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WASHINGTON, 23 {V,
A.l - O presidente John
Kennedy declarou, ontem,
que o governo dos Estados
Unidos não tem informa
ção alguma sobre um de
sembarque de forças sovíe
ttcas em Cuba, Acrescentou
que O aumento verificado
recenrcnrente na chegada
de tocnícos sovteucos a

Cuba aua.entemente não
constitui o preludio de

qualquer operação militar.
O presidente Kennedy

disse que os Estados Uni
dos estão informados de
um movimento intenso de
abastecimentos e de tecni
cos sovieticos para Cuba
nas ultimas semanas.e que
o governo norte-amerfna,
no está estudando o pus
sívet significado do movi
mento. Inquirido se isto
pareceria -indicar uma pos-
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sivet agressão contra ou

tros paises da America

Central, Kennedy disse não
parece ser suficientemente
grande para dar apolo a

uma operação agressiva.
Perguntado qual sua OPi

nião a respeito da deci
são sovletlca de abolir seu

comando em Berlim, o pre
s'dente respondeu que os

E!;tados Unidos consulta
rão seus aliados sobre a

EUA não tem conhecimento do desembarque.
de TROPAS SOVIETICAS EM CUBA

Seeretárin Sem Pasta toma posse
I

\

No Palácio do Governa,
perante o Gcve-nadcr CelsO

Ramo�, tomou cesse no

cargo de Secretário Sem

Pasta, o Sr. Ibra!m "Sim";!,J,
nomeado recentemente pa
ra aquela importante pa:;_tl.
O Sr. Ibraim Símao. que

há muito vinha preseando
seus serviços àquela secro.

te-ta de estado, onde dava

o melhor de seus esforços
e de sua capacIdade, cora.

borando de forma efetiva ê

er.caz com o oovê-nc CeI.

So Ramos, passa agora a

testa da secretaria onde, t s

ramos certos, cuntlnuará
com o mesmo empcnno. o

seu trabalho de contj-i'au r

para o desenvolvimento ao
estado.

Nosso r'agrante foi tO:ll:l.
do quando da assinatura ia

De Brasília, onde esteve

participando das reuniões
da Câmara, em peT1nane1�
te contato com o sr. Alnit
rante Amaral Peixoto, pre
Sidente nacional do PSD e

com o Prof. Brochado da

ROCha, Presidente do Con·
selho de Ministros, chegou
ontem a esta Capital o

IlUstre deputado Joaquim
.Ramos.
"No ael'opôrto "Hercilio

Luz" o prestigiOSO parla
mentar recebeu cumpri... ,

mentos de altaS autorida�

d� e crescido número de

am�os e correlf.17fonárlns.

biltre os quais o (/1'. _.1dcr.ai R.:, PrCSlClcl1/c
,{lo Ps

termo de posse. vêndoise o

governador Celso Ramos e

o novo secretário sem pasta
Sr, Iuraím ê.mão.

As Comemorações De Amanhã
Na Guanabara E Em Brasilia

RIO, 23 (V,A.) - o pre
sidente João Ooulart, para
não interromper contactos
politicas que vem àesenvol·
vendo, pediu e o gen. Nel
son de Me;o determinou

hoje a tranere.encía para
o Rio das solenidades pro
gramadas para comemorar

em Brasília o "Dia ào Sol

dado", mudança esta que
deverá contribuir para dar

maior divulgação à "Ordem

do Dia" que será baixada
pelo ministro da Guerr a.

O sr. João Goulart, se·

gundo se infor:nou hoje em

circulas do governo, quer

permanecer na Guanabara

para intensificar entendi"

mentos que vem mantendo

com líderes partidarios soo

bre problemas politicos.
Anlanhã vai a São Borta

medida. Disse que os Es

tados Unidos consideram
que a ação unilateral da

União 6ietlca não pode
afetar Os direitos' ocIden
tais em Berllm Já que estes

foram adquiridos como

consequencia do acordo

entre os quatro grandes.

Jango em São Horja
Para reverenciar a memória

�fi PresiDente Getulio Varüôs
o Presidente João Gou-

1art seguiu, ontem para
São Borja, onde participa
rá das homenagens em

memória do xx-Presidente

Getulio Vargas. O retôrno
está previsto para ama

nhã à noite.

ontem, o Sr. João oou

lart não compareceu ao

Palácio das Laranjeiras,
tendo despachado em seu

apartamento. Na parte do.

tarde, esteve, em visita a

D. Vicentina, sua mãe, dl

ngindo-se, depois, para sua

granja, em Jacarepaguá.
O Primeiro-Ministro Bro

chado da Rocha também
não compareceu ao palá
cio. vtsjtou Os Ministros

àa Aeronáutica e da Ma

nnha. Na parte da tarde,
concedeu audíêncías e pre

parou o seu discurso à

Nação, através da teteví-

aboliu sua Séde
Oriental

União Soviética
Militar em Berlim

BERLIM, 23 (VA) - A U

nião Soviética aboliu 011

tem sua sede militar na zo

na Orienta! de IlCr;:m, no

rem. não tomou nenhuma

medida com vistas a -esrnn

gir os direitos dos aliados
ocidentais na cidade.

A inesperada decisão so

vletlca eliminou o canal que
as potencias ocidentais u

tilizavam na cidade par a r'c
solver as controvérsias dr:

caráter local entre Os Joís

setores. Alem disso, abre c�
minha para passiveis nevas

restrições dos ecmuntstas

e consmut mais um passo

na campanha do Kremlin

para firmar com a Atema

nha eriental um tratado
de paz que, segundo a trntão

Soviética, porá fim aos dI.

reítos das potencias ocídec,

tas em ae-nm.
Em seu anuncio. o Min,�

teria du Defesa da URSS

denuncia tentativas do Oci

dente de violar a scbernma

plo desta cidade não p0Ô ....

rão ser afetados pela de-ii

são da URSS de suprimir
o comando da gua-rncna
soviética em Berlim Ol'iC!1

da Alemanha Orientai na tal.

Zona Leste de Berlim e a.; A decisão do governo �o
sinaia que os aliadas oct-

dentais não têm ali direitos _

de classe alguma.
-- O governo norte amerf a

no decea rou esta tarde, a

pós a decisão soviética de

suprimir seu comando mili

bar em Berlim Oriental. que
Os EUA continuam com í

de-ando que a URSS deve

assumir suas obrigaçôes cm

Berlim segundo os eco-aos
quadrupos em vigor".
A Grã Bretanha declarou,
esta tarde, que os direitos

das potencias ocidentais f m

Berlim e o estatuto qua.Iru.
,

Conferencista De São Paulo
EM NOSSA CAPITAL

O Centro Acadêmico

�:��·::��7�e�::�a ::
USC convida aos Universi
tários e às pessoas interes
sadas para assistirem a

uma conferência sõbre MI

CROBIOLOGIA NA ALI

MENTAÇAO, proferida pe-
participar das comemora-
ções em memoria do ex. --------

presidente Vargas, regres
sando em seguida ao Rio.

O sr, João Goulart, como

grão mestre da Ordem do
Merito Militar vai conde
corar os oficiais generais,
membros do governo e

autoridades diversas que
terem agraciadas com a

OMM, presidindo as sole
nidades programadas para'
a data.

Um dos pontos altos das
comemorações será a lei

tura da Ordem do Dia que
o gen. Nelson de Melo bal·

xarú, alusiva à data e na

qual, pelo que se Informa,
exallarâ a posição legalis
ta do Exercito em face da

presente ..it.uaçiio do país,

Consul Americano Para Os Estados
De Santa Catarina e Paraná

VISITA FLORIANO'POLlS
Chegará hoje pela Varig

o senhpr Arthur FeiCiman,

Consul Americano para 0"

Estados de Santa Catarina
e Paraná. Sua Senhorh ,'i·

rá acompanhado além de

sua senhora Dona Lily W.

Fe dman e de seu fill!o

Bruce, de cinco anos de ·'d?

·��dodOC:�:� J��nC�::�!l�
do, que tambêm vem acom

panhado de sua esposa :Jo·

na Jessica Lee.

O Principai objetivo da

visita de tão ilustres visital1

tes, é tomar parte nas co�

memorações que o Instt,l

to Brasll'Estados Unido':! .1"

Florianópolis fará rea'lzar

no dia de h�Je, em sua sé

de Social. pelo primeira a

nlversário do "PROGRAMi
ALIANÇA PARA O PRIJ.

GRESSO". Nessa ocasião o

deitar- de Alencar Gni

ll1<lrãcs. Diretor (lo MOlll"

man, a fim de que seja en.

caminhado, um PROJETO,
solicitando ao Programa
tão bem Idea 'izado pelo Prc

sidente Kennedy "ALIAN.

ÇA .PARA O PROGRESSO"
a construção de três mll e

cem (3.IOO) casas, no pra
zo de seis (6) anos, p�O,ie�
to êste, que virá resolver o

angustIante problelI!a ::l�

mOradia dos funcionirio�
públiCOS estaduais e mlml

c:pais,

A" comemorações tel"U:i

narão com uma sessão S'JJe
ne. com a presença de a!tli;:,
aut.oridades civis, eclesiaE'

t.cas e militares, onde o dr.
Alcides Abreu, dlscorrer:l ,o
bre o tema "A ALIAN(,:A
PARA O PROGRESSO"!
O senhOr COn8ul Arthul'

Ferdman, aproveitará. a sua
E'�t3(la nestn capital, ",:Ia!"a
l"isilar S. Excin. o �enh(lr

(iovrrnnnur elo E�Lildu (' :11)

.<;enI1uI PrCleil ..

JFK Virá Em

Novembro

lo Prof. KO WATANABE
lia Pnt.,...-{'sldade de S�o
Paulo, np., Faculdad: de Di

reito, no díu 24 de agosto,
às 17,00 horas,

Fazemos notar que o as

sunto e sumamente inte

ressante e de grande pro
veito para os estudantes
de ciênc,ias médicas, far

macêuticas e odontológi
cas, bem como para cultu
ra geral de quantos amam

seu aperfeiçoamento inte
lectual.

viético de suprimir o c>

mando de Berlim é ilegal e

aj-blt rarta e representa uma

nova víoiecêo do estatuto

quadruplo", declarou hoje
o porta voz oficial do gc,
verno federal alemão.

