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� : IOZO.8 mb; TEMPERATURA MÉDIA:

16.5° C: UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 92C;�; PLU
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: rns

tavel _ Grupos de nevoeiro cumular com preclplta-
-oes (chuvas) esparsas _ Tempo Mêdjo: Estave!.

Senado iniciará hoje a discussão da Delegação de Poderes
BRASíLIA 22 ("O ss. dlscussâo dos projetos da '\

TADO") '- O Senado Fede- delegação de poderes, pedi- .
I

ral, sob a Presldencla do da pelo Primeiro Ministro
Sr. Aura Soares de Moura Brochado da Rocha.
Andrade, voltará a se reu

nir hoje, debatendo em

sua sessão diversos proje
tos que se encontram na

ordem do dia.
Fonte parlamentar re

velou Que atê amanhã a

Câmara Alta [níclará a

Celso Ramos, o tenente co

ronel Elvídlo peters, desig
nado para aquele importan
te. cargo em ato publicado
no ntértc Oficial do Estado
do dia 14 do corrente.
Cem uma brjlhante car

reira na PM do Estado, para
agora a exercer uma função
das mais significativas, e da

mais alta confiança do Che

fe do Executivo.

Da metma forma como

nos seus anteriores cargos,
estamos certos de que, tam,

bêm aqui, o CeL Peters cor

respnnderá inteiramente a

confiança nele depositada,
emprestando o melhor de

seus esrorcos no desempe
nho da árdua tarefa que
lhe coube.

Nosso flagrante foi toma

do durante a solenidade,
quando o novo Chefe da Ca

sa Militar assinava o têrmo

de posse. Presentes na foto

o Governador Celso Ramos,

I
Zona De Livre

Comércio
BUENOS AIRES - 21 (O

ESTADO _ A Câmara ar

gentina enviou nota ao Pre.

sidente da Republica so.lcl
tando Que não se negoLie a

respeito da zona livre de <:0

Tnercio. Sr>;lcita a respeito.
que foram dada� prec!s!'ls
instruções a delegação ar

gentlna, para Que �ão 11ar
tie:pe de negociações. C0l!1

rePresentantes do regime
Castrista.

Como se sabe, a Câmara
Federal aprovou varias pro,
jetos Que estão agora aguar
dando o pronunciamento
do Senado FederaL
Na sessão de hoje serão

apcecíadcs diversos desses
projetos.

NAViO
ATOMICO
WASHII\GTQ_N,

A.) - O "Savannan", pri
meiro na via mercado do

mundo, n:ovido a energia
nuclear, tntc.ou hoje sua

viagem inaugural - uma

travessia de BOO km ao

longo da costa sul-oriental
dos Estados Unidos, atê

Savannah, Georgia.
O navio, pertence aos

EUA, retornará a Virginia,
por volta do dia 28 próxi
mo, para testes de lastro_,
em Norfolk.·

.

Em meados de setembro,
o "Savannah" atravessará

o canal do Panamá e subi

rá a costa ocidental do

continente até Seattle, Wa

shington, onde chegará a

1.0 de outubro ..

Fala � "0 ESTADO" O 'Des. Ivll Guilhon 'Pereira De Mello

"4 nova Lei Eleitoral simplifiCOU o sistema da votação
<, e atendeu aos problemas da Justiça Eleitoral"

A reportagem de "O ES- votará somente um,- vez? gaçân importante foi a Que mente, duas horas diárias partido de malar represen- Futuramente terei que

TADO" procurou o Drsem- Não. O eleitor irá à ca- diz respeito ao terço dos aos partidos politicas, para tacão mais tempo e à Jus- dar, pedindo aos eteítorcs

bargador Ivo oujmcn Pé- b;he duas vêzes, uma para lugares a preencher. Pela Que façam a sua propagan- uca Elelt.oral fixar êsse Que compareçam a 7 de

reira de Mello, Presidente a" eleiçoes federais e es- nova lei, cada partido ou da. nos períodos ccrnpreen, tempo e estabelecer as re- Outubro, pois o voto é a

do Tribunal Regional Elel- taduals e. outra para as COligação, alem dos lugares didos entre 13 C! 18 horas e gras do rodigio. arma com que a democra-

torar, afim de entrevistá- eleições municipais, menos a preencher. terá mais um 20 RS 22 horas tudo pelo srs- Terá outros esctarecrmen-
•

cta conta para a SUQ clere-
lo sobre a n Na lei eleito- Quanto às eleições fora da terço. terna do rodígto, cabendo ao tos a prestar? sa.

.

ral. Capital, onde não se utili- E o prazo para o regts-
zará a cédula única. ,A re- trc de candidatos?

gra para o compareçlmen- Foi alterado, será atê o

to da cabine mcevessévet quadragésimo dia 'anterior
duas vêzes é só para'a Ca- ao pleito. ,

Pi��aiS os dispositivos tm- os°n�:r�;Sn�d:::j�r�Ôb�:.
portantes revogados pela candidatos?

nova Lei? O Tribuna] 0\1 O Jui;_

O Que tratava do desde- Eleitoral reservará a cada

Nossa pnrueíra p=rguuta
foi a aegumte:
Finalmente, há pouco

mais de um mês das elei

ções de 7 ele outubro, está

o t,eL .... r cm condições de

votar. face ê nova Lei

rnettorai, já sancionada pe

lo Presidente da Repúblt-
ta. Que alterou dispositivos
da lei anterior.
Entende Que ela resolve

o coruolícadc sistema da
lei anterior 4.109, de 27 de

[u ho ultimo?

<ti (V.

Sem dúvida. Ela foi ao

encontro das necessidades

do eleitor. simpllflcanào a

maneira de votar e aten

deu certos problemas da

justiça eleitoral. Que se

mostravam Insotúvets. R<!

sultou ao apêlo dó rv�irlis
tro Ary rrranco. Presidente

�*;i\�ri�U�:1 s:\e�� Ed�!t
Presidentes dos Tribunais

Reg,onais mettcrets. prín
cjpatmentc das sugestões
dos Presidentes de São

Paulo e Guanabara. Já não

é preciso o eleitor proru

rar os nomes dos candida

tos em extensas [Istas.
Basta preencher no qua.

drnátero as rarctets do

Partido e nas linhas ao

.adc o nome ou numero do

candidato preterido. Para

as eleições majoritárias a

cédula contêm os nomes

dos Senadores, Governado

res e Prefeitos e o eleitor

assinalará ria quadrllátero
ao lado o nome em quem .

qulzer vetar. Mesmo Que o .

eleitor erre no nome do

candidato, no numero ou

na sigla do Partido. está

assegurado a contagem do

voto, o que torna práuco o

sistema. O próprio apelIdo
servirá para a contagem
do voto, o Que é um esti

mulo para o eleitOI Que

não perdeu o seu tempo
atendendo ao chamamento

de um dever civico.
Nessas eleições o eleitor

Premiado

EDUARDO RIOMEY YASSUDA, (esquerda) São Pau

lo, Brasil, (Professor Cated:-ático da Universidade de São
Paulo) foi o autor de um cios cinco tt'abalhos vencedores

no concurso para o prêmio dos meihores trabalhos da

"Allied Chemical International Corporatlon", no BO Con

gresso da Associação In ter Americana de Engenheiros
Sanitaristas, (AIDIS, 10 a 15 de junho de 1962) em Wa

shington DC William I-I. Winfleld, Pl'esldente da Allied

Chemical Internat,ional CnrporatlonR. faz a entrega da

Illcda!ha de ouro ao Sr, Yas�uda, premiando seu lrJ.ballw

des pe�qui;;a intituladü "'A1I?un:, :l�péctos fllnrlill11f'nt[1i�

bramento das seções recep

toras de votos, prevíatas
para conter o máximo de

IJ eleitores nas caPitais e

200 no Interior. Agora,
1- . u ... l1ece aquele m,esmo

preparo de meS3S eleitorais

atê 400 eleitores nas capI
tais e 300 no interior. sve

ue-se a. dificuldade se ti

veasemos Que reduzir êsse

número para 250. E o tem

po, o material para tudo

isso, a confusão que seria

p.""I, .. lpdclp.? O� juizes etei.

torais alarmados com essa

I"-"-'i i'l�" 9. estão tran

quilos diaate de comunica

\:e.o i-�c.c!Ud,i. ,�4'.!1"rqnt:\
da revogação. Outra rcvc-

BROCHADO
(:.UOU ONTEM

RIO 22'- (O ESTADO)

partídn ou coligação, na

ordem dos pedidos de re

gtstro, uma série de tantos

numeras quantos forem os

lugares fi. preencher. mais
um terço. Cada candidato
terá um número a partir
de 100, correspondente à

série reservada ao partido
ou COligação.

H.l que haver ampla di

vutvecêo :)ela Imprensa,
peh rédrc, por c-artazes,
quanto aos nomes e núme

ros dos candidatos regis
trados, para Que o eleitor

sa�ba come votar.

�lbr:;��r���:a°i:=� el��l�
ral?
A lei, regula a matéria,

dispondo sôbre a obrigato
riedade C:as estações de rá

dio concederem gratuita,-

Ultimas �olicias

Avancos T r i e n a i s
,

professores aposentados

Todas Íll Faculdades de São Paulo
E11�o funcionando Desde Ontem

S. P. 22 (O ESTADl)) sttárta da capital banoeíran
te. Termina a greve dos «e
tudantes. com a participa.

i

Alemilnha
'Em�restará
Ao Brasil

BOON 22 (O ESTADO)
A Alemanha Ocidental,

emprestará 200 milhões de

marcos ao Brasil confor_
me dec'a�ações do' presiden
te da Sociedade teuto_bra.
:tIleira Herman Guerguer,
qUe pronunciará palestras
-fm de neulraihl,ar lllal r.n

!ehP.imcmos eol,rc duas Il'['

�ôes. '

O primeiro ministro Bm

chado da Rocha falará ao

país atraves de uma rêdc
de rádio e televisão. O pr!:'
mier abor-da!:'" a situal'ii.o

polHica. econômica e fllllll1

ce!ra do Brasil, e sua tala

está marcada para a:; :n

haras e 30 mmutos
"

,

'P>assageiro'
Procurado

ROMA 22 fQESTADOI
As autoridades sanitári&_i

Italianas buscam atua,mf::1

te um passageira Que eh!:;

-gou dos EE.UU. depois dr.

ter feilo a viagem entr� o

Rio e Nova York. trata.=e

do menino Tony WiiHans
portadOr de varíQla. Todo:;
os passageirOS Que viajfl.ram
no aparelho, procedente do

Rio de JaneirO estão sem:')

:�conselhados a se vacin«

rem contra a molé;;tia. O
menino possuia o atesUtt'b
de vacinação, Sf:1ll entlet�'1
ln ��lar imune contra a mo

lóstin.,

RIO _ O Senador Jefer
son Aguiar, Informou Que

a comissão parlamentar de

Inquérito que investiga a

crtsc no abastecimento so

bre os géneros al!menticios
na ouanebêra. ja está abl

lltada a elaborar um pro

jeto destinado a sanar as

Irregularidades. Drsse Que

o projeto terá por base o

esrtuema de co-autoria,
crIando o orgão untco para

orientar a produção. o

transporte e o abasteci

mento, extinguIndo todos

os outros existentes atual
mente.
RIO _ Ja começou a ser

içado o bojo do DC 8 slnis

t:'ado no Galeão. A opera

çã) que devera p-:olongar
se ainda por algum tempo.
está sendo realizado pelos
homens rãs e a'lentes do

serylço de salvamento da

Marinha de guerra. Antes

de completar o içamento,
os nlergulhadores deverão
f( :;irar dos destróços do

avião. o aparelho gravador
de vôo Que.se encontra na

call,cta e dará as chaves

principais para o inQuêrito
sobre o acidente.
ROMA - A cidade de

Napólls voltou a ser sacu

dida por nóvos terremótos,
provocando pâniCO e mor

te. Pelo menos 1(} pessoas
já morreram, e 500 mil

abandonaram seus lares
em direção ao campo. O

ambiente é o da mais

completa dissolução em

toda a cidade.
BRASíLIA - Apesar da

gréve deflagrada pelos fun

donaribs da RádiO Nacio

nal de Brasilla, a agencia
naí'lonal informa que trans
mltini. a partir das 21 ho

ras, a palavra do primeim
mlnlsLro Brochado da Ro

cha. A Vóz do Brasil serâ
Irradiada nonnalmente,

Ia à1spo(,ll\ de eSTil
))rÚ!>riu�. O.� grevisl,ls

O Prof. Paulo Preis

acompanhou comissão de
30 professores aposentados,
representando tôda essa

nobre classe qUE: esteve em

Palácio, ande se aeis•.ou

com o Governador Celso Ru

mos, pleiteando na cpcrtu ,

nidade avanços trienais pa
ra a categoria de Que fazem

parte. O Chefe do oovêrno

recebeu das mãl's dos inte

grantes cessa Comissão um

memorial em Que reivindi

cam aquele benefício, de

terminando, na mesma ho

ra, um estudo daquela pre

tensão, após o QUI" ficou de

enviar mensagem à Assem

b}êia Leglslatíva, para dar

força de lei a tão justo pe

dido.

AINDA UM
RIO - 22�(O ESTADO)

Será tentado hoje o iça.
m;nto do De - e da ?:l

nair do Brasil. que na nol

te de ante ontem acid'�:1-

tau se ao decolar do aero

porto do Ga:eão. Somente

um cadáver encontra'se alr.

da pressa às ferragens re

tOrcidas do apare'lIo.

A:nda O DC 8
RIO - 22 - (O ESTADO)

Rebatendo declaraçõe� do i

Sr. Durval Viana, r:hefe do

serviço de salvamento da

Gu':nabara, o br:gadelro Da

Irio Azambuja diretor do

DAC. informou que jamaIs

lrecebeu dele qualquer rrla

tÔri'J sobre prob:fma d� s�

gUrança maritlmn do, ,\I'

ropórtos'. do Estado. Di�s!'

Que -por determinação do

minislro da Aêronautica. en

viara em Janeiro últim:l o

ficio ao Sr. DUrvaJ Viana

propondo um convenio fn·

ra resolver dpfinitlv'ltn"ú

te a ebmpctêiirld 'ntil'anltTI'
na scC"uranca 'uaritJlll:l (1""

A partir de hoje estão Í\."

cíunandc todas as racutd 1

des da Universidade de S.

paula, voltando assim·:iI.
ncj-rna Idade a vida uníve-

cão de 3 alunos no conselho

uníversttáj-ío.

l)OUCIAMENTO DO TRA'FEGO

Pura a seguranca dos que
utilizam as estradas, espe
cialmente, RS de grande
('omunlcações, as patru
lhas da Policia Rodoviária,
velam constantemente afim

de evl�ar acid� para

rrpr(llll1' as Violações das

o Govêrno e várias organi
zações estão fazendo gran

des esfórçrtos para Incutir
nos cidadãos um :senso de

responsabilidade;' e para

isto, recebem grande n,luda
da policia rocloviárin, pel'
sua velo� llltcrvcnçiio' e

c�paCida?_c.. _Leclllca, o ,que
toem pU�l-lI)lnL�dl) {) l't'gl-st.ro
de ótimo-s l'eSult-�1c10s. ,_ ",'

. ':f. f..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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x p O S I ç ,ã O e ac r a
(oopere (om a (ampanha de Combate ao (âncer Y;sitando a "Exposição de Arte Sacra" nos Dias 20 a 13 de Agôslo na Casa de Sanla Catarina à

Rua Tenente Silveira

K�uschev participa;ã da
Assembléia da ONU
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vene t - Dr. M.llton Leite ria costa __ Dr .. �I)_
bens Coeto - Walter Lange - Zu!":t Mad:a
:MI - !.azaro Ba"u)jomeu - 11m,,! Ca.'valht.
"_ PrnJ. Fa>uQ Fernando de êrauto Lasn ._

Hamíf ton Schmidt- A. Seixas Netto _ Flávio
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ReJ)legenta�e� A. S. Lara Ltda.

��j: 1��)9_:a:ua Senador Dantas")O 5° anrlar

S!�r, PrU:1'.l - Rua vtrcne 6.')7 _ cor.L :.l2
Porto Ateere -- PROPAL _ Praça D Felir!p,
no tj - ccnt. !! _ 7e1.: 74-<10
A'fPr,fCIi e CI/fl'P3prmdcntes em todos ÚS .. .u
nr-tetos di" Santo ceterme
flnún{�lol': mediante contrato de vacordo r-r ln fi
tnhola em vívõr.
ASSINATURA .I\NtTAL __ CrS·2.0IJQno
VHiD/\ fl,Vf'L�.\ _ Cril in fifi
A rn,(!('(jf) r.fio se ";Wpo"'lN")ili.�a peln,· cm/· »t.
tO,I' emiliJo� nos a1ttnn" (f!JM71rtd,."

Sociaisv CO/7teáTionfoS NOVA YORK, 23 (V.A.)
- A poasítnIdade de par

�ieipação de Niklta xru

chev nas sessões de aber

tura da 17.a sessão da As

sembíéía Geral da ONU es

tá senco con íeerade com

interesse pelos obeer-eado
deres. A visita que o secre

tario-geral interino da

ONU, U 'rhant. reatlzará a

Mo.%·ou a p:Lrtlr de 24 de

agosto e relacionada com

es-a possibili.cb&e. embora

Kruchev ainda não' tenha'
mantrestaoo. ofldalmente.
sua rntencêc de participar
dos trabalhos.
Sabe se que uma das

questões que serão cebatt

das durante a visita do se

cretartc geral a Moscou e

a elo censo. Os soviencos
não estão de acordo COlTI a

politica ali adotada por

U 'rtiant. mas jamais che

garam a atacá lo com a

mesma' inten .Idade com

que atacavam seu anteces

sor Dag Hammarskjoeld.

xrucnev, algumas propos
da organização mundial.
"Considerando a entrada

em cena dos paises do

"terceiro mundo" - diz a

correspondente- - wa-tung
ton deseja atribuir um pa

peI Importante as grandes
potencias, membros perma
nentes do Conselho de Se

gurança. Isso só seria pos
síveí com base em acordo

URSS EUA. (LUC não pode
tas a respeito de modrü-

caçoes do funcionamento
ser negociado diretamente
entre weahíngton e Mos,
cou. Os Estados Unidos es

tariam ctepcetce a renun.

ctar á formula de "Assem
blefa Geral restrita", recue.

so a que apelaram ao

irromper a guerra da CoA Soc!edade em movimento com a

\(ampanlta do Brinquedo - Jóias de
:Burlo Marx em desfile no próx[,no
�ia 11

reia. Em troca' de seu ecoe

do, os sovicuccs poderí.rm
exigir a admissão da China
na ONU".

P. S. D.
.

Para Deputado Estadual
I o senhlor e

.

senhora aureuc
Manoe" Brandão (Liq':U, na}.

receberam em sua res!d��n
cta uni grupo da am!:J;')s 6 - O brotinho Alzi.!'Il-.tJa '''_ ."J ,I);'h reaueado. u-o

para um jantar. quando pu-ren-a em recente rcu }'01'l d a 1.0. quando 'ierJ

�l"3. lt'.-,�ej9.do o ntve- de r, ã:) social, murte escchtea a nova Mlss Elr·

sua f:llúlh;, Ana Alir'1. .!�R.�se deu "snow' d' gunte Bnngú crube 15 ti,

"rwrst''.

