segundo a m� ln.!

agênci�, a exp.osàQ n 10

superou a 3 mcgatoncJada·,
tendo ·<;ido uma expl �o

atmosférica.
BRASILIA, _ O pres

dente João Gouiart

Logo allós a cerimonia

de promoção e compromi.:.
so dos no\'os' oficiais, t'oi
oficialmente ina4gurado, a

4 do corrente, o pórtico do
Estádio "Henalo Tavare�"
da P�Jícia Militar do E ..�

tado, em (ato que contou
com a presença do G"l'c·\.
nador Ceh;o l{amos e .lll'li'i

autoridades ci-.I:';, militares

c eclesiasticas,
Tm·c luga:l/' na OCaSillC,

uma rallida demollstnu::io
.o4Jo cmprêgu do pórtico cm

�dycaç:lo física, por lltlli
ciais 4\ llom.llciros, sob a

'prlentação do Cap. F\!rllall�
do Thiele de F.ig-ueired",
Ib Fór,. Püblic:t 113Ulii'<tl,
:1�ualllll'nt!· Ilfr.".,j:Jndo ��l"

"ir().� iln Estarlll.

BEIRUTE (Líbano) _

"Forle onda de calor pas�Oll
pelos paises do oriente me ..

di-o n.,. dia: rle ont�·m .q\)'"
fo::" o� iel"lnôme1.ros aC,l�a

rem Lelllp�ra�ul'a de 45,45 anunCJalam que o 1l1t'l'(l�
I.: 1'1 gra!IS a SOUlQli;l" A

__.:.:_._:_ cCo,.t•• '"' � pa.v'f!'

.(;,"t. "(,.. �

�
" .. -:�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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upremo Tripunal
d:�als�:l��:o �rlb���ln�:� ��ldV��·n;:;.I�:t�. V�i�:)l'.g��
Ceitas deste Estado: Conhecido e provido, em

Recurso de naoees-ccr- parte, unánímemente.

p�s:
N°_ 39.279 - 'Relator, 1'\'°49.676 _ Relator o EXllTO

Exmo Sr. Ministro Henri Sr. Ministro V!IlS8 Bôas _

que ,D'A'vila - Impetran- Recorrente: Estado de San
te: Antonio aoebaíc - Re

ta Catarina _ advogado:
corrente: Vitória zappeltne José Carlos Baleeiro _ Re
_ Recorrido: Tribunal de

corridos: Wilson Jorge Die
Justiça. Deram provimento nher e outros - Advogado
ao recurso. Decisão unilnl- Maria de Nazareth F. aiast.

_ Não conheceram, contra
n voto do Ministro Cunha

Recursos de Mandados de Mello. ralaram os Drs. José
Segurança: Carlos Baleeiro pelo neccr
N° 9.535 - Relator: o Exmo tente e Ruy Nunes Pereira
Sr. Ministro Ribeiro da coe pelos Recorridos.
ta. _ aecorrentee: Madei-

reira S.ão Jerônimo Ltdu. N048.392 _ Relator: O
e outros. - Recorrido:
Juiz de Direito da Comarca

de- Xanxerê. - A unanimi-

dade, negaram provimento
_ Não temeu parte no jul
gamento, o Exmo. Sr. Mi

nistro nenncue (\'Avila,
per não ter eestsndc ao ne

tatórto.

Em!'rêsa Idilôr a "0 iSIADO i.ld�.
Rlia Conaelbetro Mafra. 180

Telefone 3QU "'T""'� Postal 1"0
rnt.:llrlto 'relllrlfléO ESTADO

L�.. zw,."or

�d&_
DomiDlOl !Penwldea de Aqulno

R..ealoru
A.ntônlo Fernando do Amaral I! Silva - Osvaldo
M(!llo

Colaboradores
Prol. Barreiros FIlho - Dr. Osvaldo Rodrlglles
Cabra! - Cid Gonzaga - Dr. Alcides Abreu
- Pro r. Othon d'Eça - Major naeronsc Ju
venal - Dr. Milton Leite �a Costa _ Dr. Ru
bez. CP.sta - Walter Lange - zurv Mac}�a
do - Lázaro Ba,d.olomeu - limar

.

C'ar"alt,',
- Prof. Paulo Ferna.ndo de Araujo Lago -

Ham.rton Schmldt-c- A. Seixas Netto _ Flâvlo
Albl't to de Amorim.

DF;PARTAM;;NTO ESPORTn-o
Reda',or:' Pedro Paulo Machado
Redatr-res uuxiueres: Ma1lry Borges, Rui T
tcec e Gilberto Nahos

Colaboradores: D1VERSOS
RepreHfl��s

Renresentaçôes A. S. Lara Ltda.
Rio (GBl Rua Senador Dantas 10 50 andar
-et. 22-.�9-24
,

" Paulo :-- Rua Vitória 65'1 - com. 3l
to Alegre - PROPAL - Praça D. Fl!llel".
15 - com. 11 _ Tel.: '14-40
-ntes e correspondentes em todos (JS mu
mos ele Sant.., Catarina

. unctos mediante contrate de Rrordo com ri
,�h('la !'m vteõr.

.

���r;:-r::JJi1�_S\"lU��r;- I�'! ?009·on
A nj, I!ciin não se reenc-t�nbllUa pelO!! concet
tO,9 emlHJos flj),� (vlIUI):. Qffinados,

zxmo. Sr. Ministro Cândi
do Motta Filho. Recorrente:

Sul América Terrestres. Ma
ruímos e Acidentes (Adv :

Francisco de Assis) Recorri
da: Francisca Almeida- de
Oliveira. - Não conheci

do, unânimemente.

v Cootecsrence Sociais

,'�, U{�L-..L-- N° 48.539 - Relator: O
xxmo. Sr. Mlnist.ro cênet
do Motta Filho. Recorrente
União do oomérct-, e Indus

trja, Companhia de Seguros
Gerais (Adv. Paulo Medei.

Navegação Urbuno Gern &

lOS) Recorrida: Empresa de
Filhos r Adv. nerctno A. da

Luz). - Conhecido e não

provido, unanimemente.

HOJE O ESPERADO "BAILf DA MENINA MOÇA"
Raiando Renaux. Marl'}

Luizü e representante
da cidade de aruscw.

Na noite ,de h::lje que n ','

do o clube Doze de AgO/5t.> 16 Eliana, filha do

dI!" senhor f' senhoril

senhor e senhora dr.

Pedre Mendes.

estará completando 05 se

us 90 a-nos, 45 mantnas-c

Moças esta:-ão também ra

zendo seu Debut. nancc
râc as três valsas: do l):.l

pai. do padrinho e dos na

morados. Serão assim 45

meninas moças. Que nUI!'i.L

noIte Inesquecível, da-àc

entrado no 'Society', taaen

do acontecer mais urna

vez. o tradic.c-ual "Ba l!e

Oficiai das peuuten-cs"
Com vocês leitores, as de

butantes do baile de ho.:o:.

que I�g") mais
o

nos satce.,

do clube D:)Ze de Agosto
serão apresentadas a

dade actarmenso.

36 _ Nair Maria. n.na

do senhor c senhora, Dr.

Mario Laurinrlo
.,::<""

17 _ E.lzabeth. filha do

senhor c senhora dr.

37 _ Noemt Regina, filM
\ do senhor e senhor_a NiltD'l

Silva Noeml Regma e r('p.'�
sentnnte do Estado da

Paulo F")nte� .

18 _ gltaabeth tuna do

senhor e :>enhora Lu ia

Carlos de Medeiros.
· **

19 _ He ena. filha do se

nhcr e senhora Nilo M

Santiago.

onanaoara.
N0 9.770 _ aeíetcr: o Exmo

Sr. Ministro Villas Bõas -

Reçol"rentes: njaima Vir

n.ond Leitão e outros I ad

vcgadn: Mari:!. de Nazareth
r'crro Biasi) - Recorrido:
Oo,"el nadar do Estado.

Neg:�ram provimento pelo
voto de desempate, contra

o- votos dos �inlstro� Rela

tt-r Cur.ha Mello, Victor

Nunes e Ary Franco. Faia
:'J.m 08"Drs. Ruy Nunes pe

relra, pelos Recon'ente e

Josê Carlos Baleeiro pelo
recorrido.

para0

�a
PlHtTIDA� OE •
FLORIANOPOllS EM

DIA� ÚTEI� AG

9horas!

38 _ Paula, Hlha co se

nhot e senhora comanda:'
te Bandeira. Mail!

• �!: o:-

20 Irli"m�';. r nia do sc .
S� - Reg·n a. filha do D�

nncr reão senro Nu,�e.�. pufade c senhora D:- �\

rc'co CIl rWI lho.
o!o:::"

21 _ tvana rilha co <e

nhor e senhora (\r. Cy
ro Bel.o Muller.

2'} Kútla. 'f'Iha do 'w

nhor e senhora Mó.dr.

Samelo. Kát:a represe"!
ta a !!ocledade de Cri

40 _ Rosell, filha d:J se

nhor e �enhora Dr. ManQ.<..\1 _ Luc;a, !ilha do se

nhor e senho-a dr. N.:;w
BATIZADO

Rcall1.a-se, hoje, o batizado do galante menino João,
rllléto fIIh.:l do sr. Orllon Andrade e de sua dlg:níssima es

P!HJ. D. Sabina Silvia Andrade, residentes em Canasviei·

L3US

tem d'Aviln.
41 _ Rosa-bl, fllha li)

senha:' e senho!'a Dr. 1-.:12

noel Lobilo (,)" .. Iroz
2 _ Ana L'�liza o filha rto;j

!'enh:>r e senl{ora Ante

nlo M. de Oliveira.
O ato. serâ realizado na Capela da Irmandade d;)

Senhor dos Passeis, no Hospital de Caridade. Servi :\0
romo padrinhos. os avós paternos sr. Agaplto Andrade e

sua e�posa D. Beatriz Andrade.
DR. OTTO RE;NAUX
Com intenw reltozJjo, cons!imamos na data flue h;)

je tran�:::orrp. mais 1:n1 aniversário nata!ido de no��o
Ilustre coestadullno sr. d:·. OLto Rcnaux. abastado indus

trr) n3 rldade Gt> BrllSQUe e pe�soa one dc�rrllta em tô
da a sociedade catarine 1se de grande.s amizades, moti
Vo p')rque n� dia de hoie. estamos certos, multas �er::in
n� homena9(>p_<:.. <:lue a êle serão tributAdas, as quais nÔ!I
('�e("nlmente nos a�so(']amos, augurando-lhe votos de
ere�centes e jninterruptas felicidades.

RECURSOS ESTRAORDINA
RIO,

N0 47.049 _ Relator: O

Exmo. Sr. Mjmstro Câl':U
do Motta Filho. Recorrente:
Instituto de Aposentado�ia
e Pensões dos Empregadt?_s

. :;� •. .
* '" 42 _ Sônia, filha do !-c-

3 _ Ana Maria, flIha dCl 23 Liliam . .f:Jha do'<:� nhor c senhora José M�:1
�es.senhor e senhora Omi

Ram(l�. Ana Mn�la e :'e

prcsentante ria Socle,",".
de de Itajai.

nhor e senhora Bren")

"Valadares. •.'.*

43 _ SÔllo·3. filha do S�

nhoI" e senhora Ant5111::>

Mario B::>netU I
. * '"

44 -Tân'a, fiiha do ��.

24 Leor:ne. f!lha (lO

.;:enhor e senhora Leú

po;do OlavJ Erlg. Quarto
4 _ Ana Maria. frha do
senhor e !;enhorn rr:\"al
do Ma-chado. 25 _ Magda ma do �p nh",. e senhora Inácio S

nhor e se�hora Fenn:' chambck
hll) Marckl Magali t r� • ;;: •

pre!lentant� da soc!erla 45 - Verlnha. filha 010

de de RLo do SuL ca.�aí .<:enhor e senhora Oe

26 _ Ma���.\fnha \:! J i.�} ÇP.A-iiC6;�0��à:;!�Sda n('!�e

Aluga-se um.

Av. Rio Branco, 76 -

Nesta
------

&�sa de Praia,
------------------------�------

5 _ An3 NeI"Y· nha ;i .•

senhl)r e scnhOora .J.:lâ(
- sr. Tomaz Camllli
- sra. S:ri)ina da Silva
- BT. R1r�" Von W.fn Wtltlgenhein

Vieira.
*:::*

6 _ Arita filha dd .;p.

nho� e 'senhora Pe,\:o

Scara

1*:::*
7 _ Aizirinha, filha ,\�

senhor e senhora ar.

- sr. O1'iOI1 Cardoso
nhor e ilcnh:lra Rubem

�:�va.
• *'�

27 _ Márc'a, filha 110 c'

nhor e senhora Ne;;t�r

Vieira.
* *,* "

28 _ Maria Tereza, filha
do senh")r e senhor:\

Nelson Machado.

de hoíe bem como os C"."l

v'dad�s' espeela!s. deverao")
esta� nos salões do Qw
r/meia Palace logo mais :l�

';'!2 h:lras. quando acon:�

cerá o coquitei em "b,p�i'

- sr Ws1t"r r."rnoeirn Lula
- dr. Norton Silveira Silva
- Fr:l. Judite Bayer

sr. Sidney Moritz

�r. Polibio Mendes
81. Ixni Joaquim de Carvalho

Vende se umll sito em Co

queiras, (praia' do meio)

com terreno medindo 15 x

18.

Pre<;o CrS 150.000,00. Tra

tar com Satli Moura. no- 2"
andar d.:ls Correios e Tele·

grafos.

ED1TAL
Mário Ferreira.

ASSOCIAÇAO PROFISSIONAL DA 'INDúSTRIA Dl!:

TORREFAÇÃO, MOAGEM l<: BENEFICIAMENTO DE
CAFÉ DO ESTADO DE SANTA CATARINA

.:::. Ue".
Carmeín Lucia, !1Iil1

do senhor e senhor:}. ar
Rafael Cruz Lima.

.:::*...·irginia Reis e SOva
'lo \'Írl.ria de Lourdes Pintt
Ollnlberto npn�roso da Costa

:l. Eló:> de Mirllnda
va. Dorvalina Ligocki

A elegantisslma SU\'\

Hoepcke da Silva Ramha

d� ciube Doze de A�õsto

14-8-62
Convocação para Assembléia Geral-------_..

Carmem ROsa, flill',
do senbor e senhora dr

Raul Caldas.

29 - Maria Apa:re:.'IC"i1l.,
flhn do senhor e senho

De acôrdo com as determinações legais e estatutá
rias, convoco a todos os senho!'es associados pa!'a a reu

nião d:!. Assemblêia Gerai especialmente destinada a re

solver sábre o seguinte;
Ordem do dia: Transformação desta Msociação em

Sindicato de Classe
'

ra Ibrahin SimãoPREZ_'iDO L5:I'TOR:

Para pubiicocõa........da seu aniversário nos Socicis
citom",,; prEencher o ficha abaixo, remetendo_o

, caixa r;:ostol. 139 - Florianópols Se.

NOME

10 Clanssa, filha :\)
senhor e senha:'/).' Akl:,O
M. Silveira.

30 _ Maria de Lourl��;,
flIha do senhor e sellho
ra Amoldo Vicchietri. A reunião deverá ser realizada na' sêde do\Clube 12

d" Mz:osto. sito a rua João Pinto, nQ 6. nesta C:tpitai, no.

dia 1(1 de Setembro vindouro. as 15.30 horas.

Flo�ianópolls, 10 de Agõsto de 1962
Yoldory Bltte1ICoflrt - Presidente

Quando os ponteiros �p

en�:lntrarem nesta mov!-
31 - Maria da Gl"iU;""\. mentada noite, n:lve :lle

filha do senhor e senin ninas Moças, Debutant.cs,III��!lMi"��ra Hum�e�:o. Machado. ��ra°cl:�tr��:e, ncO:m:aI�(,; ,_�.;"y I /:!i_
32 - Maria ele .Lourd'.:.i, "Bolo Vivo" COmem01i:lll"I @ �"_:_U

\
-_._-,

fllha à!) senhor e seI'!:o rio Cs '90 anos' do clu.,e � a j
ra Nicolau Costa. Doze de Agosto Em segllJ 1. 'r'· * '" da a apresentação das De ) j9ICfJ/,' (J{ ! t ./7/':' _.A3!o -se��:�a �Úci:�n���: butanles e a entrega du"

� I fr

j
��r1

A(\aucto Freitas. �:ê��o: cl�:a D���a d�f�:�� "cr-�é)/ <-- ----=-. ;7• :;:" to e um estoJo perfutr.e �V �� A
O li34 - """a Ste'a, !llna pmiuto "D, N J P.vo'" o Wllll'PU8UCtOA()f '0

du senhor e senhoril que agraderemos aos DIlP_t")G fEL. fl:4-13 _......
�

OI'Yu.DO ''''.0Raul1ndo Rosa. res da Fábrica em 3.to
/ PARCIMóNIA NO GASTO DE LUZ _ A ELFFA de-• :{: '" Paulo e tambem a Dlreç.a.o lbIa hr'" Macka.o� ve estar satisfeita com a cooperação dos florlanopollta-3:> - Maria Luiza, lUh"l �a Drogaria FarmaCla Ca ------

nos, atendendo aos cuidados sobcltad:>s para colabora-d" senhor e senhera ,tarlnense. rem com a referida Emprêss, evitando gastos exagera-
.