Informou·se que o gene
ral Federico Toranzo Monv

tero, que chefiou a ultima

revolta, e hoje novamente

no comando do IV Corpo
de Exercito em Salta, qua

lificou o discurso de pre·

judicial para o Exercito e

para o pais,
Alsogary, que deplorou

continua e publicamente
as dissensões Internas do

Exerclto, pelo efeito que

produzem' na economia c

no prestigio do país an te

os capltallstás estrangei
ros, declarou em seu dis·

curso:

"Não pode existir con

fiança se nos vemos amea

çados cada dia com uma

revolução ou um golpe de'
estado, ou com modifica

ções fundamentais na po

litica economlcysocial. ou

com greves gerais".
Manifestou que os favo'

ravels a um golpe no

Exercito são apenas aI·

guns, mOVidos pela ambi·

ção politica. Acrescentou

que há um grupo mais nu·

meroso que não crê na de

mooracia nem em soluc.iões

Brochado Avistou-se Com

O MINISTRO DA AEROHAUTICA
RIO, 23 (V.A.) - O prt

metro ministro Brochado

da Rocha visitou hoje o

mino àa Aeronauttca nesta

capital, acompanhado de

seus ajudantes de ordem. -------

Dezoito brigadeiros em ser

viço no Rio participaram
do encontro realizado no

gabinete do chefe da FAB,

O presjdente do Conselho

de Minist.ros fez questão de

anunciar que a visita "era

apenas de cortesia", mas

que, para ele, era uma

honra dialogar cordial

me_nt� 1l0l\l 1'(Ig.· altos cneree
da FAB, uma organização
que merece de todos nós

brasileiros o maior respeito
pelo muito que faz em fa

vor do desenvolvimento do

país".

o mino Reinaldo de Car

valho, agradecendo a vtsí

ta, declarou que ela sfgrrí.
ficava "antes de mais na

da o perfeito entendimen

menta entre as Forças Ar

madas é os poderes

ntutdos do país, o que ser

ve para tranquiuzar o po
vo nesta hora confusa e

cheia de Incompreensões".

são.

RIO, 23 (V.A.) - Contl·
nuam-se processando nor

malmente os entendimen
tos entre o ltamaratí e o

governo dos Estados uni

dos a respeito da visita do

presidente John Kennedy.
A Informação foi prestada
hoje, no MRE, após au

diencia que o chanceler
Afonso Arinos concedeu ao

embaixador Lincoln Gor

don, dos EUA, e quando
foram acertados pormeno·

res da visita. O sr. John

Kennedy, segundo as mes

mas informações, está com

sua chegada ao Bnisil pre·
vista para 12 de novembro.

Mais ensino
Normal
Gratuito
Mais dois térmos de. c�m·

venlo vêm de ser referel)·:1a

dos pelo GovernadOr Celso

Ramos, ambos iigados a

ministração de ensino nOl'

mal gratuíto. O Estado flr

mOU'5e com a Escola NOr_

mal "Ruy Barbosa" da c',

dade de Timbô e com "

Grupo Escolar "São L:;.d

gero", mantido pela So.:ie

dade Educativa "Monsenhc,r

Frederico Tomborock';,
..

de

Braço do Norle.

Por outro lado foi C!'J).

do no muniCípio de f;,u',

dndes, o CUrso Normal Re-

NAPOLES, 23 (V.A.) _

Grande numero de pessoas
encheu ontem ii noue no-

-

I
vamente as ruas e praças

�escontr.ntamento �rassa fiO her�ito al�rr.t:no - [i:��;l���f:g���E::
BUENOS AIRES. 23 IV.A.) Expre,-sou qu� o �ue on- coes �e Atsogaray contra O

rem que a terra trema de
- Em eonsequencla do ginalmente ,ha::a Sido uma zxercttc.

novo, na cidade, tão pro-
discurso l"adiotelevlslonado, pequena rebelião

.. s: con- As 12 h 25 de hoje, o ge- xima do vulcão Vesuvlo.

r�:��c�ae�� '��7���:;tei�: ���!:�:: ��: :t����;
na- �:I;,��Sc�rd���g:��it��in�st�.� Muitas pessoas ficaram

Economia, Alvaro Alsoga- Defendeu a decisão da da Defesa Interino, e mais �;:��=�teao �!������s no�
ray, Informa·se hoje que trogua adotada pelo Ga- tarde 'se avistou com o

bancos das prac;as ou nos

��r�:erci�:.scontentamento ��n��, ç:;re�:t·�g:�:l, :e� presidente da Repu�lica, Jn·���aln";d·aPd�.,q.uE';t.da ex�'d'O'José Maria Guida. Negou- '''''' • ... .... u

gundo disse em sua re-
se'3, fa13r com os jornalis- provisório, sob a calida

���b��n�, g:����l'se���:;��� tas, noite de agosto napollta-
<-' no, foi mais sensível ainda

da Guerra. foi um ato des-
Alsogaray t:unbem falou nos bairros populares. Por

leal para com os que es-
peio radio em apoio do misteriosas razões, nas

!�::mvtd�O;��'ade ::�11;�=� emprestimo patriotico de quais a superstição desem·
5.000.000.000 de pesos do penha. sem duvid:l. um

as forças de Toranzo,
governo. Até a noite. já nítido paJ1el, temem que

Alsogaray dirigiu· se aos
haviam sido subscritos cer- novo abalo si�mico se pro·

militares, dizendo: "Como
ca de 2.000.000.000 de- pesos duza antes do amanhecer

militares, procederam bem,
para esse emprestimo. de hoje.

mas do ponto de vista da

nação não é poSSivel que

autorizemos o derrama·

menta de sangue entre ar

gentinos, e isso ê preciso
acabar".

O ministro declarou, adev

mais: "'A recente rebelião

militar - e insisto na qua

lificação de rebelião, por

que fOi usada por seus auv

tores e dirigentes; eu não

a inventeI - causou grano
de confusão no pais. Em

diferenças do cambIO de

moeda estrangoira somen·

te, custou ao país
24.(1110.000.000 de pesos. A

alguns de nôs nos pôs em

1"I0.CUIO no estrangeti"u.

porque haviamos dito que a

situação era out.r�",
Ao meio·dia' de hoje,

soube-se que o general Fel-
nando Elizondo, novo co

mandante da}.:\ Divisão

otol"!zada. e -nnt dot rtr.
llc!des. Sr' llavia queixado
ao secretario da Gtlt'lT<l.

PORTO ALEGRE, 23 (V.
A.) - Segundo informa

ções que colhemos, extra

onctatmente, o sr. João
Goulart deveria sair do Rio
na madrugada de boje,
com destino a esta Cap]
ta], para, daqui, dirigir· se
a S. Borja, onde vai preaí-

SAO PAULO, 23 (V.A.) � ���r�s :oo:�.�:�:�sent: �:�
O ano letivo vai ser pror- túlio Vargas, hoje.

�'�;l�dool�t:n�co:��n��� ��:� Sua passagem por Pôrto

Alegre estava sendo aguar-

���Q�adu�o;U��:er:����i�a�: !àa�ah:.al"�m:��s ��r:cn�:
�;�!I�eO��:;�o de aca:eatetI;'�� rumando em seguida para

narern. segundo o calenda- aquela cidade da rrontet

rio especifico de cada es-

cola, o prosseguimento das
_

aulas durante o oertoco
Que for necessarto .

para
compensar o tempo perdi-

... Terror Em
do com a greve dos estu-e

da;t;:�" durou 90 dias 'Napoles

Ano Letivo

Será Prorrogado

hoje, os alunos voltam às
aulas.

Mais ulJ1a das mil

Esta foi construida em minha para a mela inte

gral de 962: III i.l u)lidade .O, Carlos, no mUlliciPio d�
Punle SCl"l"llcla. Dia a dia.
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vérsías ensejaram os ímpos
tos e taxas e, conquanto.p.j,
curassem os contncuíntes

e legisladores ordinários es.,

tnbelecer um padrão norma

tivo oermo de uma distin

ção com dtrerénctacôes des_

tacadas, somente tLvemos
uma canacteuteacâo legal.
bem evojuida, buscando as

lições dos mestres da ve

lha Elll!Qpa. quando acatnn

do as resoluções da Primei"

ra Conferência de Técnicos
em Conlm'oilidade< Pú..bi.ica
e Assuntos Fazendanos,

maneira generalizada entre

todos os cidadães, vjs.ando
mars os economicamente pa
derosos e isentando os mais

(Ccnt, do número ao

tenor)

:.-- Co/7/eá7íen/os
Com a palavra o Minis

tério Públjcc, em fuhda
mentado parecer. opinou
j.J.l!lo índetenmento do pedi
do, pon não haver da paute
ôos requerentes direito lí .

quido e certe a. p.ctesê-tos
nerermco-se o l:ieG_uf!l!i·

menta também à autonda

de poücial. foi
'
oficiado à

Delegacia Regional de Poli

cia sôore o inteiro teor da.

i:;icia1, tendo nome respos

ta. o senhor IDelegado de Po

lícta informado nada exis

tir naquela repartição que

tivesse qualquer ligação com

o pecl,.\do
Estando, poís, instruido

o processo. como as respcs
ta, das autoridades aponta
das eornc coatoras e o pa.
recer do dr. Promotor Públi

co da 2a. Vara, vier".lm-me

os autos conclusOS, para sen

tendar, como agora o ta"

steuacâehumildes. numa

bem diversa do passado, on

de (JS plebeus eram sempre

65 seeeírtcacos- em benefí

cio da nristocracta dmni
nante.