" "�-"-��;;') ri') neên'e uor;

gú sábado nos salões dr.

Clube 15 de Outubro. C'

Krugej-

Em Sào Paulo. e

grande desü.e de moeras As bcnít a-, e coo.ce- 11 - Procedente .de
prumocâa da "Pcnlt' r on- das jóias do credencia-íc rõrto Alegre, " engenheirr
'ará com a pre--;enç; de artista Bu- o Marx, sei ao Francisco .ze�ot:.
:,[;ss Universo. ex.b d:ls =m desr te dos Ma

nequins prufís�ionais. n- 12 - O "Lícns C'L'!J!"

3 _ N� confortável rcsi- n-os-mo dia 11. nos sato.« p-omcven movimentado Si

dên .a d:l scun-r " SE'n'l )rl do Querência Palace Hn "O nos sa!ões do Club'! De
.

ze de Ago_;tO. em p-ol c;

Hospital de Rel':bllitçao.

Manchas:, !tOrdas.,. espinhos? ..
,

Leite de Co/onia
e Ú'H�O poro rua beleza I

Os observadores duvidam

de que Kr\H;hev pretenda
pedi;: a substituição do

i:ltual secretar,O geral -

que e asiatico - e propD
nha nOV:lmente a canSeI'

tuicão da ,·tr:lika". Os me�

mu� ob ervadOl'es conside·
ram p,'ovavcl que KruchêV

",e a.:.pJnha a explorar o

g:ande exito colhido em

1960 pela d.plomaciJ. sovie

tica representada pela re·

sOlu�ão da A'ssembléja Ge

ral sob:e a independencia
dos paises e povos colo

niais. Essa resolução resul

t'uu em dlficuldade para' o

Ocidente, entre as qual?
dissenções entre os aliados.
A situação ambigua da cri

se' Leopoldville-Ellizabeth.
vjlle, bem como a luta de

Angola por sua Indepen
dt:!lcia, poderiam dar base

a nova ofensiva sovietlea,
que encontrarl:l. provavel-
menle, apolo maciço por ----------_-'- _

parte' dos subdcsenvolvldO.�.
Não se deve esquecer, por

outro lado, quc Kruchev,
em recente pronunciamen
to, alu('iu á pnssthLlId:tde
de substituição das tropas
de ocupação de Berlim por

O�ni Ramos n:..;cne),. aC":'1 te:.
teceu e.zg:mte jantar \tine

r:eano. que aU'm de outros 8 _. V"aj<:lu para S:it,
convldznos t:Hll'x;m �GlI, p�u:o a sen�or:nha �h' 13 Num pat:·ocin:o d�

pareceu o ra�al A v�rn Ca· rá pa'�a o Natal da crianc:t Càmtlra Jlmlor de F !lr,1'·

!:âo ,1 .:,_,ô:s\. .f:1ne Modas. nópnll�. sex:"��eira o LU

tre Desembargador Os:m.r

E sempre mUlt.o n 9 � E c()niínua em ft;ill,..dO W. da NÓbrega, tara f
+

"�nc:oo:o, o d;SClltido !ocu cas atividades a CaM;.'" pa1estrn �õbre o tema "T!'l'

to� Antunes G�\' '1'0. IH'. ::b· nba do Brinquedo. que If: dênc'as do DJrelto Civl' \11

:i:o Diário dn Métl1l1â. rá para o Natal, d crla;1ç'l demo"

pobre, em nossa .cidad�. 14 No Rio o pianí:;"')
soviético Serge Dorellskj5 - P;co_'ujJét,:os e::Jlll a

bDas causas. ..l� tOl ,lo eeg::m�a o C:'l.�.\I 10 - Inf21:zmente ll1ot.j para um recita) no Te.nro

rl:O!�I:�O� �rse;:\1a;(:���� �!> sell:1I.im_�M'�i·.":l vc,,' �s'J:�eriol';::s ;imp2�ir8m Mtllllfj�al.

:�i::::��:���"�::o;:���� IUtAP aprende toneladas de
��:�:::�::�:�n����::':"2:i::':� gef!eros na Guanabara
dor das ma'.s signiflca"V<;'s

RTO 22 'VAl _ Quatr::t de seu cstoc!mento edis mentos foi fOrçada, de vezprovas de aprêço e estl'no.,
centas e dez tonelada .. de tr:buição. s"b a obriga:;:J'l que. o,,' estoques existentes

i)am�::t�i::d��i�:� ��:��;� feijão preto é o totru jr, 3,' de clltrcg9.r o produto ao

gen" que lhe serão tribllt'l pr.'l�llsão daquele prodnro povo, pe"o preço da t.�b":&.
das. enviamos as n0339.S,

feita alc o lll,Jmento ;)i' 9. Par seu turno, os m>llf,!:Oj

com os nessos mais <',te:ú,�
sos abraços. extensivos ",',s

- PR. "fIJ.TON [,F�TJ: n.'"
COSTA

C::Jm �at;l"a(':j_o rttll:i.t.·,l
mos na rffrr"'r';t' ele ho'.�.
mais um nat'1:i"'o do no:;�o

part·lcu'ar ami10 e i1u�tl'e
conterrãneo dr, Milton Lei
te da Costa, elemento ') I.:!

merce seu �rabaiho proUo
cuo à testa da P(ocuradona
Geral dp E�ta;'D C.l laro.',l

fõlha de sen"ço� prest<1.;Js
se destaca. enormemente ;'1')

nossa cap'tal no� m:us
.

�

riajo� s('lore�. d�da� :IS SU'l..�

quaiidades de homem PrO
bo com u.ron<"�H(ls conVf'r

gentes, spmprr. para .�,�

DIB CHEREM
EFICIÊNCIA E TRABALHO

são minimos.

Os navios "Pielro Can'l.Jli
e "�"ruúuccr", que o S(:rviçJ
de Expansão tlo Triij''' an�m

cio� que chegariam onf,eJ'rl
·' ...."':"nte apnd.:1riio na Gua

nab�ra em fins do corrente

J''''<! U nrilIl(,lrO pt'oce:!"n
te 1a URSS, carrega 8.50n

contingentes da or�"ni:>:a-
,)I,.adaH do produto, en.. ção mundial. O primeiro.

quanto o outra tran",p". __ . ministro sovietico poderia
I... ... s ,�UA. 20 mil tonei,Jd:l�, formular tal ploposta i
O sr, Max do Rego Mon- Assembleia Geral.

telro Presid�te da COrA� Finaimente, não se ex
mau�eve ontem, amplo en -clui a pos�ibJJldade de que
tendlmento com autol'lda Kruchev faça espetaculosas
des de São Paulo. paN �la propostas de- colaboração
tal' na coordenacão lia a· no domínio espacial aos

bastecimento gCral de São Estados Unidos. Os traba-
Paulo visando ainda CS�H. lhos da Comissão da ONU
belec�r a p:JSlção daqu.'I? para a utilização pacifica
Estado na eiaboração • do do espaço extra-atmasferl_

PlaIlç Nacional de Aba�t.e"i co poderiam servir de base

m"nto. A tal encontro e.��i para essa ofensiva.

veram pçesentes represell., PARIS, 22 iV.A.) - De_
tantds do govetnado)· de S lO acordO com Genevlêve Ta-

Paulo. da PrefeitUra da ca bouis, conespondente ele
pital uaulista, do SESI, do "Paris-Jour", o secretario
SAPS �

;;OAP pallt\':ls. de Estado Dean Rusk. te-
ria encarregado o secretá
rio'geral da ONU, U·Thant,
de submeter ao prlmeiro-

���*�t� @.:"�O�.�"
"''',

te do VOSTOK IIIo. DI-;se ��
que poderia continuar vann

do par mais alguns dms,
mas, ordens, são ordens. t

,

:.: .;:.
.. 8OL.,AMUll"EW(rTaDO .......

COFAP, na atual crhe. Rs
tn. informaçno. fui pl'esla·!;l.
ontem pelas autol'idad�s
daque'f' on;[w. I,cl1d::. a ;)('0
pl'ia ad:lllnis�r::trão cen'�·?1
da COFAP, se enca)'rei:arj::t

d.:! lr'go iniciara!)1 onterr..
a e�1trega das cotas de fa
r:nha as padariaS' rec!o.lzi
dJ� Cl'l 50%. A red'UÇUo, ,;C'

günt.:.o a!egam os l"(l.�pfm�:t
veis por aqueles eI;Cabel;:!\:;

seu.s familiares.

Flzerão Anos Ontem

r
- sIta. Rosemarie Valente
Vieira
- sr. Plaxedel. Alves de
Souza
- ,�r. Amauri ,J'lsé Mal'ttn.q
- srta. Cleia FI!lani de oa
veira

seca

- sr, dr. João Querino Neto
- sr. Jnão Guedes da Fon
,iõeca Neto
..,... sr. Mendes Dias Pimpão
- srta. Eunice Machado
- SL·. João de Espindola
- srta. Suely Heusi
_. menino t\demar Gonza

ga NetD

. �

MAIS UM BANCO NA PRAÇA 15 _ Vimos abertas as

portas do antigo Rosa-Bar, fechado faz muito tempo, na

Plaça 15 de Novembro.

Varias operál'ios trabalhavam, retirando das paredeS
uma série de azulejos_

- Que e que vai sair aqui? perguntamos curiosos.
- Dizem que é mais um Banco.
Agradeci e sai pensando: Muito bem. Mais um Banco,

Qual será como chamar-se-a, não sei.
Bem. Si ior um Banco mesmo, teremos á noite. 1$0 é

certo, mais' um espaç:J escuro. porque os Bancos nada
querem com Iluminação externa.

Nêste particular. a:; provas estão em todas as ruas
onde eles se fixam.

É pena.

Não Teve NUffi3ro
reunlr-�e. a' fim de votar as

dele2:ae'.)es de poderes ao

Exe�utivo. aprovadas pela
C"-Il\ara. assim como ou

tros projetos de importan
cla .. que já se encontram
em pauta

BRAS.tL�A, 21 IV. A.) _

Pr"�".n'('s ai)'>na� 12 n'lr'a
mentares o Senado nãD te
ve numero, ontem, nem

sequer para abrir a sessão.
c- sr. Moura And�ade expe
diu telegramas para. todos
os membros da Casa, con

vocando-os para, a partir
de amanhã, v01tarem a

- sr. Onl José Cidade
- sra. Silvia 'Avlla
-sra. Raul Tolentino
- s,·. Romeu SaJJtana
- sra. Hilda Gomes Ulisse�
- sra. vva. Benedita Dami

PREFEITO LUIZ BALDIS
SERA

Proredente do Futuroso
ani- Municipio de Maravilha en
- srta. Maria Tereza Bor- contra-se nesta Capital o
ges nosso distinto amigo se.
- sra. vva. Vitória Fernan nhor Luiz Baldissêra dilj-
dcs gente Prefeito Municipal
- sra. Zenltn Lcssa, de Maravilha aguem o "O
- sm. Iracema Zommer ESTADO" e'1via seus Cllm-
Garcia prim('ntos e dese.ia longa
- menina Marialva da Fon perman�ncia enke nós.

Verdade. entretanto e que esses estabelecimentos
bem que pOderiam ajudar a Capital, iluminando suas
fachadas.

TAC CRUZEIRO E QUERÊNCIA PALACE COLABG
RARAO -!.. Dfl_ndo seu apojo e valiosa cooperação, a TIC
Cruzeiro do Sul e o Querêneia palace Hotel, I'espetiva
mente no tL'::msporte e- hospedagem dos astros, cineastllJ
e criticas de cinema que estarão nesta Capital de l0 a 1
de setembro próximo, quando. por feliz inieb.tlva do Qa'

binete de Relações Públicas do Estado. teremos em Flo
rianópolis a espera.da Semana do Cinern a Novo.

.

Vale registrar ess� valiosa caope�ação, que por certo.
possibilita a grande fe!;õta do Cinema. o mais completo
êxito a que está. fadada.

UMA CARTA - Recebemos uma longa carta pedindO
que pnr nos'o intermédio fossem solicitadas das autorl'
dades competentes a proibição do abuso de portadores de
Radlos Transistor nas casas de diversões desta Capital
para que se não repita o que aconteceu no Teatro Alvaro
de Carvalho. domingo passado. ,

Cada qual com seu raelio, abrindo espetacularmente
o volume de .\-cu ap<"lrelhD. ligado para diversas Emissoras,
deram uma nota que mereceu justos protestos das faml·
lias ali presentes, como tambem, o uso de cigarros cOllI
baforadas de fumo na cara dos presentes.

Aliás, o costume está igualmente a chamar a atençi.ll
e a provocar protestos em nossos cinemas.

na a�e�:�t:;;::;: �i��:C!l!:��bia�:r;::!�o �o:�: �i�:�:
para ue proibam esse abuso que distoa de uma capital
civ[liza :1.

'

Aqui fica o apelo do missiv-lsta, que nssir.a·
De acordo.

Banco �acioDal �o Paraná e �I �alarina ai À
AV1SQ

Ct. Ayrl811 BdlllaUao
CLJNICA DE CKIANÇ.'\S
Con�ultório: Pela manhã.
no HO!tpital de Caridade.
'A tarde, no consuU.órlo

.

das 15,30 hs. às 17,30 h!l.

Consultório: Rua Nun�s

Machado. 'l - 1,0 andar -

O BANCO NACIONAL DO PARANÁ E SANTA CATARINA S.A. comunica aos Senhores Acionistas que. no

dia 2 (dois) de Setembro próximo termina, impreterivelmente, Q prazo estipulado para' que exerçam o seu direito

de prefe"êncla na subscrição de ações do aumento de capital.

Para êue tim, Os Senhores Aclonllltas poderão se dirigir à qualquer Agência, do NOSSOBANCO mais pró·

;xlma..-do seu domicilio.

;!.. R.'<;iclencia: Rua Padre

Roma, G3 _ Telefone 278(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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------'-_1-a-L---'----�������:�.�'.:.�,��� na ARGENTINA
tesa. Carlos Adrogue, decta empresas' editoras destes ".A,

reu sabado á Imprensa que quatro matuuncs auspende
rarn suas atividades de :5 a

21 do corrente. "La prens-e'

mediante o trabalho :iu�

chefes das onc'nas. p-:

circular nesses dias. com

uma grande redução de pú
ginas.
"Como conscoucncia da

retração do mercado íru-r

no da escassez de meios de

pagamento e de desvato-I

23 ,.,., "0 pe=o. :l lndl'·;t'·'''L

nacional está atualmente

estrangulada nnance.r.i

ru-me e á beira da 6anca ...

rota, �em que se tenharr- a

C" ado as medidas :mp:'t:,.'1
ctndtve's para remedia- ':J

pr-rbtema" _ afirmou IJ ]J"P

sic!pntr da C·,nfc::ll'r:\c:;'n OP

mi Economica, A'bcrto M�ls

sonar. em dec.aracôes á

ESTADO DE SANTA CATA

RINA
JUI�O DE DIRZITO DP.

VARA DE FAMILIA E SD

CESSõES
ESCRIVANIA DE FAMILIA
E SUCESSOF.S

EDI'J'flL DE CrTflÇAO DE

AUSF.N'J'ES EM LUf';AR IN

CERTO
O DOUTOF? OSWALD('

ARJ::AS HORN Juiz de
Di)'plta da vam de I"�t

milln e sucessões. do
con.ercn de Florianóuo
Ils, Capital do r�f;t:tdo
de Santa Catarina, na

forma da Lei. etc.

FAZ SABER ao", que apre
sente odnnt vh-em ou ocre

conhecimento uvcrcr» (ex

pedido nos autos uv 1.737,

registrado a crts. 5Sv .. do li

vro nv 4, de Ação O:'dintl'
ria de desquite. em que é

autora - VANDA KUEN

ZER DE ANDRADE e R{!u
_ ABELARDO LUZ DE AN

DRADE, que atendendo ao

que lhe foi requerido pela
mesma senhora, que' aür
mau estar o citado em tu

gar incerto e não sabido pe
la presente edital que será
Hxactn na sede dõstc Juizo,
no lug-ar de costume. e por
cúpln pubfir-adn no prazo
máximo de quinze OS) di
ns a contar desta data,
uma VC7. no Orgão Oficial
do Estado. e por (2) vôaca
em jornal local. ctta. digo,
cita ADELARDO LUZ DE

ANDRADE, brasileiro. casa

clo. resrocntc em lugar in-
1'('1'1.0 c não satido, para
que o ..meSlTIO compareça na

sÍ'dc dôste Juizo. à Praça 15
de Novembl'o no 12. às 14

hOI',lS do dia 20 de serem
bro do ano em curso, local
data e hora em que a rca

livará a audiência de eon

cilhção requerida pela par
te e determinada por êste
Juizo. valendo dita citação
para constestacêo, pOJ1 te
do o conteúdo de petição

-'-PARA DEPUTADO FEDERAL

JOAQUIM RAMOS

SANTA CATARINA

PRECISA DE SEU

PRESTIGIO NO

CENARIO

NAGIONAL

P. S. D.

Praça 15 de Novembro, 24

Hor;anópoUs

CASA ALUGA-SE
URGENTE

Necessitamos de uma casa bastante ampla, lo_
calizada em zona central destinada à instalação dos
5ervicos da COOflERATIVA DOS RODOVIARIOS
LIMITADA

TELEFONAR PARA 2441

Instituto Brasileiro Do Café
Resolução �o. 236

A Diretoria Executivo do Instituto Brasileiro
do Café tendo em visla o InstruçãO n.o 229 do Con
selho d� Superintendência· da Moeda e do Crédito_

RESOLVE:

O valor em cruzeirOs a ser pago pelos cambi_
ais de exportocão de roM" (') oue se referoom as Re
soluções n.s 231 e 232 deste Instituto, nço poderá
ser in{e!'ior 00 que resullar do conversão do valor
em moeda estrangeiro à taxa que vigorar poro cs

de eQmbio do Btmco do Brasil, após deduzido o quo_
ta de cOntribuição de USS 23.00 por soca.

Rio dI' JoneiJ'o, 15 de ogu�tCl de 1962

do teôr seguinte:
PETIQAO DE FLS, 2) _

Exmo Sr. Dr. Juiz de Direi
to da Vara de Família e

Sucessões. VAND!\ KUEN
ZER DE ANDRADE, brasi
leira. casada, do lar, domi
ctllnda à rua Trajano, nes

ta Capit.al. vem. por I;CU ad
vogado abaixo-assinado. pro
por contra seu marido ABE

L!\RDO LUZ DE ANDRADE,
a presente ação. ordinária
de desquite no curso ria

qual provara: 1. _ Que ca

sou com o réu pelo regime
de comunhão de bens, digo.
comunhão unívorsnt de bens

a 1° de fevereiro de H143.
conforme eorttdão junta
sob o nn 2. 2.' Que o ("'

sal possui uma filha. de no

me Vera xuonacr de Andra
de rf doc. nn 3. 3, - Que
no dia 9 de dezembro õc..