-.- __ ._- . ,- -

dos com a energia e torça de luz, enquanto perdurarem

R'esultados Po's·.t."vos os n�O:,iV:�t�e�al:io�r��1;ape�S�::ad�bsCe:��ç��' a faz�r.
,. ••• t que' "" pequeno ",'onamento atingiu tambem

aos luminosos. Como se sabe, o consumo para es� or-
Cesar Augusto filho - namentos é pouQulsslmo, a não ser que esteja enganado.

Enfim, como a situação perduratá até domingo, se

ria bom, que os proprietários desses luminosos fosS{'m
Dr. Rilbns N�zareno Ne- avisados para que possam restabelecer a ligação, dan-

ve,> � Secretaria Educação do vida á Cidade.
I�to, porquc. muitos. mesmo sem racionamento dei

xam apagados seus bonltós reclames á Néon ..

NO DIA OITO do PROXIMO M&S.. Encerrar-se-á
definitivamente, .dla oito de setembro vindouro, o pra
zo estabelecido pela 12a. Zona Eleitoral para entrega
dos t1t� eleit0t;als d�orrentes de pedidos de Inscri
ção, t.ferencia e segunda via feitos no Cartório da
quela zona, situado no Abrigo de Menores.

Prestem atel!.çã;) os interessados, Que aliás, não são
poucos.

O VITORIOSO CORAL DIA QUINZE DO CORRENTE
------::��r·

Ate�ndo'
a InsIStentes pedidos amantes da boa

. _#- •• u.6i Coral de Florll\llópolls apresemar-se-á, dia
.15"'\10 ente, 6.s vinte hora!!, DO Teatro Alvaro de
"'rvalho, quando certamente, colherá novos êxitos e

su�eendente acolhida pela nossa culta R!_atêla sempre
presente presente a e::;sns a\}!'csel'ltnções tuo do seu bom

gôsto artistico.
Os lngrcssos cs!ão :i. venda na Casa RENNER, rua

Fcllpe Schmidt.

11 - C!eusa, filha do se

nh:)r e senhora Cele3le
Dldusck.

(d\o mês e ano)
Prcfissã':l

.:;:.
12 - C1eusa, filha (I::
Vva. Leontlna Põrto.

!'-:Ido Civil . . . . . . . . . , . . .

�

. **&0 Conjuge
13 � Dumara. filha do
senhor e senhora Mo'}
clr Pinto

J:) Nosdmen,to

e des Pois
(se menor) 14 - Eleonora, filha do

�enhor e senhora BlO'.)i
Rlg'gemback.--- --------_._

SEGUIU PA�A O EXTERIOR O AR-
BITRO SILVANO ALYES DIAS

15 - Eneida, filha d;) S�

nhor e senhora ANllli-
medes Dantas.

4,a fclra passada o 1,")1

Sllvano Alves Dias. p.'r
pelos Catarina'>.

Após o encontro, SLVan;)
Alves Dias pale�trou dt!l1�:r

radarnente com Gnb�l t:.
N"lhas e flc:lu satisfeito \te

.

�flber Que fO'o'a considera.
do o 'mp'hor do futebol IIU

progrrma da Rádio GWll'U

ja, e também na Rádio A

n\ta GuaribaJ-cl.l.

(cont. da ultimo PQ2)
professores daquele muni
cípio e mais de Jaguaruna.

• Gravatal, Armnzem e P;
dras Grandes.

dos Inúme:os depoimentos
a. respeito dos cursos, que
bem demonstraram o agra
do com que o trabalho vem

sendo recebido:
DE-JOACABA

dades vg mediante esforço
e capacidade extraordiná
ria equipe. professor Mata

Prefeito Municipal
DE VIDEIRA

Pires vg vibrando junta
mente populaçâo municpb
resultados elevada iniCi,lti
va vg levo Vossa Excelên-

e Cultura
Nossa admirarão e felici_

tações pelo feliz e:dto (\e

curso de ape�feiçoamento
de pnfessorf>s rellliz,ndo
nesta cjdade de, Videira pt
SaudOlGões

'ol�to�� �:re�:C01;e�n�rm�
Imaculada Conceiçãct

HINO Sr. Mota Pires � Secre-
taria de Educação e Cul- cia nossos malares agra

deciment(!� destaque dado
nosso município et expres
so nossa certeza. seu govêr
no representará deciSivo
marca ensino primário ter
ra barriga verde pt respei
tosas saudações

Em Videira. a prOfessora
Jandira Avlla campos ie·
tra e musica do hino do

professor primál"iO furaI.

tUfa
Os comunistas, na nece�sldade tãtica da efervescen
constante sem a quai podem alimentar seu proseli_

organizam constantemente reuniões, congressos.
Uvals. Imediatamente, os democratas. no pavor do
táBio, se retraem, deixando-lhes livre a arena. Ora
Jutamente eS6a om.issão Que dá uma aparência de
nfo a chantagem politico-social Q,ue usa o comunis-
para os basbaques do mundo. Erram fundamental
te Os franco-attradores ou mOVimentos democrá.ti
quando aeoJ'tSelham a ausêncta· dos eonclaves ver

os, Aos Invés, deveriamos criar umll força-tarefa
treinada e envia-la a todas as reuniões suspeitas,

o intenso ativismo marxlsla por

Meu nove vg nome pro
fessores' vg retl'lbulmos
eterna gratidão vg benefi
cios obtidos realização cur-DEPOIMBNTOS
50 aperfeiçoamento sauda'"

Damos, a seguir. alguns ções
EugêniO Marchettt � ins

petor regional educação
DE VIDEmA

At3:t!?l}im $ .

{lI!mü'CRI.1[ 0lU;0«� i':1
CI!(rnl

bl" h.oUw.l'tff-. .. ·1t

Nln,l\J�:n �pró mC1l� I.ndc que vuctt

'°"Lei(e.de .(j'plo'ni.II,.l�,...thd,spens� �·#iidt:iftksf1j�",,-,, "

Oovemador CelSo Ramos
- Florlanôpolis
Constando plf!no �xlto

tur�o de aperfeiçoamento
professores rurais vg al

cançadas tôdas suas finalj-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Thant - exclusivamente Tem atualmente 52 anos de
- é o nome do atual secre- idade, é budista praticante
ti rio gera} da ONU Que nos e uma personalidade u

ctstta. Não possui outro no ruversítártn. Foi professor
me, segunda os habitas de fecundaria, depois catecrú
seu pais, a Birmania, onde Líco e fez carreira diplomá
a let�'a "U" aparece como tica. Participou, com 'seu

�gllal a "Scnhor" cOlega e amigo U NU, dos

VENDE-SE'
Um radio marco "SEMP" em bom estado trotar

nesta redacõo. das S às 19 horas Preço de oC�Siõo_

Federação d;'niiustria� do hlad;
de Santa Catarina

Edital de ConYocilcão do Conselho
de Representantes Para Eleicóes
Pelo presente Edital nos iêl"mos do OI·t� 47 das

Instruçoes vigcnU's do Ministro do Trabalho e do Pro,
vidência Social estão convocados os senhores delega�dos l"ep�':sentantes ao Conselho desta Federocõ., paro
os reurnoes que se realizarão o pcrt!r do dia 4 de Se�
tembrO vindouro às 10 horas, na sede social, sito à
l'�a Lace�da C?utinho no. 8 nesta Capital, poro elei_
çôo do Dtretorto e Conselho Fiscal desta entidàde e re

presentcnrcs 00 Conselho do Confederação Nactono!
da Indústria. poro O bien!o 196/../1964

Reouzcr-sa.õo tontos sessões quantos forem ne

ce�sórias, de ccôrdo com a decisão do C-Onselho, o.,

b�lndo-se o prazo de 24 hOras a po'rtl- da qualifico_
eco dos se�hores dcleocdos poro o re�lÍstro de checos.
no. secr�tO(lO e orocedendo.se à votacõ., no secção se.

gUlntE' o do encerramento do prazo de registl·o.
Florian6palis, 9 de agôsto de 1.962

GUilherme Renaux
Presidente

10/8/62
------- ------------

FkOHIANO'POLlS - SA:�TA CATARINA

--Giêm:O---Faz AnIVersário-
Como parLe principal das

comeULor:t�õe.� cio seu 17"

ani,vcr.�il.rio de 'I ur,daçüo. o

Grêmio Cultural Padre
Schrader esta convocando
todo!> Os seus sócios e ad

miradores, b('m como aos

e.,tudanLes em geral, para
uma sessão t:<ol('nc que fa
rá realizar no próximo sá
bado, dia II, com inicio ás
20 horas e tendo como lo

calo Salãb Nobre dn Colé-

flue há 17 all�s vem se

impondo no cenário est.u
dantil de nOS.�:l terra pelo
seu :\pêg:o às causas dn

Pátria, de Deus e do Estu
dante.

gia Catarlnense.
A realização contará com

a colaboração de dlvcrs::ls
gremlstas: Fernando Fer

reira de Mello IComunls
mo); Aécio OUI'lques ICa

pitalismo) e Dante Braz

Limongi (Democracia), ol'a

dores constantes dR ordem

do dia.
Todos os estudantes c

admiradores do Grêmio

Cultural Padre Schrader.
estão convidados para mais

esta promoção do Grêmio,

ATlLlO FONTANA - Trabalhará.·
Senado da República Por

Sanla -Calarlna

,

trabalhos de organização
da jovem república birma
nesa que, mais tarde. pas
sou a representar na ONU
como chefe de delegação.
Tem varias livros publica
dos, entre os quais um sobre
a velha "Liga das Nações",
é casado e tem um cusn l de

_
filhos. Em 1959, foi o vice
presidente da Assembléia
Geral da ONU, a 14a. E' co
nhecido t-orno homem de
hnbttos morigerados, tem
n�pecto bastnnto jovial. pra
ucn. ou praticava qunndn
dtspunhn de tempo, a nntn

cão e o tenta.

AO Ser nomeado secreta
rio, em substituiÇão ertam

lll:J.rk$Jocld. escolheu seus

dois prtncípnls subseereta.
rios: o nortc-amertr-ano ne

aro Ralph Bunch e o russo

Georgy Arkadíev. Mr,n!('ve
nn seu Quadro de subsecre

tarias o brasileiro rfcmaus
ta Hernnne Tavares dc Sá.
U Thant é secrctàrm ge

!'UI Interino e a ONU deve.
rà nomear o efetivo _ ele
ou outro -r- na próxima As
sembléta geral, a se Instalar
em setembro. 'I'hnnt c can-

• Desenhos
• Polnó19

VElDE-SE
2 Ca�as a rua Major COs

ta, 118. Nesta. Tratar no

mesmo local.

Conf,lante pleno êxito C:l.!r·

50 aperfeiçoamento prol�.;

s''[es rurais vg alc:mça'':l�
tôdas f:na:idades vg lHe

diante esforços e capaclct,,
i1e extraordinnl'ia e(tul;Jc

pr�essor Moll:!. Pire" v._,
vibrando j unlamcn(.e 1)0

pulação munlcipi(l rcs<!�.�.
cio!; elevada iniciativa' .vp.
levo v"�sa (':>cccli>nrla no,;-

!'os maiore.� af>radecil�lrl'
lo,; destaque clado
munlcipio e expresso n1.�'·:1
certeza seu Govêrno rep!<-.
sentará dcclslvo' marta et1-

sino pr:mário pt Cordid.;
Saudações. C('l'ar AUlw"'o
Filho - PreCeito Muntci
paI.

PARA DEPUTADO
ESTADUAL

tfEREU LtlfSiT
, GHIZONI

cidade,
• lPaddade,_
De iio

A Serviço do Povo

dldato nato - e forte. An

tes de sua atual investidu

ra obteve de stevenson es

te comentário: "E' o unico

ser humano capaz de ser a

ceita por todos". A sua gea
tão de menos de um ano

confirma suas qualidades,
seu tato e o prestigju. Irnpar
cial, condenando as explo
sões soviéticas e as amertcn

nas, vigoroso na ação con

golesa, promovena- força

contra a divisão Intentada

por Tchombe, Inventivo, or
ganizando o plano de recom

posição financeira da ONU,
U Thant se credenctn para
o cargo, peja primeira vez

ocupado por um oriental c

pnr um budista.
Sua visita ao Brasil não

está desligada de uma cer

ta mobilização de boa von

l.nde, na Amertca Latina;
tem em conta a eleição.

Baile de Gala no Clube 12 de Agosto
Brusque Recépcionará o Casal

GoyernadorCelso Ramos
Te��::;u:ron�a C����la d:i, �.r��e���r�os d�o!;:Di�� B� �:d��,O�\s. ���!�m�u:l:���
sita Ollcial do rjovernad-rr mcnnu.

I
Celso Ramos próxtma l�,

çn rctra nando uma bonita �ue!N',
pura a festa do prlmf',,-g

Vamos organizar o C,J: - Festa auotcr com a csco

se de Aperfeiçoamento f;.J lha de mis.s Yáslgy
Escola 'Edlth Gama Ra clal nn Florlacap que te' 1

mos será inauguraria, em tntcto dia nrtmc.rc de Q:.I-

BrU;qUe, pr-ta Primcf ru Da tub.o. As lnsl'ril:oes eoeo

IHa do, êxtnrto. Terça fr;' a .. ,Il,'rtf(.�.

Hoje, o clube I de f\��;. O onere do ccnmont-a.
10. comemorará o seu !IO dr, Nelson Nunes, vai a

aniversário com o trac'ctn urusque para coordenar"
na; Baile de bala, e etcsr.:c junto com o Prefeito C:r'l O casal tudusrrtnl Kmt

das Debs. Na ocasião Silv''l Oevaerrt ii, Recepção �o sr .scn.osser. caixa alta, du

Hoepcke da Silva receber-i c sru. scverncoor Celso R»-Ó. capital dos tecidos. vai r-e

a faixa de Rainha de 196o! mos. cepcionar o Colunista c': \

Yara K. Bittencourt. Uru
,

um jantar ii. rateüo. A l:'i

grande acontecimento soo ·ta dos 'convidados' esta

Tenho ccmnrcnussc elt>

eleger a .Emuntxa triz do 111

... rls;uo até novcmurc proxl

Utilidade Pública Para a Sociedade
Oratória Estreitense

Já é de uttkdnde puuücn ttvn lei Ipe]" governador
ll:.�· Celso RamOIl loi riuoncacn

trcttonso. com sédc e rOI'O na cJllção de ontem do Dl..l
rio Ofk-ln! do F..�tfl.do.

a Sociedade Oratória

no subdístrtto tio EstreitI.

A sanção npcstn fi respec,

pronta.,
Estamos. p� �Ui·'I.·

lançar a campanha . pró
Natal. dos Pobres. com a

Os noivos Mirian Mus"1 LBA. II. scnh'u'n India:na Lu .ij dr, Henrique Corl'lOv'l,
Luz e João Peixoto. Ofor:!- {'{'rda, d:ll'á o prlme:ro Si que venccu dois concur�OJ

,ando apartamento _ vai' nai de Oratõ�la um em All':\

cusar em sf'tembl'O pr;)x:

.

z:ma.� é c:l.'ndiôalo a D['r I

mú 29 ....... tado Estadual Jlor SilO J'1(\

I __ quim circulando na F,"i"!:\

I
O famoso violinista ()�a cap acompanhado ela b"111

___

cino Ama-aL que percO::'f:il ta morena Marita Staói(!!.