Norma Bealri� No:am, Mi15 U!::';9r;� em passarela'
paulis!� - Ile�![!iiIT'e3 gm rlasd' e

1 _ o rnsututo de .ã.u ma Ram03 Prima ru L.'.r'l.l. pu-a o natal da crianca

"Yúsigy''.' na úlL;11Cl,jJ E.itad". e-ta a f-cn li pobre.
reira acontece» m.i » omocão que sr "�

v.m-ntarto Cf'l11' danças e:is nos ca.ôes do C'UJ":' I' '. 12 P,\OL,'\" o manequi.-

ets tas ilustres. Z2 de Agôstu. i:o !1:\'X:;l',a ):1:' m recente resc.vat cc

d.a 30. m-idas em São Paulo, reco

Mercê da evolução mar

cante cee Ciências aeonô

mícas, a potaveo tributo- em

nosso século signiofica têe
mo genéncc a'b�anDemd)
tmpêstce, taseas, tarifas, C0JV

t.ncurcôes. das quais a ma

is comum é a denominada
de melhoria tão orssrmine
do. nos meios urbanos, livre

de·qua1quer contestacão. E. "A destgnaçêo de "ímpôstc"
tão complexa tornou se na fica reservada para os tn

vida estatal a tributação- butos destinados a atende-

reunida de cinco a tulnta e

um de outubro de 1939, fez
constar na "Parte Segun
da", item XIX. o seguinte:

2 � Míss Universo xor-

ma aeat-:a em São Pnu!-r 6 Sábado, a m:J\"'11"�1 va da . <!1:Jw" em passa

oarüc.pou do monumentrt raca cantora EL:;:A 30"- r-:« !1:J próximo d'a. 12 )'0'<:

.tesr.te de modas da Fe:J.:;; RES dará lC2U
" :10W" no «ces ·1) cuerêncía Patn

que, no fim do seculo XJ'X

e no inicio do século XX,

desgarrou-se do quadro do

direito adminlskativo e di-

rem indistintamente às

necesstcaaes de oudem ge

ral da adlr!inisbração púbji,
ca; "taxa". para Os kibuLo!:i

exigidos como remuneraçio
de sel'viços específiCOS pres

tados ao contribuinLe ou

p01;tSS à sua dÜiposiçâJ, ou

ainda contribuiçao para

Teatro Atva-o uc C 1 a f! � ce. pac.a é maneqn.m d

e Lira T':nis C u'"'e. RI.'}'.':1 Te:<tll na cOleçi'

:::án�ll;ró�,,��o d'��i��' �!�. 74 Fc�teja aniversar 11

"Ens !:::m Natu:'p"

g3.nte E:1ngÚ:'. Qll:nze �_H1 hoje, o ca�al senh"1r

n:tas e e:eg:ultes senhor J� nllora Ga,'par Lau"S

soc:ed&d�. (Lo.u"cr1

da parada de

/
3 - A c'da1e de Criem

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

vOllciou-se da e(l:onomi'a po
lítica, constltuindo uma ci
encia jUl1ídica à parte "O

Direito Tributário" que, gra
ças a juristas e economi�tas
a!emães sob a inspi,ração
de Eno Beeket:, tomou uma

fOl'ma de si,sterr-.atie.acão de
foinltiva a pan1lir de

-

1919,
com' a. promulgação da

13 _ Ta,mb�m vão da
r-;e�o õh�\V em pas,.(flrela - ::1.'> n

but��tes do ba'le orcia' ti

H)�":' do c.ube Doze d-:o A

l'I - I-.sts posto e ponde
rado-
Versa :J processo sôol'e um,
pedido de segu:'ança fr)l"

mulada por vários proprie
tários de \'eículm automQ'

tores particulares de passa

geir:Js contra o ato db se

nhor Coletor Estadual em

Joi;wille, que nega se a em

placar os respectivos �':lto
móveis sem o pagamento
da taxa constante do arti,

go 11, número I, letra A e

B. da lei nO 2.7-72, de 21 de

julho de H161, a qnaI in�

tituiu o Plano de Metas do

� a e caridade. nos A:'l"1.nhÚ.. r.a [<'U"li

:b M:l1upituba Clube __ A '-la,�E' d� Dire·to. Salâo J'cl

!)!"omoção que está a cargo ':I:'e, o. 9E!-lest'·a.40 1);.:1;' �

.:lo "Liam Club" t.erá ('om,) ')e5.em:nrg::tdor Osmlll�::O

llla!lequins: Tân'ia, Mar\:da 'V. C2; Nób�' <"'?

Ju�sara. Maria Sh:rley,
De:;s· Mar!a Inez, Vaidc:1l'

!'a, HUda, Maria Grisi1ct".,

Irma. Angela, Aldo., Mi

gôsto.
custear atividades prqvor.a

das por conveniências de

caráter geral ou de deter

minados grupos". sendo tal

distincão ap':O\'ada pela Go

vêrno' da República, atra

vés do Elecreto-Lei nO .

1.804, de 24 de novembro

de> 1930, publicado no D. O.

tJ .. 1° de dezembro de 1939,
detrmlnando fossem obser,
vadas em todo o tel'l'ltóriu

nacional a partir de IOde

janeiro de 1940.

14 - A eleg"n\e senh ,.

C"lin!'l Di Vi"emi reo::e!)�

nau s."nhoras de I'.tlt�:t M

ciedade para um Ch·i. -

n b�i1h� n:p P .,

Musical Bar. [:)i " 10!:sJ "

1-p!le-a' Jaldyr B. Fa\lstüw colhidó pâi-a a' tarde e:t
.

,ia S![va. partic'pará d'l gante de terça feira.
januar f3Stivo do Rotary .. " •

C:ube de F!orlanó!?olis.

jovem NILTON MARIOT Campos Novos, acha· se

nesta Capital o nosso Ami

gJ Deputado Estadual, Au

�����cir:,:'���a'tra���hO:e��,
As�embléia.
Os que t.rabalham no

ESTAD0 envi-am seus cmll

primentos.

Com satisfação registm
mos, hoje, o decurso de

mais um a:1ivé!r,á.Jj nata.!

cio do no�so p�·e;l.ad:.l ,Im.go
jovem KiJ;:(lfl Ma:ioç. e,e ..

menta qUi:: cit!�fn.l;_a c;n ;}�

nO."80S me;os .''''his ti, �Ó

lidas e me�'ecic!a� ami:ÕJ(k�.

O l1atal�c�al.l,te"r ll(t ,

da
ta de hJJ� ��ia .1.1\0 ue �.. -,n

des mallllt.,t,tç,.t;::; puf 1M,

"Relch"abgabeno:-dnung".
lei t.clbutárla da Alemanha,
a qtMl. d.i.verge em pallte da
dout�ina italiana, porém,
mesmo a.�sim, passou a ser

considel:ada a nedlla angu
lar da no'-''''' r:ência.

riam e Marta,

4 - Conlinua em expéc 15 _ AC8n'teceu .jan�ar
�:1.tiva o comentaria Fes�:val 10 - Ci!�cu!úu em 11'J.'\'> am�':icano na reúdéncia do
"'0 C:lH'm3 Nacional a ,�e "oa::!e o s·mpa.t"co cjsal ra�al Migue, Daux, quando,

sf'r.�,·'.· �idade de J:.invTe 0"'-' foo,oJ·,do o "n'vo�" .,�

em nl)�i'::l c �enhot:l 0'1" Richtl'" ;;�em'_�G'_eor'4e.
. ," v

�l�êv:irOno19::_�����'e�0 :u���
cid;:l{if', FnJ �'l"r.!ld"� �d:I,',

darle�. o Departamento dOê 11 - Cnt�m n-.s "'o:;s �;�i,�O s��lafU;�;I�e�:aL2
Rf!ud::'e" Púb"cas d" P":l'a rio L'ra T�nis C:'lb"_ "�'); 16 - Carlos EdU,L'rlo - Que tal exigênCia é ilegal,
cio do OOVél'llO, rei:\po!':si�- l'ée qu" tcV? como ,'ltr:l":J.J Bau::r receb:!.u de preseC:l�. porquanto confunde-se com
vel pe'a Promoção. um coniun·o ;n�f'.n:t":-:'-.a, a n::ml linha em "Dormiu}. o imposto de licença cobra

A s')!r(j� pm fóc�, em ",', rio Infantil" lancnda do sôbre os veículos pel:;ls
5 - A senhora Edith G'·l da C:Ulry"1!'�::t d::> Br'",:"u, I) "f"�tf!ll�l1te pf'!a Cim" municípios, destarte acarre-

�r�1�id��;e�a �;�������!�
Federal, e. ainda que taxa

sõbre os automóvei6 0 Esta

do jâ cobra, que é a taxa
de registro, ha:v:endo, por
tanto. uma arbitrarIedade,
em mais esta taxa, pois, qu<!,
a taxa para existir suben
tende uma prestação de

serviços por parte do Gover

FAZElII A.NOS HOJE:
I1mpfutoo e �a.xa vem sen

do carinhosamente estuda
d", e ardorosamente' discu
tido porquanto em todos os

P'WQS bodiernos, dadas as

vici$!"-itudf's da vida, e a �

metamorfoses sociais opera

da.� nn. hlp"'''lnidade a maio

ria dos r.idadões atingidos
pela legislação tributária
sempre reage pw('urando
isentar-se ou diminuir a

�q,l1antla one é devedora, D).I
ma'"'1fianifest.aciio ,muito na

turaI do instinto de defesa

do seu patrimõnio.

(Continua no próximo
numeral

Menina Mariangela
riço Grema
Dr. Antonio Adolfo L13boa
Sr. Assib Aúne
Sr. Romualdo Pires

Sr, NicJlau Savas

Srta, Julieta Terezinha
de SOUZd

Sr. Pan",erico da Fontou-

de "'�liL.."clC� c�!,_; • .!� ,_(" ""iA_i>
nJS nus al>,�._, ..."t." ... ';, lv!._j.,t!

lando-lhe os. nos�os melbu

res votos de le.J(;l(j;lde:,.

sra. ODETE ESPjRiTO SAN

TC'';; BARBo...d

PARA D�PurADO ESTADUALE' COlll gra:f.(\e -5J.tisfação ,

que !'egistram..;s n<l efeme,

ride de hJje o transcurso

de m:lÍs um ani\'er�ario na

talicio da sra. Odete Es

p,:',w �ant8 Bamosa

S,' Genesio Luiz dos S.:.n

to"
Srta. Maria Claudete A-

1"all.io
Sr. Helio Teive
Sr. Dilney José Pericles No Brasil,. muitas contro-

• eou. MAta 1't!1'IF'!:ITA 00 lI'I.48t1.\Srta. M-aria Vieira
Srta, Ilda LuzA na�a!lcianw c:e;;.acado.

f\_,nd.;natiéi ,,� ",.,,,.;,J; .[';u

fissiomd l>'el:,jn.na ür. Jul"

ge Lill2Cd.;., !-_..:,,;í ,l..l vas

to c,!'CLliO de a,.,\,zJ.d'"s, mo

tivu, pJrque �e.á f,a da�a
de hDj2 al'\'o cl:>.s. mais ex

pressivas hurner.a�en', às

quais nós de "O EciTl\DO"
a�socia:l",os nJS com votos
de perenes 1elic!do.des. /'"

ppS:',3. Aurea Soares de O·
liveira Dissecando a matéria, va

mos encnntrflr na mai<; re

met.a anfi""uid'lde, de direi
to do F.stado de tributar pf\.
ra man!e\_' a administração'
e prornn"M o bem estar da
coleti,vidade, ",través d3

prestadio de servicos. En·

sina a Histól'ia que os Egíp
cios, os assírios e os caldeus
jâ muito antes de C!JlsÍ\o,
faziam pesar sôbre os pOVO�
conquista'dos, fortes trillu

t0s, escravioando os v"nCi
do.� quando não os podiam,
pa.e-ar. e, mesmo com a. evo

lllcãO da humanidade, atra
vés das várias fases ce sua

história, eram Os impJstos,
vá:'ios títulos e rótulos, gra
vados sôbre o povo, princ:j_
palme!'fe os campôllios e

ns trab�J:harl"res, nobndo
se apó� fl Qt:eca 1"\<'1 Basti

lha. qu<.<ndo a F'rança. com

ao Ó:UE revolucão. Clitou no

vos rumos na h:crat'quia
.�(,eia! do cidadão, pouco
a pouco a t;ribu�açã.o em be

neficio do e�i:Ü";o público
passou a extender-se visan
do ao máximo a igualdade
entre os contribtpntes, a

ponto de, nos dias que cor

rem, estar em prática o sís

terna, complétamente dlver
so dos primól'diJs da civIli

zação, isto é, Os poderosos
economicamente arcando
com os mais fortes tributos:
Velho, arcaico, êsse direi

to das Nações de cobrar

compulsoriamente, para a

manõ1tenção de seus servi

ços, uma parcela pecuniá
ria de certos habitantes, vi
veu sempre ésse principia
,l'UTídiCel consagrado &-am-