1958, o suplicado abando

nou o lar conj�gal, a êle não
mais retornando, tomando
desuno incerto e ignorado.
4. - Que,o mesmo não deu

quaisquer expücacâo fi ín

mllla, não se preocupando
mesmo em prover a substs
tôncía da requerente e de

sua filha mcnor. obrlgan
do,as a promoverem uma

ação de alimC'nto. da qual
vieram a desistir. por se

haverem empregado. 5. -

Quc o nband'lno do lar. vo

luntário e continuando, por
mais de dois anos, suflclen
t.emente caracterizado na

época, digo, na espécie, cons

�!u�:�����, :aar;or�:ç��
art. 317, n. IV do Cõdi20
Civil, pelo oue o consideran

do que o réu se encontra

em lugar incerto e I!!nora
do, pede-se seja citado por

e,_dital, na forma do art ..

177, inciso I do Código Civil.
pal'a a audiêncja de concl
Iiação a que se refere aLe:

9G8. de 10-12-1949, fi
r.ando desde ja c!{;ado, ca

sO não campareca, ou, em

cOlnp;;trccc:ndo. n5.o tome

curso amigável o desuiQt,
dig-o, o de�quitp.. para t.'Jdos
'-'s ulteriores têrmos e atos

de causa. até final senten

r;-a ]Wna de revelia. (;ontado
(I ]lram da rnnteslnefLo da.
(b.ta da rcf<'l'ida aUeJiênda.
6. _ Rr(IUer ln:!.;s que, de

e'retado c homolog!'!.do o dcs

qnltr. s!'j:l o rêu ('onden�" �
.. 80LA MAiS PERF'OTA 1'1() t"-UTl

do à perda da posse da fi

lha, deixando a requerente
de pedir a separação de

corpos por já se encontra
rem 0f Cônjuges de fato se

parados 7 - Protestando
por todo género de provas
em direito permtttno, digo
permitidas, inclusive depal
menta de testemunhas e de

poimentos pessoal do réu.
pena de confesso. juntada
de decumentos, etc .. requer
a condenação do suplicado
nas custas. honorértas de
advogado, fixados por v.

Excin, dando fi. presente
.

o

valor cle Cr5 5.000.00 para
os erottos do. taxa [udtoíà
ria, Nestes 'rõrmos P('d(" De
fr-rlmento. Florianópolik 6
de ncôsto de 1962 tnss.I
João José R. stuerrer. Dita.

petição estava selada com

Cr$ 22,00. inclusive a taxa
de Educacâu e Saúde.

DESPACHO DE FLS, 2):
- -1\.; citem-se os cõníuees
para a audiência de conct
Iiacâo, sendo que o réu oor

edital. valendo dita crtacêo
nnrn a r-ontestacão. Em.,
6- 8 1962 (assl ARl?:AS
HORN. Juiz dI> Direito da

Vara de Familia e Suces
sões. da Comarca de Floria
nópolis.
E )}flra Que che!!,ue ao co

nheeimento clos intel'ei'sa

dn.� e ninguém p:)ssa ale'l'lr

ilmornncia, mandou expedir
o presente edital. na forma
da Lei. Dado e nassado nes

ta cidade de Florianópolis.
Comarca de igual nome,

Caoit1ll do Estado do Santa

Catarina, aos dez din do
mês de agõsto d') ano de
mil novecentos e �essenta
e dois {lO 8 1962) Eu"

Ilegível Escrivão: o confe
ri sllhsr,reví e as�ino
OSWALDO ARí!:AS HORN

J\t!z rle Direito da Vara de
F::tmília e Sucessõf's d� Co

marca de Florianónolis
23-8-62'

DAS 9 AS 13 HORAS

AV. RIO BRANCO, 72

Partido De Representação Popular
DIRETO'RIO REGIO�AL

Convenção Regional Exlraordinária

CONVOCACÃO

a CrÍsl'! a-genuna esta com

pletamente suprada. Intel',

rogado sobre a possibilir\<I.
de de novas demissões, res

pondeu: "E' bom que ai.

guns -ministros salam, par

que atrás deles irão tem

bém certos colabOl;'adorr:;
seus, o que pode dar lugar
a uma sotucêo radical da

recente crise". A ambtgui
dade e a aparente contradi

cão desta afirmação de A,

drague poderia significar
que a esperada reorganiza
cüc ministerial talvez se

proctçse nesta semana.

Seis milhões e melo oe ha

bítantes desta capital e dos

��c;� :�!I�,��o�I�:S� :rr��"
dade do Prata. cnptta. de

Provinda de Buenos Airec,

sofrerão, a partir. de note
uma grande restrição DI!. e

neg-a erecríca. como con-e

cuencta de um ínoenõío

que destruiu. totalmente no

dia 11 de agosto. a usina

eletj-ica "Dock Sud",

De acordo com o cec-eto
do Goder Executivo deter
m:nandi a restriçã� da e

nel'gla eletrica as indu<;' d8.1
que trabalham em dois pr
riodos deveri'io fazê lo. ti. e:tr

tir de hoje. dai'; 22 às G 1J0

ras da manhã, enquflnt')
outras apenas trabalhara:)
três 'd!as por semana. Os

que trabalham em três tur

nos deverão reduzir o '.:on

sumo da energia em 30'
O c0mérclo não pOderá \'u·
m'nar as vitrinas nem ',el
cartazes ;um'nos03 entre
as 6 e as 22 horas, e as fa
mlllas deverão reduzir o

eon"umo de enf'�gia í::n

20%, Serão apl'cadas mui.
tM para as Infrações cn'l1'::

tio:' ... �.

Novamente hoje o publ!::'J
v:u'�e pr'vado dos j')rr:�is
matutino�. oue há
c"::l0 niío c.'rCu)arn com ex

eeçã.o de ·:'La. Pren�a� e "De
mocracia", Em virtude do
conflito que flntre "La Ya

C'O:1". "EI V11ndo" "Clarin"
e "La Prensa' com seu pes-

imprensa.

Depc.s de assinalar C!;)C

a mduatra nacional recue

um sistema mais I.berat s-m

meteria ele creeüto. aere

centou: "Para sa.r do estun

camento .atual devem ouscr

var se os planos de deser
voívunento programados
.respetando as' priorid:\r'('!'i
e:ltabe'ecidas: sid.erul'�:�
carvão. energia, petrOQu'mi
ca. qu:m;ca pesada cclu,os!'

tr"n.�pnrte e vias de conH,ni

cações. A situaeão na AI'i-(t'JI
tina como r:'lL� em vb� ri"

desenvolv·mento. e divcr.>'1

da do� pai<:es altamo:.ntf' 'n

clu�trial'zados - Est.a::l'JO::

Unidos e Alemanha _ onde

05 plana� CC obras Publ'(':I�.
de�empe'll-J?l"3m pape' J:' e

ponderantf' ",:;ra tir:'_"u'l �('

e<:tan0 dr rrnressão em 'l'H"
tinham caido. A real' d::!.;e
é que e�tam!lo sem ,ecu""o-s

�em persped-ivas de ('nr.:!.

rar um vasto plano de .,ora,:::
publica!' (]ue exre-r!a as p.o�
s'bilidacJes economicas -:.!o

PflÍ5. O que ê necessário __

con-::lu'u - ê que o EShQ�l
com a ajuda do investiUl',n
to privado, tanto naci"nal
quanto estrall\!ei�o. ac!"J,'l0
ao:: p'anos de de�e-nvo'vjn:' �1

to e execute as obras pr')
dutiva� necesSárias, 11.::.r<l.
esse fim".

GUARDA URBANA DE
SANTA CATARltlA

EDITAL N.o 4 - 62 - J
Para conhecimento das autoridades e do publico em

geral damos a seguir a escalação geral dos serviços da

Corporação:
1°.) DIRETORIA DO PESSOAL

Rua Pedro LObO, 40 - Joinville
- Diretor: AUREO SIMOES
- Sub Diretor: ANTONIO CÁRLOS NASCIMENTO
- Secretária: MODESTO MARCANTE

2.°) COMANDO GERAL DAS DIVISõES
Run Pedro Lobo, 40
- Comandante HANS HOFBAUER

3.°) }fi DIVISA0 DE JOINVILLE
Rua Paraná, 338 - sêde -

Destacamentos em Jal'agua do Sul, São Francisco du
Sul.

4.°) 211.. DIVISA0 DE ITAJAí
Dt-,�tacamentos em Camboriu, Rio do Sul, Gaspar

5°.) 311.. DIV1SAO DE FLORIANóPOLIS
Destacamento no Estreito.

S.O) 411.. DIVISA0 DO SUL (em abertura)
URlj'SSANGA _ TUBARÃO E LAGUNA.
Outrossim Informamos que deve ser observado que

qualquer documento de respQQ.sabilidade da Guarda de

verá levar a assinatura de um dos 2 DIRETORES, inclu
sive recibos de contribuição,

JOINVILLE (SC) 10 de agõsto de 1962
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO

Sub-Diretor

CONSERVADO P
tinto poro fachadas

A.prO.lege - emb�leza " in:'p.erme�bilizo _

tinto em po com varias cores

SIKA S. A. Produtos Químicos pora Construsão
\

Venclqs, em- flORIANÓPOLIS,
Tom "T, Wildi & Cia,

Ruo Dom J.. Câmara - Av, R. Bronco - leI. 2850 - 3503·3128

Indústria e Comércio de
Madeiras TANGARA' S. A.

Assembléia Geral Extraordinária
CONVOCACÃO

São Convocndos os senhol'�s acionistas do Imon_

bo S, A 'Indústrio e Comercio, o se reunir.em em /,,�_
sembléio Gerol Extraardinó�'io, o realizar-se às 9 (no_
vú) horas da manhã do próximo dia 28 (vinte e oito)
do corrente, em sua sede .�ociol, nf'sta ciadd� de Tan_
goró Estado de Santo CaturinH, o fim de deliberarem
sôbre a se'1uinte ordem do dia:

o) Efetivação do aument.(l de capital social de
ncôrdo com o Proposto do Diret<1ria e Parecer do CO!)- _

selho Fiscal; ,

b) Altcracõo do Art. 50, e seus parógrofos4 dos
Estatutos SOCiais;

c) Outros assuntos de interesse social.

Tangará, 9 de Agôst..,de}.��i'ETORI.À
22 - 8

O Presidente do Djretórlo �egional do Partido de

Representação Popular, Secção de Santa Catarina. con-
-:-;- _

vaca. na fOlina dos Estatutos, uma Convenção Regional
Extraordinária, a reallzar,se nesta Capital, no dia 27

do corrente. às 8 horas, na séde partidária. à rua Conse

lheiro Mafra, nO 33, 10 andar, com a seguinte ordem do

dia:
I _ Proclamação dos candidatos do Partido ao

Senado;
II _ Deliberação sôbre questões que forem propas

ta:s pelo Diretório Regional e referentes ao

pleito de 7 de outubro próximo.
Florlanópolls, 20 de agõsto de 19S2.

trico Müller

S. PAULO Os padcins ma de pesquisas scrviço:> r
da capital bandeirantc �n- combate ao rrlar(];lmf'ft'o
tinuarão de braços cruza mentàl" o presid('ntc J"iu;
dos até que se resolva o C5. Keimedy dos EEUU foi l!l'i
sO do fOrnecimento da fa,
rlnha de trigo, aos pre�"<;
de tabe!a e tambêm a {jues
tão do aumento do pre<;o do
pão,

to benfeitor elo an� pt;�
cam!}Hnha r'.') Criança t"ttar
dada do Brasil.

BRASILIA - (00) O
BRASILIA - O ",.nba·xli

doI' Henrique Va e partid
dep"is de amanhã para o

México a fim de partic;llal'
da relln:ão da aSsocia�a,)
lat. no ameriçana .de
comércio. Visitará tambe:<:l
vários paises latinos,. CO!ll
a 11 :ssão de incremental'
relações diplol1\Micas-.

governo federal. acaba de

dec:arar ponto faeulta.h·'1

para o dia 24 próximo, <;('x
ta fei�a, em hOn1t'nag-- n
memófia do ex pre!\idrnt.>
C.h!"U"O Varb;ls

RIO O pl'es!de'nte J(..:lO
Goulart viajará no pró�:t!\l'l
d�a "24' para S. Borja (Hl fI'

ass:stiTtl ns homcnngrn.� :!.

serem realizadas no tÚn'l.I
lo d" ex presidente li(':a�i')
Vargas.

WASHINGTON ;._ Por
ter sido o primeira hOI!lem
a Iniciar um vasto prog.-a

CASADA ou SOLTEIRA

use

REGULADOR GESTEIRA

INOlli! Diretoria Da Federacão Do
COME'RClO DE SANTA

-

CATARINA
Empossildos Ontem Novos Membros

Para Biênio 1961/64
Em e:elçôes realizada" há

c1las. n, sede da Federa<;ilo
rlo Comprcio dt> Santa Ca
tarlna. à rua Sllva Jard;Jll,
nef'Cta CRpital. os nO\':J!;

membros da Diretoria dessa
entidade máxima do comer
cio catar!nense assumirnll'.
0<; respectivos cargos on,

tem, os quais terão' f'1"1'l

manda',Os no biênio rt�
--

.... - ...

1962 a 1964.

A Diretoria e�t:'i :1.,;'11;11
constituida: Presiô ..nl". :;�.

HaroldO Soares r..hv!'lnl
OUI' vinha eXf'I'rpn>"lo f���'

cargo como Vice PI·pdrl"!l
te e-m v;rtu(J" ri ... o rr"t:vo.

Se. Chflrlp� 1<'riP'<l1'rl MO"jl;,

estllr af,.,.,t1'lrlo nOl' r�"'l',,{lr

a prp�lrlpncin rln r:onf'.r'{l,

nwão- N1'I("on:>1 ('I ... r:ornr.rl'i,.,
1". �"voro .C::;m;;"� Vir"

25-8

Presidente

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Cienlllicomenle dosados, fornecidos em IÓf-
mulas especiais poro diferentes culturas, de
ocOrdo com o notureza dos SOlOS. Diversos
tipos de odubos poro bo"ilalo, cano, mandi,
oca, lumo .. flllho, anal, leijào, trigo, poma
res, )urdins, etc

Festa Do Purissimo Coracão de Maria
A Irmandade de Nosso Senhora do Parto

faró realizar o festa em louvor ao Purissimo Co�a:
ção de Maria, com o seÇluinte programo:

Nas noites de 23, 24, 25 do corrente será re_

zado triduo pn:poratório com Benção do Santíssimo
Sacramento às 19 horas

Domingo dia 26 às 8 horas_ S(;)nta Misso Fe!<ti_
v" ('0111 (('1l1LlIlhõ • ..., Gcral rClru todo� (IS raro(luiono.�
d'-'vul�,<; Li" rlll'i�<;imo (0fn<;ÕO de Mario P<1dme:ra it!;.IIJjl••llli11il1••••••l'���de;::la ParoquiO:' ''!

BUSCHlE & lEPPER S {A.
.

JOINVllU· RUA. DO ��INCIPE. 123
smur ·\U' RIJ·\ ORUSOUf. 11'0

Presidente. Joãn Rati�b. II�'

Santos. Secretãrio e Rudol

pho Scheidmantel, tesoth'''i
ro. Para sup'entes da Dil'e

tOria: Jose Soares Giavl')]l.

Aloysio Michels. Alc\(l1'Y'
João de Souza e José Mal'

ques Vieira, Para o COM,>

lho Fiscal Alberto Gf'n

calves dos Santos, Mal1?02l

Tertuliano Vieira e LaN!h
Me:o e para Suplentes Jo,:é

Elias. Carl Heinz Bued�ler

e Adhaemar Garcia.

Delegados Representall
tes do Conselho da Con fe

deracâo Nacional do Co

mer;io - EfetivOS: Harold"

Soares Glavam. Ch:l :'ll's

Edgard Moritz, João B:tlis
ta dos Santos e Sevcra SI·

mões c pal'a Supi{'n .es .. 1(,

!'I' Soar{'s GlfI\':\m. Ald·!).'
JO;'"u) ele' Som::t, Ructolp.b()
Scheidmantel e Hól\o �O).l,..,.t.

at.
..�� M�n:�cs. Ú" �f.'l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Curr;> Preparatório Continente
DATILOGRAFIA
ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANOI
PRE_GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ",�r
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PAR,A PROFESSORES
"E DATILOGRAFIA

- BosElado nos mais modernos proc:essos pede ,

gógic:os.
- Equjpado c:om méqutnes novas

- Dirigido pelo:
- PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Foça suo inscrição a Rua Dr. Fulvio Aduc:c:i on ..

tiga 24 de Moia, 74B _ 1° andor
ESTREITO

•

FLORIANóPOLIS'
-------- -------------

INGUS 18
'APREN[>A CONVERSANDO FRANCES EM 12 MESES

ALEMÃO 12
ITALIANO 12

VAZIGI
Matriculas abertas na Secretaria e

também para

CURSOS DE CONVERSAÇÃO PRÁTICA

Trajano, n. 14
(Altos da- Farmácia Central)

D3. SAMUE� FONSJ;CA
CIRURGIÃO_DENnSTA

Preparo de cavidades pelo alta veloc:idode.
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Radiologia Dentérjc
CIRURGIA E PRO'TESE �UCO_FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 _

10 andar - Fone 2225
Exclusivamente com horas marc:adas

-,

Vende uma cosa com 3 lotes de terrenos por ,�

penas 14� 1.<.00,00.0,00,

Uma coso de praia por Cr$ 150 000,00 toda de

.

tijolos.· '.
Vérlcs rotes de terrenos no inicio de Borretr-s

desde Cr-t' 90.000,00 Com facilidade de poçcmento

Aproveite comprar o último apartamento. do con

dimino Luiz Gonzaga.

Grande Loteamento nos Coqueiros - Restam
poucas -

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

Participação
João Jose Ramos S�haeffer e Sra.

Participam aos parentes e pessoas de suas re

loções o nascimento de seu filho MA'RCIO, ocorn.,
do na' Maternidade Dr. Carlos Corrêa. dia 18 ao

corrente.

CASA VENDE-SE
NEGO'CIO.. DE OCASIÃO

Por motivo de transferência vendecse uma ca�

so na Estreito à rua Tobias Barreto, 75.
Tratar pelo fone 6357.

26-8-62

ATlUO FOl�U!V! -- Traba1hi!rá no
I

Senado da Re�iÍJlica Por

Prepare-se para o Futuro
Aquirindo �:)tes de te riOS, pequenas chácaras e órea<;;
paro indústrios em

BARREIROS
ATEN'A-O no "BAIRfW YPIRANGA, onJe está situado o Grupo

" Escolar local.

Mudanças fo,:ais ou poro outros cidades. Os interessados poderão dirigir_se dlretame�lt

Serviços de mudanças.
.

I
ao ESCRITÓRIO DE VENDAS DE lMOVE1S de

i���r!o���ssíri(�OO Fer�g:�i���:p��n�f�o, ���e�� OUO jul�o Malina
tone - 3805

DR. (lO'VI� OIAS OE :1f4ê

CLlNICA ME'DlCA
Est ...,mago. intestinos, figado e vias biliares.
ConsultorIa: Ruo Felipe Schmidt n.o 38
Residência:

.

Ruo S. Jorge, 32 _ Fone 2721
Diariamente das 15 às 18 horas
Atende das 8 às 10.30 horas no Hospit�1 de Caridade

Ruo Fellne Schmidt, 14 - Sobrado - Fone -

2347 - fl;)rionópolis.
SERVICOS TECNleOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZACÃO E REORGANIZAÇÃO
DE SERViÇOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA - 160
FLORIANO'POUS SANTA CAT"ARINA

CUtl!CA SANTA CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustio - Complexos - Ataques - Manias

Problemático Afetivo e sexual.
T rotomen;,) pelo Eletrochaque com anestesio

Insulinoterapia - Cardiozolorapia - 5c>noterapia
Psicoterapia.