• ca�� J::.u��IO:�:êl;�:y.��� ��;:(' a t:��a :�:��:�pa'p;L�Xe, �:r:I�;edel�:rl��:�1 �:.�,�
j SaLes. vamos ap-esentar ma ::'Iarta feira. Vamos tari.

i um desfile 'top set". em 'lromuve 10 ....

benefic!o do Hospital "Sta,

Cata-lna de Reabilit.H):lO
"The MO'man Me;odip.s", Por hoje é so solong

um trl::l mus:cal norte .:lll,,� Estou em out !'us ativic!:t

O Coral de Florianõp'Jhs 1':(::1110. estará presente n, des jo�najstlcas r tcr�" fel

�.jtá ensaiando. para se a. prog' ama Radar na 3'1 �\.� ra �o�� _(__

----, \.
-

dA---b--:-'�--C.-Giberto r.ão rele-
(���u�!�r!�I��,�!", G�S "L" rp�,� ,,���o���"' riu Sla. Catarina
i�::toP�:��:I �Oza���l�';::::� ell\��I:��:15���n�;n:;co �:'���:��' X 6i�
cariocas é ficar paradc r:.1 Embo·l". designado j).Ja

,) ma::ôsag1stas. O jógo � k·

aI. e algumas jogadas :�'(tl',

bruscas são permi�idas, �

1 lei da van�&:.3en.. GU:'''c
sempre é af:jcada.

ciaJ ...

Coroado de Pleno Exilo, o Curso de
Aperfeiçoamento de Professores
Vem de conc:uir se o Cu,'·

su de Aperfeiçoamento í:n8

do pc]:) gov. Celso Ram."}:>,
de Profes�:)re>: Rurais, no

munld,:o de Vl1deita. O

f"urso em queslào foi m:"
nist.md" por ullla cquip!:'
de ]ll'ojessores, sob a S�

pervisão do ProL Motta Pi

rc�. Pai' mais êste impl!!SJ
"'que da ao ensino no E!'.

lad", vem de I'cceb�r ('

Chefe do Executivo Ca�ari
nense mensagem de Vi!!d.
ra. que passamos a tr.1:l.�.

�� .. _.�--

AVISO
Departamento Central de Compras

Edflal de Concorrência
Pública N.o 11 -07-63

o Departamenlo Central de Compras avisa aos

interessados na Concon-êncto Pública n.o
"

11_07-63,
w'" que os vrdros.. f-ascos. ampolas e outros recipientes

diretos dos medicamentos que forem encomendados
aos vencedores do meoclonoda concorrência, deverõ:
conte:' v-isivelme:l'1te. os seguintes dizeres: DISTRIBUI�
C;:ÃO GRATUITA - PLAMEG - S. C. impressos no

pl'óprio rótulo ou em etiqueto fOrtement·e colado
Departamento (('ntral de Compras, 2 de 'agos_

to dc 1.962.
Hermes Justino patJ'i{lno ...o

Presidente
15"/61

---

---AT"ENCÃO
--

Mudanças 10:-:ois ou para outros Cidades·
Servicos de mudanças.

.

Nõo é necessário o engrodamento dos mÓvp!s.
Infor .....oções ó ruo Francisco Tolentino, no, 34

fone _ �805

meio dI) campo, limit,lluH

se a marc1fçõcs pelas <la

xi:iares e a l::lmm d!s{f�l1

cia. Apitam pouco. e II:\�

sa'das de bolas, somen';.t> n

aeeno do bundririnha VJ.

le, não necessitando apil ai
Há facilida,::' de ref"r�!'

um prélio, pela discipl'n:t
dos atletas, pela técni:-.'l

dos (tuadr::ls e pe:a ganu'

TERRENO NA PRAIA
Vende_se um lote de terreno no proio ..1.., Ml?lo

Coqueiros entrado no ruo "TIBAU" - ideal poro
umo construção de veraneio.

Os interessados tratpr com o sr. Osmar - ne5_

to R('doção
.

Associação Coral de Florianó
polis em Audição Extra

At·endendo o inúmeros pedidos de pessoas que
nõo puderam assistir as oudiçõf"s de 6 e 7 de julho úl_
timo o Associo-::ão Coral de Florianópolis fará mais
dl110

.

ooresentoçõa ao público desto Copitol, na pró
xilYlo dia 15 do corrente Os ingressos já estôo ô '!pn_

da na CASA ANDRADA revendedor RENNER n<'st,J

proça, dos 8 às 18 hOras :_ telefone 2752.

Dl

tia dada ao arbtlro dentro

e fora d!' !:st:'ldio. O arl);

lro não precisa mesmo l:;t

rer. já que o jag:) c um .H'

go cadenciado, de pé pa

ra pc, c cam paraUzaço8'l
ror qualquer motivo, per

, IIOLA MAIS PEftl'"ElTA 00 IItASIL

CIRURGIÃO.DENTISTA
Prep"'" d .. ra ... id..d .... oela alt......el",cidade.

BORDEN AIROTOR S S WHITE
Radioioaio Dentório

CIRURGIA E PRO'TESE RUCO _FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Cnelho 1 &--

10 andor. _ Fone 2225
Exclusi ...amente com horas marcados

CBD, r.onforme dlvulgnrar.1
os jornais do Rio, o flrbl

tro G:Jberto Nahns nao rc

feriu o c(ltejo Goiás x �:

nas Gerai.�. �m virtudc rtc

ser um jogo decisivo, tom

vantagein �arn Santa Cn

tarina caso Goiás perdl'!>I
se· ou empatasse.
O próprio chefe da drl,

gaçâo de Santa Catar;n:l.

féz sentir aos dirigen1t:3
da' CBD que era incOlH'cni
ente a arbitragem de um

cata"lnense ncs.ea pc t'jol,
razão pela qual foi d(!,.ict
nado arbitro neutro, um

carioca, ficando Ollb",.I?
Nahas inscrito na CRn ))fI
ta futuros jogos.

PORQUÊ FLORIANÓPOJ_IS
-----------------------------------------

POBRE

IMPOSTOS

E MUNiCíPIOUM

.PAGOS PELOS MUNICIPES

Ã UNIÃO __ 49,9"7.

AO ESTADO .. , _ 43,6%

AO MUNiCíPiO .. ,,, .. 6,5%

o impôsto arrecadado pelo Muni

cípio é aplicado exciusivamente
em Serviços à População: em Es

colas, Ruas e Estrados, Limpeza
Pública, AssistênCia Social.• tc.

MUNI C I PE

PAIU QUE TUA CIDADE "AO,
FIQUE MAIS POBRE, PAGA TEU

IMPÔSTO COM PONYUALIDADl

p, �� R E C A o A C' Ã o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EDITAL

{';II:

saber a todos quantos
te edital virem, ou dêle

nhecimentd tiverem, que

parte ,de João Normírc
êcuea por Intermédio de

prOO'UraQor: Dr. João
aula Fel'Cei�, me. foi diri
di a 'peti.ção do teôr se

[nte: - FETIÇAO: Exmo.

_ Dr . .Juiz de Direito da

omarca de 8ãó José. João

ar abaixo assinado, vem
a presente intentar uma

-

de. usucaptâo, para o

e, com' o devido respeito,
-

e e requer a V. Excla,.
que segue: a) - que o

píente; há mais de vinte

D} anos, por si e seus an

cessares, tem a posse rnan

e pactnce-eem jnterrup
• ccntestaçâc" ou oposí-

o de terceit<!s, d� um ter

o sito à :Na. da Carioca,
aça MunitSpa! jje São

sé, c�m as �intes con

ntações: NORTE, con

ontando com a rua da

rioca, onde mede 33 me-

s; Os���Ccl��fr��:���
metros;--'LES!I'E, medln-
54 metros com um cór-

go, corlhecj'do por Rio da

arioca;' é finalmente a

ESTE, hi'edindo' 33 metros

m terras de Antônio Fran

co Machiéi.o e' com terras

Grup<l Escolar Francis

Tolenttno; b} - que no

rreno w;ucapiendo o su

icante 'construiu uma ca

de mãt�riai'onde reside

m a tiüri1l1a; c) - que

ierreno 'referido tem o

rmato 'de um trapézio e

área tllf �1.435,50 . metros

adradÓB!J-b) _; que não

ssuindá:ô réquerente titu

algum 'sõtite, o lmóvel em

uta, quer adquirir o dom!

o do mesmo com funda
ento nci'·à·t't. 550 ·do C. CI

e art�<�· da Lei nO .

73 de ,('de março de 1lI55

na eo'nformidade dos

. 454--a:'-456,do C, P. Ci

e s/pa'rãgrafo unlco; e)

�ssim';1'tf}uei' a V. Excla.

digne, 'Ouvir os oepolmen
das testemunhp.s abai

arroladas,' que compare
ram independentes de

timaçãd;' para 'a justifica
do ategado"e feita es·

c' julgãda, se proceda na

nrormidttde. 'dos arts. aTI.

riormeme. _citados e de

do Ciente o D�. Promotor

bllco, citando-se os con

ntantes e suas mulheres
casados forem, para o

e, após 'o �rãmttes le&:ais
a pre�Ílte -julgada pro
ente prr V. Excia: poden
-.....��-

do o requerente adquirir o

competente título para a

-transcríção 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
finalmente o valor de ors.
"100,00. Nos 'têrmos em que
E. e A. deferImento. São

José, 15 de junho de 1962.
P. P. João Paulo Ferreira.

1} - Antônio Francisco

Machado. 2) Virgílio Pedro

Espíndola. 4) ___: Arnoldo

Bonckewitz. 5) José Plsan]
Neto. Todos resrcentee e do
mtcütados em São José. Dr.
João Paulo s'erretra.
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
duza seus efeitos legais.
Peçam-se as devidas cita

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

me esteja transcrito o imó

vel (Código de processo, art.

455 ê 20). Na falta dessa

transcrição junte-se impre
terivelmente, certidões com

probatória de. ausência. de

transcrição (arquivo Jud.,
ver. 80, pago 46, vol. 78, pago
99); b) - A Fazentla Mu

nicipal na pessoa do Si'.

Prefeito; c) Aos confrontan
tes certos e suas mulheres,
se casados forem; d) - Ao

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

\���:ld�aD��e��r�: ::'F�Oar�:
nópolis: a) - Ao Serviço
do Domínio da União de

seu M. D. Procurador Fis

cal da Fazenda Nacional,
conforme dec. lei nO 710, de
15 de setembro de 1938, art.

12, não revogados pelo Cód.

de Processo. Não existe re

vogação nem implícita, nem
expressa (A. J. vais. e pags.

citadas) 3 - Por edital,
com prazo de 30 dias, afi

xado na séde do Juizo e pu

blicado um vez no Diârio da

Justiça e três vezes no jor
nal "O Estado" de Floria

nopolis: a) - Aos interes'

sados incertos. Essas publi
cações deverão ser feitas no

prazo de 15 dias, contados
de sua afixação na'sede do

Jui�o sob pena de nulidade.
(art. 178, nO 111 do C. P. Ci

vil), conforme jâ dizia, a·

lias. o autor do ante proje
to do citado código (Pedro

Batista Martins, "Come-n-

Auxiiiar de
Escritório
ADMITIMOS UM CI...;\.

MUlTA PRA'TfCA.

EXPElDIENTE ll\1TE

GRAL. _ FONE 24.13

. Necessita-se·
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

COM PRÁTICA
na. "A MODELAR"
�

..

TRAJANO, 7 -

OCÊ PODERÁ GANIIAR CR$ 50.000,00
PI MÊS

eudedores�.para produlos de grande
aceitação

Escritório a'e representações em geral admite
v<ls vendedores em seu quadro poro vendas nesta
ça e no interior do Estado:

.

OFERECENDO
escJarécimentos si a mercadOria
completa assistência
comissaà s! vendas
ótimç, <.lmbiente de trabalho

EXIGINDO
- idade entre 20 a 35 anos

.......!.. boa opresentaçõo
- _instrução' equivalente ao ginósio
- fontes Ou carta de referências.

;r!E��h;�i:�:�os::�i:�'�' E!!1�;c��t��:!�tiljr.f�
também, decidiu o Eg. Trib. 11 Item III, do Regula- de as condições técmcas RENCIA PUBLICA NO pes, cada um dos «iteres-
de J. do Dist. Federal "E' menta aprovado pele De. da instalação o exigrrem C'8 - 06 - 56, (Re!OTld:1 sados tem i) direito de

indispensável, sob pena de .. BOU MAIS PERFEITA DO IRAI(. creto SF-25----08- -61/382, 5. _ Reforma de ramal das instalações elétnoas apor a sua rúbrlca nas

nulidade., decretada até ex- torna públlcu que fará rea- externo de baixa tensec do Hospital Colônia sanea folhas fie propostas dos
ofício a pubjícação da cita- VENDE fE Iisar, no dia 10 de set.em- d 400 e na). _

demais concorrentes.

ção por edital no prazo de -� bro de 1962 na sua ee ��� at�mt:.� a eiasa :.:� <IQrS 3 - Em envelope separa 9 � As propostas rmodê-
15 dias. ter. Rev. dos Trib. 2 à rua Major Costa, 1 UI. de, à Praça Lauro Muller. mãs, Igreja Padaria O!le:. do. contendo os dizeres lo 001, a venda na rmpren,

�:�. 2�!)t��·e��.\��t�sa��� ��:��. 'rrec..i 'la mesmo

���t::�� P��;éA���; :i�ê�:: ��s �;e����s c re ��n�:ci����I��T��,m e� ��r?ofir.��e��ce�sta�o�on:l�
Juiz de Direito. E para que condições seguintes. A reforma compree!loj� caracteres bem destacados cões estabelecídas neste
chegue ao conhecimento de ré a substitu,;ção dJS pca

encerrar-se ao os doeu- Edita!, nas instruções cons
todos, mandei passar o pre I - OBJETO DA

tes, Cruzetas e fios. mentes comprobatórias de tentes do verso das mes-
sente.. edital. Dado e passa- CONCORRENCIA IX _ gsTJPULACOES identidade e Idoneidade: mas bem como as exlgên-
do nesta cidade de São Jo- Os Interessados deverão a) certidão de Regfstru nías do Decret.o nv SF _

sé, aos dez dias do mea de AQUISIÇAO apresentar os documentos na Junta come.crat ou 25----08-61/382, de lD61' e
Julho de mil novecentos e

mencionados a seguir. Diário Oficial que tenha demais dispOSições &sta-
sessenta e dois. Eu (Arnal 1 _ Construção de 1 _ Preposta, seladas pUb1icado,q documento de duais e Federais sôbre
do M. de Souza), Escrivão %l,

nova cabine transrorma.to smoas as vias com Cr$. consunucão: Concorrências.
datilografei e subscrevo.

ra e med.dora consten.;o 12.00 de sê!c Estadual e
b) atestado de ldcneida;

de:1.a Construção de uma ;��:lea �eaxoc�; ��.���Çã�o: ��;a�a:lsr��sP�: ��:c;rovoa�
nova cabine, execução em fôlha, em envelope fecha da idoneidade comercial:

arvena.na nos moldes era do e lacrado contendo c) prova de quitação

nova �o�struida no Hcsp! a) nesiçnacão do nome com as fazendas Estadual.

tal co.ôrua Santana. e endereço da firma pro'
Fudera) e Municipal;

-i.e Instalação de ponente: d) procuração, se for o

1) espectrtcaeãc a .-na',.:; caso, pa,.:;sarjo a pessoa rf'.

��;�, t���Ó�}�':a����s, ��J detalhada possível. Inclu- presentante do proponen

60 c/s. síve marca, do material te à abertura das propos

i.c. Instalação de '.;rê� que se propõem romeeer tas.

(3) pano ares, cresse 9;12. c) preço nnjtáno e gto 4 - Os documentos ac', entrega;

KV para s stemas sem neu bal, com a explicação de �a / (ou 'parte de.!esl pode- cl meúiores conctcões
tro aterrado à terra. :�e d::�e�a�u n��o :��;:::s� ;eOgiS��� s�:s���:�osno ��o de2P�a:;nt��ualdade dp.(3;1.�·h���:I����vei:e d:��� taxas, rretes. carretos, se- partamento Central de

condrcões. serão dada prE'.

ga��)fas, tipo MiDQ-15K\'
guros, etc.:

,

Compras do Estado de rerêncta à firma estajíeíe.
d) condições e prazo de Santa Catarina.

cida no Estado.50 A, .nclustve elemen-os
entrega do material. no lo 5 _ As propostas deve-

"
fusíveis. cal indicadoo Hospital Co.é rãó ser apresentadas em 3 - Em caso de absolu·

QUa1d·e,o· Idn..s.t�:��ç0ã"ode ge���� nia Santana" São José, (;0 duas vias. com a rubrica ta igualdade de propostas,
.... locado, onde será pl1:)ced�•. dos proponentes em todas .será sorteado o vence'dor.

composto de um medidor do o exame de receblmen- as - pâglnas, seladas na 4 - A Concorrência po
trifãsic{) para a mediçâv to; forma do item 1, deste TI derá ser anulada, uma

geral Inc.iusive transfOt-,T.a e) 1eclaração de conhe' tulo. vez que tenha sido prettrl-dare; de corrente 1 (uma) cimento e submissão às a _ Os envelopes. conten da formalidade expres-
chave geral, tr!fásica, com n(.}rmas dêste Edital e da do prop')stas ou documen· samente exigida pelas re-

pJTtar--fusíveis t:po canu Legislação referente a tos, deverão ser entregues feridas Leis e a omissão
cho 600 vQlts, 400 A, � -l Concorrências. no Departamento Central importe em prejuljo aos

(qu�tro) chaves trifásic::,;, NOTA:: Serão recusados de Compras, à Praça Lauro concorrentes. :>.0 Estado ou

com porta fuslve:s tipo l![J.r os materiais com dlmen.
- \ Muller. nQ 2 (fone 3410), a a moralidade da Concor-

tucho 600 V, 200 A. sões e outras caracterist;. té às 14 horas do dia 10 de rência.
2. - COllstruçao de 1 cas aquem das especlflca_ set.embro de 1962 medi:mt� 5 - A C.omissão Julg�d('.