Srta. Maria L. Carvalho
Sra. Ma:·ia An:1lia Ventu

. Srta. Laci! _\�uiar
Sr. Quizay Carvalho d0S

Santos ss
InslUllto Bram - Es�ildos

CDNVfTE
Unirtos on...LDO M�LU

oDR. OLAVO RIGON

Procedente do Município
de Ccncórclia, enco:'.tl'a-se

nesta CapJt:l1 desde ontem
eqe IlO�sO ilustre amillo
advogado no forum do
Oeste Cata�'inens� e pes,
soa grandemente relaci:J

nnçJa em todo o Estado,
a quem o nosso jornal O

ESTADO, cu�Drimcnta e

descja longa estada entre
nós.
DEP. AUGUSTO BR3SG-LA

Vjndo do Municipio de

D HASSIS NOVAMENTO EXOONDO SEUS DONS AR

TISTICC'S. - Con:oterse1 com ele, num apr.essado bate

papo, recebendo um convite Qe amigo para amigo. para
mais uma vez Visitar sua nova exposição. que est3rá
alJerta dia 30 do cortente no Teatro Alvaro de C").\'valho.

o Instituto Brasil-Estados Unidas convida as
D.utJridades civis, Ecle$jósticos, militares, sóc..,os, 0_
lunos e suas fÇlmílí.Js, para assistirem a conferên_
cia qu� pnnunCioró o prof. Alcides Abreu sôb:'e o

Aliança para o Progresso no dia 24 do cor:'ênte às
20 h-aras, em comemoraçõo do primeiro út:live'sá_

�i.OU�O "Aliança �oro o Progr·esso", na sede da I.B

O cônsul ome:'icano Mr. Arthur Feldman adido
culturol Mr. John Lee e suas sras estarco presen_
tes.

'

A Diretoria.
24_8_62

-----

Como artista que verdadeiramente C, não havendo
quem lhe negue essa condição no mundo da arte, apa
recerá, ent�etanto em novo estilo, alcandOl'fl.ndo-se .num

vôo pal'a mais alto, rasgando outro horizonte dentro de

setlJ própria talento descobriu no rumo para apresenta
ções, de novos "tellla-s, talhados em in'spirações outras,
com interpretações tambem outl'as e des'ta vez, coul

qua.torze telas plasmadas na Via Sacra.

AUGUSTO BRESOtl

li: a-inda um �nsaio, um esfOl'çO a mais p�!'a fixar o

sentid0 de sua Incursão para invadir seu nov:J mundo .

Banco �acilJBaf �n Paraná e'�. �ahl'jna ô/l
AV1SQ

A arte para o artista ·verdadeiro é indelével, que não

se pode deliro _jamais se dissipando para p:.der progndir.

Hassis, seguramente que há de agradar aos que véIIl

acompanhando sua caminhada' já vitoriosa.

Ainda não vi seu trabalho,

Como àisse, conversamos apenas,

Tenho B-Prém como certo que hei de gostar. porque
o motivo de seus quadros ha de trazer o cunho de sua

sensibilidade artística,

o BANéO NACIONA� ElO PARANÃ E SANTA CATARINA S.A, comunica aos Senhores Acionistas que.

dia 2 (doIs) de Setembro pl'ôximo tel'mina, impreterivel mente, o prazo estipulado para que exerçam o seu dil'eito

de preferência' na subscrição de ações do aumento de capital.
Estou, vendo já o Me!itre nos seus santificados pas

sos atê á Cruz, até sua radiante, luminosa e divina Re

surrelção,
Para êsse fim, Os Senhores Acionistas poderão se dirigir à qualquer Agência do NOSSOBANCO mais pro-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ao Estudante Brasl"'le,·rodto e da guardo c'v't r-na-

co-am com os b"mbFlI'<J� e

camponeses na. e'Unção�
grandes mccnrnos que trr-am

peram nas zonas nórr��::\�

de 9 prcv 11�:a� E-panllo.ar',
O sfn.st fO que tem dest_'11i
do vnnos equttares de ma

tas. nân acusou nenhuma
vrttma pcssoa.. Até agvra
notem. as perdas' rnater-iors
são bastante e'evadas.

III L
ESTADO DE SANTA CATA

RINA
JUIZO DE DIREITO DA

VARA DE FAMILIA E SU
CESSõES
ESCRIVANIA DE FAMILIA
E SUCESSÕES

EDITAL DE CITAÇAO DE

AUSENTES EM LUGAR IN

CERTO
O DOUTO!?, OSWALDO
AR11:AS \HORN Juiz' de
rnrctto da Vara de F'a
milia e Sucessões, da
Comarca de mcnanõpo
lis, Capital do Est:tdo
de Santa Catarina, na

'forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o pre
sente edital virem ou dele
conhecimento tiverem (ex

pedidO nos aut.os nv 1.737,

registrado a fls. 55v" do li

vro nO 4, de Aç5.o O:'dimí.
ria de desquite, em Que é

autora - VAN"DA KUEN

ZER DE A"lDRt\nF: r n-u
_ ABELARDO LUZ DE AN

DRADE, Que atendendo ao

que lhe foi requerido pela
mesma senhora, que afir
mou estar o citado em lu
gar Incerto e não sabido pe
lo presente edital que será
fixado na sede dêste Juizo
no lugar de costume, e po;
cópia publicado no prazo
máximo de quinze (15) di
as a contar desta data,
uma vez no Orgão Oficial
do �stado, e por (2) [vêaes
em Jornal local, ena, digo
cita ABELARDO LUZ DE
ANDRADE, brasileiro, casa

do, residente em lugar in
certo e não sabido, para
que o mesmo 'compareça na

séde dêste Juizo, à Praça 15

d� Novembro na 12, às 14
horas do dia 20 de setem
br-i do ano em curso, local
d-ita e hora em Que a rea
Ii-ará a audiência de con

cI!iacão requerfda pela par
te. e determinada por êste
JU:Zfl, valendo dita Citação
cara constestacão. pon ta
do o conteúdo de petição

do teôr seguinte:

r
do à perda da posse da fi

PETIÇAO DE FLS, 2) - lha, deixando a requerente
sxmo Sr. Dr, Juiz de Direi de pedir a separação de
to da Vara de Família e corpos por já se encontra
Sucessões. VANDA KUEN- rem os Cônjuges de fato se
ZER DE ANDRADE, brasl- parados "7 _ Protestando
l�i�a, casada, do lar, doml por todo gênero de provas
Ciliada. à rua Trajano, nes � em direito pernutíno, digota Capital, vem, �or seu ad, permitidas, inclusive depor
vogado abalxo-assmado, prr

, menta de testemunhas e de
por contra seu marido ABE poímentos pessoal do réu.
LARDO LUZ DE ANDRADE pena de confesso, juntada
a presente acão ordinárip de decumentos, etc.. requer
de desquite no curso tia a Condf'nação do suplicado
qual provará: 1. _ Que ca nas custas, honorárias de
sou r-cm o réu pelo reetmc advogado, fixados por v.

de comunhão de bens. dh1;O Excia, dando à presente o

comunhão untversnt de ben- valor de Cr$ 5.000,00 p-u-a
a 10 de fcvereírn de 1943 0il efPltos da taxa judiciá-
cnnforr'l' r(!rli(Fi" ilint� rra. Ne.>;tes Têm-os Pede DE'

�nh o na 2. 2. _ Que o t-a- fprinl('ni"l). Flori�nôpolis, 6
�:\1 n"'1.��lIi uma rtth-r. (l(' n- ;

de agósto de 1962. h�<;.l
JYlI' VP�'l KnfJn","r dr AJ"Irlr� João José R. Snaerrer. Dita
rll' rf doc. na 3. 3, _ Que nettcão estava setada com

nn dia 9 cif' rlM"'mh .. " ri,., Cr$ 22,00, inclusive a taxa

1!)!'8, o sunllcado acendo. de Eduracão e Saúc!"
DESPACHO DE FI><"i. 2).

Grau Médio, achamos neces
sério filmar cessa P6&i�ãf)
diante dos grande preme
mas nacionais e .de d.b"ei.riz
administrativa que nos guia
rá na direção do e"stlldan�a
do eecundãneta do Brasil.
P,:1)curaremos din:trttiZ;.lr

o processo de íuüuénc;a e

Por Polibio Braga -

PRESUBES

Ao resmas empossadas na

Presídêncta da União Bra
sileira dos Estudantes Se.
cunaénos. no Rio Grande

do Sul, em Congresso Na
cional dos Estudantes de

"São Paulo F. (. Amador"
EDITAL
DEPara Deputado

Estadllal
Que a. citada concorrêncta

durará atê dia: 28 da corren

te.CONCORRJ!:NCIA
a-escoiha da Proposta ven

cedora, será no dia 28, às
20 110!"a:; cm sua seue se
ctat r na rire-cnca de todos
os interessadas

A aürmacão d�� luta 0])1'

rário-estudantIl·campon.:·.�3..
será e.scjucmati:-ad:l no P:\(!

to Nacional 'Operário ("111-

dantil-camponês, otnbor.• -

A DIRETORIA do peta nova execu! !�,I da

-,--______ UBES, e que será assínauo

�.;,. .._,,;.r.... e. nprectcdo por lõdas a'!

camadas de
-

opinião púbü

�!::I:.���rif):D�{'laCRI����� ca, capazes de sacudir a t>�

trutura política corromp!

,I�" 1�:���III:e �':����:iO �:tr�toGt��s,u��ur��(:��::;ll�):;
liaS l'i .. lO hs. às 17,::10 hs.