Direçõo dos Psiquiótros -

DR PERCY JOÃO DE BORBA

DR: JOst TAVARES IRACEMA

DR, IVAN BASTOS DE ANDRADE
HORARrD _ 9 as 12 hs. Dr. Percy

Endereco: AV��i!� 1��1�·rt���:�n ;8�acema
(Praça Etelvinq Luz) - FOlie 31 - 53

ADVOGADOS
ADVOGADOS:

DR, HELIO PEIXOTO,
DI( MOACYR PEREIRA
PREVlü!:NCIA· SOCIAL: - Recursos à Juntas de Jul
gomcnto e Revisao. Aposentadorias. BenefiCios etc

VUbTOES TRABALHISTAS
.

CI'VEL c C"IMI��AL
Ruo FelipE! Schmidt no. 37 - 20. Andar - Sala 4

Nota
ESTOCOLMO, 20 (V.A.)

_ A sra. Sherry Finkbine
_ a cidadã americana que,
tendo tomado thalidomida

no inicio da gravidez, re

solveu abortar para evitar

o nascimento de uma

criança deformada -'- foi

submetida sabado à previs
ta intervenção nírurgtca.
Logo depois da operação,
soube-se que o feto apre
sentava sinais evidentes de

deformação. As condições
da senhora Flnkbine são

sausretortas.

.. sou. WAIS PfI'lRITA 00 IRASlL.

Eleições Na
Argélia
A

.. -�;tr�jt��.a ro d�ST���c�
:�����raç�:Lada�I����: dO�
candidatos a assembléia

'geral. Entre 23 nomes re-

6_�-,dUOU:; peto departamen
to de Afgel, figuram os de

Ben Beha e do CeI. Nos-

sak .!
x

• Oe,.'enhos

Dr. Acác;o
Gilriba!di S.

ThiLllrll)
ADVOO.'\DO

emE�&�t:��S tr:�a��i:�::,dO
Administração de bens

Imóveis. Defesas fiscais

Rua Felipe Schmldt, 14

_10 andar _ FCllles: 2511

- "216

Florianópolis, - 23/8/02

ELZA SOARES NA COLINA _ SABADO

Hoje e amanhã, EXp05j·
ção de Arte Sacr�, na Casa

"Santa Catarina" - pro

Campanha Contra o Cãu,

No Instituto Yáslgy, ee

ststtmos a apresentaçãoJ cc

Quarteto Vocal amcrçcano

"Ttie Morman Melodaites",

ccmposta dos jovens Erd(:rr

Gordon L. Rldd, Doug.as
M. Ourran, Kenneth A.

Nlelson e James A. Smith.

Gostamos multo - S'lr:i'�

80,

Após a apresentacêc rl1

"The Morman Melodaires"

no Instituto Yázll1,:Y - ÍJi

improvisada uma fnovimcn

tada reunião dançante. Na

ocasião "Ce eb-eted" Tili>

Bil"thday", tio professor
Udo vcn Wangenheim. As

secrctãrlas ocrat-ttne Ko

n.ng e Mir.am Guedes. g05

taram do chá chá-chá.

o Departamento de ne

Jações Publicas dêst.e ma

tuttnc. e-tá crcvrcenc'a-eo
uma edição especial em

homenagem o Dia da rn-te

pendência e as nossas .fl;!"

ças armadas.

Amanhã, o Quarteto Vn

cal "The Morman Mi!'D_

datres", estará se aprese»

tando no Lira T. C. e no

Antes às 17,05 hs., no p-c

grama Radar na Socíeuade
_ Rádio oueruía.

Ola primeiro de sete-a,

bro no Instituto Yás,gy te

remos a festa da "Suerer'

com a esco ha da Mlssi Yá

SJgy _ Castelani e seu .::o�

junto abrilhantarão anal

tada.

Sábado, na Colina, tore

mos uma elegante sotree,
com ELZA 'SOARES
dos grandes cartazes dr

rádio C TV do Brasil,

o conhecido v'ulín «e

octacmc Amaral, vai (ta

"show" no Musical n',

sexta feira para os untvcrst

táríos, rep-esentantes d-is

Faculdades. O mesmo será
franqueado pelo jovem M .

rio R.guclra.
lo * •

Próxima sexta feira, n 1.

Salão Nobre da Faculdldp

de Dí relt«, será rea.íaada
uma palestra profe-Ida pe
lo professor Osmundo da

NÓbrega, sôbre o tema "rer

dê:!C:as do Díj-e.to Civil" -

ás 20 hcj-as promovida pela
Câmara Junior de Fp'llis.

Trocou idade ontem it

eterrante senhora dr. .rose

(Zoralde) Hulse.

t-õpons, foi Inaugurada a

11.8. Exposição de Assístên.

era S .cíai, promovida ceie

Legião Brasileira de A;�,&

tênc a. D. Edith Gama �.:..

mos, prestou venosa co a

boração com a mesma. en

viando caixas com traba
lhos úe artes de Santa Ca

ta-Ine... que serão vendtdca

e a importância em dlnhe,

co adqu.rtda, será -emecoe
para a Primeira Dama do

Estarl ....

CAIU O·JAIO DA PANAIR
RIO, 22 (V.A.) Um reine sinistrado, segundo

avião a jato de passageiros as primeiras informações, o

da "Panaír
"

caju eu- cha embaixador Josué de Caso
mas, ante ontem a noíte, tro e ramíüa, o sr. Herml
nas aguas da Bala da oue- 110 Tlssinlo, diretor do Ins
nabara. O aparelho, um tltuto Nacional do Pinho, e

DC B da linha Rio-Londres, um dos; membros da dele.

via Lisboa, ccnduzja 87 pa;- gação eovíettca que parti-
.!!ll.goe1'!"m! e ê-trtpulantes. ..::.ipou do recenie Congresso

c» .D. Eros Clovis Mej-lím,
hoje está somando mais
uma idade.

)- Ação Democrática. es

ta em grandes at;l.vld:t1e·1
em todo o Pais.

O· Industrial Luiz Battls

tõtti, cenc.deec a deputar..o

federal. re.euci restejca
"n.ver", Recebeu muitas í�·

-ucueçõee.

Fomos Informados que o

dr. Osnl Régls, será unz

dos candidatos a deputado
federa' (eleito) nas próxl ,

mas eleições.

A tunc'onárla estadual,
Maria de Lourdes Maf.i:a,
reêress-ru do Rio de .reue •

ro, onde esteve no Hcspitat
dos Servidores sob cuidados

TeatrC" Alvaro de cervar'io. No Quitandinha, em h,· médicos.

O desastre ocorreu às
22 h 03, quando o avião le
vantava voa no aeroporto
do oereao. Teslemunhas
oculares informaram que o

avião chocou contra uma

bomba de eesorjna antes

de cair eu- chamas no mar.

A Pana.r do Brasil in-

forma que há sobreviven

tes.
Enquanto isso, o Serviço

de Busc?s e Salvamento da
FAB faz st'cesslvos apelos
aos proprletarlc� de barcos

para que iniciem 9 procura
de passageiros Que ainda
se encontram nas agua.l' do

de Esterllldade e Fertilida
de,

O embaixador Josué de
cas.ro seguir para Gene
bra. a fim de assumir o

posto de chefe da delega
ção brasileira junto a or

ganismos da ONU na Eu-

LIRA TENIS CLUBE
COMUNiCAÇÃO

Comunicamos aos nossos associados que, a partir
de io de setembro p. vindouro, estarão abertas as íris
crtoões para as debutantes do Baile de' Aniversário do
Clube, a reanzar-se no dia 13 de outubro do corrente
ano.

As referidas inscrições sõmente poderão ser efetua
das na Se.cretarla do Clube, que atenderá de 2a a 6a feio
ra das 9 às 11 horas e, també)11 aos sábados à tarde das
14 hs 17 horas, ou com os diretores, senhores Othon
d'Eça. Cals de Abreu, Carlos Augusto SChmldt, Luiz Ar.
mando WOlff, Laércio Luz e Raimundo Vieira Filho.

Outro."sim, cientificamos de que as festas do LIRA
TENIS CLUBE e, principalmente o BaBe de Aniversário,
são unlca e exculsivamente organizadas pelo Departa
mento Social.

.'ARA UM BOM P-flSSA TEMN COM SUA FAMILIA _ REUNIOEB SOCIAÍS

DAlIc.,:ANTES COQUrTEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS _ eRA

DANÇMiTES - ETC.

.-\NDAR TERREO DO ROYAL HOTEL '_ TeJ. 2515. !Portarla}

CiD.' UO JOSE

Ana Luiza Pelufo

Centro Fone: 36�"
as 3 _ 7 3/4 _ 9 3/4 haras'
Roberto Canedo

- em _

DIANA A CAÇADORA
- Mexlscope -

- Censura até 14 anos -

Cinp lUn.
Centro

ás 5 e 8 hs.

Paul Newman

PAIXõES DESENFREADAS

- C:nemaScope _ Tecnico'or -

til,. HOIl
CENrno

às 8 horas.

Fone: 343;)

FONE 3'1.35

- B A i ., 10 $-
l:iae GLO!UA

E.'itrell.(' Fone 8252
às 7 1/2 - 9 1/2 horas

Ray Danton
Karen Steele

-em-

O REI DOS FASCINORAS
_ Censura até 18 anos.

f.in.OOERIIi
Estreito Fone 82U5

DR. MARIO GENTIl COSTA
M, D I co

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPEC1ALlZAtrÃO No\ CLlNICA PROF
JOS, K;)S DO RIO DE JANEIRO

'

OPERA NOS DOIS HOSPITAI� DE FlORIANOPOLlS
HOF:'ARIO Df·CONSULTAS::- Dos 14 às 18 horcs

:�.. '.�: Pelo manhã, hora marcado. inclusive aos s;'1bad<?<;,,;�,
�i.:.

.

'
. Telefone: 2989 ., .

- - em -

��� �*��-����-��.�UU-&.�����ac��.�WW��:�������W�.�=���_���������.�__�\,����+H�ffi_�ill:,,�,� -:-�ll.�hhtrQcQ.lol"-

Henrique Arruda

Ramos

Para Deputado
Estadual

P. S. D.

aI:; 8 horas.

R'ay Danton

Karcn Steeie
- em _

O UEl DOS FACINOllAS

Censura até 18 anos

Ci". IUJA IS, José)
iLs 8 horas.

Nlgcl Patrick
Yvone Mitchell

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Depar�amenlO entrai de Compras E O I , I L[filiai �c Concorrência rú�lica uúmera l2-06-�1
dSOc:.����a7��t�. 6��tr:� �:l�a, l=a�:velO� �e�ha. 22 06 61, (Aquisição de'COI 8 _ Abertos os enveto- A Doutora Thereza Orl- editais os interessados In-

conformidade com o art a) DeSlgn;Ç�n�:R u: tmas e "Brise soten'', para pes, cada um dos ínteres- 5611a Tang, Juiz de Dlrejto , certos, tudo de coerormtde.

11, ítem lI, do Regulamen� e endereço d:Of�a no:� o Palácio do Gcvêrno. s�dos tem 0. direIto de a. aa Comarca de Sao José, de com os arts. 454 a 456 do

to aprovado pelo Decreto pon mte:
P. 3 - E<,_' envelope separ. por a sua �brlc_a nas, to- Estado. de san'ta. Catarina, CPC.; devendo atinaI reco-

SF_25-08-61/382 torna b)' es�ec1tloa ã
do conten ... oJ os dizere. lhas de propostas dos de- na forma da lei, etc. Faz nhecido o domínio sôbre o

público que tara reallzar, d.etalhada POsJv:� a i:��� ��.��Ci������T;�ém d, mais ennccrrenter, saber a todos quantos este imóvel rererjdo, cuja sen-

��6t�aI7s\�: ::�:��r�ra�: :�: sem�ca�etnda material caracteres bem dest�ca��. de�a�o�s :r�=�asn� ':� ��:�lr::;er�':n,d�:eC0r;!� �e;b�� ;::';a s:rvi�:cr;:ã:itUJ�
Laura Muller, nv 2, (tone

p po fornecer; encerrar-sa-ãn os documen prensa Oficial do Estado) parte de José Pedro Souza, Registro de Imóveis. Dando

3410) CONCORRtNCIA PU- be.�) r,.,êço uni��rIÓ_ e �lo. tos com�robatórlOs deo deverão obedecer às COJl- por Intermédio de seu assls à presente o valor crs ....

BLICA nas condlçõ ...s seguín que estão�:X:ã�c���uid:: id��tlda��d: Idoneidade: dições estabelecidas neste tente, Dr. João Paulo Ferrei 2.100,00 e protestando por

tes: as despesas de. Impôstcs na Jce1 tI aac de Reglstr, �:��:�' ��svi;:ruJ:S::: d� ��:o;::I�:�� :l!;�c;� ����V;I�::�sdl�:iro�o::� ��
I _ OBJETO DA CONCOR ����:' ��t.es, carretos, se- Diário

un

O�lcla�m:��a!en�� mas bem como às exlgén- _ Exmo. !::Sr. Dr. Juiz de I?i mo o depoimento pessoal de

RtNCIA d) 'condições e prazo de �::�lt"l'atudIOa'Oo documento a c,�asOd8-00.6'/',',',10, dne'O ,6,F.,', '�. reito da ccunarça de São quem a contestar. São José,

entre d t
ç . .r-- "rcsê. �'I:A MARIA DA' 17 de julho de 1.962. (ass)

AQUISIÇAO cal i;:ica�o�i.�cI�� b) atestado de Idunejda demais disposições �ta- SILVA, brasnetra, víúve, P. P .. João Paulo Ferreira,

GOVÉRNO, EM FLORIANO
de pas�ado por Ba?co 01 1 duais e Federais, sobre "doméstica, residente e doml Assist. JudiciárIo. TESTE-

I _ Cortina, de veludo POLIS, onde será procedi-
duas flm.las de comprova . Concorrências. �

ciliada em estrada da Fe.- MUNHAS. l) - Max Hablit

do d
da ídoneldaue comercínl

I
.(TT Julgamento zenda, Picada do Sul, prt- zel. 2) - José Nazza�l. 3)

to'
o exame e recebtrnen- c) prova de quitação C�T 1 _:_- Pela Comissão Jul- melro distrito de São José - José Pessoa Maciel. 4) _

'

.. \ declaraçgn de conhe-,
as Fazendas Estadual, Pe, gadora, posteriormente; se por seu assistente que esta Zlco José dos Santos.

ctrr.ento e su,bmissã!> às
dera! c Murnctpal; _ M rà declarado vencedor o assina, quer intentar a pre Manoel Estanislau da Silva.

normas deste EdIt8 d
d) procuraçao, se Cor l� proponente que orerecer: sente ação de usucapião em DESPACHO. R. h. A. R. -

Legislação referente·1 � a caso, passs.da a pessõa re-�J a) Menor preço, consl- que expõe e &1inal requer Designo o dia 7 de agôsto

ccrrêncra.
a on, �resentante do proponent�r. derando-se descontos bo a V. Exc1a. com o devido p. v. às 10 horas, para a jus

I _ A _ Colocadas no lo NOTA: Serão recusados
a abertura das propostas P niflcações Impostos, deSpe. respettcc quesegue a) - urrcacãc prévia. I. Julho

cal. Esclarecimentos sobre os materiais com dí
4 - Os documentos ac rl sas e outras vantagens; que há mala' de vinte anos, 20/62. T G. Tang Juiz de

tecidos, côres. tamnnhcs, sões e outras earàctertstt- �a (ou parte dêles) pode.� b) melhores condições' detem-e posse mansa e pa Direito, SENTENÇA: Vis

feitio, material, acessório. cas aquém das espêcrüca-
rao ser substltuldos pelo;� de entrega: _

,.

"cíüca..sem J.n�e'ttupção, con tos, etc. Julgo por sentença

com a sr. Nelson Luiz Tel- çõee, o que ocasionará éxí-
Registro da firma no De-: c) melhores condiçõet-sie tes,.taç®.ou opoM�ão de ter a justificação processual

xeira, chefe do cerimonial gêncla de substltulcão re
partamento Central de. pagamento. .' .c�.r.oE'�'t,·eedaUd"'a F;e.�:.en,.ndOa, 'P",OI nestes autos de ação de. usu

do Palácio do Govêrno. tirada urgente, 'Cha:-m8:men� Compras do Estado de. sanf:J 2 -, Em igualdadé' de •• , '1' ..... capião, procedida a requerl_

II ...,. ESTIf'ULAÇOES to do Segundo colocado
ta Catarina c?ndlçÕes s�rá dada prefe- melrp ·;d1strito 'de São Jos'é menta da Julieta Maria da

eXigênCia da diferênça de
5 - As propostas deve,'ão rencla a firma estabeleel" r10 ,joÇal 'derio�nado Plca- Silva, para que produza

Os inte�essados deverão preço pelo faltoso cauç.âo
�er apresentadas eh, duas da no Estado. ,d.as,<.do. Sul, c�m a área de seus efeitos legais. Façam-

apresent&.r os documentos futura suspensão do regls.
VldS, com a rubl"lca dos 3 - Em caso de abso'uta quatrlii,mi, metros quadra- se as devidas citações: 1 -

mencionados a seguir. tro de. fornecedor etc
proponentes em tôdas t.s Igualdade de propostas, se. .dpS) •.000 ln2 e.com as s,e- Por mandado: a) - Aque

a�ba-;-a:r��s��� �����as 2 - Na parte e�tern� do �!g:�ea:; :�l���: ��tu���ma rá sorteado o ve�ce�or;,
• ··:t�t�e::��:��Ç·Õê�ri'l1:: !!a�:ri�:j� i:Ó�:1 ����i�

�;�: :\=�I� ::t��:��'ã� ::�i:1::���:::��:;c:� do' ;o�:,::.,.;�pe:;,���:�' ��:'��::h:���Fn;E���: !':�:'â;d�:t��'; ���d��de �)d�:'�:I��Od.,::t t�;�,'
_,_s_a_Úd_e_d_e_C_'_'_lO_,O_O,_P_"_R_E_N_C_IA_P_UB_LI_CA_N_Q .' :;,s.��:;�om:�t.o en6�:��:� !�r::t��daadepel::pr::��� �oe��4��·I��0. ;1�:It;e;��; �:!;!;nte�U�!:t��ã�r:���:�:

de Compras, à Praça Lauro� Leis e a omissão impÓrte norte cÓ).n terrãs,da FazeI batOria de ausência de trans

.Muller, nO 2 (fone 3410), a em prejulzo aos cO�,or' da e.SUI.com AIlt6nlo Ama- crição (Arquivo Jud., vaI
té às 14 horas do dia 17 de rentes, ao Estado ou à me. ro, medindo àmbê.s 40 ml. 80,' pago 46, vol. 78, pago
setembro de 1962, mediante rll.lIdade da Concorênc:llr� tros; bl.'- que no terren. 99); b) - A Fazenda Muni

�:CI:t:� O��r:e d�e�;���I� do�a --;es:rv��s�i:�:e���;; . t�i:P��::: ac:��Ii��::t���' �!��\ �� �s;.�: ��n����:�
menta, assinado por fun- anular a ConCOrrência ca" onde reside com seus' cinco tes certos e suas mulheres,
cionál'iO do D. C. C. so as propostas aprese��- filhos; :c} - Que. o terren, se casados forem: dl - Ao

7 - As propostas serão das não correspondam &.ps ditp .hão pe'r�enc�u nem peJ Representante do M. P .. 2

abertas, às quinze horas, do In"erêsses do Estado...! tenc� a menores, ausentes - Por Precatória ao MM.

mesmo dia 17-962, por fun Florianópolis; 9 de agôstó ou fntef.dltQs. ·Em yintud, Juiz de Direito da 4a. Va-

clonarias designados
.

pelo de 1962.
�

do :t,çt!lla;.:.:txposro quer t ra Civel da Comarca de Fio

Presidente do D. C, C. e na (Hermes Justino Paula. Bupltcantc..re,ularizar a su� danópolis: a) - Ao Serviço
presença dos proponentes nova) - Presidente. I. Posse, isto I!0fo, ;:a ,ct.etê-la do Domínio da União, na

ou seu reprcsentates legais. 2�2-' com: "tUlmrus dornlnl", dt pessoa de seu M. D. Procu-

----------------'-;......��formi.��_ .·a Le. radart'...nsc'al.oda-F..rhenda-Na
�edetal nO. 2.437 de ,de cional. conforme dec. lei
março de 1.955, que.modlfi nO 710, de 15 de setembro

Vende_se um rote de terreno na praia do 'M�I� :��oo����Or�u�!V�. d� ::d�:3:�I�r�ó�7�0��e r;;��
Coqueiros entrada na ruo "TI BAU" _ ideal:>a� slgnáCão de dia. hora e lc cesso. Não existe revogação
uma construção de veraneio. tal. para 'com as testemu nem implícita, nem expres

Os interessados trotar com o sr. Osmar _ nes... nbal;. abaiXo' arroladas que sa (A. J. Vais. e pags. dta

t.J Redação. comparqeerão Independente das) 3 - Por edital, com

de�lntlmaçáo, para o justl� prazo de 30 dias, afixado na

rtcação dó. alegado, a cita- séde ,do Juíw e publicado
ção:'- :dos - confrontántes e uma. vez no Diario da Justl
"siúl.!l". IP:l;lÍhex:es se; �B;dOl> ça e tri)s vêzes no Jornal ..O

forem.. bem' cóm,Q do O�gr.o Estado" de Florianópolls:

_d_9 Mte.l���o. Público. por .. a) - Aos interessados ln-

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

FlorianÓP'llls,. - .�3r,
° ESTADO, o mais 'antj!!lo dtãrio de Santa 'Cato·tina

'. . -�------_

italiano, com todos os per

tences, Unidade - CorUna,
Quantidade - 10.