(um) ramal ICxterno dir�

to da cabine transf':Jrm,l

dor� para a sala de Raio
X.

; d�3'e�r:I';;d�aa1t: -t:��;�l
com a ,c;ubsUtulção dos pcs
tes de madeira. por pcste
de concreto armado.
4. - Reforma da réd" in

terna dos prédios onde se

localizam a administração,'
um refeitório, um pavH1Jao

Thereza Grisolia Tange,

Juiz de Direito

Sociedade Carbonífera Próspera S. A.
EDITAL DE CONVOCAÇAO

De ordem do Senhor Presidente e nos têrmos da Lei
e dos aetatutos., ficam os Senhores Acionistas desta So
ciedade convocados a comparecerem a Assembléia O�ral
IExtraordinária, a realizar-se no dia 16 do corrente mês
.' às 9 horas da manhã, na séce SOcial, a fim de delibe�a�
rem sôbre a seguinte ordem do dia:

Nova ��dação proposta para o artigo 30 dos Estatu
tos Sociais.

Cl'iciúma, 6 de agôsto de 19(;2

EngO Lirio Burlgo, Diretor Comercial

11-8----62

OUlOS - O'UVIDÔS NARIZ
-,' ,e GARGANTA'

,

OperqçÕes dos� AMíGDALAs por P.{.ot;sso
0I0DERNO '

EQUIPO de OTORRIN!) (úriicp no Copital),
po.(Q, �x'ome .de OUV IBOS;':",�NAHIl" e.

GARGANTA·' ,

Refratar f_3AtJ-S'cH'8 LOMa óqro"'reée;'o
,

.

de· dC�L<5S.;
,

T(atamento das SINUSITE;' PC)( uLrRAsoM
Dr; GUERREiRo. da F()NSÊCACONSUL'fAS PELA ..: ,M�Nt:tÃ .

E 'AJ TARdE

çOll�ulió�io�, R'uo' Ji�;; ·P�OIO".3,5-:""': �o�� i3560
RUldêncul'- Auo,Feh� Sctlmldt'99-Fone -3560

DR. CLO'Vll DIAS OE : Ir.íA

(UNICA ME'I)ICA
Estomago. intestinos, fígado e vias biliares.
ConsulTório: Rua Felipe Schmidt n.o 38
Residência:

.

Rua S, Jorge, 32 - Fone 2721
Diàriomente das 15 ós 18 horas
Atende das 8 às 10_3.0 horas no Hospital de Ccridade

--ni:MÃRW GENTIL (OST�
MtDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E c'!RURGIA

E'SP�g��L���Ç'6� �í6 C���I;�EI:�OF.
OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS

HORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 às 18 horcs
Pela manhã, hora marcada. inclusive aos sábaqos
CONSULTORIO - R��!�:�e�il::�r� 15 _ Conj. 203
EDIFICIO PARTHENON

·A DUO G Á DOS
ADVOGADOS:

DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA I

PREVIDENCIA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Jul
gemento e Revisão. Aposentadorias. BenefiCios etc
QUESTOES TRABALHISTAS'

•

CI'VEL , CRIMINAL
Ruo Felipe Schmidt no. 37 - 20. Andar _ Sala 4

RA'DIO PATRULHA: SOCORRO
POUPAI OF !.IRGEtlCIA TH. 39f1
----_._ ---,-�------_

- VENDE-SE
Vendem_se 4 cosas situados à rua Cons. Ma

f(C', nos 67 78,80 e 81- Trotar com o sr. Arnoldo
Buch.·

.

15/8/6.2

A�raoecimento
F'rancisco Goeaert e %":1

milia torna público .,;eu

sincero agraaecim,ento au

Exmo sr. Governador li?

Estado e sua espo!ia ao dr
Renata Ramos da Silv.\,
aos srs. deuptados IVQ Mon

tenegro e W9.I�p.r Gomes t!

outros, demais pessoas que
os visitaram, Direção, Ir.
mãos e Funcionârios ·ja

.Casa de Saúde São Seba3·

tião, e em especial ao dr.
Henrique Prisco ParaisQ e

Irmã OUvia, por todo li

conformo, atenç�o dispt!t1.
sados quando do intern.l

mento,de sua esposa Phi;o

mena, internada em 2�.6
e tendo alta em 31·7 1962

A todos a familla pe:wo
rada agradece.
Barra Clara (Angelina)

agosto ele 1962.

Francl;:;co Goedert.

...
t- 10--'P-:-62 Censura ate 18 uuos

,��.I!�"��':C',,,,,,_;..!.�,�:_.-"-��""",,,':.... J.·i'�";'i:::"L:....',:..=..,,�L�'_];=:J:����iíii�=i!=:

"1. Ayl10D Ramaibo
(JLINIU/\ Di: UltlANt,}_Ui
Cun�ulturio: Pela manha
nu Hospital de Caridadl'.

'A, tarde, no eonsuJl.')l'iu

das 15.30 hs. as 17,30 Ils.
Consultório: Rua Nunf:s

Machado, 7 _ I.Q andar __

telefone 2786.
Residência: Rua Padre

Roma, 63 - Telefone 2'186.

Dr. Acácio Gilrlllaldi
S.1'hiago

ADVOGADO
Escritório especializado

Questões trabalhistas.

Administração de beu.i
imÓve�s. Dellesas flscc:l. s
Rua Feilpe Sch-midt, 14 .

LO andar - E'ones: 2511 -

2216.

II .- JULGAMEN1'O

1 - Pela Comissão Julga
dura. posteríormente, se

rá declarado vencedor o

proponente Que oferecer:
a) menor r-eco, consi

dcr-vndo-se descontes, b-v

nificações impôstos, despe
"11<; e outras vantagens;
b) melhores condições de

ções, o que ocasionará exi

gência de substituição, re

tirada urgente, chama

mento urgente do segundo
colocado. eXigência da· dlte
rên.Ç8. de preço pelo 'taltc.
so, caução futura. suspen
são do registro de fornece·

dor, etc.

,2 _ Na parte externa do

recibo. em que se mer:.cio
nará data e hora d::! rece·

blmento, as�inado por fun

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

abertas. às quinze ho1'8s.
do mesmo::! dia 10/9/62, por
funclonârios de�ignados pe

lo Presidente do D. C. C. e

na presença dos proponen-

ra reserva-se o direito de

anular a Concorrência, ca

so a.s propostas apresen
tadas não correspondam
aos interesses do Estado.

F,lorlanópolis,' em 3' de ._',

agôsto de 1962.

(Hermes Justino Patrla
tlova) -:-- Presidente

15 - 8 -- 6'2

----------

-MUSICAL BAR
. 'ARA UM BOM PASSA TEMPe COM SUA FAMILIA - REUNIOE8 SOCIAIS

.

DANÇANTES COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS - cRA

DANÇANTES - ETC.

A.NDAH TERREO DO ROYAL HOTEL - Te!. 2515. (Portaria)

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

CI�EMÂ� gal'tazes �o dia'
ti!>e SM JOSE -8AII805-

....-::Centro Fone: 363"
às 3 horas CiDe GLOSEACharles Bronson

Violet Renslng
EM Estreito Fone 6252

INIMIGO DA HVMANIDADE
às 8 horas

Spencer Tracy - Burt Lancaster - RI.
Censura até 10 anos

às 8 horas
chard Widmark - MQntgomery Clift-Pré Es�rêla

- Pró Economistas 1962 ..:..

Marlen.;! Dletrich - Maximllan &che!.l. -

Anthony Perklns
Yves Montand

Judy Gariand t ;-'Ingrid Bergman
EM EM

"JULGAMENTO EM NtlREi\-mERG"

MAIS UMA VEZ� ADEUS.! Censura até 14 an�9

ri". IMPEliu
Centro Fone: 343:> Estreito Fone fl29S

ás 8 hs.
às 5 e 8 hs. Espetáculo de Tela e Paico

NA TELA I

Charlls Br�nson
Violet Renslng

EM

INIMIGO DA HUMANIDADE
NO PALCO

Grande shaw comandado por

-. •

DOM BENITEZ
Mt.,<;Ícas .

Dan§as .

Atrações Diversas! ...

Censura até 14 anos

Hardy Kruger
Sylvia Syms
Ronald Lewis em:

"SATA A MElA NOITE"
Eastmancoior

Censura até 5 anos

Cive BOn
CEl\."'I'RO

ás 8 hs. FO� 3435

. "Spencer Tracy
Ingrld Bergman

Cine RAJA (li, José)
Lana Turner

EM
ás 8 hs.

Oliver Hardy ( O GORDO)
Jean Parker

o ME'DICO E Q: MONSTRO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTADO DE SANTA CATA"

RINA
JUiZ DE DIREITO DA VA

RA DE FAMILIA E SUCES

SOES
ESCRIVANIA DA FAMILIA

� SUCESSOES

�DITAL DE ClTAÇAO DE

PESSOA EM ENDEREÇO
DESCONHECIDO

O Doutor OSWALDO

AREAS HORN, Juiz de

Direito da Vara de Fa

mília e Sucessões, Capi
tal do Estado de Santa

Catarina, na forma da

lei etc.

FAZ SABER aos que o pre

sente edital virem ou dêles

conhecimento tiverem (ex.

pedido nos autos nv 1.676,
de PROTESTO PUBLICO,
requerido por Maria José de

Carvalho Moritz, Gervàsla

Andrade de Carv;.llho;· Ma
ria Mercedes de Borja: Ser

via Tú}io Carvalho; Maril

da Canalha, e Marilia Car

valho), que 'se processa pe

rente êste Juizo, que aten

dendo ao que lhe foi reque

rido por Maria José de Car

valho Moritz, e outros, que

artrmaram estar o citado

em endereço desconnectco.;
no Estado de São Paulo, pe

10 presente edital, que será

afixado na sede deste Jui

zo, no lugar de costume, e,

por cópia, publicado no pra

ao máximo de quinze, (5),

���Ci���'O(1)E:t:zd:'o eO��i�
(2/ vezes no Jornal "O )j;s
tado", cite à H.h.LENA D�
ARRUDA CARVALHO, bra

sileira, solteira, maior, fi

lha e herdeira de Luiz de

Oliveira Carvalho, bem co

mo todos Os demais interes

sados herdeiros ou nao, pGr

todo o conteudo da petição
e despachos seguintes: (PE

TIÇAO DE FOLHAS 2).
"Exmo. Sr. Dr. Juiz de DI

reito da Vara Civel da Co

marca de Floriànópo!is Di

zem Maria José de Carvalho

Moritz, Gervasia. Andrade

de Carvalho, Maria Merce

des de Borja, Servia Tulio

Carvalho, Marilda Carvalho

e Maria, digo Marilia Carva

lho, todos brasileiros, resi

,dentes nesta Capital, a pri
meira filha a segunda nóra

e os demais )1etos de Luiz

de Oliveira Carvalho, faleci
do nesta cidade, a 22·4-1951,
todos também herdeiros do
mesmo, que,. na forma \ da

�e�g:;� r��r::e.re�c:t;�;::�
o iseguinte: 1 - Que o pro
cesso de Inventário proce
dido por falecimento de

Luiz de Oliveira Carvalho,
se processou pela 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-

1960 de assinatura· do Juiz

Manoel B�rbosa 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, .
unanimLmente, a

sentença de inferior instân
eia, em data de 23-11-1961;
4 _ Que, entretanto, não

tendo havido recurso, ore.

ferido e venerando acórdão

I)assou em julgamento; 5 -

Que, porém essa decisão
veio contra a lei expressa,

eonsta._nte do art. 505 da

C6digo de Processo' Civil a

qual determi�a I'a maior
igualdade possivel, seja

� quanto ao valôr, seja quan
to a natureza e qualidade
dos bens", o que deixou de

receber a consagração abri

gatória e merecida, de sor

te que esse venerando acor

dão foi proferido contra li�

teral dispoSiÇão dessa lei
(Art. 505, I do CPCC); fi -

Que, assim, a insuportâvel
injustiça do venerando a

cordão veio ferir de frente
o princípIo ·de igualdade,
que domina o direito e eons

titue preocupa�o e todos

os tempos da elevação da

lei; 7 _ Que são interessa·

dos, também incapazes re-

�t�!��:iOae t���;i:n�s pes�

nal, passara a constituir ob
jeto de uma ação 'rescisória
qUE" os aqui requerentes vão
propor em seguida perante
o Egrégia Tribunal de Jus
tiça; 8 - Que, entretanto,
para acautelar Os seus direi
tos, resultantes dessa si

tuação juridica, vem, com

o merecido acatamento, in

terpor perante V. Exa. este

protesto dara que não se

possa crear Situação de
maior injustiça e em resul
tante da ação do temPo so

bre aquela partilha desi
gual e contra lei escrita. 9
- Requerem, nestes termos,
a V. Exa., que se digne lhes
derertr este protesto públi
co, para que dele sejam no

tificados a inventariante,
senhora Mercedes de Arru
da Carvalho e as filhas des
ta, aqui residentes, Olga,
Elsa e Maria dos Anjos, na
propriedade situada a rua

Bocaiuva, na conhecida
Chácara' Carvalho. Pedem
mais que, feito o protesto
neste Juizo, sejam publí
cados editais para resalva
dos direitos dos protestan
tes e citação da herdeira
Helena, a qual se acha em

São Paulo, endereço desco
nhecido, bem como ctencía
de todos jnteressacos, her
deiros ou não.

Requerem igualmente, a cio

encja do Exmo. Sr. Dr. Pro"
motor Público e Curador de.
Interdictos. Os requerentes
afirmam. a ausencia da her
deira filha.Helena.e de ou

tros que viajaram para o

norte. do pais, e a interdi

rão pelo JUiz competente,
da filha Maria Mercedes de
Carvalho Borja. Requerem,
que os edttaes sejam publi
cados por um prazo de 15 \

dias, uma vez no Diaa, digo,
Diario Oficial do Estado e

duas vezes em jornal local,
na forma legal. Feito o pro

testo;, pedem lhes sejam
os autos entregues para de

les usar opo,:-tunamente. Pa
,ra efeito da taxa judiciária
dão' o valor de Cr$ .

1;000,00 e 'iae paga a taxa

respectiva. Independente
mente de translado. P R C

J Custas. Florianópolis 7
de abril de 1962 (ass.) Pe

dro de Moura Ferro - Ad

vogado. Sôbre estampilhas
Estaduais no Valor de Cr$.
132,00, vê-se seis carimbos

cujos dizeres são os mesmos

e os seguintes: Pedro de
Moura Fe,rro. Florianópolis.
(DESPACHO 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", loca} e uma vez

no "Diário Oficial do Esta
do", a herdeira Helena Cal'

valho, bem como tOdO] os

interessados ou não Cienti

fique-se O· dr. Promotor PÚ
cuco. Em, 10-4.62. (ass.)
Oswaldo Arêas Horn. (PE·
TIÇAO DE FOLHAS 19)
"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di

reito da Vara Civel da Co
marca de Florianópolis
Maria José de Carvalho Mo

ritz, Gervasia Andrade de

Carvalho, Maria Mercedes
de Borja, 'Bervíc Tulio Car

valho, Marjlda Carvalho e

Martlla 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 .mencronada, obje
to dessa petição fica situada
à Rua Ruy Barbosa, nc 49,
não à rua Bocayuva nc 49

como, por engano, foi re

querido. Requerem, assim,
que se digne V. Exa. de
mandar o cartório fazer a

publicação desta na conti

nuação da anterior que já
foi mandada publicar por
este juiW. Nestes termos, E.
D. Florianópolis, 27, de ju
lho de 1962. Pedro de Mou
ra Ferro. -r- Advogado.
(DESPACHO DE FOLHAS
20) Retiftque-se, expedin·
do-se novo edital. Em, 30-

,. (as.) Oswaldo Arêas
Horn. E para que chegue ao

conhecimento de todos os

Interessados e ninguem pa
ra alegar ignorância, man

dou expedir o presente edi
tal, na forma da lei. Dado
e passãdo nesta cidade de
FlorianóPolis, aos trinta e

um dias do mês. de julho
do ano de mil novecentos e

•. ;;;e��nta !;l. dois (1962). Eu,.
Júlio Campos Gonçalves, es�

crivão, o mandei datilogra
far, conferi, subrscrevi e as�

sino.