.

terôsses allc.nigenn.'! r-m ('IIH
('1)1l�n"brio: Rua, NUUf;S caduca e p:wtad:l. pl.'lo,� ln
�·""h:>f\n. 7 - 1-" andar _ lUla com a purguesl:'! ll!)l'ifl
tel"fonc 2786. nal, eXJ.lHl.�:1.ndo os v!ol.'t(l'l

o "São Paulo F. C. Ama
dor", avisa a quem tntcres
sar possa, que colocou em

ccnccrrcneía Públtcn, para
venda, os segumtes vaat.na

Garrafas boca patente
Litros

GarrafaS""" boca larga.
Litros QBoa
e Garnlfas diversas,

As propostas pode.io ser
feitas »essoatmoms no
hoi árlo das 19, às 22 horas
ou por escrito, para o se
gUinle endereço: Avrnld:t
Mauro R:1.t1los S/N" anrxo
à Soco Carnavale.�ca "Ora
nadeiros da Ilh:\"

nou o lar contuvat. a ête nã,
rnms retornando, tomando
destino incerto e tenorn« �

4, - Que o mesmo não dev
quaisquer expliraçfto à ro

mília, nfin se preor-npande
mesmo em prover a ·stlb.�ls
tênrla ela rC(jl1rrente e de

sua filha mcnot', obl'igan
do-as a promoverem uma

acão de alimrnto, da Qual
Vieram a desi.�tlr, por se

havercm empregado, 5. _

....

Çlue o aband'lnfl do lar, vo
juntário e continuando, por
mais de dois anoc;, mflclen
t.pmente caracterizado na

época, digo, na espéCie, cons
tltui motivo para i. Ação
de Desquite, na forma do

art, 317, n. IV do Côdi�o
Civil, pelo nue o consideran

do Que o réu se encontra

em lugar incerto e ignora

do, pede-se seja ritado por

edital, na forma do art ..

177, inciso I do Código Civil,
pura a audlênr.ia de conci

llação a que se refere a Le�

268, de 10-12 -1949, fi
cando desde já citado, ca

so não compareça, ou, em

comparecendo, não tome

curso amigavel o desuiQt,
digo. o de�Quile, para tOnos
.'s ulteriores têt'mos (' atos

de causa, até final senten

ça pena de revelia, contado

o prazo da contestação da

data da referida allrtiêncla,
6. _ RI'QuC'r l11:l.is Que, de

creladn e homoJo�:Hlo odes

quite, seja o réu ('.ondena-

- A; citem-se os cónitto""_�
para a audtênr-ta rle ccncí.

uecão, sendo Que o réu por
edital. valendo dita cita"ão
nara a contestacão, nm..
6- fi 1 062 (fl.�.�) AR1!:AS
HORN. Jniz ri" Direito da
Vara de Frpní1irt r f::l\re�.
sões·. cia Comarca de Floria
nópo1is.

E nara que chegue ao co

nht>cimpnto dos intet'e�sa
dos e nine;uém n"J�.�a a1('''"''r

ip"norancia, mandou expedir
o pres!!nte edital. na forma
da Lei. Dado e passad� nes

ta cidade de FlorianópOlis
Comarca de igual n'lme.•

Canit"l1 do Est;do d" Santa
Catarina. aos dE'� d;"� cio
I11�S de a!1,"ô�to do ano de
mil n017er:ento� e �essE'nta
p dois (lO 8 1962) Eu ..

IlegíVE'l Escrivão, o confe
ri subscrevi e a�sino
OSWALDO ARÊAS HORN

Juiz rle Direito da Vara de
Família e Sucessi'ies da Co
marca de FlorianólJolis

23-8-62

GUARDA URBANA DE
SANTA CATARltlA

EDITAL N.o 4 :_ 62 - J Rf'..itf;'U('ia: !fua J':ulrer
Rnm:. fi:1 - r"''''lon,· 2':11'

J:e.� da nos�:t ('Itll,ltt'l r t':.

ch.nndo dcfiniliv:tm"IlIf' ps

eontra.�lés grlt.1nt('s (' off'1'
sivo.<; C]t1C ('xi.�telll ,n:l .sol'il'

darl(' bt'a-i1I'irn.
No"�a atuarão �cr{t :ldmi

nistrativamente \,oltad:\ p'\

A Partir, do mês de setembro o conheCido pin ���:Se i:��:��S:��itft�:��nc!�3
SemplC esteve, E�·tâ e ".'

to� �UMBLlCK 7storó exponço 80 telas na futur� risto. e. p:l!!ticame:-te. atll-

tallt :lO [ ...lt; 110 humLldc.s �i��lO da Drogarto Cctarinensé o RUA Felipe Sch_ ant('� em todos 0<: �('t()�ns

c oJlrimido... sensi"ei� 3.0 de "f'n"'arl"ar

____ . ._,, --:=-�------------�d:::'�R:::':.::VO�Uf'fiO Rr:l.�ilf';r,(.

EDITal

Para conhecimento das autoridades e do público em

veral damos a seguir a escalação geral dos serviços da
Corporação:
1°.) DIRETORIA DO PESSOAL

Rua Pedro Lobo, 40 - Joinvllle
- Diretor: AUREO SIMõES
- Sub Diretor: ANTONIO CARLOS NASCIMENTO
- Secretária: MODESTO MARCANTE

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

3.°) ln DIVIS_�O DE JOINVILLE
Rua Paraná, 338 - séde -

Destacamentos em Jaraguá do Sul. São Francisco do
SuL

ExpOSição De Pinturas lumbNck
FREDERICO KúERTEN

4.°) 2n. DIVISA0 DE ITAJAf
Dt::stacamf!ntos em Camboriú, Rio do Sul, Gaspar

5°.1 3n, DIVISA0 DE FLORIANóPOLIS
D€!ltacamento no Estreito.

6.0} 4n. DIVISA0 DO SUL (em abertura)
URUSSANGA - TUBARAO E LAGUNA.
Outrossim informamos que deve ser observado que

qualquer documento de J'ef:pom:abilidade da G.ua.J;da de

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

JOINVILLE (SC) lO de agôsto de 1962

ANTONIO CARLOS NASCIMENTO

Sub-Diretor

A Doutora Thel'eza Gri·

só.ia '{.lng-, Juiz de Direito
da COli1arca de São Jo:,é,
Estado de S:ln�a C:>.tarlna,
na forma da lei, etc. Faz

.saber a todo� quantos êste

edital virem ou dêle conb_e
cimento tiverem, que por
parte de José Pedro Souza,

por i::te.med!o de seu assis

�ente, Dr_ Jo;,o Paulo Ferrei
ra me 10i diriyida a petição
do teur �eg:ujntc: PETIÇAO
_ Exmo, Sr. Dr, Juiz de Di

rcito d:1. Comarça de st!O
Jo'>é. JULIETA MARIA DA

SILVA, brasileira, viúva,

doa,psticu, re"idente e dom i

ciliada em estrada da Fa

zend:t, Picada do Sul, Pfi·
melro di.,t: ito de São José

])rd' ,�ru p"sistcnl,(' que e�ta
aS;'ina, que!' In[entar a pt'"
sente ação de usucapião em

quc cxpúe c afinal requer
a V. E"cia, com o devido

re,�peilo o Que segue: a) -

quC' há mai<; de vinte anos,
detem a posse mansa e pa
cifica, fem Interrupção, con
testação ou oposL,ão de ter

eciros, de um lf'l'renO sito
pm Est:'ad:>. da Fa7.E'nda, pri
meiro dht: ito de São José
no local denominado Pica

das do Sul, rnm a área de

editais os inter<'!ssados in

certos, tudo de conformlda.
de com os art3. 454 a 456 do
CPC.; devendo afinal reco

nhecido o domínio sêbre o

imõvel referido, cuja scn

tença lhe servirá de títu'o
hábil para a inscrição do

RE'gistro de Imóveis Dardo
a presente o valor CrS ..

2.100,00 e protestando por
todos gêl:..::ros de provas ad
missiveis em direito, bem co

mo o depoimento pes�oal de
quem a conte�tar. São José,
17 de julhO de t.962. (ass)
P. P. João Paulo Ferreira,
A�sist. Judiciário_ TESTE

MUNHAS. i I - Max Habllt
zel. 2) - José Naz:jlari. 31
- José Pessoa Maciel. 4) _

Ziro Jo�é do� Santos.
Mall('el F.stanislau da Silva.

DESPACHO. R. h. A. R. _

De�i�n(l o dia 7 de agõsto
p. v. às 10 horas, para a jus
tificação p·évia. I. Julho

20/62. T G. T:m!1," Juiz de

Direito, SENTENÇA: Vis

tos, etc. Julgo por sentença f
a justificação processual
nêstes autos de ação de usu

capião_ procedida a requeri
menta da Julieta Maria da

Silva, para que produza
seus efeitos legais. Façam-

certos. Essas puplicações
deverãJ ser feitas no prazo
de IS dias, contados de sua

afixação na �éde do J,uizo
sob pena de nulidade (art.
171::, na III do C, P. Civil),
conforme já dizia, aliás, o

autor do ante-projeto do
'::itado codigo (Pedro Batis
ta Martins, "Comentários"
ed, de 1.941. voL II, pág .

202, na 127) e ensinou
Carv. Santos a pag. 442, vai
II, ed. 1940, no Cód. de Proc,
Civil Int. Nesse sentido,
também, deeidiu o Eg, Trib
de J. do Dist. Federal: "E'

indl�pensável, sob pena d,:,
nuljdad", decrpteda 'atê ex,
cricio a publicação da cita
ção por edital 110 praz:) de
J5 dias, (cf. Rev. dos Trib.
142-268). T R. I. Custas a

final. Data reLro. (Ass) T.

G. Tang. Juiz de D.ireito. E

para que cheg:ue ac conhr
cimento de tc,d:)s, mandei

passar o presente edila!.
Dado e das�ado nest:l cicia

de de São José, ao:; doze
dias do mês de agõ�t� OI'

mil <lovecenlos e sc�<:cnla

e dois. Eu. (Arnaido M (1('
Souza), Escr!'1fio a fi� drl'i
10graf3.r e �ubs.e!·('vo.

Tllrrc:m Gt'I�ólia Tanro:,
Juiz- de Direito

AG�ADmMENTo E ,MISSA
As f1'Jmília� de João Geraldo do Rosa e Niv8l_

do Machado profundofY\o{'nte consternadas com o

d('sopo"ecimento inesperodo de sua inesqueciVl:'J
Mda de $uza Raso (Sinhazinha) vêm publcnmente
manifestar o S-("u nql'odC'cimento' 00 ilustre fncult:l._
tivo dr Humhe-rb K, P",dcrneiras 00 ilustre Com(Jn_
dantf' do Polícia do Estado às bondosos Irmãs de
Caridade (' à.<; enfet'meiros -do Hospital de COI'ido_
de, pelo 'interê<;�e, demonstrado bem como a tôdos
as pessoos nue os conf.ortaram· no doloroso tl'onse,
-enviol"d,.,_ Dêsome,<; e que ocmponharom o fêretl"D.