II - "Brlse Soleil", com

todos os pertences; unidade
_ "Brlse-Soleil", - Quantl
dade - 6.

PROGRAMA .MES DE AGõSTO
DIA 23 - Quinta Feira - Soirée atração: Quarteto

d:���,,;:...Jarte AmeriCano "The Mormo;? Melo_

DIA 25 - Sobado - Soirée com um "shaw", apre_
sentado por (lza Soares - reservas de mesas

na Relojoaria Muller.
DIA 22 de Setembro Miltinho
DIA 13 de Outubro Ellzete Cardoso

TE�I{ENO NA PRAIA

tMARIBO S.A. "Indúslriã e Com&cio
Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÃO .

São convidados os senhores Acionistas da In:dú�
tria -e Comércio de Madeiros Tangará S. A. a: se reu_
nirem_ em Assembléia Geral Extraordináriaj a reali
zar_se às 10 horas do dia 31 do corrente 'rr;ês de a�

gôsto, em suo séde social, nesta cidade de .··Tangará,
Estado de Santo Catori�.!J a fim de deliberarem sôbre
a seguinte ORDEM DO O-LA.

a) - Elevação do aumento do capital sociol, de
ocôrdo com o proposta da Diretora; e Parecer do Con_
selho Fiscal;

•

.

b) - Alteração do artigo 50. dos Estatutos So_
ciais.

c) _ Outros assuntôs de interêsse da Sociedade
Tangaró 11 de ogôsto de 1962

-

A DIRETORIA

A liberdade E�lá Em ?erigo
RECEITAINOCENTE U'TIL

'Inocente útil é aquele que; embora não comú�
nisto, faz_lhe a jôgo.

O deputado demagogo, oportunista Ou corrup_

t� pode nõo ser. comunista. mas serve_o despresti ..
giondo o congresso. O mi,nistro emprequista pode
dizer_se dem�rato. mos benefióa a comuni.sma
com os folhas que comete. Tado oquêle que, de um

certo modo_ desprestigi.a os principais democráti_
cos nada mas faz do que servir. ao comunismo que
quer ver a democracia falido, substituindo_a peja
ditadura totalitório.

Mas é o homem de govêrno, no ececuti,vo, no

judiciório no legislativo que mais nocivo se torno
à democrÓca se n60 a sêrvir honestamente_

SA-D PAULO'
RECIFE
BELO' HDRlZONTE
SALVADDR
PORTO' ALEGRE
ITERai

c ITIBA
BEL'
FDRTA ZA
VITDRIA
MACEIO'
A�ACAJÚ
NA 'LA L
JDA
GO NIA

O' LUIZ
ANAUS
LORIANOPOLIS

O remédio você o tem: o voto
Ou então será também um inOcente útil!

. .:

50' A DEMOCRACIA ASSEGURA A LIBERDADE
I

CONTRASTES VIOLENTOS

Falta carne, falta açucar, falta arroz.

Ora o produção nõo decresceu. Onde estõa
ê!'ses gêneros?

Certamente que sonegados escondidos no in_
tiúto de impor maiores preços.

Quem os esconde? Certamente nõo o pobre,
nem o remed'ado.

Há e sempre haverá desigualdade entre os ho_
mens mas quando ela ch.ega aOs extremos de uns
despe'rdiçarem e outros ficarem à ITline:ua, então
estaremos em grjlve perigo social.

Ora na momento mesmo em que uns se 'es_
falfam e'm longos filas e que os gêneros foltdm,
automóveis de luxo passeiam buates se enchem, o

luxo se Qstel")ta,
.

Se nõo votarmos em homens capazes de curar

êsse mo', iremos tI!f algema.s totoli,tárias mais breve
do que pensamos.

certos. Essas publicações ünat. Data retro. (Ass) T.

deverão ser feitas no prazo G. Tang. Juiz de Direito. E
de 15 dias, contados de sua para que chegue ao conhe

afixação na séde do Juizo cimento de todos, mandei
sob pena de nulidade (art. passar o presente edital.
178, nv III do C. P. Civil), Dado e dassado nesta cida
conforme já dizia, aliás, o de. de São José, aos doze
autor do ante-projeto do dias do mês de agôsta de

citado codlgo (Pedro Batls mil novecentos e sessenta
ta Martins, "çomenténos- e dois. Eu. (Arnaldo M. de
ed. de l.941, vot. II, pág. Souza), Escrivão a fiz datl

202, nv 127) e ensinou Iografar e subscrevo.
carv. Santos a pago 442, vai Thereza Gris6l1a Tang,
II, ed. 1940, no Cód. de Proc. Juiz de Direito-

�::�é::tde�I��; o �:��;�b�"k.
de J. do Dist. Federal: "E'

indispensável, sob pena de .....---------'.
nulidade, decretada até ex- GOS'l'l DE C�fÉ? ,
onere a publicação da cita
ção por editai no P"'O de E.NTÃO PECA WÉ Ztr' I15 dias. ter. Rev. dos Trib.

142-268). T. R. I, Custas a

27----8--62

A Verdade
Sem Demagogía

Para Ueputado federal

Orlando ,Bértoli
.p S·iD'·;;

TRIBUTÁRI. AR�AOA.
EM /96 O"

\
'\

[/

75290'44.0'0'0',00'
..1146 276.000 00
926699 eXIO:oD
90'30'660'00.00'
781210'00'0.0'0
431.300' 0'00'.00
339870'000'.0'0'
271950' 0'00',0'0'

,245.640'.0'00',0'0'
141 0'44.000,00'
I 36.249.00'0'.0'0',
I I 14790'0'0,00'
10'27160'0'0,0'0
71. 185.0'0'0'.00
63740' 000'.0'0'
62649000,00
56300' 0'0'0'.0'0'
51.698.000.00
40607.00'0'.0'0
16.330.000.00.

/?

A'PENAS DUAS CAPITAIS TÊM ARRECA AÇÁ
FLORIANOPOLlS: TERESINA E Cl,JlAS'

INFERIOR

Mé/N/CIPE:
AJUDA A COMBATER OS QUE SONEGAM

IMPOSTOS:

SEM MAIOR RECEiTA Nt:-O ERÁ.s l\iEl.JWRES SERV1ÇOél •

���JOIoü;t<iii.�:;.� .",,�. ���

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



REDATOR,

PEDRO 'AULO !AAC

RiDÁ rORE5-ÁUXIU.

MÁURY BORr.'iS. RU. cOSO •

GIL••no HAH,u
J

COUBORÁDORFS, DIVERSOS

__________� - _" o._ _
,

_.
,

OI Iy Varela: 'Verdade està sendo deturpada!'
��::��f��if:)�:��:!:{�������I;���� Mpa8uRI--atevRea-msees i"aVoictdgeerro"taar Iqid.eOrlal'm"Çp�lcOo (. ...........�(

t
sunto c acostumados a fomentar discórdia lO

_

.

I;ntrigas.
Declarou mais S.S. que, inclusive, al-

I _ PEDRO PAULJ MACHADJ _

O
Pequeno foi o públ1c,l segunda zona. Olímpico diante do B:i,.... _guns cidadães (IlIC se passam por cronistas,

por 1 x .
presente ao estádio da baí- A ausência de um públl , se.

Juns cidadãos oue se passam por cronistas, :::�' p:::!:::;st�rm,a:I::t: �: d:a�:iO�r���:�:m:o d::' fa�o;e��ta::u!e �a��;. c�� e o v�nat,ot���ee�:r�eoum�n;:� �:'���ar�t;;nOt� �e ���i'regarn a desarmonia, inventando fatos inve-
ío onmoíco x Paula Ra- metropoiltanos que era Lrí bem que não refietlsse com Se todos os expectadores procurarem um lado só.·ídiros no afã de angariar simpatia de tercei- ��:II:d�:��:�la���t1��I�s;; mO)s, pelo certame estad:_:ll, ::�:��e,P:l�l �:��d�a!':����

.

justiça o trabalhe apresen- do estádio do ruo Bocnluvo Atlético e Barroso pro,
rDS e colocá-lo em má situacão CDm os adep-

METR",l'lOL AGR'.DE(:): jornadas empreendidas pe ::!Opo:�Õ;;,n�:isp�la�ii����G :g(�����o;ú�r::l�él��i���ies��:�is�,gl��:�é�e ��;tos do futebol de sslâo- Diss� ainda S.S· que .o
. ut'" P!Soo los comandados de vetõno co teve rnâior volume de decepcionou, devendo.s« isso ao empenho dos olev,

�:�p;�:����o�� .F�� ��:e:�n::�::!�;!;� Cl�:' �:::���l d;, �;,::�' ;�r�:d:�,:��E:�;,�:'i:
' p,la .',onha atuação do (c�nt, na 7 po�;na) :�;'!�:s::��;���,�t��;!���;:����dOo�:�:��:

assegurado nos 1 r-inos e jOgDS programados. ::f���:b��eO tz: r��:��;. ração Romena à CBD, on- ccrresoonde., em cheio. Nodo faltou. Futebol por;

informando também que a verdade de tudo o �:1 �:ti�:d��es�:m
o :ou�t';

I Pfi fOlo'ndo do cod()/'pal �:���s�I��ic;ito ':u�g�1��m�igSaO:ta'!� (�� �i����
que se relaciona com os fatos que estão sendo

Prezado Seuhor :ae:sa.:�s jO�:S' �����:dc:;.de I t. x eu' �i���e�� �:��eChate����us:nos����:��: :o:OeS:�nsi��deturpados. está contida na Nota Oficial da Apraz nos comumcar vos tf)///!.- I.. fi::'. I, I danais' fc-oro ao; intervenções dos dois g'Jle;ros:,d qU2, depois de uma longfl �� r I���;t�� :a�:fa��I�����;oj�;'V::i::t�'::'o·s,On�: �:�d��',e�:��:!�,�: ��; ::I�:�:;:F�o:;�: �;��.
'

--
.

_._

;I���â�i:r�d�i��:ll������:��:����Et�en;r��li�;�';i
teria :) Cll'"''1''!d3de de CDm ['er desatinos Que

te de 9 do mês findo.:\ certe Paiva pelos nomentã,. .

ro a �::�a��r:���c::�7c��na��s!: jUe:���o����ir �� Estreito por duas vezes esteve' em lnfa-ioridcde no

.trmitns lf>n4:1n1 imputá-lo e os fatos falam terra natal onde nos reser- rios elo�(áveis que -rtbwta
rapazes de Joínvtüe, muito embora tivesse, noqueto :a�C:n���taO� r;�u����oct�;�:� �e�:o�g���a n��d;a,I.�=

melhor O� '1'� n3ssaflem à frente �3 Federa- ;�:a:tr:�;�l'::a�lm;�:��;�. ranl à campanha vttorto's'v ����;��'e d�:c�r�t��� �i�a��� �ocl�:��i��a�;.a�:€Gu�� ��:��:��:s�:.nt�<;C'ebn:������ 6u:P��up��ove�:á�il�nd(�!(;5') Atft�4-icn Cntarinellse. tes do Clube, empreendida; glór-ia este nuboro escrevi também sõbre o assunto achará) dominoc é ine.,.àvelmente um dos mais poderosos
Fazemos questão. na op.rr ��ees��:it���:�s d�o:an�O�:� ���; ��,���e�����So �õ�u�������;ç��sc�;�:a/��� �Ui��n��vr�.�a�·:��'�os:o:t�:��i��. ��r���to E��;��i��'m����iraq��ss:n��t:::OI�Qo tuntdade, após o ínotvice- tnrmn. no benét.co. HOJe entretento analisando trcncuí!c; stesmc '(' fibra. Poderá vir a ser camoeõo de Estado

;�,�éX!t� l)�%l��nre��: ['u�·�) .... Reiterand� os r.i(!lhOre, ���t���e\'r;!ú;�t�; d�a�f�n�:c���:��: �r��I����Ç��s� nos próximos anos. se nôo ocontecer êste ano

tU��!:lv:�,::;��7r('s P:��c���;'1 ap. dmcntos s'nccrcs ::.:;o:':""a{lcciment'}�. tua se h,rmoda' por 'elementos de uma só cidade. no co;
la ')Pl"tUt' c Inrrnt.;. ·1 d:l. oceoõo. para 50 Jc.nvith-, sob vários espectes mormentu O as.

-tdcs di lL1.. tôrla ar vn O"i p-ote uo r-ecto finanC(':r 1, já qu e o vulto dos despesas se,'ia
e cO!"V bem m·.:zior SI fo<;scm convocados atletas de diferen

A: 'ncio� I � tt's cid::des. nrdade É que se pequenos folhas '.:'_
xistrrflm $o(' n$ def('it'Js mínimos foram observa-
dos, nõ; d· �C1m cnt'"etanto a dcslustror o mérito

.i. F. de Frj'ih., 'TTEl da honrosa "luista do terceiro lugar em campeo_
nata de tal •.dto, em que, mesmo desfavorecidas
pOr uma tab 1 meio "coalha", chejlOmos galharda_
mente o he "e de seleções que, segundo a opiniõo
geral eram Jpe!'jores a nossa

Os rapa 'C'S de Joinville soiram_5-C bem da mis,
SÔ') qu!' lhes foi confiado lut:tndo com destemcll" c

bravura pelos nossos côres subjugando equipr-s vo

luntnriúsas e técnicamente ·boas como Minas Gerais
e paraná e dando c()nta do recado suprindo, os mo_

�bt��c7sic�se�'.)�s e���ie��:�rç�d�e�: ����:e�le p�lr�
grande -embotes.
grandes embotes

Se, na qualidade de crOnista esportivo apontei
al9umos falhas e teci algumas críticas nõo tiveromo
intençõo de ferir a Federoçõo ou a Ligo de Joinville
bem como seus mandatários, mas sim falar num

pont-o de visto meu quando dizia que o técnica de_
veria ser mais ponde1"oda com Os atl.etas, muito em_

boro, tive�se 5.5 razões de sobro paro "apertar" os

garotos, muito embora r-econheço que a intençõo
do técnico fôsse um zêlo pela disciplina e, talvez,
acostumado a caserna nõo muckru seu modo de e"(_ Ao aue se comenta nos rodas lioada., ao futep
pressar_se e de advertir

boi o pmoresór,a Faus7egier teria aplicad,., um 901Se falei que os macacões dos atletas traziam
roe n,. dois milhões no Esporte Clune Metropol de

às costas I) nome da vol{)rosa Cidade de Joinville (o
Cridumo, ficando de poqor 00 clube bicamP"'Õe ('a

que me causou surprêsa) nõo quis., com isto dize:
t::I"inense e"'so considerável somo pelo ,....il'o -efetua.Que Joinville estava querendo dizer na Guonobara
do em cancha., do Velho Mundo Já nõo!'€ prde

Ql.,Je representava nossO futebol, mas sim, como ca_ .

cnnfior em mai., ninquém trotando_se do vil melai
tarinense envaidecia_me ver o nome de Santo Co_

DO(1ui d�sta coll1nI'J antes' do embarque d-o MetroD'l1
tarina Qihodo e respeitado pelos demais partici_

p(lra o Eu"ooo hoviomos alertado Os seus diriqentc5

j��t:i�'I��O�Oesf���h���Jo:t�o:n���a��� d� c�����aç�� sobre (I" p�NP�r�:ne; dp<;onp ... tns Cl(JP nUDu\am por

nõ{) possuía macaCões cOm o nome de nosso Estada :��:r;o��������o��so �7u�:r��u�i�:e�� <'F��:;�� f��
e iusto 'se torno reconhecer que ta.l €xi,ge muito din_

zpr <;0l'!' ,1iyt>itO" oernn+", n Ju!'tica fazendo c .... 11'1 (llle
heiro, e seja de quem fôr oQuêles macacões. o ver_

I) pmoresórif'l p.m rpfe"êndo entreaup o aue lhe !")er
dade é que a delegação de Joinville arrumou € levou

t ..... ("p. n .... t"'1Q<;m .... t",.....n_'),OlJe intercedo ;untn 00 CO(l

�::�';Z:�t�����:��:�;�:��;E�;e!:i!'��:�:�E� ���7,,���;�:���::�:��:��t:0��;: �:��, ·�:�:�E:
:�h���I������ eSi��:r�u;�;�li��a;:�q��ea��;:�= !")-esário<; inp��r�olos� _

x , x cõo mo;o' eio com o d;,,;olina. e se esta lo' Que_

a
..