OSWALDO AREAS HORN
Juiz de Direito da Vara da
Familia e Sucessões

11-8-62

GOSTA DE CHÉ! I D

ENTÃO PEC� WÉ ZIT'" \

(UNI(A SANTA ÇAIARINA
ClíniCa Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustio _ Complexos _ Ataques _ Manias

Problemótico Afetiva e sexual.
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesio

Insulinoterapia _ Cardiozolorapia - SC'lnoterap:a
Psicoterapia.

Direção dos Psiquiátras _

DR PERCY JOÃO DE BORBA

DR: JOSÉ TAVARES IRACEMA

DR, IVAN BASTOS DE ANDRADE
HORARIO _ 9 às 12 hs. pr. Percy

15 às 18 hs. "ors. Ivan e Iracema

Endereço: Avenida �a�ro Ramos. 288

(Praça Etelvina Luz) _ Fone 37 _ 53

Dr.' flávjo', 4Werlo' 'de 'Amorim
,'" . ",

ADVOGAQO' _-

-

... .;.' ---=-=::--

I��WALI pu,bJicidade
:::::::-� ....1 lo" ell\ lta. ca:arina

,
� Conf6cção e conservação de painéis

será o -mundoCientista prevê
compromissos assumidos e

em 1'992 �;rm::�s�e:j��á���t:nt���
.

o emprego de computa
dores será sem. dúvIda· infi

sobre o processo da vida e nitamente maior nos escri
o papel que. desempenha . tóríos comerciais e, prova
cada uma das compjexea vejmente, também nas esoo

molecutas conatítuuvas da _las primárias. O desenvol
vida.

INCRIVEIS .

S,:����;;j:!��:�dE��t�;:c�::lmpressoe$ (, a
e tecnologicos que podem
ser previstos e que são "ain

da mais espantosos e em

sen�idos Incríveis".
Uma das possibilidades

futuras seria iluminar à

noite, grandes areas ao ar

livre ppr-O;·met'oamda·· não d s

passiveI que x

suficiente. para
ve� seja desc

J.proveitá·la.
-Em 1962, diz o cient! !

saberemos se existe vi\t
em Marte e, em casa afirr\,
tivo, se a vida mar�,!:�;tea��:�: �!;;:.o.,c��J4
grande aproveitame� o das

NOVA YORK, (IBRASA)·
(Em discurso que profe

riu na solenidade de en

cerramento do ano letivo

no "Northern Michigan Cal

"iege'', em Marquette., o presi
dente da Comissão de E

nergâe Atomíca dos Esta

dos Unidos prof. Glen T.

Seaborg, Premio' Nobel de·

QUimica poderá ser o mun

do dentro de trinta anos,
à vista dos acelerados pro

gressos da cíencía e da tec

nologia.
Referiu-se ele, primeira

mente, a desenvolvimentos

Que já têm sido objeto de
muitas previsões, C0n;t, o

emprego de jatos de super
velocidade ou de foguetes
no transporte de pessaseí
ros entre pontos distantes

na Terra; viagens e sateü

tes artn ícraís, à Lua e aos

p.aneuas: telefone visual,
-medrante associação com

televisão; mmuscuios ra

dlOS cransnussores e recep

tores; tecidos retcos de ma

tenais hoje não· emprega
dos nessa finalidade, co

mo o papel; eetuías-com

busttveis para a produção
de e.,etricidade da energia
solar para fins· de calefa

ção.

ESPANTOSOS E

regiões do

co, balve.z

o homem um dia produzir
,com ,<Substancias quimlcas
mate.rias dotados da cápa
.cidade oe reproduzirem-se
em ambiente adequado. Se

isso for passiveI, diz o cien
tis ta, será colocado bem

em foco um dos maiores
misterios de todos' os tem

pos: o misterio da vida. To
davia, seja como for, den
tro de trinta anos conhece
remos·muito mais coisas

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado pela Faculdad,
1'Ilacional de Medicina d,
Universidade do Brasil

Ex interno POl' concurso da
,Maternidade Escolar SeI

viço do Pro.!. Octavio fio

drigues Lima. Ell..lntrrno
do Serviço de Cirurgia .

cio

Hospital LA.P.E.T.C. do Ri!

de Janeiro. Médico do H.13

pital de Caridade e da 'Mõd_

Iternidade Dr. Carlos Corrioa
PARTOS - OPERAÇoF..t
nOENçAS DE SENHORA3
- PARTOS SEM DOR pelo
método psicc,profilatico

Consultório: Rua João 1'111
to n. 10 - das 16,00 a$

18,00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone
3035 - Residência RlIa

General Bittencourt, 101•.•

te a política nacional, pois
poderão ser tomadas por CONTROLE DO TEMPO

eles algumas das mais ím- O aproveitamento dos re-

portantes decisões em mui- No �ntrole das condições cursos dos oceanos é outra.

tOS planos. meteorolostcas, as previsões POssibilidade das próximas
Com a utilização de com do prof. geaborg Ião muito decadas. Talvez seja pOS8i�

putadores, será pcssjvei tam promissoras. Em sua opmí- vel "culttvá-Ios" para ou

bém aperfeiçoar o processo êo haverá grande processo tenção de alimentos e deles

�::�C��ti���iÇ��:� q::r a�:� �e�r������oed��:r�:�:�:;� ��!�r:a��:::l�iqc::�::
delíberaçôes de, grandes cor nos naturais, com possibílí- battc, que recentes estudos

pos legislativos. dade de seu controle para mostram ser abUndant·e,:;

P,UBLtCAÇÕES \ �e.b;.:��:�a�e�: :a�::�id:; nOE l������ �:r:�'ja tam-

. i senvotver tecnicas para con bém descoberto meio encí-

A diferença de idiomas li trolar o tempo de modo a ciente e barato de transtor

talvez deixe de ser, nos pró li permitir importantes rea- mar a agua do mar em

ximos trinta anos,

Obstacu-,
justamentos das chuvas no agua potavel. Talvez, dIz

lo às comunicações, pois é � mundo. o prof. geaberg, alguéml des
possjvej que grandes com- O emprego pacífico de ex cubra meia eficiente de

putadores permitam a tra- plosões nucleares poderá a combinar a ajímtnação de

dução automatica de uma judar a humanidade a exe- detritos a produção de ener

língua para outra. cutar grandes obras de en gia elétrâca e a dessalgaçâ.o
Blbliotécas como conne- genharia, como, por exerrr' da agua do mar em símples

cernas hoje talvez já não pio, o aprofundamento do docelulas combustível.
--------

�

VOLTAAO MUNDO

como

Outra possibllidade é o

desenvolvimento de. metais

au.oolubrificantes, recítttan
do a manutenção das pe
ças moveis de mecanismos.
Assim, ntnguem mais preci
sará troca; o cjeo de seu

carro. Os atuais materiais
de construção como madei

ra, tijolos e concreto, tavez
sejam tambem substitui
dos por novos materiais
com qualidades de resísten

cía, isolamento e transmis
são de calor hoje desconhe
cidas.

vtmentc dos computadores
talvez seja tão grande ao

ponto de afetar dtretamen-

COMPUTADORES

Em 1922, prevê o prof. Se
aborg, .tarvea exista em to
da residencia um centro de
controle de computação e

jetrontca-,para fazer orça
mentos, planejar cardapios
calcular impostos sobre a

renda, lembrar à familla os

Impressões a vôo de
de pássaro

Oanycn: uma das versões
mais acentuadas sobre a

5" de uma sérfe
V. de Sant'Ana

GRAN CAI\lYON ...:... por fim.
a s.urpresá de :nossa· visita:
Olhar o Gran Cahyon. Exis

sua origem, é de que ela pro
veio da erosão provocada
pela neve, no decorrer de

muitos s�culos. Trata-se· de
uma depressão de terra, nu
ma extensão de 350 quilô-

tem coisas· 'que vemos e de
·que, por mais que nos esfor
cernas, delás' não podemos I

fazer uma descrição; O

Gran Canyon, é uma delas,

metros, mais ou menos, por
uma largura variando entre
7 e. 30 quilômetros; seu fun

do, dá profundidades que
variam de 800 atê 2.000 me

��,a 1:�:��t11�'tf:ng����1����:g���� om�\�
sar disso; tentaremos dizer extenso rio dos Estados 11-
alg'o a seu respei�. sãi) (li., nidos; cujo comprimento ·é·
versas, as interpretações da de· 3.30Q quilômetros, vari
das sobre a orig�m",do Gran ando em largura ·de 70 até

@!{12D�,
,

',.', U ,
P-ROGRAMA DO MÊS'

Dla? ?erçà-.�ei�a� -:;, P.s 20,00, :qs. - Çinema - T�rneio de

-" dÇ)mmo - sl:!de .,sociál. ,

. �a·,8 QiHirta:*fe,ira, - 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 bs - Jantar de Confrater
nização - séde social
Dia 10 Sexta-feiI:a _ às 20,00 hs. - Basquete,boI e Fute"
boI de Salão - local FAC.
DIa 11 Sábado _ às 22;00 hs. - BAILE DE ANIVERSA·
RIO - apresentação OFICIAL das debutaJiltes de 1962.
Dia 12 DomIngo _ às 14,00 hs. - Festa infantil de ani-

versário
às 21,00 hs. - ENCONTRO DOS

BROTINHOS.

A Diretora do CLUBE DOZE DE AGOSTO comu_
nica aos seus associados que os mesas para o Baile
de Anievversário estarõo à disposição a r'1rtir de sextr>
feiro próxima dia 27. Reservas na Secretaria.

Atenciosamente
A DIRETORIA _

Vende uma cosa com 3 lotes de terrenos por
apenas cr$ 1.500.000,00,

existam em 1962. Em seu lu

gar, haveria aparelhos ele

tronlcos que selecionariam
em um "depósito" central
as informações desejadas
pela pesquisador. Sem sair
de. sua casa qualquer pes
eõa poderia tomar -empres
tado" livro da bíblíotéca
discando um número e usan

do sistema de televisão de

circuito fechado.

estreito de Gibraltar. A pra

dução de energia elétrica

por engenhos termonucíee
res está no reino das 11085i
bilidades e, uma vez apertei
coado esse processo, o no

mem terá toda a agua dos

mares e oceanos à, sua díe

posição como fonte de ener

gia.

APROVEITAMENTO DOS

OCEANOS

lombos de mulas, se d��ct·
ao fundo do Gran CaOypp.;
tomando a viagem de id$,
e volta um dia inteiro. <"

..

"

Hoje o Gran canyori. é

centro de turismo graridé.�
mente vIsitado, embora'quil,
si que exclusivamente por
americanos. Apesar de con

tar com· 3 hoteiS. e de Q. ha
vermos alcançado num�
noite de domingo para, se,

gunda-ielra, tiv�mos "q��
valermo· nos das rç,laçõ�,
de um club interna'Cional :

de que fizemos parte para.
podemos arranjar aco�o":
dações, depois de já .ésta�
mos deCididos a q.ormit' po
autbmóvel. E a propósltq,
embora tenhamos estado, -11 '

em hoteis classificado.s, � !
outras cldades por onde .pas',
samos, o do Gran Canyqn 'L
foi o Que mais caro nos',·c:q.�:, :11. -;"'�;brou:.30 dolares_só.,. ,p�la8: !

i�

200 metros," e sua pp:ifundi
dade chega a alcançar até
15 metros. Calculam os geo

logos que a formação do

Gran Canynn terá toÍnado
um período de 7 a 9 milhões
de anos. Entretanto essa

-transformação não termi

nou e· continuará pelos sé
culos além, uma vez que 'o

rio Colorado leva diáriamen

te, cada 24 horas,' cerca de

meio. milhão de tQneladas
de terra, que joga no seu

desaguado'ro no Golfo· do
México. No se.u curso den·

tro do Gran Canyon, onde
ele é expremido, sua veloci
dade vae a mais de 20 qui
lõmetros por. ·hora. A região
que circunda. o Gran· Ca

nyon é monllmento nacio

nal, e nela ylvem ainda ho

je 4 tribus in,digenas; 'os
Hope, Navajos;. Havartipai
e Hualpai. - Tj.vemos oc;a-

t

:���,:1�y��. ��� J�:s::�balhbst'·'4 'J} 'c�lóàà�U eri\.
sitias adequados, são ofere

cidos a turistas. P'ercorre
mos larga extensão "nos bar

dos superiôres de. désflla"dei
ro, e d�l?ruçamo-nos sobre

muitas amuradas para ver

mos as profundesas desse

abismo; subimos "a uma tor

re de observação, construi
da nos moldes de rui

nas de outras construidas

:�t���:�::':';�'d;n�;�:; mEZI�HO. HUI
copias, perscrutamos deta-, C A li B !·i T O f
lhes e, particularidades do "'----- '"
abismo. Por trilhas e ,em ..

que tiverem uma vi�jeW:"
São Paulo e que.' qulzer��
ter uma bôa visão, do,.Gr8A
Canyon poder� assi�tft:'li
uma ,sessão dó .c1nefi!.à,. on
de está .send6 ;", le"'J:;adQ', ·um
filme sobre o mesmo.

Gran Canyon, Julho de
1962.

GRANDE ALMoço
Domingo. dia 12, sera realizaclo no Salõo Pa�o_'

quial do Estreito, m·ais um grande Armoço pró Cons
trução do Hospital e Maternidade Sagrada Familio.
Na oportunidade sera home�agecda o firmo Germot\o
Stein S. A., Pelos grandes beneficios prestados as t)

..

bras do referido Hospital
Cartões à vendo _. CASA PAROQUIAL - 'te

lefone 6346 ou rua "Fulvio Aducci 453.' Pede_se o co

laboração do povo em geral, para que este Almoço se

ja c.oroado de pleno exita,

,

Prepare-se para o Futuro
Aquirindo !.ates de terras, pequenas chácaras e áreás
para indústrias em

( BARREIROS

Vórios. lotes de terrenos nO inicio de Bar.
reiros desde Cr$ 90.00000 com facilidades
de jJ02'lmento.

.

Uma casa de praia por Cr$ 150.000,00 no "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Grupo
toda de tijolos. EscorOsl����ressad�s poderão dirigir_se diretamente'

ao ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

Aproveite comprar o último apartamento do
condimina Luiz Gonzaga.

Grande Loteo.!}lento nas C�queiros _

Restam Poucos _

OHo Julio Malina
Ruo Felipe Schmidt, 14 _ Sobrado - Fone --

2347 _ Florianópolis.
SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO
DE SERViÇOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA - 160

.... rLORIANO'rOUS SANTA CA'ARIIli'

··'�'I�-,��:�.""
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Amanhã, no estádio da rua Bocoíuvo:
PAULA RAMOS X CARLOS REHAUX

_S_e_"_sa_c_iO_"_êl_d_ue_lo_d_e_i"_v_ic_to__s_p_el_o_ca_m_p_e_o��_����ta�u�(2. Z91'a)

��D��[i��al O Atlétim: ] X 1 fr�Dte aD·�alm@irat ô�t@�Dt@m, @m �Ium@nau
Em partida antecínada por solicito-

--

.