Outro':>sim, aprovritamos o ensejo para convi_
dar a 'todns nora o missa de sé1 imo di.. que farão
celebrar à� 7 h,,�,.,s, na Iq'"l'io São Francisco no dia

vinte e quatro (24) ,do cOrrente (sexto feira)
• 23_8_62

27 P. fi::!

CASA ALUGA-SE
URGENTE

DAS !l AS 13 HORAS

AV. RlO BRANCO, 72

Necessitamos de uma casa bastante amplo, lo_
calizado em zona central destinado à in<;tatoçõn dos
servicos ria COOt'ERATIVA DOS RODOVIÁRIOS
LIMITADA.

TELEFONAR PARA 2441

NOTA
.

Inscricão Para Ingresso Na Academia
. .

MILITAR DE AGULHAS NEGRAS

Partido De Representação Popular
DlRETO'RIO REGIOOfAL

Convenção Regional Extraordinária

CONVOCACAO

2S -8

PARA DEPUTADO FEDE�U

JOAQUIM RAMOS

O Coronel Comandante da Guornicã:l Militar
de' Florianópolis informo que estão abertos as ins_
criçõE'S para 1'Jnuelo escola.

CONDIÇOES DE MATRICULA
1) - P-'lssuir o Curso Científico completo
equivalente.

2) - ldod, .... Mínimo - 17 anos

Idade Móximo - 22 anos

quatro mil metros Quadra- �e as devirlas citações: 1 -

dos I 4 OÔO m2 e CO'll as se- Por mandado: a) _ A(]ue

!!,'uint('s ('onfrontaGõcs: fren Je em cujo nome estela

te, a IC.!itl' com o caminhe transrrito o imóvel (Códi
d'"!s Pi('ad:ts do Sul. on{l0 !la de Processo, art, 455 �

01('([0 !l5 metros: rundos :J� 20). -Na falta dessa trans-
•

Oe,�te, medindo 105 mclroo:i ('rirão juste se, impreteri
r.om fluem de dil·l'lt.o fêr: J velmrnte, certidão compro
norte com terras da Fazen J bat,ória de au�ência de trans
da e Sul com-António Ama-' crição (Arouivo Jud., vai
1'0, medindo ambas 40 mE' 80, pago 46, voI. 78, pago

tros: bl - que no terreno 99): b) - A Fazenda Muni
:om apreço a suplicante cons cipal na pe�oa do SI'. Pre

truiu U'T13. casa de est.uqup feito; c) - Aos confrontan

onde re�ide com seus eiuco tes certos e suas mulheres,

O Pl'eslrlente do Diretôrio Ref!ional do Partido de
Representac:lo Popular, Sec<;ão de Santa Catarina, con

IIn":I., llfl. forma dos Estatutos, uma Conveneão Reg;ional
Extraorrlinâl'ia, a renllzar-se nesta; Capital, no dia 27
rio corrente, as 8 horas, na séde partidária. à rua Conse
lheiro Mafra, nO 33, l0 andar, com a seguinte ordem do
dia:

I - Proclamação dos candidatos do Partido a€l

Senado;
II ...:..... Deliberação sêbre questões que forem propos

tas pelo Diretório Regional e referentes

pleito de 7 de outubro próximo.
FlorlanQpOlls, 20 de agôsto de 1962.

trico Müller
Presidente

SANTA CATARJNA
Os inte"f!ssodos devprõo cnmnarecer à 3.a Sec_

çõo do 14.0 BC, dos 8.00 às 10,30 horas

José Indi" Machado
Cop 5/3

PRECIE;lA DE SEU

filho�: r) -'quc o ierreno
dito llão pertenc-'!u nem per
tence a menores, ausentf'�

ou interditos. Em virtude
do acima exposto quer a

suplicante rel2'ularizar a SU'l

j)o,,�e, i�to" pOt· a detê-la
com "animus domin!". df'
conformidade com a Lei

Federal nO 2.437 de 7 de

março de 1.955. Que rnodifi

COIl o arL 5:)0 do C, Civil. E

para o oito fim requer a de
shmaciin de dia, h0ra e lo'
cal. pal':1 COln as testemu

nhas abaixo anoladas que

comparecerão independente
de lnU'llf1ção, para o justi-

�e ca�ados forem: d) � Ao

Represiontante do M. P .. 2
- Por Precatôria ao MM,

Juiz de Direito da 4a. Va

ra Civel da Comarca de Fio

rianópolis: a) � Ao Serviço
do Domínio da União, na

pessoa <"le seu M .. 0. Procu

rador F�scal da Fazehda Na

cional. conforme dec_ lei
na 710, de 15 de setembro

de 1.938, art_ 12, não revo

gados pelo Código, de Pro·

cesso. Nâo existe revo�ação
nem implícita, nem expres
sa (A. J. Vols. e pags, cita

das) 3 - PO!' edital, com

prazo de 30 dias, ['fixado na

sr·õe eh JUt7fl (' pllblir-adn

PRESTIGIO NO

Instituto Brasileiro Do Café
Resolução No. 236

A Diretoria' Executivo do InstItuto Brasileiro
do Café, tendo E;m vista o InstruçãO n.O 229 do Con
selho do Superintendência da Moeda e do Crédito.

GENARIO

NACIONAL

RESOLVE0

Festa Do Purissimo Coracão de Maria P. S. D.O valor em cruzeiro� o ser DOQO flf>lns cambi_
ais de exportncão dI" r'('f";, n ('u(' -:0=> r:::fl'r ....m as Re·
SOluções n,s 231 e 232 deste Instituto, nç", poderá
Ser infe"ior 00 (lUP resultar do conversãQ do valor
� 11l0eda estrangeiro à taxa Que vigorar paro as

de Cambio do Banc{) dn Brasil. aDós deduzida o quo_
ta de cOntribuiç6o de USS 23.00 por soca

RESTAURANTE ESTRUA

Praça 15 -de Novembro, 14
('-lO 'cI,�, ('rJl1!'r"n!�\lll('s r un,a \1,,;<; 110 Diario ria ,Tlldi

ST1S \)'1111]("1'" I' ("\.�,1.do� ('a (' I."'-;s vi'�t's 1�0 J(lI'nal"O
Rifl dr Janeiro, 15 de agosto de 196'2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CUI'lIl Preparalório Continenle
DATILOGRAFIA
ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
PRE_GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O A��
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES
"E DATILOGRAFIA

- Bos®do nos mais modernos p;ocessos peda..
'

gógicos. _

_ Equipado com mãquinos nOVai
- Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Faço suo inscrição a Rua Dr. Fulvio Aducci en,

tiga 24 de Maio, 748 _ 1° andor
ESTREITO

•

FLORIANóPOLIS

INGUS 7'
• APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM ',2 MESES

ALEMÁ\) 12
ITALIANO 12

VAZIGI
Matriculas abertas na Secretaria e

também para ,

CURSOS DE CONVERSAÇÃO I;>RÁTICA
Trajano, .n. 14

{Altos da Farmácia Central)

Dl. SAMUEl:. FONSECA
CIRURGIÃO_DENTISTA

Preparo de cavidades pela alta velocidade.
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Radiologia Dentária
CIRURGIA E PRO'TESE BUCO.FACIAL
Ccnsultór!o: Rua Jerônimo Coelho 16 -

lo onda r - Fone 2225
Exclusivamente com horas marcados

Venoe uma casa com 3 lotes de terrenos por ,_

penas Cr$ 1.500.000,00.

Umo casa de praia por CrS 150 000,00 toda de
tijolos.

.

Várias lotes de terrenos no inicio de Berreiros
desde Cr$ 90.000,00 Com facilidade de pagamento.

Aproveite comprar o último apartamento do con

dilnino Luiz Gonzaga.

Grande Loteamento nos Coqueiros - Restam
poucas -

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

ATEN(ÃO
Mudanças to-ots- ou para outras c.dodes-

Serviços de mudanças.
.

r-tôo c? necessário o engrodamento dos móveis.
Jnf r-ocções à rua Frcnctsco Tolentino, no. 34

tone - �805

DR. no'vls DIAS OE :n<,!

CLlNICA ME'DlCA
Estomoga. Intestinos, figado e vias biliares.
Consultório: Ruo Felipe Schmidt n.O 38
Residência:

'

R�a S. Jorge, 32 - Fone 2721
Diàriomente das 15 às 18 horas
Atende das 8 às 10 30 horas no Hospital de Caridade

Participação
João JOse Ramos Schaeffer e Sra.

o ESTADO - O maIs antigo Diário 11. Ranta Catarina

Participam aos parentes e pessoas de SUÇlS re

lações o nascimento de seu filha MA'RClO, OCOrrI_
do no' Maternidade Dr. Carlos Corrêa. dia I B ao

corrente.

��.rumem s "';r..v�
(ONlICCOIIl·II01ll<Q!lGI;,t

IX t�JVf

bJ"fr�t,........ ·iI

. CASA VENDE-SE
. NEGO'CIO.. DE OCASIÃO PARA DEPUTADO

Por motive de transferência vendecse uma ca-

sa noT�����lt�e� rf��eT��I�;.Barreto, 75

ESTADUAL
26-8-62

RA'DIO PATRut;'6: �OCO�RO ..

POilCIAL Of URG�NOA m 1911

Prepare-se para o Fulli�o
Aquirindo lotes de terias, pequenos chácaras e áreas
poro indústrias em

8,ARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, onJe está situodo o Grupo
Escolar local.

Os Interessados poderão dirigir_se duerorneot
00 ESCRlTÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Julio MaUna
Ruo Felipe Schmidt, 14 'I- Sobrado - Fone -

2347 - Flortcnópolts. .

SERViÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS
ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO

DE SERViÇOS
RUA CONSELHEIRO MAFRA _ 160

FLORIANO'POll5 -
__ SANTA CATARINA

(UNIU SANTA CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustio - Complexos - Atoq�es - Manias

Problemático Afetivo e sexual.
Tratomen�u pelo Eletrochoque com anestesia

Insulinoterapia - Cardiozoloropio - C;0noterap!a
Psicoterapia.