F I b I C I beAssim sendo com o Bar., b�ada embora longe dos olhos do público e da im_ vai U e o II
rosa meihor na primeira prensa. (' foi

-

por um outro atleta que se deixavam Ia
etapa, isto é, aparecendO tra�r p.elOs nervos, que se deixavam ofuscar par e_

CONVOCAÇÃO
com maior destaque, sem J-oglOSMerccem os rapazes nosso elaQio pela I;lonrosa Dr> o"dem d., <;pnhor Presidente da Consetl:"
entretanto ser uma equipe

classific;açõo, bem comO os dirigentes da dele{1açõo Deliberativo do AVAl F.,� .. C�v�? todos .os seUS
bem formada, conjuntiva_

nerh:ita pois deram a nosso Federaçõo e ao nosso tTlp.ml->ros. para uma reunIa,., qrdln�na no �IO 26·8.
mente, c o Atlético supe-

Estado 'mais uma parcela de p-Iórias, que mais e 1'í2 (dntTl1noo). no sede do. Fed:ro('Q--: Catannense de
rior na etapa compiemep. mais evidenciou nOS5(l futebol nO Brasil Futebol ('I"pntdmpntp. cedida, as 9,30 hOras, poro CI
tal' em vista do que realL Conquanto jamai.s mude de opiniõo porque de seauinte ordem do dia:
ZtlU na primeira, sanando

vemos ser imparciais em nossos críticas, embora
diversas falhas grit3.ute-s sinceras desprezando ami7.odes, julgo de bOm sen�o
em seus diversos comparti· OU€! aqu'ele qUt: escreve nõo pode e nem deve nCld_
mentos, o cotejo prinl'ip!d tnr verdades nem deve (como foz Ofande moioriol
ria ]'odilda do est.adual, fin C'lI.wir. ver 2 silenciar, criticanno "êstp" no presEm.
dOIl r(lJn um ::.'mpate de

ço "daouele" e vice verso, e n-o finol soi\'�sc bem
.. contagem que es��l1 G�o�� UI�� O�::�-�'.� ����n1�'�f1�� �Õ0 D�;ê

p.bsohJtomentp,Nada". assim nos escreveu Oscar

.",:.:, I!i!loU�:iiiI�:ii:liII\_íi!�.��i.r..."����V'l�·�d�.. ��::,�e=,a�ss�;m2:,_,,n..õo...se.:i..o.:��,ir"""�:.:::iOiioIo..",,,�ii:ií.....d:i;,2[...,.c!t;:.�<:!!!1:....�tlli"""iilo'ilR�!-••

r'ros'd nt I \� nét"r1.\.', ,,;

jogado;'; ]\.:7' n (le 0:1,'1

ta Catarina (\Lo... n� ('un·

nah .,.�, 11(\11\" '1 "la

(juistr:J.m a terr.l'ira ( j!o(�a

ticlpan.!'; do) selecionado,
Inc'u' '\"I:' ':lda com apre

Bal'ro�o (T['

drO('jar Na v rtl�ld(', () pú
blico dI' rrp;lIl.u 11:11 fi 110m

que (':-<�. vc no estúdio Atlol

fo K::m'lcr nao IlI'OU tal, 1

melltc,��atisr(ilo. cn11l" Lt'.I1I'

bém tlào, saIU decepciona.
do. No AUptko ns. ruth'IS

�oram gritante!; na f\ua re

t:J.g:uarda. cnqu:J.nto seu ,tl.a

que apre�enloll ,altos c hui

xos. Já n" Barro n. a �\I�t

defesa ('slcv!' reI. I;\'o.mp.nt�
bem. fraquejanf.o t,11\'cz

pela falla de II J,riw mr"is

acentuada rnt.rc o at:lq\l'J
e dcre�a. pOis qu:m(\o ('

clube a;vivcrdr. pral,ll1l) �e

lançava a� 1l.tuquc o faz:a

sem lar>;':1.r u;i'"" �j'US mc�:ios

que ficavam srnI a1imcI�tal"

a composição ofensiva, nas

cendo dai o dl'sequlliLril_,
do quadro.

po Atlético apenas Ro·

naldo, Perereca manEvl'

�:::er�c:�ra:;a2:;a t:.l���
armar a. ofensiva. Oscar fui

um 11léro marca'-Dr de Neli

nho. executando. sua m:s.

sã::. corri relativo suc·:;.':;").
Na primeira eLapa foi f,U

perado por Néânh", POré!:l
recuperou 1'0 gmdativametl
te na etapa complempnta�',
quando se lançou mate; a

frente, no auxilIo de l-IeliS

companhelro.�. Ai e3:!;,e

muito melhOr. batendo e

superando o consag:."":ljú
médio barrosi:>la. dand'}
alma nova a ofensiva aUe
ti cana que se v:1.1!'u (I"

maior capacidade incllv,

dual du que conjuntiva. Es·
te fato expli 'a sc llleJ.i1ol"
quando lU'linho num;). jo
·J.da dcl:<�u de preserite

(I b!uuu U /lItll, lHlll�., inur.ouv �Ulltu <..atorlna
-_ ..._------ -_-

.:�l"JUI'i:u/0polis, __ t!;l/;;/i"

-""1
I I

.,. A,I'II05 DE LABUTA CONSTj"..:.r,

PELO 'kOOPESSO Ot

,." SETOI

UflO_Tlve;

c,lm:;:Of<'1ha ti (II veio er

bU� .ohl': O av·

Po-o Blumenau se deslocou domingo \J equipe
do Paulo Ramos, Cuja diretoria teimo em não fazer
grandcs contratações coadunontes com a imp0l"tân
cio da certame, mesmo sabendo existirem n:') quedo (}

alguns pontas froC0S mas mesmo assim o quadro
v::.ltnu a OCNtOI' e o· resultado fúi uma novo quedo
do Grêmio EsportivO Olímpico em seu chõo. Assim,
-em uma semana o clube de Blumcnau perdeu quo_
tro precioSús pOntos com os quois passou a isôJor_5e
no último pôsto rnquanta que o bicampeã::. da Ca�
nital ('nnsNV(I'Ia Q invencibilidade c oanhava as

honMas do lidNonço isoladn c"m a quedo do pnYr
sondú em Brusnuc-.p empate do Atlétiro nesta C(.;_
pital. A.<;:"im, cfetundo a tCl'ceirn rodada constato_
mas Que Os invict'ls sõo aaoro dois justnm!'nte o

campeão e vice_compeõo flarior:lóllolij'ono, sellal"t1_
dos pOr apenas �m ponto.

iPOl't· '0 .l·' _! .llfnt"

�,�� ���::"�:;�r,��: t�:r:ar:s�� P("o E. C. h1ETR :>OI,

Ji ���_-.�t;"';;n1' co ..

fcldo a Né;inho e Luizin!'.o
'niciou bem para cair sen
siv!'lmenlo na ct:lp'-l. CO'1"1.

plementar, perdendo o due·

lo para seus advel'sál"l�s

que tinham a mesm,a tare

'a,

I
x • x

--------1 Mau" Borge. -_ ... -

conquistado 2xi. Finalmen· nas imedla-ções da risca dn.

te, Oscar empatou pela ter.. grande área onde e;,;per:lva
ceira vez, quandO hinçou. o ex�rema para lhe dar

se ao ataque uma das lnú· combate, enquanto M'arc·,o

meras .vêzes na tentaU',a se deslO)cava pam- aqueíe J;�.

de consignar tentos. tor em auxílio de seu cm!l

Foi realmente, ,() AtIé�lco
um· clube cheio de altos e

ba!xos. A sua defensiva es.

lcve irreconhecível na põ'i
meira etapa para melh:.rar
lia segunda •

.com Cláudio.

aparecendo com destaGlle
para surprêsa geral pols
encontra·se com excesso d�
pêso mas que reaparece:!
.Prematuramente devido �

.:onlusào de BL Márcio i'in.,
to eslava falhando como

quarto zagueiro e como mê
dia volante foi decepci<:>
nante, Lent.o nas jogadas e

��;eixando se bater na

maioria das vêzes foi u\na
váivula de escape que niio
soube ser bem aprovei1;aC::l
pelos barrosistas

x li X

Também Gercino corne-
teu Inúmeras �'gaffes" no

transcurso da primeira eta.
pa, confundindooe em di.

versas ocasiões e chutando
a esmo em diversas outt·a!'.

Porém, na etapa comple.
mentar subiu de Prodt:ção
e acabou sendo wn doa

::�:z,va�o:�� :��o:�res���
lação no conjunto atletk:lo
no. Jog'ou adiantado de.
mais e em virtude di$l.o
foi batido na maioria elas
vezes par Hélio que apnr(!

para Pf'l'crtc:l que al'rem,,·

tau :l. qudm:1. t'Ollpa )lnl"ll
bJ"ir fi. ("onl:u:em D!'pOl� cru na primeira etapa com

bons lanpelol'l. Na segundo
II' I-::\r- d,lpn. M,�.. ,,� lIel);ou de

,
vai pal'J. em!p�tnr � pal'Ull:l crunpnrlltfl'''. o. ponteiro dt-

t,' �o� :�_;����ito, p�antjUl'jt::. ma�i."
..

O ataque iniicou p.n·

vo:vente com Mima., Detla
e Godebel'to se combinando
muito bem, com o auxi7lo
de Hélinho pela direita.

Mas, na segunda etao:l

E sôo iustomente os doi<_; clubes na mflt"ópole
barriaa verde que dominQo práximo efetuorãO o Jô
ga C"ttrocõo do rodada número. quatl'o, disputandO
a liderança e a in"encibilidc.de, o quC', ccrtamente,
Ipv(1ró enorme r")úblico 00 locol do embote, ensejan_
do um novo reco .. d", de bilheteria em Drélios do !:�r_
tome em ondnm€nto. Quem venceró? Ei., a pC'rQlln_
ta Que anda de bôca em bôco e Qt:ie só teró respnsp
to I"l') próximo domina0 Quando os dois invictos eS_

torõo em sesacional choque. Vamos aguardó_lo.

panhe1ro. Assim, Manoel
também melhorou de pra, embora as pontadas do J.IVI

dução e acabou por fil'. verde portuário fossem p ....

rigosas peróeram de ,p

to aQu�le elan da Primeira
etapa com biaH tabelinhas

Também Ronaldo, �l.lU e troca constante de po"j_
sando do Indlvlooall.{:1lO ções ° que perturbOU >:las

esteve apatico na primeira 'úe metropolitano. MFFF

etapa. No segundo peno·lo tante a retaguarda do ti.

cresceu de prOdução ,OJU tese. o BarrOSO necessito:.!
boas tabellnhas com Pe!�. apenas de coordenação

.

�

réca e confundindo 'r tre a defesa e o ataque '_J:1.
vêzes 08 defensores do Ellr. ra conseguir melhor re�'JJ
rosa com a troca constal1�1:j tado. Com Nélinho tendo
de posição com seu CO'l1. sua tarefa bastante sobr".

panheiro Pereréca. No t�"!Tr- carre�;ada devido a mar�a

po finai foi a melhor .)�:a ção de Oscar Lulzinho fi
da. vanguarda do trlcol:lr CDU perdid�, ()cnsionando
ao lado de Héllnho. Roge�io então a falta de concaten'l.

que tal mais médio do flue ção entre a defesa e o a'a

ponteiro, estava apagado que fator precios::' num.l

realizou muito pouca cli':a equípe de futebol que
.

y'

de Prático para o seu .:lu. ca a vitÓria.
be. Em sintese, na primeira
etapa o Atlético jogou com.
plicado sem se definir, :)�
ra. no final cresCEr, conjlJ'l·
t1vamente, de Produçao.

mar·se.

x ); x

O BarrOSO, por sua vez es�t!
ve magnífico na sua,.. p�.'a
defensiva com os dois
centrais Jorge e Zéquinn:a.
cumprindo excepcionais a.

tuações. JOrge, dTI:l.rca.ldo
bem e se antecipando .!om

perfeição nas jogadas, f()i
1 ,..� _ P.,..d�CÕ-o de contos do Diret'lria periocfO

CP 10M 11 1962.
2.0) Eleição dos novos membr<lS da Diretoria para

o período de 1962 a 1964 .

'

Outrossim, nõo havendo número legal a horll
mOl'cadrl, sf'1"'6 !'I"aberta (l SE'SSã(. l-B-mintlt(lS np
com C]uCllqt/er nLII1"iero.

magnífiCO, enquanto 'i'l'�
Zéqulnha, emérilO cabec"a.
dor "limpou" vários !:ln.
ces perigo para sua !!_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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[([fO)1i�rOOhJSEJ
SENTENÇAS da pelo neereee n .. SF __

.14-11-61/8'19 e contra o De
Bi-trlbutação - quan- legado de Policia, autortaan
do acorre. Taxa - hLr do peje arligo 40 desse de
túrjco e conceito. Taxa ereto, a apreender 06 veícu.

los que não pagarem a rere
rida taxa.

r

Alegam os impetrantes
ser o mandado de eeguran-

mas fornecidas, ca o remédio processual a.
- constitucionalidade. dequado para fazer cessar

a coacão exercida com a

Vistos, etc.. cobrança da Taxa, que con

I - Oskar Gerstner, Nll- sideram Ilegal, quer corno

son aenoer, Günther We- taxa propriamente dita,
ber. Dario Salles, Ruy Pa- quer como ímpôstn distar
rucker, Eugénb F: Wegner, �ado em taxa.
Haroldq Prif!er, Maria Elza Que "9-'Ila ilegl.lidade re

Catrim Guimarães, José suíte da circunstância de
Joaquim Machado e Silva, não ser reatmente taxa,
Alexandre José da Costa, pois, não correepcnce a coo

Guida Muri, Herbert Sch- trtburcãc exigida pela utm
wartz, João Korüg, Felipe eacêo de serviços públieos
Dippe, João Manoel Gomes, ou pelo fato de tais serviços
Egidio Fuzinato, UsIna Me- serem postos- à sua disposi
talúrj!ica JoinvUle S. A. e ção, mas verdad('lro im.pôs
Orrni. Bezerra. proprietá- to, que se confunde com OU·

rios de veícul:)s automoto- Lro, o de licenca, de cam.

res particutares de pasoa petimcia excluSiva do Mu
geiros, impetraram MAN- nif'ipj,o.",
DADO DE SEGURANQA Que "como taxa {contra
contra ato do Coletor

ES-I
prestaeão de ',wv:icosY iá

tuduaI de Joinvi]Je, que
.

se eXiste,' na tosterá e'!ta�J
recusa a p�oeeder o empla·

'

de competêneta a Ta�a sõ
carnent:l dos seus veiculas.

,
bn registro de veículos

sem 0 pagamento da Taxa (Lei 372, de 194!H,'que �ão

:.�br;a;;���:��s, pa;������r:� ��ib�:�:g:�� ���:���ou::�
pela Lei n. 2.772, de 21 d te flnanceiro do "Plameg",
Julho de 1961, regulament a teor do que exp�essamen

e imposto - traços d.'
distintivos. Taxa sobra
vr-teulcs partâculares (Í'.
p�t.�,�flgeiros (PLAMEQ

AGRO - PASTORIL TlJU(!S S.A.
- EM OR6ANIIlÇÃO -

Edital de ConYoci!c�o
Valéria Gomes, na qualidade de fundador d:l

Agro_Pastoril Ti;ucas S,A - em organização ç'')n_
vaca os senhores subs"'ribres do capital social paro
s reunirem. dia 30 dI? agosto corrente às 10 hUras

fi�u�;e::i:s�S��II�i� ld�:���e� ns���eCl�itl�i�d�
de avcliaçõo dos bens que deverõo ser incorporados
(') cO ....:bl ,,""ciol, bem assim, sõbre a constit�iç6,'}
do SOCIedade.

Fo: ianópalis, 20 de agosto dz 1962
(os i) Valéria Gomes

24_8_62

AVISO
Departamento (entrai De (OmllraS
(oncorrêncla Pública n. 11 04 01.

o Departamento Central de Compras av:sa
OOs interessados na Concorrência pública n ó 17 04
OI (uquisiçõo do material paro sapataria 'alfaiato_
f ta e oficinas gráficas_ para o Abrigo de 'Menores),
C\lrIforme Edital publicado no Diár;? Oficial do Esb
do n. 7.051 de 17_5_62, e no jornal "O Estado" n.a
14,439 de 22_5_62, c:Jm abe:·tura marcado paro o
dia 18 de junh'), que o mesmo ConcorrênCia Públi_
ca n.o 17-04--01 será realizado no dia 3D de
ugOsto.

.

Depart::lmento Central de Compr'às em 14 de
oIgosto de 1962,

.

(Hermes Justino Patrianovo)
PRESIDENTE

28_8_62

t lU N C O D O B R A S IL S. A.
'

(oacurso Público Pafa Escriturário
(omunicamos aos candidatos inscritos no con

CI:Ji'So em refer€-ncia Que, as provas realizaf_se·õo-

�1����s c80ta�n����et�:�l'C���t;l�róriQs abaixa_ no

Sábado - Dia,8:
Dos 13,30 horas às 15,30 - Matemáti�a C0-

merda I
Dos 16 00 hs, à, 17 00 - Francês
Dos 17,15 hs. ós 18,15 - Inglês

DO"'lOioo _ Dia 9:
00s"7 30 hs, à" 9,::W - POrfuQuês

cór��s 10,00 hs, às 12,00 - Contabilidade San:
Dos 1.1 no hs em diante _ Datilografia.