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

�:!t:���!�:�:�I:::�':�c:1;��::�::E Catarinenses
_ perderam para os Cariocas e hoje dispGtam

���f�JJ�af����� ���r:�'�:��G�u�n�n�a'b�n:�,Pn��"'�s:�'�P�'U�I;O�'��: I� Taland��;!;� Ios Goianos mas, sen-to ro quo progredlram 110 n.tc ram c-sim: -, -,

vorecldog pela vnõne dO,i boL Tanto isso é verde de Acudo, Alegria iS!lva), Nl. grande decisão rl. .. earrlpen
mineiros diante dos guia que o placar de 3x1. t» J()o co c Orlando: Riga e Co nato nacional de emano

nos, os catarinenses [,J.RIU ráveí ii. repreaentaoãc C·J Guanabara x S. Paula, na res. Os jogos serão efetwl
guindados as semírtnms rroca diz bem da dureza Hoppe. Hel!nho f' Melado. dos no estádio de GCJl�!'�1
do certame onde enfrenta do combate, muito omuora Na noite de hoje I>S cata Sevenano.

peão local c o Atlético, os quais, tia �()tla
da inicial cio certa-ao da segunda zona,
haviam empatado com o Paula Ramos c

o Paisandú, respectivamente. Grande eu ..

r nntro presenciou o públi�o blumcnau-
cose que nõo poupou aplausos aos dui...:
quadros, notadamente ao tricolor da me

trópole barriga-verde que jogou uma ele
suas melhores partirias da temporada,
nara no íinal triunfar de maneira bri
Ihante c mc)·,,,,j,h pelo escore ele tr��
tento a tlois, triunfo Que não deixou rle
ser recebido f'wn enorme alezria e satis
farão por ql1�!�1n", ('!ln tit�leln fJ leri�o iI�
nririoml�os (J:, ('�,:,orte-rei desta capital.

�-------------"_._------

Mudança d s

Brasília
•

PORTO Jl.L

A.l - A nrr'

ração Rio C'i 'Ir

Futebol, �m I" llGl

realizada, r('xolvl u, por l1

nanlmldadp, ]JJ'f�I'Jll;lI' ,1.

C"nfederac:lo Bt!1.slll'lt·a t\,:'
Desportos.· as, S('['.•til;t(:S ))'U

poslçôcs,
"CONSIDERANDO 3C:''''

Confederação Brn�i:r!ra dO"

DeIlPortos um Orf',lll;�:�lO
de órtlba Federal. com r,

finalidade de, indisl i:H�
mente e em igualdade ct('

condições, bem servir::. 'ii

das as federaçõ('s fili:lti.1S

Consequentemente, aos J{'s

portos por eJa ... <llri�;c·JS
nos Estados
CONSIDERANDO o j'. lo

de ter a C.B.D. sua serj.., ,

calizada na capital ek \ill,

dos Estados da União .,)

rrendo, com iSllo, a nn"

cai Influencia locnl
preJulzO' dos intcr6s!c� d",'
demais Estados:
CONSIDERANDO a lle

cessldadc de mai"r cnt:,) . .;(I.

menta da Confeacrnc;-ão ('

de suas fCd('Iaçõe.�, at'·]
vés de obscrvacõr::; as flll:1
'M,
A Federaçào Rio G F.l\l

derise de Futebol rCfllIe'· -'

Jam colocadas ('In pall! ••. ,

para a primeira A,. ""I'
bJéla Oer:ll qu(' a CBD. fi

altzar, as segujntt',� IhOj.m
slções:

1) - Que a 'sede da l'on

e da ('B.O. Para
.' ��h&s

Brasileira
" .- seja transfe

Tlt1 !1.1 ra Brasllla, dentro

do pra7.Q de (2) dois anc.ê;:

� 2· - Que os Preslder.t�s
das Fedémções filiadas se

jl\111 considerados' fiscais
natos da Confederação Bra

sileira de Desportos"e te

1':10. como tais, livre ares·

50 a tôdas as dependenf!i,,-s
de1ita, cumprindo ihes a

presentar, por escrito, ao�

órgüos competentes tOrj<;>s

as obser..-uçõcs ou suge,·
tões que entenderem cOl1lli
nlentes ao êxito das finali

lIades da Confederaç::>.[)
PÔrto Alegre,_ 8 de agó.,to
de 1962".

CI.r irmãs do Brasil

o mGvimento da dire(�ao
da l"edernção Rio Gl'uni"n
se de Futebol no sel1[.iu�

de tirnr elo Rio u sede 'la

Conrederação Brasi)eil'a je

Desportos COllleça!� ho�e
A proposição aprovada ('1",

tem pela diretoria da F.H.
G:F.. serú endereçada. n

lõdas as suas co irmãs do

R!'n.<;i). Aiias, varias ferler:t.
"ôcs. as mais importantes
d� I3rasii, de há multo es

peram essa oportunidll,ie
para lornar realidade a

idela.

A diret{)ria do P;ldrt· Roma Qviso a seus 0950
ciados • stmpatiL<lnles que ·fará.reolizar no próxi:
mo domingo dia_ 12, ('xcurs�o o cidade de Itojof, ao
r o de quatro entos trU2'elrS (Cr$ 400 om. Os in_

.;, eres.i.odos cr.:'\,I·rcl� ".erva!' �cus ILlgares ·né5ta re<1aM
j:- �0 com OSMArt

rum na noite de 4.u roua

ao selecionado da. Guaua
baru, Integrado por va'r

res do quilate de, Véve, d.J

Vasco da Onruu. ccncv.c.

ro do Flaml'nl!O, Nnrlval

e Oton do FjfLlJl('n�o, Jo�a.
dotes que Já lntegrnrnm .1

equipe principal n que i)d
tencem.
Multo ernbo-a Santa Co

tatina contasse com do!'

rcrcrcos. o caso de Nico I
do Cornerclãrlo de Crtciu
ma e de Norberlo Hoppe
do Caxias, não comep:ulll L-

�_ __j

desta . feita um re:>ul 't,:io

03 cariocas se cpreçentns
sem recheiados por jog:fI'Ío
res praticamente proüssrc-
unis.

Jair, vevé e Norfvn! gi)��.
ara:u pru-a ".� vencedores

euqunnío 'I'ite mm-cou o

úu'ro ponto dos cruurtn.c.

que as.,lm r:J�am adiados

nbOROSOl

SI) CHE ZIt3

d, --- --- ---

-------! Mourv Barges
Séria crisc ronda o futebol de salão de nossa capitaL

Por parte da Federação Catarinense de Futebol de Sa

lão, ao que tudo Indica o fato será levado a frente,. en
quanto que, por sua vez, o Presidente da Federação A_
tlética Catarinense também r.ão deixará por menos. O
acontecimento originou-se por parte da Federacão Atlé
Uca Catarlnense Que resolveu suspende. os jogos de fu
tebol de salão as terças-feiras, em virlude dos varias

('omproml.ssos que lerâ a arcar com o andamento dos
cljversos certames regionais.

Em vista disso, a FAC viu-€e na contingência ele ean

celar Os jogos de futebol de salão na .',ua quadra, em vir

tude de ter que atender aos justos interesse.') das agre

f-liações filiadas que solicitaram e tem o direito de rea

lizarem seus treinos naquele lecal. Nasceu então daí a

decisão da FAC, em 5uspendet' os jogos de futebol de 53

Ião as terça.s-felràs. Porém a Federação Catarinense de
Fulebol de Salão niio aceitou a medida formulada pela
.FAC, nascendo então a possível crise que tencle a lo
mar corpo.

rtnunseg deverão dehlrtlr

Números do Campeonato da 2. zona
A prhnel ru rcdnda d(

cerramo ('.�L[lflual, rere-co

te- {\ I;('r,\lnda eona
, apre

sentou re ....tiftndos ·at(o. (!(',.

{,,, ponte normnta. com ai

gumn exceção feita ao com

bate de Brusque. anele I)

Barroso de Itajai face il,.'l

novas contratucâes. apa

recta n)als cotado ao trjun

fo frente ao Carlos Renau'{

O empate nesta eaplt.11,
entre Atlético e Paisan,n

de Bru:'lque, em um tell�a

não causou nenhuma SUl'

presa, muito embora. o trio

colar meLropoiltano t1ve��.('
uma boa oportunidade dI:!

colher sua prllll('lra vité,

ria Já que o time bru�qllel1
se deixou patente não ser

um sêrlQ candidato ao ti

tulo pelo que fez, a nio

ser 'que sua capacidade /r

já demonstrada em oU'.ra

oportunidade.
O resultado colhido pelo

Pau;a Ramos em mll!l1f·

nau, empatando com o

Palmeiras em um tentu.

não deixou de ser erlcil)nte
tomando se por base o fate

res adver�ãrlos que lhe fO

ram impostos, a sua frel'L�.

Diga se de passagem Que
o campeão da cidade. ou

melhor o bl campeão, (l(')

XO\l excelente imprssão Ill\

cidade Industrial, p.presen
tandfJ ótimo rendimento,
com um futebol do:'l mais

cOl>rdenados e técnico,�.
E se tivesse deixado 13iu

menau com os louros dA.
/\ reportagem notou que oe ambas a� pancs nno na vitória não teria sido Injus

qualquer acórdo para se tomur uma medIda conciliado- tiça, poj�' foi sempre o rne
r:l. enquanw perdurarem o "tanto por tanto". A FCFS. lhor time dentro da c:ln
por sua vez vendo-se impossibilitada de realizar os J04 C'ha.
gos de futebol de salno às terça�feiras. resolveu tam- , Já o resultado de Brl!!;
bém suspender o Torneio Inter Ligas, como parte dos Qur onde o Barroso dI' lia
festejos comemorativos da passagrm do 7. aniversário jai sofreu o seu pl'ím('iro
da entidade salonlsta, que seriam rraJizados na FAC. tropeço diante dI> Ca�I�,s
Perôur3 portanto a crise que com o passar das horas- Renaux por 2aO pode a prt
ganha corpo e se transfO!1na "m notici:ls constàntes pa-
ra a imprrnsa.

De n01'S8 parte acreditamo:" q\!e sbment.c uma outra
reunião com os Presidentes e demais membros das duas

Federações e a participação da "rônica esportivA., que
neste caso tentaria servil' de balança da justiça para
tentar coordenar os Interesses das duas entidades, " que
será passivei uma reconciliação. Pois se as coisas conU
nua rem como vão, o futebol amadorista é quem perderá
c será gmndcmente sncrlflcado. Hamilton Berreta e 0-

dy Varela, duas figuras de realce dps f'sportcs am�dores
de Santa Catarina, certamente poderão encontrar uma

solução para o caso. O que não deve e não pode perdu
rar é a confusão, O bOI11 senso recomenda mujta calma e

o prOVérbiO de "duro com duro niio fa1 hom mllro" (!�.

ve ser obl:ervado.
COntinua. na 7& página)

meira vista parecer gr.>.o
de surpresa, em virtude do
cartaz dos barroslsLas face
suas grandes cOlltrataçÕ(',1.
Mas, pelo que foi vb,:o

demiro da cancha, a. Voltc_
ria dl>s comandaclos de '[I'!
"erlllha foi da!'! mais Justa.;
pois o tlrpe pralano f',�tevf'l

bnst.a.nte (:llhO, rom P"'uco
r(i'ndhnento, enquanlo o

Carlos Renaux foI. o coman

dllnte das ações, envolvc,n
do .sempre O adversário.
Vejamo::; os números nUi'

:>\pf('.�enlaram os jogos pc
la primeira roda.da. M

gurrdn zona

Colocação:
1.0 lugar � certos P..r

rteux e OHmpleo com () �1l
. lugar Paula Rnmh'l.

Aüéttco pa.merras e Pã í

sandú C0m 1 pp.
3.0 lugar � Barroso com

2 pp.
Foram realizados 3 jcac.s

e assinaladas 6 tentos, a_�

sim distribuídos:
Carlos Renaux 2, Paula Ra

!JllO>; , At:ético, Palmel:r,!:
e Paisandú um eadR, S.'1n

do que o Barro.�o nrllh'ITIl

tento marcou.

A defesa do Carlos RI'

na \lX apar.eee como a me

nos vazada, não so!re�1d::!
nenhum gol, cnquantc? .'l.

da Barroso é a mais VD7.a

da c"m 2 tentos.

Maior deficit:

com 2 no passivo
Maior saldo de tenlo�:

Carlos Renaux com 2 n:> a
tiVI>.

ARTILH.E;IROS
Pereirinha do Carlos R�

naux desponta em primei
1'0 lugar, como o prlnr.i�al
artilheiro com 2 tento�,
vindo em seguida Pit0;1.
do Paula Ramos Viana (1.1

Palmeiras, Betinho do Atil�
tlco e Pedrinho do Paisan
dú um cada

JUI7.ES QUE

APITARAM

Virgilio Jorge desta caiJi
tal, Amaro 'Julião Ben:::!
de Blumenau, Anjor Brr.n
co de Ml>raes de Brusq'.'c
uma ve? cada.
Penalidades m:ixlmas "

tentos contra ni\o se r2�1'l
Iraram na primeira 1'.>1'1
da.

Expulsões:
A indisciplina já

çeu a se verificar, pols na

primeira rodada duas �x·

pulsões de campo Se regj�
traram.

Sado do Carll>s Ren{'m,
Ocdoberto do Barroso fo

ram Os expulsos no em'CH_

tro travado em Brusque
Arqueiros vazados:
Moss\mann do Carlo� R,'

naux n5.o sofreu
.

nenh!l'"
fiO].

Ad��:���n� d�o :�i���
perraro do Atlético e Na",,
rena do Palsnndú UJn ten
to cada.

Edevaldo dI> Barroso

Rio (Via aérca t - Pouco antes do selecionado íu
vr nil de senta Oatartna vir para a Ounnabara, fi impren
sa de Florianópoiis estranhou o fato de ser nosso selecto
ndo representado por elementos de aotnvüte. Eu tam
bém Ial!)! no assunto. já que vira vários dos treinos' do
»crcctonndo da Capital, e observei o cuidado de que CI·
1'0 Sonciní vinha tcndo com os rapnzea da Capital.

j:; claro. que continuo sem saber porque motivo a

Liga de Jomvtüc ficou com ,\ tncumbêncln de rcruesen
tal' nosso fut.('bnl na. Gn:õn:.lbal':1.

Barros.)

Ntl dtn d,-, r]l'sfilp inaugural. nqu! nn Ounnabnra. no
C�U)lpo do Bot�\rogo,· surpreendt-mc quando vi Os Cato
rtncnse, desrnarem. com macacões tendo as costas o
nome de JOINVILLE. Multas desportistas Indagavam o

motivo. ja que as demais delegações trcatam nas costas
os nomes de seus Extndos. t claro Que poderia ter sido
feito Cromo ron uma seleção do interlor, pal.� tnctustve
o Brasil iã foi representado em certames Internacionais
por equipes de outro,� Estados, mas sempre jogavam com
o uniforme da scleção Nacional e os macacões traziam
o nome do Brasil.

Não se trata, de criticar, mas.l verdade é Que ,q{'

muitos dos rapazes que aqui vêm jogando, possuem qua
lIdades, outrO$ não deveriam ser, nem siqul'r reservas,
pois, acompanhando () futeb,}1 da Capital, sei de certe-
2ft da (;'Ilta CtU!! fa?' Luiz, RI. WllSotl, Arlz!nho. Pedrinho,
CC4'll·!O t! outro,,> mail!.

Jogam Os rapazes com muita disposição e ('ntusla,�_
mo. ma,� não é necesp\rio qurtndo temos disputando se

leções fortes como a de São �aulo, Guanabara e Estado
do Rio, A vitól'ia sobre Min:.s Gerais (01 justa. mas de
vcó·,�(' mais 1t fibra dos atleta3, e a Acacio que nos li
V!·ou de uma derrota inicial com suas boas Intervenções.
O zagueiro central ê fraco, e fraco o mela aTmador. O
cenlro avante não merece o posto, nem o seu reserva.
O Ponta 'de ianca Obrigp.toriamente deve ser Hellnho,
mas a verdade é que foi barrado no cotejo com os Gola
nos, e fez falta. Julgo então, que Acaclo, s6 Jogou mes

mo. porque o arqueiro Nene estava eontundldo, senão-·
todos seriam da cidade de Joinvllle.

Os Goianos !:'ão representadas por atletas de diver
sos clubes, o mesmo se dando com mineIros, Cariocas,
Paulistas e Fluminenses. Por Gue não fjzE'mos o mesmo?
Estarlamos, sem duvidas, com uma grande equipe aqui,
com os retorças de Florianópalis, e a permancncla dos
rapazes de Jolnvil1e que possuissem Qualidades. Só nli.o
perdemos para Os Goianos. por um gol em cima da ho
ra de nosso ponteiro direito, em completo impedimen
to, pois o Jogo foi todo dfls g:l.rõtos de GOiás, Se fal!ta
orientação técnica? Parece; Isto foi consl.atado por OI·
1'0 Sonclnl e Inclusive SauI Oliveira. Talvez o sr. Dakol
tenh� as.melhores das intenções, ma,� existem falhas.
tnnto na escalação como na orientação têcnica, e In
('Iuslvt' o time fOi mexido depois da vitoria contra os

mineiros, e vem treinando, sempre com formações di
ferentes.