Direçõo dos PSiquiótras -

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR: JOSÉ TAVARES IRACEMA

DR, IVAN BASTOS DE ANDRADE
HÚRÁRlO _ 9 às i2 hs. Dr. Percy

15 às 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

Endereço: Avenida Mauro Ramos 288
(Praça Etelvina Luz) - Fane 31 - 53

ADIJOGADOS
ADVOGADOS:

DR. HELIO PEIXOTO.
DR, MOACYR PEREI RÃ.
PREViDENCIA SOCIAL: - R�cursos à Juntos de Jul
gomento e Revisão. J\pa�entadorias. Beneficios etc

QUESTOES TRABALHISTAS
.

Cl'VEL e CRIMINAL
Ruo Felipe Schmidt no. 37 - 20. Andor - Sala 4

NEREU (ELES'I E
, GH!lONI
Dedicação
Mocid:'rl
Capacidade,
Se7\;i�o d'J )�"II\

ruo l.rnoJ\do mocho<'-'), 6

l0 ....ndor- fone 24·13

�ERr-f.!C:ÃO- RAPIDÊZ

Dr. Acáúl
Gariba!�i S,
T�i"rll

ADVOGADO

zacntónc espectalízadc
em Questões trabalhístas.
Administração de bens

Imóveis. Defesas fiscais
Rua Felipe Schmidt, 14

_l0 andar _ j'ones: 2511
- "216

Henrique Arruda

Ritmos

Para Deputado
-

Esladual

P. S. D,

F:orii\l1ój):Jlif', 24/3/62

JANTANDO

Miss Yásigy Vai Ser Escolhida Dia 1.0 de Seiembro
Otacílío Amaral Deu "Show"

Ilustra m'''sa Coluna, 'a

menina.moça Wânia Gr.l·

ehe-, fino ornamento da So

eledaée eatartnense (Bru-.•

que), filha do unsal Arno

Gracher. êle, Presidente do

Lions Clube daquel:>. Cíua-

de.

DESMAIOU

_ Norma Noan, Ml�3
universo 62, desmaiou nus

oamar.ns da V Feira Na

c'onal da Industria 'rexa..
em São Paulo. Foi :;n�O'"
rida no Pronto êocorro 1)0�

três médicos. Excesso de

desfiles foram as cacsas.

"SHOW"

_ O cuarteto "The MOr

man MeI6daires", hoje, �10

Mus�cal Bar. vai cantar

para os univers'tárlos. De

pois teremos um show i,;O:.:l.

Otaeilio Amaral, no .vto't....'.

M1SS RADAR

Wânia Morõtz. M'ss R�

dar de aonta uatanne. o-rá
acontecendo com uma mag

- Os alunos de rnstt'u.v

estão animadíssimOS para a. - A convite de d. Edlth

festa "do dia primeiro p-o, Gama R::.mos e da sermo. a

x.mo quando será eta-e
-

Indiana Lacerda, vamos � o

M:�s Yásigy - a ésco:ndJ. labo-r na Campanha ·'0

terá cerne prêm!c uma 11,1 Natal da Criança PO!UC,
gem a. PÔrto Alegre, co-u pr""nov do peia Leglân B"a

direito a uma acompa'1nJ:1' süetra de Assistência.
'tc.tarnos a colaboração lfJS

p. ezados leitores envíande

para esta co.une. br.nq l�

dos usados e outras C01Stl.S

poderão satisfazer a rete j.

da Campanha.

níf.ca reportagem no "Muu

do nustraec", multo .... ,Ig,·
nal. re.ta petn repc-cer ;:"f
t.. o .1'I1atulivicius, na Lagoa
da conce cão.

"NIVER"

o conrraôe Carlos R�

nat» ela Ultima Hora:.lo

RT rccebera hoje, mui-os

CU1�lpl'�mf!ntos peo seu ",11

.10'1'" t.aco mais ii", 15 nu

raso com um "C .....Q.'·· v ,;

naugurar "Luzes d:\ c'

dado", R9.dio GU'lI'

unta.

MISS YA'SIGY

BAILE

_ A. ,S. ·D. "Carlos oo.

me," de Blumenau, em p'!"�

paret'vos para o ea'tc .ras

Debutantes que acontece

râ no dia' 13 de outu-iro

p(óxlmo.

BRiNDE

_ A Senhora Rlsol,:!·,t;e

Be im Amante, recebeu . �1.

brinde da Casa Porto, ,:lei')
seu magnifico bordado q.ie

tez no vestido da debutan

te Carmem Lúcia Cruz LI

_ O casal comancau;e
Marce o (Lourdes) Banncl
ra Maia, [antnnd« no Q'l!!

rêucia, na terça fé1Ia ,oca·
são em que a luz se foi D.

Lourdes achou ot.ginal, o

Jantar a ve.a.
...

"FORÇAS OCULTAS"

__ Este matutino n'io

sa.r.; '," .. t:J ,

d-e um caminhão ter ido

ao encontro de um

bem aqui perto da Iteàação
Dizem que O mcconara �,_

nha bebido "fôrças ocultas".

CAMPANHA

JANTAR DANÇANTE

_ Fomos lnformado�
a Associação de Medíctua

Santa Catarina, prmcve. a

um jantar 'dançante no Que
rêncta Palace Hotel, pr-i u

mo dia oito.

CHA'

_ A Senhora Dr. ela'l.'lo

ma. Na ocasião do B. (Ceana) de vícenzt. recep

"12" uma senhora conne. clonou senhoras do "gra'1d
ced�ra de bordados a d.'.;,· mond" social da storteceri,
tacou. O brinde foi entregue :

com um elegante l

pera mesma debutante. Musical. Aconteceu um

* • "show" com oeacntc A-na,

ral no violão.
VISITA

_ Nos vtsttcu ontem. o

sr. oustav Salik, represe-i
tente da Pan Amer-c an

wond Nrways, que este
Vil nesta Capital. trata:ldO
de assuntos ligados
CIA.

"N1VER"

_ Solange Suplecí, o-ore

"ser" da jovem guard� no,

rianopolltana festejou "'Til

ver", quarta feira..
...

MUSICAL BAR
,'ARA UM BOM PASSA TEMN CClM SUA FAMIL1A - REUNIOE8 SOCIAI�

DAJi�ANTES COQUlTE1S - FESTAS DE ANIVERSARIOS - eRA

DANÇAlSTES _ ETC.

ANDAR TERREO DO ROYAL HOTEL - Te!. 2515. !Portaria)

-

CIN�MÁ� ·�gariazes �o �ia
�I!•• ;)AO J(lSE' -8111805--

Centk)

ás 3 e 8 hs.

Vittorio de Sica
_

S:Jphia Loren em:

A BELA MOLEIRA
C:nemaScope . EastmanColOT

_ Censura até 18 anos.

Centro
ás 5 e 8 hs.

Roberto Canedo
Ana Lulza Pelufo

- em

DIANA A CAÇADORA
_ Mexlscope -

- Censura até 14 anos -

r .... luln
CENTR0

as 8 horas.

Ray Danton
Karen Steele

...

Fone; 383" CiDe GL031A
Estreito

as 8· horas.
{\ M·gue.' Aceves Mejia

Libertad Lamarque em:

Fone 6252

For.e: 343:;

JI'ONE 3435

SAIBAS QUE TE QUERO

_ Censura atê 14 anos -

EstreIto Fone 8295

ORo MARIO GENTIl COSTA
M(DICO

'OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALlZAÇÃ() >IA CIJNICA PROF
JOSE K�S DO RIO DE JANEIRO

.

OPERA NOS DOIS HOSPITàlS DE- FLORIANOPOLlS

:.� Pel�O�:nR�� ��r�°rr%Sr�;;o�Sindu��: l�o�s l.s������ VENDE-SE. ���RgI�� �����'ç��
�J,:

. � Telefone: . 29�9 , '. ' 'i,�:�!nl rppio �or�9��'SEMP" ('m b,çlrO estado, t�otar " PU�Ll.CAS: BElX_?U;O NO·

.��'QN$y_�T.9I)tq_�.��$l:Jen. �.!.!�Ira 1� - C�nl. 203. �����-1i���p..s�tI�\,_I_?;tJ��,,�r &b��Sq��.�?· >!;!'-', ��·&b���b.3i��.E�.

ás 8'1.. hs.
Libcrtad Lamarque
M!guel Aceves Mejla em:

SAIBAS QUE TE QUERO

Censura atê 14 anos

Gine R.\JA íS, José)

o HEI DOS FI�CINOltAS

às 8 horas .

Alon Ladd

Carolyn Jones em:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Depa.rlamenlo Ç�nt�al de Compras
tdltal �c Concorrencla PUblica uúrnem 22-06-61

deOc:,��:�a7��tg 6��tr:� ��l.hea'I:=a��V��::e�de:he. 2� 06 61, (A,qU1Sição de

corj'
8 _ Abertos os envelo-

conformi�ade com o art. a) Design�ção do ��me tmas.e "Brlse-Sol.eH", para' pes, cada um .dos ínteres-

11, Item 11, do Regulamen- e endereço da firma pro-
o Palacio .dO Governo, � sacos tem o direito de a.

to aprovado pelo Decreto ponmte;
3 - E". envelope bepara� por a sua rúbrica nas rc-

SF-25--08-61/382 torna b) E'speclficação' a 1 a,J. c�n�er"... u os dizeres lhas de propostas dos de-

público que fará reenear, detalhada passivei . �� � do morse anterior, além de n.ars concorrente..
no dia 17 de setembro de síve marca, do 'ma:;I�1 �cr.lno r:o�UMENTOS, en. ,9 - As ,propostas Imo-

1062, na sua séde, à Praça que se propõem fornecer; calactel.es �_em destacado; dela 001, a. venda na Im-

Lauro Mu.llür', na 2, (fone cJ TJi"êço unitário e glo
encerrar-se ao os documpn, prensa ÜfiCIaI do Estado)

3410) CONCORRJ!:NCIA PU· bal com a explicação de
tos

. comprobatóri�s de
t
deverão obedecer às con,

SLICA nas condíçõ ...s teguín que estão ou não Incluídas J.clentldad�: idoneidade: cnçoes estabelecidas neste

tes: as despesas de bnpôsto
a) celtldao de Reglstr, Edital, nas instruções cons-

taxas, fretes, carretos, se.� ��, JUnia. Comercial 01 rentes do verso das mer.
I - OBJETO DA CONCOR guros etc'

árto Oficial que tenho mas bem como às exígên-
RtNCIA d) 'condições e prazo de ��:!��:�oã�. documento d ?�as do Decreto n.o SF -

entrega do matéria], no 10- b
c
,.' 2:>-Ol:l-61�382,. d_e 1961, e

cal indicado: PALACIQ DO e) . �testado de ídcnejda demais ôísposíções Esta-

GOV.tRNO, EM FLORIANO � passado por Banco 01 i duais e. .Federals, sôbre
I - Cortina, de veludo POLIS, onde será procedi. ua� firmas, de comprova .. ccncorrêncías.