NOTA -

_

A NOVfl de datilonrntio s"'-á re"Jizoda no agên_
tia do Banco do Brasil SA. à Praça YX de Novembro

Os canrlidl"'t .... <; ('{evprõo Comoorecer 00 lOcal'
O�OVas rom 30 minutos de antecedência, muni

I�a�o cartão de inscriçãa_ cQneto)inteira ou !ap;s

Floronópalis, 18 de agosto' de 1962

José de Britto Nogueira
GERENTE

'Iheodoro Mil'oski
Subgerente intpl'ino

21-'--24-26-8_62

• ���,�.;:'",.""c.

te preceitua a nunca f, art.
go 7, da citada lei 2,772/61'
I Que "acresce .unea notar
a clrcunstilllt'iU de que {

exigido o rmganu-nto da a

dida taxa tão Fômente sõ
bre veículos rxu-ttcularea
de passageiros, o que ccns
.ttue uma dÍllCriminucãc
odiosa e Ilegal, uma vez que
o CodlgO xectoner do Trar.
sito rnec. 3.651/19'41), nãl
faz nenhuma distinção quan
to ao transito entre veiculo
de paasagelros, parüícularee
pat� carga ou para alugue,
determinando apenas, cc
mo norma geral, que sõmer
te os veiculas 'devidamen
te licenciados e $llpJacado

ie��: �ii�:e d\:���i�i:ica�!l�
país",
Recebido o pedido, com

alegassem os autores terá

:nf�:�eCO:,elol' SE' reCiJ.sa_� . (cont. da 6 ppginalce �ma c:rthla.. lÔgu,· premiou pe o mcnos

�:�:i�n:nr��e a���t;��z�o:n: fn � time m,ai,s técnl�o, que

coator, uma dupla troca d. � ,�Oi s:m duvld,a o ,;rlCOlor da
oficios send '11' 1 estrela soIltaria ,

rccebido fOi
o

q:l';�I��'�o, Técnicamente. o !Ô'�O
mente declarad3 pelo �eAhor 1 não Ch�g"u a s.e constltn r

Exabr Estadual de que
I num be.o espetaculo eSI�o,

sem o pJ.g:uuento do "PIa' j tivo, �o� _

as dU1l1. eqUI�lf'S
meg", não pOderia empla-� em eXlbl?OeS ab,al:� das

car os .veiculos, assim ense'1 suas rea!s pos$,b!lldadc\
jando a reaflr?1ação do pI:: prlnclpalment: o �at:la
dido de segurança, por par�' Ramos que nao repetlu)
te do.� impetrantes, quc'as atuações por oCJ.s:,i:l
Solidtõ:das as' in�orma-' d0S encoiltros contra o ?:l:

ções legais, foram a� n:es. meiras e o Carlos Renàux.

mas fo:necidas, afirmando Apresentando um bom trá.
em resumo Que a cobrança balho defensivo, ond� o

da taxa em discussão decJ)' bloqueio era fe:to com ,�.

r� da lei 2.772, de 2117 61, c\ência, scube o pau:a R:l

regulamentada pelo Decre- mos dobrar a primeira e�3.,

to SF 14-11 61/679, amb:)s pa mantendo o placard rllJ

em obediencia ao dhpo'ito branco ajudado, por rllll'

na Cbnstltúicão Federal: não di�er pela sorte e 'Je'·;l

que r.ã:l e:üste 1!11?j�to dis bom comportamento do ;1:'.

fare,.do e ,'!i.rn uma: lxa co queiro Pamplona, num lJ':

PARA DEPUTADO
ESTADUAL

Atitudes há, destj1nlclas
de tal modo do muts rudl

montar bom ,>C}1S0, por pur

to- de ctdudôes Illveli(.ielos
de auturi{hu!p puhlicu. qU1=!
se tem o direito de llcll>,;tr
c di1.i-r que nos está rwttan
do (:(illlpletamentc, em po
mira, educação cívtea c, nu

prú t.jca da vida, eeucacêo
matai, sem as quais toda R

arrcgtmcntaçêc ao corneei
menta do dever, é euoeseeu
cíutmonte Imposstvel
Houvesse educação ewtca

e não nos rterrontartnmos
com crise de especte allJu,
ma, certo como e que t, )t!.b
homem bem educado cívica
mente, se Investido de an
torl.d.lde pública, põe os

Bespretensio8a&' CODsi�efa�ões
ral _ e nào estartamos 'a ;;icas' da sociedade: por que goelada do conflito entre

nos está faltando educaçãobraços com a rtesonestíca
de que campeln no mundo
rtos neeoctos. com a Indls·
cípttna que ui pelas esco

Ias e até pelos lares, com

n poJiticat�m que se tntco

mete pelas secnsnes. [0-

mentando situações deplorá
veia, como esta que envolve

presentemente o snr. Cân

dido de Otívetrn Neto e que
se reflete pesadamente no

Parlamento e na írnprensa
P.:Jf q.ue nos está rattaudo

educação civlca? Porque fa

Ieee a disciplina c o respei
to na Família e aa zacora

.,--' as duas Ir.slltulções há-

seus eervjços ao djspór da

coletividade e não de suas
. paixões ou de seus interês

ses; houvesse educação mp

lantf;Vf.-se invicto na•..
d!o d<l extrema Anísio, q'Jt>

atirou com sucesso na SI!

!;unda tentativa, depllis da

primeira ter encontrado

um defensol' contrário, r.\!:"
lanct em que o time me

trd901ltttno cJnclloten"u C'!'l.
habilidade para tt pen!:)tl'a
ção.
De um modo geral. �l5.o

foi' bom o match, eu;,) re

�ultado mais certo. mais

justJ, seria um empate sein

abertura de contagem.
Mesmo C(Jm maior dom:'

nio de jogo, deltlon�trou o

Olimpiro a falta ne um

melhor entrosamento, usail

d', em nel�as a o jõgo pe
'o alto, enquanto que o

Paula Ramos, sem deM:n·

vo:ver o belo Cutebol ljU.;:

lhe ê caracterist,co, dej�ou

patef'Te ser uma eql: ':)2
técnlcamente superiOr :lr')
curando sempre armaa a

•.'iangulação com bola r.o

r.:hão.

Dirigiu o encontro Wi!s:n

Sl'va que, se� carl'.!r !11Ui

to, levou o e:.:ontro até U'J

seu finaL dentro de um

clima disciplinar excelpnt('.

A renda ná') correSpó)l:_·

aç.ões, pois .esporadicam_r,n ,deu a espect(l,tiva,
te o trico'or cc.nsegui� pr> do a importãncla de cr$

netrar na ãrea do adq... 59.170,00, formando as luas

sário para os arremate.::: equipes da seguinte manf';:i

muito menos pelo pOl!,�O ra:

rendimento da composlcão PAULA RAMOS: Pamm
oCensiva. muito mais pela na: J. Batista, NerY e Ha

�)l.:ceh:nte trabalho do sex- milton; l!)'dio e Valêrio;
teto defensivo do Olimoic(', M\1Uri'io, Amlr, Pitóla de

onde apareciam com cle"'t;f- pois Valttnh�, Bentinho e

que o central Nilson to I) Anisio.

quarto zagueiro Carlo.;a. OLIMPICO: Al6mão; G'l,'
O unico gol da }lartida roto, Niison e Sararâ; Cu.

surgiu aos 1& minutos do r':Jca e Tlã..o; JOnll, Ja'l�:').
tempo final, por lnter.-le_ Quatorze, Nenê e LafroD

ojoaria Muller

moral? Porque- os pais des

vtaram.se de Deus e só ee

tão dando aprêen 'a Ma
JUan: porque Os professores
só entendem de cultura e

nada, Querem saber de ren

gtâo: porque as religiões
ou Os religiosos esouecem-.
se de que a sua- mtasão é
cuidar do E�pirlto e se en

volvem descome-ddamentu
em assuntos da comcetên
cía do poder temperar, pro
curando as�im,: contra a

expressa determinação de
uma consciência reügíosa
��"v;r a doi" senhores: a

a Holanda e a Indonésia, a

propósito de Nova Guiné e

a reunião dos governadores
com o Presidente da Repu
büca e o Conselho de Minis
tros. em Brasília. para de

rfmir problemas nossos, de
urgente solução

zcr tranquilidade aos eapírí
tos e tnceutivos reias a 'lni
ctcuva particular de todos

os homens, porque sem esta

ficam os governos onerados

com o pêso morto dos cui

dados' que têm de díspen
sal' aos mterésses parttcu
lares. sem resultado prãUeL
u.i.um. CO!!lO bem o esta

<,�vnLecendo no Brasil, o..

de a reunião dos governadc
res com os poderes da ünt

ão claramente indica a di·

ficuldade em que se encon

tram a União Os Estados e

os Municípios, em virtude'
de "economia dirigida" que

temos adotado como politi
ca de orientação cconõmt

ca nacional, para solucio

nar problemas que foram

artificialmente criados, des

de que retirámos da Inlcla

.r-a pcrttcutcr para o do

Estado, série enorme de a

tividades que cj governe deve

fiscalizar. mas nunca atrair

para a {u'blt", das atribui·

cões que lhe cabem,
-

Que o tenham reconheci

do 'os. mrs, governadores
das E�hid'JS, Presidente da

RepuJ.:t:ita e membros do

Conse'ho de Minlstr:ls, na

rjfoCente reunião de Bmsilia
_ eis o 'que de multo con·

tribuiria para a [elicfdade

da Nacão
ARNALDO S. TllIAGO

brada como retribuição de

serviços que' serão postos à
dis-ços!ção do� requerentes

no setor da ---:-- justiça e Segu
rança Pubh"d, bem cufu.)

da.>. rodoviao melhoradas e

construídas nos térmos des

critos na' re!erlda lêl
Di5se mais, não ocorre a

simultânea concol'r�ncia de

dois imposL:l5 iguaiS, b'll

xados por' entidades distin

tas, mas apenas rlois trJIVI
tos de indole e natureza di

, versa; Que o fato gerador
nã:l constitue o veiculo

mas, obviamente, a utillza

çao que o veiculo vjl'á usu

ftulr das vias de transporte
do Estado e demais correia

tas; que, finalmente, a a

preensão dos veículos es

tabelecida pelo Código Na

cional de Trânsito, em de
terminadas infrações de

trânsito, em todo ° territó
rio nac;cnal, nenhuma cor

relação tem com as s:lnç"ies
idênticas estabe'ecíd:;,s na

legislação tributária do
Estado, na falta de paga
mento de seus, recprctivos
tributos, de vez que, as le

gilações do Est .ldo e União,
cuidam na esp"'cie, de dis
criminaçã:l de matéria ln

teiramente divPI'sa. I>em ne

��:������:o d:o '���::: -------N-O-TA--- Continuam os�,!incidentes ar>
número) •

Inscrição Para Ingresso Na AClldemia longo d � muro!de I BerlimMILITAR DE AGULHAS NEGRAS EERLIM, .: (VA) - Mi a ti,,, peto, """d., 00'''", Uma tmba d, oe,," d,

O Car�n�1 Comandante da Gua�niç6:1 Militar 'lhare:-; de haoJitantes de Ber ,nistas, (luando tentava t'l

de FI:)Tianópolls informa que estõa abertos os ins_ Iím OciJenta"i pr('1mOVerall1 ,g])', sexta feira ultima,

crições- para aquela escola, � 'v;1llcntas manifestações CO;;
,

CONDIÇOES DE MATRICULA � ta li::! te, com pedradas, m· � A Poilcla de Berlim Dci-
1) �i�������,o Curso Científico co:"pleta OlllJ :�lt�:n:o �r�to�U�:lh��3:f��, �l:n:;,�il�n������� ���tl��,a�'j
2) - Idodz Mlnlma _ 17 anos

!L11
sar dos ape,os do gove�no Tam das manifestações, pe

Idade Maxlma - 22 anos do setol oCidental da clda. la pl'l.melra vez re�lstra'l'l.5
-- ��

de para que c(!nservas�em no centro da cídade e em

çãa d�s 11;�r��:o��: �e�Ór�� ���:foar��::s o 3 a Sec_' ,a calma

riodo em que era maior o

domínio do time blumen.lu.

i!nse. .

Na etapa derradeira, at
t!culando se melhor pe."
setor de meia Ct'tnr:hq

Pula Ramo:; esteve emlaor,
contudo QQminar a�

DR. A. SANTAmA
DE VOLTA DE SUA VIAGEM AO EXTRAN
GEIRO 'REINICIOU A CLI'NICA

REMmGTON RAMD DO BRASil. !/A
Necessito \Jrgente de uma moço poro auxiliar

de esCritório. Otima remuneraçãO.
T"atc diariàmente a ruo Trajano 18_B, até 24

do r .....�r...nte

24_8_62

JQsé I ndio Machado
Cap 5/3

�EREU Ltlt')lt
_ GHIZONI
Dedicação
Mocidade,

Capacidade,
Serviço do Povo

AGRADECIMENTO E MISSA
As famílias de JOão Geraldo do Rosa e Niv:Jl_

do Machado profundamente consternadas com o

desaparecimento inesperado de' sua inesquecivl::l
Mrio de SUlO Rosa (Sinhazinha) vêm publcamente'
manifestar o seu agradecimento' 00 ilustre faculta_
tivo dr Humberto K. Pederneiras, 00 n'.Jst!·e Coman.
dante do Polícia do Estado às bondosos I rmãs dei
Caridade e às enfermeiras 'do Hospitol de Carido.
de, pelo interêsse demonstrado bem Como a tôclas
os pessoas que os confortaram' no doloroso transe,
enviando pêsames e Que acmponharom' o fêretro. ,Os agentes aa l'OIlC1J. ti

Outrossim, aproveitamos o ensejo para convip Nel'am de. recorrel' aos !.:!'l.'l

dor,Jl todos D r o miss.Q. de séli.mo dic qye farãc otões e se viram obrigu01,s

cckbl'ar às 7 ,wos, nfl 19"(';0 Sõo Frilncisco no di:>
'

a rmpr('gal' jatos dr:g-ua 11:'1

vinte e qual-ro (2�) do. cOrrenle (sexta feiro) ra :'lfnSl:'r a Iml):'1 dOl>1':ll

23_8_62 ionde um Jovem foi mo(l')

Deus e' a Mamon.,

"Tão importante como so

lucâo prâtica é esta conc!u
são de ordem diplomática,
jurrctca c moral _ diz um

comentarista do D. de No

tlcias, a propósito de caso

da Nova Gülné - que im

porta ressaltar é Importa
inscrever r cs costumes da
vida tntcmuctonat''. Talvez

esteja ai, em gérmen, a ér
vere frondosa da Paz, a cu

in �1I�!1hl'a Lodos os povos
estão ansiosos de encontrar

se, para que 'o Jlwgrcsso
humano faça dI) a.v l�te sen

tir não em lérmos de agre,!;
sividade e prem.up.lc;(�es iso

lacionistas, ma'! em ,têrmos
de união fraterna e de �ju
da l'ecíp:-oc.1., sob a inspira
ção de U'll intercámbio cul

tural, comercial, de efetiva
udlidade e que possa tra'

Clami1nlfls no desertos

Nilo tanto assim, graças a

Deus!

Dois latos recentissJs, u:ll
de ordem -internacional, ou

tro de ordem nacional, de·
n' Nt<;1 �:J.m eloqw"nteml'nte
que vamos caminhando pa
ra o rel�w;h��jmento de que
somente uma Doa ecluca.{'ão
mora' v' ci"ir:a pode snlvJ.1'
o mundJ d:l atGlej�o em

qlle imCl'gill: a solução ne

FAZ BAIXAR A FEBRE! DA NOVA DISPOSiÇÃO I
,

ELIMINA A DOR DE CABEÇA!
O invet,o diminui bastan:.. a re�istêncja natural do ,organismo, tornando.o sujeito ao .taquI
constante e agressivo doS germens da gripe e f'9Sfrlados r Ao primeiro sintoma, tome logo

�����!n��a� q�� �:�a:r�a��=:�'�r:i�a, :a!orv::c�;bae;ag;i�ef:\Va:a�iri=d��� �i:p���:� epods'su�
uma combmaç!io da pooe,rosos ingredientes, recomendados pelos próprios médicos. Proteja.se
I"�� ,..��,�, " m�J3 .. Ilcaz no combate a.oor89, gripes e resfriados! .

IQIOllll
2.prlniodOlnlrvos, ..

- a dor provoca mais tensão, mais pressRo e maia dor, Só Fontal, com sua fórmula superior,
vence êste ciclo vicioso, num instante,

FDNTDl·,

mií pegsoas fOi dlspe�'s�.C1:-t
quando marchava para jiJ:l
tar_se aos outros mallife5

tantes, Outra multldã.'l C'ie

Crente da muralha.

umas 1.500 pessoas foi di!;
persada nas proximidades
da Praça Wittenberg, no

centro de Berlim acidenta;,
As autoridades pol�cials

de Berlim Ocidental inCa,'
A Policia Militar nOl'te'a maram que pelo meno.� !1

policiais ficaram ferid')s,
quatro dos quais graVe:llel1
te. Acrescentaram que 15

manifestante" também fi
caram feridos sendo g de
les gravemente. Outros 10
manifestantes foram de�i
dos·

, Na terceira noite canse

'cutiva de manifestações em

Crente da mUralha erigiria

'pelos comunistas para b:�:r

rar os passos dos que fo

gelll da Alemanha OriE'nl,(l!.

'os exaltados do selar o"i·

"cnta! lançaram centól�\s

,de pedras contra um onibus

�.usso que transportava lJ1n

'automóvei através da cida _

'de e lutaram caD'" r P"LCI:J.

'ocidental que tentou, dis.

,persá'los.

mericana se viu obrigada 'l.

]Cscoltar Os oficiais soviétL

:�����u�,o ;su�C��:::-_;;�_
giaram em um quarlel norte
,amNican<J e exigiram uma

,eScOlta ate o monume�;_to

sov,dico, no setor bribmiro

REX-MARCAS E PATENTES
Agenle Olicial da Propriedade Industrial
n.f/(li�/rn de marcas: patentes de invenção. nomel co�

1IIel'ci(d,�, títulos de estabelecim.ento, insígnias, frases de
1J/'(/J)f'I(!(!'ll.da e marcas de exportação,

Rua Tenente SilveIra, 29 -. l° andar -
sala 8 -- (altos da Casa Nair - Floria

nópolis,
t"" . ;,< �"""'.>4J'

"

,,;.;...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Reafirmando A Imporlancia Dos
___Partidos e a Excelencia.,

da Democracia
Por sõbre o panorama de

intensa e ininterrupta ativi
dade admini::;tl'ativa, que se

descortina em todo o ter

ritório catarinense sob a

gestão do Governador Celso

Ramos, é de registrar tam

bém o ambiente de ordem
e de tranquilidade poUtica
em que se processam os pre

para�ivos para o pleito que

sé aproxima. Todo o Estado
vive um momento de lison

jeira paz, em que mais im ..

porta à generalidade das

fôrças de opinião e desen

volvimento económico' e o

progresso de Santa Catari.

na. O honrado chefe do

Executivo, entregue à exe

cução de seu Plano de Me

tas, não dLpersa energias
nem perde tempo, tendo
em vista a necessssece de

aplicar-se inteiramente' ao

serviço da causa pública
em geral.
É assim que se significa

o seu Partido, que, tendo�
o por um dos valores mais

representativos das melho

res tradiÇões políticas do

nosso Estado. prestigia-lhe
o empreendime.nto mais

avançado de tôda a evolu'"

cão administrativa catari

;ense, contido num pro

grama de Govêrno a que

se obedece, item por ítem,
sem os desvios tão comuns

nas administrações subJr
dinadas a tnrerésses mera

mente pOlítico-parti:iiirios.
Aliâ�, o Governador Cel

so Ramos ier.ence ao nú

mero dos ç'ue se acham

compenetrados do pensa

mento de que a melhor

'Política 'ê a que realiza, ao

invês de prometer apenas;
indo ao encontro' das aspi-

4,000 Mineims
Em Greve
MADRI _:\2 - ro E3T\

DO) _ Elevase a 4.000 (I

ntp'-1e:':) de ope ár:os �!�l

greve no n,orle da E::pac\L'l..
O governo enviou em,ssariQ

fo_ ""�,a!1 afeLada pela greve

.....:lra r::.egociar com os t,r9.'

b9.1hadores a volta do $'�!

viço.

rações do povo, dando so

lução a velhos e prementes

::��>[e:�L��r d:a:n��::�;õ:s�
é que o atual Governante

p(u7ncve, em tôrno de sua

gestão, o apóio de tôdas as

classes e categorias so

ciais, cada vêz mais con

'vencida� de que, à frente
do Governo, esta um ho

mem público que verdadej
mmente deseja servir ao

seu Estado e aos seus coes

taduanos.
O Governador Celso Ra

mos não é, como se sabe,
um polítiCO sem passado
que o recomenda à con

fiança dos Catarinenses.
Ao contrário, tendo sido
homem de oposigão, não

cede, agora no Govérno, a

quaisquer injunções que o

quisessem afastar da sua

linha de legítima valoriza�

ção dos postulada.s demo'

cráticos, que foram sempre
o seu ideal, a sua cartilha
de civismo, a sua bandeira

de campanha. Daí o respei
to com que trata os seus

adversários, [em ódios' e

sem rancores, ante_s vendo
em cada um dêZes uma ex

pressão válida do mesmo

idealismo que converge,

através das diversas' orga

nizações partidárias: para
o anseio comum duma pá

tria unida, sõbre os funda
mentos da liberdàde e. do
direito de todos.