No primcl!'o treino, tive ocasião de as.�1.�tir multa
hrlll'n {'ntre 0<: proprios atlelas, \Im xingando o outro e

multa dfscussâo.
Im3�lno que em dia de jogo o mesmo suceda, Alnda

ontpm. jogando amistosamente contra o forte con,1unto

�� ��!��d;a::ã��o:e�:s��:a:iv�;��un����:e���I��:�
do pprdendo por 3 x 2; funcionando na arbitragem, 0-

h�ervcl os mesmos erros. c muita discussão entre os a-

�l��:�i,CJ:l�:�sc�:a����:�Õ;: �:�d��, ;r�lio�n:� dn�l!:;
�I�:;:��\:����a t�ed���d��aá:���� �:r�el:::�;; :a::;:,�
e foi-lhe dito que aQuilo éra um treino, e o arbitro deve

�"lntlr I'l regra 'h. risca., Jl: bem verdade que a dlrC(',ão dn
dl'lel!flCf\o vem se portando bem, olhando os IltletM, niio

Pl\I'mlt.�o farras etr"" .. e quanto a isto n!io ha crltl
ras, IM'IS .1. verr1ndll Que não deve !'pr escondida é que se

uns Jor:adores tem pOSição garantlda pelo bom futebol

fl!.I.9! praticam. outros,. nem como reservas deveriam ter

vIndo, pois são fr:leos c nli!m do mais. rrjam caso,�, en

tre sI, vivendo em dtscordia nos treinos, e pOdendo �u

ceder ,multo plor·nos jogos.dois gOls.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ecos da Entrega..de Espadas ao Novos Oficiais da � �
"A MTRIA NOS ESPERA O DEVERUOS CHAMA"

esccuiestes o meu nome fó� e galhardln ul trmt, o do quilate de FELICIAN')
para vos representar nesta ram o .ongo currículo t.S NUNES PIRES. por parco-
testa de tão g�and.e l>iÇ,UL- colar iniciado hã quat o no o Prato mártir da Inr'e-
ficado para nós. Por tama anos atrás". Assim lníc.ou pendência. Tiradentes C'
nha dll!tinção que me cor, o Ten. Pedro Bernardma por Comandante Geral n.u

feJ1stts, pela deferência Di,,5C a certa altura (I homem de pu.so e fibra de
que se colocou muito actu-a ten. Pedro Martins Bel- um Coronel ANTONIO 'UF:
de meus pareos canhe··f. naotno. LARA R�BA5. nosso bon-

:e�����:i�!:IS ::;:��:s "Eu qu1set"a se:" poeta. 1�0:1� c:::aon�:nom:U�e r�l;i
�::�:en\o:o eO :��� :!,�� ;\���l:: ;e�;:Z��:n;;:SOS�: do -cue meam» dr cce-a.:

nosso fazer que expressá- ::�s:S��r�����21��sStade 'i:�. ��:�:��m�s c�m���Jn����o ����
�Orlgna�:".cordlal -mutto »

ponr-nte sotenutade r." L" Iene em que, juramos j);lc',

cepcão de nossa espada. de Jídarle a Pátria, do Esta'ro

nosso prfmelro passo �,,1ra de Santa Catarina, a Po

Ingressar no onctatato I�:l ucte Militar! Jura que na

Poliria MilHar d") Estil1u da mais e do que uma eou

de Santa ca tarma: Jr.r.)r rtrmecêc daqueles que !10;,

notamos com alegria e úr. antecederam Os que se [o

gu�ho por saber que ;J�' rem necram nossa come
tem-emos ti. Milicln que t-m recuo do pnssndn gtonos-,

r�p'!��!"do dia Ã·'V��d'�d�-··
o Conselho Regional de Desportes eontlnua a se reu S O

'

nír semanalmente, porém contando apeeae com a parii' em emagoglacipação de quatro membros, [á que o General Vieira da
.

�o�:�'t;�d�::'I:S::ed!O�a:� ���a�;;e:,::,,:rm��en�a::: Para I?enutarlo fed"'ral��������d��::Ov�� ��t� ��I!=;����\::;ae ��:!�::r:i�, IJ II ti li
liberações,

por ocasião das so.entoa.

de, de entr.e�a .de espad.�s
aO novos onctast da Puhlm

Militar do Estado o craccr

da Turma 2.0 Ten. P@dro

Martins Bernardino. prot�

riU brilhante oração, re .

fleXO do sentimento r-o

seus lolegas formandos.

.A exIguidade de espaço

não nca permltc reprO�\lZI'
Ia na íntegra, no entanto,
pnra conhecimento dos n9�

sos reitores publlcaremo�

trechOS do referido dlscur

Trago _ comigo. entôo
a grave re>lpon&abllid:\.i�
de Interpretar o pensam-ri
to dessa plêiade de JOV�.1S
oficiais. que com brio, cs-

"Permitam me. nobres co

legaS dizer do jUbilo e ao

cont�ntnmf'nto que me lrl
Jyndlrnm a nrmn. quan-to

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

Ainda no transcurso dêste mês, a Federncão Catarl.
nense de Vela e Motor de Santa Catarina est�rá agibdn
com a reunião de Assembleia Geral Extraordinária. on

de será eleito o nõvo Presidente dn entidade da vela C:l.

tarincnse.
Até o momento o único nome em pauta é o do prof.

Crjstaldo Catarlnense de Araujo, ao que tudo indira. de
vera ser reeleito pela Fegunda vez. num atestado eloquen
te dE' seu bom comportamento à frente dos destinos da.
quela entidade náutica.

No recente campt'Onato braSileiro de vela, re:lliza.
do na reprêsa de S,mto Amaro. em São Paulo. foI eleit:>.
na reunião de enl'f'ITamento daquela competleã:l nacio
vaI. o sr. Ownlao Pt>dro' Nune!. para exercer o cargo de
p""oldente da Associação BraSileira da Classe "Schar-
pie".
Também ne"sa mesma op?rtunldade. ficou assentado

nup o rertame nacional de 1963, será efetuado em Santa
Catarina.

Fato estranho aconteceu no cotejO entre Paula Ramos
e Palmeiras, realizado domingo últlml) em Blumenau. na
localidade de Itoupavn Norte, que tevc como pe:'s:lnagem
central o apltador Amaro J(I;lo Bento. O' upitador. preso
t�ndo declaraçõ.cs à llTJ.pren.!ja blumenauense dLsse nãO
ter vist� o tôque dc Bentlnh�l na jOg!\da que redundou
no tento paulaíno. mas que por seu turno também náo
deu uma pennJldade máxima contra o Palmeiras, num

toque dt> De Lucas dentrO da {Lrea. pnra compensar. O

sr. Amaro se esqu('ceu C]ue no futeb:l} não existe a lei da

compensação. Orlando eé rtoli
PSD

A equipe do Marcílio Dias eleverá se exibir na dd:tde
de Tubarão no prôxlmo domingo, enfrentando ba opor.

tunidade ao elenco do 'Hercilio Luz, vice-campeã.o _.regia·
nal de 196:;1. O conjunto praiano 'p'nr rsta exibição rece-

berá a iOlportâncla liquIda de 100.000,00.
.

__----------------------------

FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS PO'BRES
.CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A' 5 I L

I }�\_
RECE/TA TR/BUTÁR� 'rARRECADADA

EM /96 O>
7529044000,00

�I �� ��� gggg8
90306600000
78121000000
431300000.00
339870000,00
271950000,00
,245640000,00
141 044 ooo,oe
136,249,000.00,
I I I 479000.00
I 02716000,00
71 185000,00
63740000,00
62.649000.00
56300000.00
51,698,000.00
40607000.00
16 330000,00

MUN)CIf?E:
AJUDA A COlolBATE'fÍ OS Q'I51' SONEGAM

,

IMPOSTOS:

NA""O TERÁS f'l.CU10flC"; :3ERY1ÇOS .•

EDlfAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária

ta e 2.a CONVOCAÇAO
De acõrdo com os Estatutos e, tendo em vista o que Florianópolis, 8 de agôsto de 1962

dispõe o Art. 9° do Regulamento baixado com "o decreto VALERIO GOMES, Fundador
no. 39.319 de 5/6/56, são convocados os Senhores mem- _

�;: ed� �s:e����él;rô�:::l s�t�t: ::����:�' ;orS:h�:�:�:
' MISSA DE 30 DIAS

nesta Capital, para eleição do Reprt!scntante da Clas

se Rural do Estado, q�e integram o Conselho Regional
do Serviço Social Rural do Estado de Santa eatarjDa.

Fica marcada para esta Assembléia, o dia 11 de se

tembro de 1962, ãs 14 horas, na sede prõpria da Federa·

ção, ii. Av. Irlneu Bornhausen, entendendo-se que, caso . .. _

nno haja número, a Asse·mbléla se reallzarã, em Segun·
da e última convocação, no dia 17 do mesmo mês, às
mel'mas horas, no mesmo local e para a mesma ordem
do dia.

�l(lflnnr.pnl .. fi rl(' :1r.n�tl'l ri!' 1.962

Clodorj.CO lI-JuJ'e/m

rampoa de batalha do Par"

gunl e Ptratlnlnga. Noo,'�·.s
bravos guerrelrue tomba

ram em defesa do S:)IO que
os viu nascer! filão faz.:l:n

mais do que cumprir .. a

risca o compromisso f..:'l:l

perante à Bandeira do Bra

fllí!"
Mais adiante prosse��!l,l

o orador:

"Do Aeroporto da Bll.�'"

Aérea tcvontuvam qua uo

Gigantes (1(, Ar soo n '(.:1)
mando do Capltúo Aviador

Araor vre.ra de Castro. C0

mo que e-nergtndo da;

águas azuladas da B�'LI
Sul. surgiram os quntro
Ases on Aviação Bm,ilri•

ra. unidos riscavam ('<;

céus catartnenses. Os tu-te

ses onctrns avJ:1dorcs ;_tr,,�

homenageavam com �UJ.�

arrojadas acrobacias. ce

vnm hrllho. Encanto. si''''
penso à festa do Espad:�\l.
Mas a sorte foi funesta ..

O destino foi tnunedcso. A

vida deixava da sorrir P."l
ra mais um ser humano.
Os ruidos d-ss motores na-,
aerounves n p-Incípto. "tau
sicets para nós se torun
ram lúgubres. enfudcnho.s, �
trrstes. fúnebres Um es
t-endo ensurrecesor se fez
ouvir ('lU tõda Flor'anó:,
jís. Emm 2 dos aviões rlue
se ch�cavam no espaço. E
um tios mohcu tl;ag!:::,:
mtnle. Abondonou :opus

pais, irmãos, ftm:go�, wi!
va e, pe�soas que lhe �':lln
caras.

Tenente Trindade. quise,
le::·n:� hom('na�e:1r c '!�

Que llOS ."ent·mo� na gn\1'.!
obr�goção de :etrlbuir :.l

v,lsshom�nagem com uni'!

guarda fúnCbre E f'o.::
mos constern:1dos ii..: alml

e coraçã:l. 'A V05�a cam:ua
ardente fo·mRl\1os gua·'Wl
até o momento que reg,·(.",
�astes para (I aCQl1chêgo
de v�s�a lamllla. Para ;::la

(jue pensava. vos

.�om alegria. vos "c"ebe �J'l'

ó dieno e just .. que pr"ste
mo.,> nossa 11011lQI1:1gelll pus
tuma a êstc bl'avo ma,. .. ir
do dever. Convido vos _,)J.::t
Que com;go, de pó,
mos um minuto dc silênCIJ.
Ele bem o merece!

Nobres colegas! Finda :1

primeira etapa de nO�S3

jornada. eis que' partlm"s
pa'!'a uma m!�são mois 5.1..

bl!me_ A Pátria no scspcra
o dever no.� (")\Ulllll., �
grnn família no� rccl!.!.' 1",
Partam'·s! Delx('\llos n 11.1'1
cotidiana c rotlnrlr rio;;; ii
vro,� e 'das nposU,as!! Co:.\
o olhar voltado para o re

trato de nossa querida !,,,,.

trin, digamos c:m alm.1.

com vida, com Vibração, l'i

polavras de nosso ju:-:\
mento solene diante di!l
se imenso nbl�ll�ros de ,,1:',:,
res cheios de e!!per:mc,'.
"PERANTE A B,\NDEFt.-\
DO BRASIL E PELA .\ltI
NHA HONRA PROMET.:)
CUMPRIR ÓS DEVEI1ES
pE OFICIAL DA POLI'
CIA MILITAR DO ESTADO
DE SANTA CATARIN.\ S

JDEDICAffiME INTEIRA

M�NTE AO SERVIÇO DA

PATRIA".

'!�:_
• L--__ ..__�.__

j.-
.

•�;.,;>.;��-,' - � "j

DISfRIBUIDORES "OLlVETTI"
CARVALHO, ASSUMPÇÃO & (IA.

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 53
'

, FLORIA:NÓPOUS
Sfa. CATA'RINA

D I A L E' T J C l

-,

g. olivaUi

TElEFON'E, 265 8

centavos), ao Presidente

da Cooperativa de Energia
Elétrica Salto Donner, co·

mo parte do contrato de

Cr5 900.0Il0.OO (novecentos

mil cruzeiros), qur O Esta

do filmou com àquela or

ganização, para a cons

trução de extensões de li
nhas para as localidades

de Forcação e Barra � S.

João, no MuniciPio de

Benedito Novo. Na mesma

oCrlslão, nos cOmunica que

o -Govêrno do Estndo,
através d:'l. CEE, acaba de

in�tnlar o segundo grupo
diesel, de igual pl)tência

1 ao primeiro HJ4 HP) no

muniCípio de São Lourenço
d'Oeste, como medida de
reforeo à potênria instala

lada locâl, ficando plena
mente resolvido o proble
mo de luz "aquela cidade.

Para quem acompanha
as atividades da Comis�ão

de Energia Eiêtrica, êsses
ia tos já cairam qua�e na

rotilla diâria, mas bem

pode ('nracterizar os cui

dados do Govêrno do Esta

do para com o importante
setor de eletrificação ruo

ral.

Prpsidente

12/8/62

A lr/el'llW1U porrMi,IIWrl< a.rn·
"

I"', Il "'It(1em, a ""lu (1i!lrra fi

li rorrr"po11lIhlt'/U par/lru/(Ir.
1'0".",,· ."·.I1"umJn muv.'/, I'('(J'"
/(1,1"",111'0,/'''' ""rlco/Wl(ulor.
'\"'1111'-""''''''09,-",,,1''1<11'
1>1<'''(1 de; "'_'n"'(U�-ljl't' 1""'."'''
1"I'I'umNI,I"/Il.'l(I /)f'I" ,'oll1udi·
,/'"/" <I" 11'''''�I)O''h' J' " 1,,"'HI'
cldm/,>- do '_'ml)r(.�lu
D1IHó'''_'õ,'� "'''I. j:!·I.�3u3.�S[J
l't.,,, k!)_3,_WIú

Olívettí
Lettera 22

Ha um folhetO' da UBES cujo palãvrlado e concpUo
não conseguem mascarar a ideologia que os influenciou.
Tem aquelas constantes da apresentação do.� assuntos
os mais Import;)nte.�. i.�to é, o Iingllajar raivoso e. a lnl·

blçiio imposta pe�o imulto.
O "dia f>: uma forra rle destruição e de efeitos ime·

dlatoo e só o ôdio póde dar impulsão a insatisfação até
a desordem. O Insulto atemo�iza, inhlbe, afugenta. Dai

aquela mesma constante ensanguentando os paredões
de La Cabanas, a tipica policia de choque de QUit_andl.
nha ou o apupo e o apodo de Helsinsky.

AliaS, o debil folheto que alinha chovõcs $'lIrrados,
termina IncHsfarçav!!lmente, com o leffin qunrentão, a·

p'!nus maliC'losamente sübstituidos os soldados, pelos es

tudantes: Estudantes, operários, e ca�poneses, unl·vos!
Não conseguem esconder as unhas.

./ As unhas que r:tsgal'iio as ca'mes da liberdade de·
mocratlc:1!

Ação Demo�rfi:tlca Popular

Párticipação
NERY GARRIDO MOURA E SENHORA

S

JOAO JOSe MENDONÇA- E SENHORA

Tem o prazer de participur aos parentes e Amigos o

noivado dp. seus filhos.