O REBATE, antigo semanário que se edita em B)'us

que, não é órgão vinculado ao situacionismo. Das suas

insuspeitas colunas transcrevemos uma das suas locais.
Transcrevemo na para ficar como um registro de que, em
Santa catarina, não ape1].as na sua política, mas nas suas

entidades assistenciais, estamos vivendo uma vida dife
rente, sup�rior, �em pai}Ões e sem discriminações, cada

vez mais dlstanc�ada daquela em que os necessitados, para
qualquer amparo, tinham que apresentar atestado de

ideologia e para determinados havia sempre um ON NE

PASSE PAS ..

Eis a local do nosso prestigioso confrade:
EM NOSSA CIDADE A ILUSTIeE' 1:". DAMA DO ESTADO

D, EDITH G, �AMOS
Acompanhada de luzidia comipva �isitou a nossa ci

dade, dia 14, a primeira Dama do Estado, d. Edith Gama

Ramos recepcionada na Prefeitura'Municipal, pelo Pre

feito e Sra. Cyro Gevaerd, bem como por outras' impor
tantes autoridades e figuras representativas de entidades
de classe do nossa MunicípiO.

Diante de uma completa exposição de fotografias, o
Edil brusquense tez uso da palavra, dizendo do prazer que
a popUlação local recebia tão significativa e honrosa vi

sita. Agradeceu ainda os inúmeros auxílios concedidos peo.'
la ilustre Dama, .na qualidade de �residente da Legião
Brasileira de Ass!stência, aos ·pobres indigentes desta ci

dade, por intermédio do CírculO Bom" Samarítano.
Finalizou afirmando que todos os que. sentiram a ,sua

bor(dade saberão )'econhecê la eternamente como benfei
tora ainda que no canto humilde que ocupam :no seu mis
ter de menos afortunados.
,

"Não fiz mais do que 'o meu dever cristãQ". Com estas

palavras Dona Edite sintetizou a resposta; aos agradeci
mento{: proferidos pelo Prefeito. Realçou com 'isto a al

truistica ação que vem Aesempanhando na Presidência
da LBA: au,xiliando e prcporcionando confõrto de manei
ra impar às di1J:!rsas regiões catarinenses.

As 12 hO/'ae fci cfe1'ecido um almóço na Sociedade Es

portiva BandeirahteJ como parte das hOmenflgens presta...

d-:LS à ilustre visitante, comparecendo ao mesmo figuras
proeminel tes da nossa sociedade.

A "Irdr (/ c()milil'(( ele el. Edilh
elo 11;du�íl'ial

,�{iÚor(li!11

72 so��eviveDtes �o �esastre �o' D��'
geiros há 72 eccrevtventea, tripulantes caiu em chamas par vários minutos sobre as

9 desaparecidas e 12 moto a cêrce de 200 metros dn. pia águas. O DC - 8. procedia
tos. A tripulação era com. ta de decolagem, De acôr. de Buenos Aires e transpor
posta de 100 pessõas. 9 estao do CQm a nota fornecida tava passageiros para Paris

salvas; a aeromoça perdeu pela empresa, foram reco, e Londres.
a vida. Ao que se informa, lhldos 13 cadáveres, entre .�,
{I jato teria sofrido um aoi- passageiros e tripulantes, RIO 22 (O ESTADO) O

dente há cêrca de 1 mes em levados posteriormente pa- presidente João Gculaj-t :':.oi

Assuncion no Paj-aguar, ra o Instituto Médico Iega.. informado do desastre avta.

quando sofrera avarias nu. Até o momento, ro-em iden tório da noite do dia 20

ma das turbinas. Transpor, tificados 11 co-pos. Palan. quando se encontrava na

tado para .o Brasil com a- do a reportagem {I coman.
-

penas 3 reatores funclonan dante da aeronave declarou resldênclà do Gai. Nelson

do, foi submetid�, a ngoro que na decolagem sentiu de Melo, ministra da guer

sa revisão geral. Enquanto que o aparelho não teria eu ra. Imediatamente, o chefe

iSSO, o aeroporto lntej-naclu tudo, tentando a seguir a da nação entrou em eon

naí do Galeão, continua in. manobra de recontinuaç:io. tacto com' o ministro de, a,

terdttadc, com os peritos ia O apafelho atravessou a ronáutlca e Ordenou lhe que
zendc o levantamento da rua e caiu no mar em ena- adotasse todas as medidas
pista por onde deslizou o a- mas, permanecendo ainda cabíveis ao caso,

parelho. O comandante rio

cada no hospital da :iiçro_

�!��:;t::n::,'��;��,lms o'""E"STADO"RIO 22 (O ESTADO) ria'
•

mens rês e turmas de salva ,

menta continuam as buscai> .....
- D fUJS &lCTIIiD DIUJD DE SUJA tAtUI"" '"

para localizar o DC _ 3 a. FLORIANOl'ULll:i, {Quima-feiraJ, 23 de Agôsto de 1962

jato da Panai- do Brusi;

que ontem a noite após de.
colar do ee-cportc ínten.a
clonai do Galeão, 'ccnduetn
do com 92 passageiros e lO

RIO 22 (O ESTADO A

Panatr do Brasil mro-meu
que ainda estão desapareci,
das 23 pessoas que viajavam

.

a borde do DC - 8, que on

tem a noite: caiu na Baia da
Guanabara: O número de

mortos oficialmente até iI.�o
ra, é de 13. Entre' os passa'

Compromisso
;

De Recruta
No dia 4 do COrrente, no

aquarteiamentc do 20. Bata,

Ihão Rodoviário (Lajes -

SC), foi �ealizado o cem,

promtsso de Recruta pelos
soldados do 20. TUrno de

1962 daquela Unidade de

Engenharia de construção
do nosso Exército. Na oca

stâc quase três centenas de

iove�s, Provenientes de vã.

rioS munícipicg cete-ínen.
ses, prestaram, perante a

Bandeira Naciona1, o 'sagra

do juramento de "deüica.

rem-ge inteiramente ao ser.

viço da Pátria cuja honra,
!integridade e tnstttutcões

-õerenoerãc. com sacrtrtcta

da própria vida."

DC - 8, Lacerda. foi medi

Vale, portanto, recordar,
nesta hora, certo trecM do

dIScurso pela qual, na me

moravel convenção peso

sedista que o fêz 'candidato
a Governador, há cêrca de

dois anos, saudou os repre'-
sentantes das demais agre
mia'iÕes partidárias aU'pre
sentes. Referindo-se a êles,
disse então o sr. Celso Ra

mos: "Se a presença ao
convencionaL pessedista v:a

le e serve como demons

tr'lf!ão de vitalidade parti
r7n, -;a, e de confiança na

(I�fi") da sua (Irei política,
a vossa, senhores, r-epre'
se'I,f.ante� dos demais par
tid��, t'3m a justa interpre
t""fí." t? 'l clrua il1teligén..
cia de um. ato de fé e de

lr:uvor ao regime democrá,

Brochado :d�;�tê:�� 8:;�i::� o�;r�
tuna: "Mas, justamente

PreparSldo por isso, é dever de todos

RIO 22 - (O ESTAD ..)) �:!::�haSe e��i��:�:r q::
O primetiro miníst�o B!'O

não concorram para o aper
chadi da Rocha encontra �'e'

feiçoamento dos nos'os
no seu apartamento em Co 'costumes 7�')1.íticos, não
pacabana. preparando o di': ,S'r"'I1>t para reafir7n'ur a

curso que proferirâ n I!'J ir,.p ....... tância dos partidos. e

te de hoje. O chefe do V,}. para mostrar a .excelêncta
verno falará do Radio c"e e a claridade da Democra-

levisão. cia".

Outra das mil

ESCUi� ao Aterrado do Tõrto, no município de Pouso

Redondo, é mais uma das mil unidades que o Governador
celso. Ramos anunciou como meta de escolarização para
o exérclcio de 1962. Mais da metade do número, anunciado
está em funcionamento, enquanto novas unidades, por

J;pdos os municipios, estão em construção ou cQnc1usão,

Des. Osmundo Wanderley Da
íNóbrega Pronundará Conferência
Sob o patrocinio da Câ- DENCIAS DO DIREITO

mara Junior de Florlanó- CIVIL MODERNO".

polis, o conhecido catedrá- A Câmara Junior de
tico Prof. Osmundo Wan- Florianópolis .. está convi-

dando estudantes de Direi
derley' da Nóbrega, pro- to, advogados e pessôas in
nunclará dia 24 do C{ll'ren- teressadas para a referida
te, no Salão Nobre da Fa- palestra que têm o seu i�i·
culdade· de Direito, confe- 'cIo marcado para 20 horas
rência sob o tema "TEN- do dia 24 do corrente.

Vice" Consolilfo D'lTAUA
COM,UNICATO

Si porta a coÍloscenza dei
connazionali che, per De.

creto dei Ministero degil

�ffari Esterl, dei 14 marzo

1962, é stato nominato tL
talare dei VICE CONSCLA- IL VICE CONSOLE

�gL���T�L�t�, F��:���� Dott, Arnoldo �uarez Cu.

SUAREZ CUNEO che ha
assunto le nUQve 'funzioni il
18 agosto 1962.

FlorianópoiiS, 11 21 agos
to 1962.

PARTIDA� OE
fLOfUANdpOLl� EM
DIA� ÚTEI� AG

9horas!

Prosseguindo em sua cam- é visto o Sr. Nagib Jabor
panha a ELFFA iluminou, !._ prestigioso líder politico
ante ontem, em Capoeiras, em nossa Capital, com lar.
a Rua D. Pedro II, de acôr- ga fôlha de serviços preso
do com o programa esta- tados ao bairro de Capoei'
bele.cido para esta semana. ras, que compareceu à
No flagrante, ladeando o inauguração a convite da

que deixa vivos, impunes, ,_:_�'_"_L_UC_i'�F_"_it_",_d_a�Si_lv_a,�D,_",ê_:ç_ã'_.:..da_.:..EL=F_::F.::A:._"�_

quantos procuram aniqui
·la·ila.

Ltberdad,e. onde podemos
opinar, divergir, criticar,
gritar onde podemos crer

ou não crer," onde podemos
ir e vir; onde posso rir

mesmo quando os chefes
choram.
Liberdade onde nós so

mos nós responsaveis e li

vres e não méras fichas
numeradas de arquivo.
rAÇAO DEMOCIMTICA

POPULAR)

VICE CQNSULADO DA IJ,UIA
Por Decreto do Mínistá- ções na qualidade de Re

liU uas .ttO::-laçoes .sxcenores gente.
Q.l. .LL<l.l,a, cacano ce 14 de Essa promoção represen-
1,.i:lfÇO oeste ano, roi no- ta o reconnecímenco do
!i,t!i:lUo titular do vice con- oovêrno Italiano, ao tra
suraco da rcene em Flona- bamo desenvolvido pejo
hvIJuhS, nosso concerranec Dr. Arnoldo cuneo, nos di
.1.01. Arnarco euarea cuneo versos setores da vida so

Que, cesce aiguin te.npo, c.ar, poüuca, c]Jltural e

.. ,,,üa exel'ce ..uo essas Iun- eCJnõmica da Itália.

A LIBERDADE TOTALlTARIA
Que liberdade nos afere- el�(...�ece a �ef)eid�u fi;iaL e

ce u comupismo? g<orijica o aduiter,o?

Aquela onde .não 'ha di- Aquela que solta no es'

reito de opinar, de diver- paço, satéLItes, mus mano

gir, de se locomover, de tém na terra sob o pJso das

pensar, de amar e de crer esmagantes biindados, ·OU·

segundo a própria vonta- tros satélites menos mate-
de? Aquela em que o estado riais?

determina a 1I0.sa opini,ão, Não!

pune nos a divergência, Pre;erimos a liberdade
da-nos resistência compuZ- do mundo cristiio, calcada

sória, traça o nosso modo na primazia da pessoa- co·

de sentir a beleza de peno' mo' a sua mais alta expres-

sar; substitui nosso Deus são. Liberdade tão elevada

pelos icônes sangrentos de e purd que não gera fana�
Lenin e Stalin? tismos embora imponha
Aquela liberdade que sacerdôcio e sacrifícios. Li·

mantem milhões de criatu- berdades tão ampla que

ras entre os aramados do acolhe e ampara as vibo-

trabalho escravo na ereção ras que lhe mordem o seio.
de Molochs da ciência e Liberdade tão desmedida
econo7p.ia estataL?
Aquela que escraviza os

sentimentos e bane qual
quer' sentido lib�rtário do

pensamento?
Aquela que faz tremer de

medo ao menor .re.saibo de
dúvida sôbre os V,ersiculos
da bíblia marxista-Ieninis
ta? .A.quela em que o ho
mem é pura parcela amor

fa de um todo que muito

signijicativámente chama
ram de massa?
Aqúela qUe tenta banir

Deu�, aniquilar a família,

Na Guanabara O Fogo Simbólico
RIÇ), 22 (VA) - O tog.o pela Liga dê' Defesa' Nacio,

simbolico que há 25 anos é naI.- Falou na ocasião o a·

ievadb a pé até o Rio Oran cadêmlco Austregesilo" de

de d� Sul, onde no dia 10. Ataide, presidente da Aca

de setembro acende a ?ir!l. demia Brasileira d� Letra:>.

do "Altar da Pátria", dan, Este ano o fogo foi acesa

do inicio oficial à Seman:1.. na Bahia diante do CQnVéll,

da Intlependência, - che- to da Lapa, únde, durante

gou ontem, âs 17 hOra:; ao a guerrá da 'independencia
Panteão de 'Caxias, .na Pra. Soror Maria Angelica foi
ça da Rep�b1ica, conduziuQ

<O;
marta ao impedir a en';;!a

solenemente par oficiais ÓB. da de oficiais :portugul!ses
Escola de Educaçâo Fls�.:ta que tentàvam prender um

do Exército, soldado brasileiro. A chama

Altas autoridades civis « saiu de Saivador no dia 13

militares compareceram á á noite e deverá cheg�r .,,

cerimonia de saudaçáo aQ Porto Alegre á zero n�lr:l.

fogo simboiico, Promovida do dia l.o de .setembro.

Apreendidas Cópias Do
�"PAGADOR DE PROMESSAS"

BRÃSíLIA, 22 (V.A.) -

Todas as copias de '·0 Pa

gador de Promessas" serão

apreendidas. por determi

nação hoje baixada pelo
ehefe do ServIço de Censu"

ra do DFSP.

A madlda foi tomada em

ção do filme será interdita.

da em todo o territorio na

cional, se posltivada a de

nuncia hoje feita por um

matutino do Rio de Ja

neIro.

Em outro ato, o chefe da
censura fede-ral proibiU a

troca de certificados pelos
Estados de São Paulo e

Guanabara, devendo os fil

meS'" ser examiTIftdos pelo
que e o Serviço de. Censura do

fi exibi- DFSP.

Ha'ssis exporá "fi IAC'
Dia 30 do corrente será quatorze estações do mar

inaugurada no Teátro AI- tirio de Jesús, o Cristo.
varo de Carvalho, sob o A brutalidade humana
Patrocínio da Reitoria da representada nos cadave:
Universidade de Santa Oa- res acusatórIos é um inedi,
tarina, a exposição de pín- tismo; os formidáveis ele.
tura do consagrado artista mentes da natureza amor .

catarinense Hassls. tecidos ante o sacrifício, na
A respeito das obras que Crucifixão, escapa ao co.

serão expostas no hal1 do mum.

TAC, tem-se manifestado A última cena, todaVia
étversas personaltdades. eleva a interpretação ar:
"Nesta mostra, aventu- tísüca e te destaca podem,

ra-se Haasjs', para um ou

tro horizonte temático,
afastando-se das paisagens
e das cenas familiares da

Ilha. que lhe eram, já, ca

racterísticas .

E, quem acompanha Has

sís desde. o inicio, sabe que
há nesta mostra também

um novo caminho formal,
dele.
Hassis renovado, portan

to. Catorze telas nas quais
o mito do saivador, tão

desgastado em arte e, as

sim, tão dtücn, ganha uma

nova interpretação.
O que observo nesta VIA

SACRA é o primeiro esfôr

ço sério de Hassts para
transcender a superfície."
SILVEIRA DE SOUSA -

Contista
"HASSIS: Que. magnifi,

cêncía de cõr, que poten
cial de realidade, que pro
funda interpretação Jilo
sõnce, nos XIV. quadros da

Via cructst Sómente um

espírito prodigioso e uma

sensibilidade incomum, po
deria, como fizeste, elabo

rar, fixar, apresentar essas

samente como "pensador
pjésuco'' nessa incrivel
oposição de sobra, onde a

ressuretcâo do Mestre nu,
mina mais que o SoL"
A. SEIXAS NETTO _

Cientista

Afaslamento da
Liga Arabe
.J..IBANO - 22 (O ESn,

DO) - Supósta pressão do
Egito soo-e a si-ia, podera
motivar o afastamento dol
Arabi Saudita, JJorclani:"l. e

Strta da lfga arábe. A reu

mêo de hoje será decisÍ'i.\,

Edição Especial
o Departamento de Rela.

çôee Públicas üêste Jornal,
está providenciando uma e.

dição especial para o dia se
te de setemb-o próximo em

homenagem ao Dia d� In.
dependência e às nossas for
ças armadas.

100 RUAS EM 100 DIAS

Leio nos jornais que o deputado Carneiro de

Loyola (UDN - Santa Catarina), havendo sido tra'
tado sem a devida importânCia, por um funcionáriO
do Senado, apelou para a. IGNORA e nocauteou -�

CRIMINOSO.

O ,caso fôra mais ou menos assim: o funcionririo
mandara a parte - no caso, o conspícuo deputado"
dirigir-se {lo porteiro.

- Mas eu sou deputado federal!
- Não posso adivinhar isso. Não traz lJtreiro na

testa! )
Da. resposta rispida à mão na cara, foi pra já.

'� O caso está" SUB iUDICE: i-nquérito, comis�
pa_!lamentar, corpo de delito ja feito, processo, dep(/l'
me-ntos, acareações e ARCHIVE�SE.

! xx xx xx

cáib Freitas, em seu recente livro "Um canal $e'

para o -mundO", c.onta-nos da Inglaterra � a exemplO
do que $ilveira Junior nos narrou dos Estados UnidOS
� cOisa� adoráveis e episódios surpreendentes. ESte.
para citar, é bem inglês: o legislativo abre-se as 9

horas. Na velha Albion (vá lá) 9 horas são NOVi
HORAS. E quem o diz, em Londres, é o Big-Ben, quaJI

:�rt���;:ri�sn:fn�:�:lar��'res��taa::!:tlUdoap�����i
peravam para entrar na Ca.sa do Povo. Chovia diluo

vianarnente, nem todos portavam paráguas e as·mar
quises eram poupadas e desabrlgantes. Dez minuto!
an tes das nove chega o porteIro. Abre a porta, entra
e fechá-a. Retorna, abre-a e com Os braços em crlli

impede qualque.r ingresso. Ninguem protesta. TodOS
esperam o famoso relógio, que afinal chega às 9. �W
somente à nona blguebengada IÍ que o sizudo de5(l�s'
trui a entrada e proclama ritual e. solenemente:

- Please, gentlemen) the time has come!
Em linguagem luso-tupi·guarani, a frase pOIIB

ser assim traduzida à porta dos nossos clubes, ciJl:
mas, concursos para o Banco do Brasil, bingos e JeI'

terias:

A���t:ad!0:�g:��:cl�:r:l��:::.t�á�6e não da�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