NEUSA TARA E JOEL

Florlanôpo]ls, 27,de junho de 1962

12-8--62

AGRO-PASTORIL TlJUCAS S. A.
Em Organização

VALERIO GOMES. na qualidade de fundador da

AGRO-PASTORIL TIJUCAS s, A., tendo sido Integral
mente subscrito o capital da mesma comp:anhla, convi·
da os senhores subscritores a f>ce reunlre�o dia 20 do
corrente, às 10 horas, na séde da Sociedade Açucareira
Catarlnense Limitada, sita' à rua Jerônimo Coelho nO 1.
4iala 5, anm de nomearem os peritos que deverão avaliar
os bens a serem Incorporados à mesma socirdade.

ütto Entres e lamilla convidam parentes e amigos
para a missa de 30 dias por alma da sra. Ema Entre., se

!l;unda feira dia 13 do corrente na Catedral Metropofttan.
às 7,30 horas

12-"-""

Enciclopédia Brltinlca
Edlrão 1962 - facilita-se até 30 meses. ..

Para uma demonstração em sua. restd&ncla OU escrlt(io
rIo, �em compromisso- de compra.

Favo!'" di!"I�lr·.�e ou deixar rCr'nd0 IXlrn Fr.(lIwi,:�o - i.1:
L'" "01.<" ,pt. 015 - 'on" "" - "" 202>.

I.....,_..,�
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resultados positivos:
Aceitação totafF,Qr parte as.

e Professores Rurais - Próximo

res escolares do Vale do

Rio do Peixe, da diretora
do grupo escolar avenne

Regis e da coordenadora
educacional da região do

Contando com prcres- Vale do Rio do Peixe. Tam

seres de Videira, Arroio bém, de igual modo, o in

Trinta, Rio das Antas, 'ran, terêsse demonstrado. pelos
gará, Pinheiro Preto, rrer- que frequentam o curso, o

vai D'Oeste e Joaçaba, em que pode ser claramente
número de 100 efetivos e observado através do ques-

mais 80 com flutuações, o uonãnc dlstrlbuldo no pe-
curso de Videira foi reali- nútlmo dia a cada eursís-
zado no periodo de 18-28 ta. Das respostas dadas, se

de julho passado, num to- evidencia não só o Interês-
tal de 120 aulas mlnlstra- se, mas também o aprovei-

/ tamento obtido e a nova

"�F:;::o!�f:�':���;,:i:� ·66V. Resolve�rvelho problema,:, "de" �:'����:i:1A::balho
I =:��s��i:!!�";�:l�;:� Bom Retiro, CEE irá construir rêde ��:E:�tp=l=�;o::;

�Itimas �e distribuição de eoergi�J\��ç�-::
milhão 'de cruzeiros ao Sr.

Fiares de Oliveira; prefei
to de Bom Retiro, como

primeira parcela da par

tl"cip'ação ttnante-tra" tllo Go

vêrno do Estado que será
de Cr$ 1.500.000.000,00.

Noticias
.ccont. da 1 ," pág.) .

Tem se constituldo em

autêntico sucesso, com re

sultados os mais positivos,
o "Curso Intensivo de

Aperfeiçoamento. do Pro

fessor Primário Rural", que
) vem sendo realizado no

interior do Estado, reunin

do, em cada município se

de, professores de diversos

municípios vizinhos.

Realizado peja Secretaria
de Educação e Cultura, em

convênio com o PLAMEG,
e contando sempre com a

colaboração entuslastica

das autoridades locais, o

CAPRU leva' ao proresscr
rural o conhecimento de

novas e modernas práticas
educactonala, que virão
melhorar � qualidade de
seu trabalho na comunida-
de rural.

CAPRU EM VIDEIRA

� ::g������oP�:�:::::�s�l:�ri�::j�:: ��I;;;aP��i��;�
qúe de crs i.ooo.ooo,OO rum munõo. de,cruzeiros): ao

prefeito de Bom Retiro, como part� da participação do
Govêrno do Estado no convénio assinado com aquela
prefeitura, para a �onstrução da rêde de energia elétrica

Malgrada suas excelen

tas eondlções ae muruc.p.a
com uma sólida economia,
Bom Retiro, há mais de

Isso bem serve para
identificar o elevado espí
rito públjcc que vem im

primindo na Administra

ção estadual, o .Governador
CelSO Ramos, que ausoul.
tando simplesmente as jus
tas retvíndlcações da po-,
pulaçãc de Bom neuro;
não se prende às comeái�
nhas particularidades pc-

líticas partidárias, dotando
uma prefeitura como a de
Bom Retiro, das, reeursos

���" ::o"���tri�u����e::ec�� necessários pana que seja

tado pela CEE e- para que
atendida uma velha aspí-

I,) inicio das obras não so-
, ����n��a��� ��VO'qu:u::

fl:a maiores atrasos, o en- SIO'U govêrno, Os Interêsses

genheiro Paulo Affonso de coletivos estão acima de

Freitas Melro, Presidente quaisquer injunções politd
da Comissão de Energia

das. Metolologia Geral, Me
todologia Especial, Higiene
Escolar, Psicologia da

Criança, Jogos e Recrea

ções foram as aulas �inis
tradas pelas professoras
Jandira Ávila e Gesey Che"'
rem stoco.

COLABORAÇOES

É de se salientar - acen

tua em suas declarações o

Prof. Mota Pires, coorde

nador Geral do Curso - a

colaboração encontrada, es

pecialmente por parte do

Prefeito Oesar Augusto fi

lho, do Presidente da Câ
mara Municipal Sr. Luiz
Ferlin, do inspetor regional
de educação, dos Inspeto-

autoridades locais
em�Tub�rão..

sera
tas do Govêrno, são vários
os cursos a fe realizarem,
em diversos municípios do

interior, dando-se, assim,
continuidade a êste traba-

Professor Mota Pires, COOT

den�dor geral dos cursos
de aperfeiçoamento de pro'

teesoree rur.ais (CAPRUJ,
Professoras Jandira Avila

"
e Gessy cnerem Stocco,
técnicas de educação' e

Professor Mario Vithorn,
inspetor das escolas par
ticulares e racionalização
do ensinei; quando presta-c
wm declarações a resp.eitó .

dos ótimos resultados colhi

dos nos cursos de aperfei
çoamento de professores
rurais.

CONCÊRTO VOCAL NO T.A.c.

;jQr. Lázaro
Bartolomeu

Foi designad,o ontem

pela nossa Gerência para

chefiar o Departamento de

Relações Públicas e Pro

moções do nosso Dláric o

repórter social - Lázaro Bar>

toiomeu.
�

A Aesocíeção Coral de

'F}!:lrlanópolis estará

apresentando em mais uma

audição ao público desta

Capital no próximo dia 15

qua'rfa-feira, atendendo á"

pedidos. O programa será

o mesmo, sendo que, pela

primeira vez, esta venden

do lugares numerados para

A frente do novo' nepar. melhor conrõrto do públi
temente. Lázaro 'Bartoío- "co. Os íagressoa estão a

meu que é antigo bclabura,
dor de ':O ESTADO" '.cea-· venda na Casa' Aridrada,

rua Felipe Schmidt, telefo

ne 2752.

,Lofer!a do'Esfado Ide.Janta �atarina
três anos vive na absoluta

do pela polícia de Los An. escuridão, constituindo-se
geles _o roteirista mexicano 'mesmo a primeira somerca

ltf.é q:>elados. Círculos cl .
brasileira com tão cho-

j�atográficos, connr- cante caracterist4_ca. r;

mam que sobretudo nos Agora, no cumprimento
.de uma política energética
altamente identificada com

as necessidades de todos

os recantos .do Estado, o

Governador cetso R:amos,
. acaba- de prorrrcven os
-

meiOs' para que a <sede da

quela cidade 'Volte, a con

tar com energia elétrica,
através de convênio, entre

o Govêrno do Estado e 9,
Prefeitura local, pelo qual

da UDN, frisando: _ "'Jul-
.

go oportuno esclarecer que
ao contrário do que foi
publicado -por aquele ves

pertino, sai da conversa

com o Sr. Levy com a mes

ma convicção da necesstoa;

que. ête estivesse convenci- de da antecípecêo do ple
do da inoportunidade da bísctto. O Gabinete de que
antecípaçâo do plebiscito. raça parte tem no seu pro
O General aludiu as de- Cl"ama a realização do ple

clarações atrlbuidas ao Sr. biscito, 'resta pô-te em prâ
Herbert Levy, Presidente taca."

,

Censura Prévia no Rádio da

O G d
'

C I R h
Propaganda Eleitoral.

overna o r"" 'e' 'S'o amos Dura 'BRASÍLIA, 10 tvE) - expedirá incontinenti

j� . .'

'

_

:�:r�o�u d;O�i��c:ir�d�dOm�� '::runÇ�e:endt�d�rl��n��eS��

compr'um" I·SSOS de seus' antecessores :il:;�?!�f::7�i:�::':� �E::;1�;:�:::��9��::i�;�
�S�il�:�i::r�:::�re �â�:;�� ����!m:d;i�Ul�:n�:. q�e"é

Não obstante as reitera- a Prefeitura de FlorianÓ· cujo pronunciamento ma- O fato passaria desco- tado Adâuto Lúcio Cardo- efetuem o regime de cen

iLas afirmações dos politi- polis ficavam esquecidos, iontérto, nas urnas, não nheCido do povo se a aber- so, em nome da UDN acôr- sura prévia dos programas
cos ?ue faziam parte do tanto mais duramente contemplara os homens d� tura de crédito para êsee do êste testemunhado e de rádio de propaganda
Governo estadua[ até [a- quanto os udenistas, perdi- UDN. pagamento não tivesse de também firmado. pelo sr. eleitoral.
neiro de 1961 e que agora das as eleições para a es- Era assim qu'e confun- ser objeto de lei especial, Ranleri Mazzili. 2") - As entrevistas e

são a oposição sempre dis- colha do Prefeito, se acha- diam o dinheiro do Tesou- como o foi. Mas é preciso tste acõrdo conclui com manifestações dos membros
posta a lançar sóbre o Go· vam desobrigados a honrar ro, _ oriundo das contri- que se saiba quanto é ele- 2 itens. da Càmara dos Deputados
vemador Celso Ramos a os acordos feitos com o buições de todos sem dis- vado o critério do Gover- 10) - O Ministro da e do Senado Federal· na

culpa dos males passados, Govémo Municipa[. A pai- criminações de credos po· nadar Celso Ramos em re- Justiça e Negócios lnterio- televisão e no rádio fica

a Fazenda do Estado vinha xão politico-partidária so- líticcs, _ com d d�nheiro lação aos deveres contra- res, reiterando determina- rão isentas de qualquer
aevendo à Emprésa Luz e brepujava o sentido dos do partido .• , tuais que herdou de seu ção já dada verbalmente,
Fôrça Florianópolis S.A" dev�res da administração Agora, como se está ven- antecessor e que está cum

desde a criação da mesma pública estadual para com do, nada menos de dez prindo religiosamente, em_

Emprésa, vultosa soma cujo o Povo de Florianópolis. milhões de cruzeiros, pro- bora com o atraso que é da '"
pagamento sômente agora Assim foi que sómente duto de compromissos do responsabilidade da gestão
está sendo. realizado. Re- quando o Governador Celso Estado para -com a ilumi- passada. Será preciso lem
cente lei sancionada pelo Ramos assumiu o cargo, o nação pública da Capital, brar o que ocorre com os

ilustre Chefe do Executivo Estado passou a cumprir terão de ser pagos à
e publicada no "Diãrio os compromissos vindos da ELFFA, compreendendo' a direitos do funcionalismo

ESTA, �������a":edovdêornoc:rr:;;�; �a;��:l� pa�:stc:om g:v�:p�� ::�:;n:�:ali::de�::::; ir;;
resu! op��: e;: �r�:�:�: �:r�ezam:����:u�: ta�::asES��a::� os reparos ��::u�;ta�: e;::::i:e�e�:
tuad

,

de Man. daqt�ele velho débito do no "Miramar'j, o calçamen- desde a fundação daquela
tyn Monroe's am conhecI. Tescuro para com a ELFFA. to da avenida Mauro Ra· Emprêsa. t que a ilumina-

!��I��eioc��� :ã:tori::��
•

pa�:�Vi;� ��r;:e�71:e �a:�is�: �o� ��:�:r ed�st;::::ci��� ��� :u��lt�:g:�;:;:ia:��:
ram antecipa!" quais as, .. " r�f"l.d(j u""'a surda hos- tiveram de ser empreen· petia ao Tesouro, estava
conclusões a que chegaram tilidade a tudo quanto vi· didas e concluídas pelo entre as obrigações que o

a respeito das cir:c\lnstJ.1L sasss- a,. melhoramentos ur- atual. G01,êrnn, porqll\� o Gf"émo 7lde7listd""não h01l
r·:l.� ell1 Que mOlTt<ll a

nlO (Esportiva) .:.._. o sr.
José Albuquerque, presíden,
te do orené," chegará hoje
de regresso da Itália, [un,
to c9fll o jogador Cené. C)

dltIgente barírt, nêo: ceve
�to na sua missão de

vender O' meia ao NáDOle

JlC'r 20 ·.milhões de cruH;j-

filJ'OS.
, ,

. JJRASILIA - Atenção --

'O IM!nado concluiu na m<.:.

�a. de hoje a 'lo�a.

çio do substltutlv,o da Cã
•.mara -

'ao novo código bru

I�1ro -:-. d� .
tele comunica.

.

Iiloes, ap1Ovando_o quase
integralmente. Foram re-

�•
�tados ap,nas o, d1.,po,
:altivos' que. vlsavam

atr. '.'plr e.o presidente da Re

}illca o �oder de qutofga
conceçoes pa_ra e�""'o

ra.ção de serviços de- tale_

comunicações: vincular IH
*t.unente a 'Pre::iidência
dII,.. Repl\bJlca o Departa.

a Comissão de Energia Elé
trica Irá construir a rêde
de distribuição da cidade,
que será se-Í"vida por um

g.l"UPO Diesel tambémforne_

cido pelO Govêrno Esta

'dual.,
Para tanto já se encon-

Autopsia nos

Restos de
Milr:lyn

seu. anteces.'o/" 1/6.(1 (/ltise/"(!
1('/'0/'('('('1" 11111(/ pnpulo{'rl.Q

� . �k;.:�\. .'.'
'" ,:Ji.

....."" .•"'" "*'-,' .. �-< �:� :··!j�-;'ii:(j,f::*Ji�;fu.,��;;;�r'i' T!:lfJi)t;��k �i' '�'�
. �I�� :. � ,

,. �

1)(/1I.II.� da Compro
/]rU'(t comÚWS::I (':-;I)"('1a du Cillt::111n.

.

RLdULTADOS DA EXTRAÇAO DE ONTEM:
1.836 q$R '800.000,00 Tubatão
7.7�B CR$ .80.000,00 Chapecó
3.012 CR$ 40.000,00 'Florianópolis
2.938 CR$ 20.000,00 Herval D'Oeste
4.065 CR$ 15.000,00 Rio do suJ

público? Haverd necessi
dade de recordar o que

estavv por executar em re

lação a obiigaçóes para
com o Magistério? S�á
necessário apontar o V\)lu
me de processos «UI' que
modestos servidores do Es

tado reclamavam direitos,

lho do maior significado
para a melhoria de condi

ções da zona rural catan-
,

O primeiro foi reaüaaco

em Araranguã, sendo que
o próximo será em Tuba
rão, de 18-28 de agosto
corrente. contando com

ccont. na 2.1l pág.)

Q "AIS AH!IGO DIA.IO DE UMIA CAtABlllA

FLORIANóPOLIS, (SÁBADO), 11 DE AGOSTO DE 1962

100 RUAS EM 100 DIAS

Foi iluminada ontem mais um" rua na campanha 100 ruas
em 100 dias, trata-se da rua Jornalista Batista Pereira.
Prossegue assim a ELFFA em sua benemêrita campanha.

Nelson Mello Desmente
.;11.,

Não é Conlra o Plebiscllo
RIO, 10 (urgente) -

"O ES1'ADO" - O Minis
tro da Guerra, General
Nelson de �ello; desmentiu
as notícias divulgadas por
um vesper tíno carioca de

ra/"w 1JW'U com (l popula
�,{io rll{ Cu})ilul.

que vinham sendo poster- O 2.0 Ten. Pedro Martins guvetnador Celso Ramus_

{lados e que o dól'eittifdOJ"�el;"n,al"dino} �rhnciro coor �s 1taVia profcl·ido")n·j_
C�lso Ramos vem atendcu- locado lia turma, recebe Ih'l.nte oração. Leia na 7.a

rio rnm jnstif;a? sua cSJlaua das miios no Jlági�H'_',

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