�� o exame de. recebímen. dac/������(jeeqUI���r�� �
1 =! p-;;aJ,�!=���o JuI.

'�\ declaração de eonhn-, �!� Fazendas �stadual, FC.s gadcra, posteriormente, se

cimento e. submissã� às
aI c Muníclpaf ,

I
ra declarado vencedor o

normas deste Edital e da
d) prccuraçao, se for

O,'
proponente que oferecer:

Leglslação referente a Con
caso, passada a pessôa 're a, Menor preço, consl-

"u_ rencía.
• �resentante cio propcnentr . derando-se descontos bo

NOTA: serêo recusados
a abertura das proposta nmcecões Impostos, despe.

os materiais com dtmen.
4 - Os docuI?entos ai sas e outr,as vantagens;

sões e outras caracterfstt- �a (ou parte deles) pOdc.l b) melhores condições
-c�s �quém das especrrtca, �:�lsSt:� ��bsf�I;�I:O� pel�r.l� de entrega;

. �

çoes. o que ocasionará exí-
o De �... c) melhores condições de

gêneía de substituição Ir
partamento Central de·1 � pagamento.

tirada urgente, chame'men� �O�PltS 1
do Estado de sarU 2 - Em igualdade de

to
I
"da

1 se�undo colocado ft5 � � np:�postas deve;'ão ���:i�õe: :i��ad���:e�:�;::;e��n�:IO �a��::ên�:uç�� ser apresentadas eh, duas da no· Estado,

futura suspensão do regis· ��:�o���tes aemrút���: d:: Ig�a�a!: �:spor�peo:::;,l�:a.tro de. fornecedor, etc, páginas, seladas na forma2 - Na parte externa do do ítem 1, dê:;te Titulo.
envelope contenedor da pro 6 _ Os envelopes, conten
posta deverão constar os do propostas ou documen

:;::��I�s ::���AC�COR tos, deverão ser entregues
no Departamento Central
de Compras, à Praça Lauro
Muller, na 2 (fone 3410), a.�
té às 14 horas do dia 17 de'
setembro de 1962, mediante
reelbo, em Que se menelr'n':;
rá data e hora do recebi
mento, assinado por fun
cionário do D. C. C.
7 - As propostas serão i

abertas"às quinze horas, dd"
mesmo dia 17-962, por fUr\"l,
clonárlos designados pelo"'
Presidente do D. C. C, e. n�

f

presença dos proponentel;)
ou seu representatp.s legaitt

EDuelelO
A sociedade está sendo nas crianças - eis o de que digo da parâbula do Divino a educação do meu filho?"

convulsionada por causa da necessitam os lares, urganl- Mestre: pediu a parte da _ perguntou certa mãe de

f�lta de educação dos indi sacos para melhoria da es- fazenda que lhe pertencja, família a um velho e cons

viducs que a compõem. Fal pécie e capazes de proporcio em bens materiais, e o Pai ctenctoso sacerdote, Por
ta de educação cívica e fal nar homens de bem ao mun lhe concedeu. Tudo dlsslpou sua vez, perguntou-lhe o sa
ta de educação moral. do, ainda entregue à sanha numa terra que se acha cerdcte : _ '"Quantos anos
A educação ctvtce só dos maus, muito longe do Reino de tem o vossa filho?" _ Dois,

consegue à força de muita Deus. e começou a padecer respondeu aquela senhora.
disciplina. A educação mo- Disciplina processada com necessidade, no dizer do E· _ Pois bem, redarguiu o pa
ral depende substanclal- amor, que faz por vêees a- vangelho. dre, se ainda não começaste
mente da formação rengtc brolhar o sorriso à face dos Quer agora voltar à casa a sua educação, já perdeste
sa do homem. pais, na brandura com que paterna - e é preciso que 2 anos".
Ora, o que se está vendo, ela se processa; que mais se lhe satisfaça essa bené- •

EDUCAR deve ser a pa-
nesta época de transição frequentemente, porém, a , fica tendênCia, disclpllnan; lavra de ordem de todos o'..
violenta de um estâglo so- carreta-lhes torrentes de do-o desde o berço, ecucan- povos.
crat esotsuco para outro, lágrimas, quando a inferlo do o desde os verdes anos.
de organização altruística, rldade dos pequenos consan - "Quando devo começar ARNALDO S. THIAGO
é a indisciplina quase total guineos obriga os aos rígc- -----:---- _

�:ê�:�:s qeu:s�sC�::l��aed: �:�d!�i�l����:çi�ede ���- Carlos Hoepcke S. A.
��!g�������õe��e �:�!�:� ::s�a�ad�:��is��ei:'mZO:� 'COME'RCIO E INDU'STRIA
�;:r�i�:� �r���lo� 7��e��zes ;::;:0 1:�:Cei����enoe�:�:�� Assembléia Garal Ordinária
Nestas condições, o retôr da Guanabara, quando não

no do homem ao Reino de atentam contra a saúde dos

AQUISIÇAO

italiano, com todos os per
tences, Unidade - Cortina,
Quantidade - 10.
I! - "Brtse Solell", com

todos os 'Pertences, Unidade
- "Brlse-Soleil", _I Quantl
dade - 8. CQNVOCAÇÃO

.

Pelo presente edital são convidados Os senhores
aCIonistas de "Carlos Hoepeke SA. Comércio e 1(1
d�s.trio", o se, reunirem em o.ssembléio geral ardi:
nona, Que sere r-ealizada no dio 29 de setembro tis
16 horas, no sede social à ruo Conselheiro Ma'�l"a
r: 30, nesta Capital pa-ro deliberarem sóbre a se,
gumte

Deus, queira Deus não se

tenha de processar em têr
mos de surpreendente ce

tástrofe social! ..

pequenos, contidos em seus

desregramentos por essa

maneira rigorosa de discipli
nar.

Seja como for .digam o

que disserem os que sêmen

te sabem condenar tais pro
cessas de adaptação do ho�
me� aos bO.ns costumes, ��1
que e certo e que das faml 4

lias o�de houve �sse rigor!
dlsclplmar, todaVia

revestl�'do pelo amor, pela dedica-.

caçã� dos pais para com os "

seus filhos, sempre sairam 'J
homens e mulheres hones

'i'�s'5::�rig;:::��ab�I��:���:f
fautores, portanto, da ar·'
dem social e doméstica; ao

passo que dos L"3.res onde

re'na a indisciplina e a

falta de respeito, em oue. o�

mho� não sabem pedir a;
bençao dos paiS, chamand( .

Os de "'vocés", de Igual pa
ra igual, mas sabem ape.

nas pedir' lhes dinheiro pa ,

ra o cinema, quando não·
para coisas piores, é de es

pera r (lue saiam homens dis

Isimulados e hipócritas, Vi
lãos impenitentes, aos quais
a .,socie�de deye 013·, 2;US 1majes e a suas convulsocs.

Sobretudo o que mais fa

lece nêste caóti<;o estado

I'em.que se encontra a socie.

dade, organizada à feição
das doutrinas materialistas,
é o senso da responsabili
dade, que apenas inclina

se para as coisas exteriores,
deixando a consciência ao

léo de tôdas as fraquezas,
irreverências e malignida
des que inçam o éoração hu

mano, ainda pouco trabalha

do pelo Evangelho, mas

'j;i.to a_�eito! �I:�ida nw��-

! - A - Colocadas no lo
cal. Esclarecimentos sobre
tecidos, cõres, tamanhos,
feitio, material, acesscno,
com o sr. Nelson Luiz Tei
xeira, chefe do cerimonial
do Palácio do Govêrno,
II - ESTIF'ULAÇOES

O que se está proporcio
nando à Iuvenruce; como

religiosidade,. é uma Sélip
de simulacros e manlfesta
ções exteriores de culto, or
namentadas de musica, de
fórmulas rltualistlcas, que
realmente de nada valem
para a formação re�lglosa
de uma alma, Quanto à. dis
cipllna, é mantida mesmo

nos lares, pelo poder eco

nõmico, pois que o guan�e
das necessidades físicas sub
mete hlpócritamente muito
espirita Insumlblsso e em

revolta lante, aos patrões,
a<!s mestres e aos próprio�
pais!

ORDEM DO DIA
Os in tercssac!os deverão

apresentar os documentos
mencionados a seguir.

1. ......., Proposta, seladas
ambas as vias com Cr$ ..

12.00 de sêlo Est<t.dual e

mais a Taxa oe Educação
e Saúde de Cr$ 10,00, por

1.0 - Exame, discussão oe aprovação d'J ba_
lanço e dos cantas relativos a exercício de 1_7_1961
o 30-6-1962, pareCer do Conselho Fiscal e relo
tório da diretOria.

-

2.0 ;._ Ele:ção do Diretoria.
'

3 o - Eleição dos membros. efetivos do côn
selho fiscal e respectivos suplentes

-

4.0 - Outros assunt.Qs de in'terêsse da socie_
dade.

rá sorteado o vencedor;
4 - A Concorrânci;,. per

derá ser anulada, uma vez

que tenha sido preterida
formalidade expressamen·
te el<igida pelas referidas
Leis e a omissão importe
em pl'ejuízo aos concor

�entes, ao Estado ou à mo.
r:llldade da Concorência,

5 -- A Comissão Julga_
dora reserva'se o direito de
anular a Concorrêncja ea�

50 as propostas apresenta- 'O tempera! 'O mores!

das não corresponda,m aos
Num país em que plumiti

Interêsses do Estado, vos como Hélio Fernandes

Florianópolis, 9 de agõsto têm o direito de dizer dOI
de 1962. dirigentes do povo o que

(Hermes Justino Patrta. qulz dizer, p. ex., na sua co

nova ) _ Presidente. luna de domingo, 5 de agos

28-8--62 to, do .Diá.rlo de Notícias, ê
�-

_ um paIS ell'j <llle ,a falta «(j9
--------'-----____ educação é visivel, graças �

ausência daqueles dois fa·
tores. de formação do ho
mem como elemento de so

dedade.

AV!SO

. Em cump�'imento 00 dispOsto no art. 99, d�
:�����c��is;�u;·6;;tõ�eà2�is�s�;��mt;�s �:n�����
ocionistos, no sede social, à rua COnselheiro Mofr:J
30. nesta capital, os document·os OOnstontes dos le�
tras 0_ b e c, do mencinado artigo.

FI·or;onópolis 22 de ogôsto de 196;au
,

Acelon Dario de Sousa

COLUNA
CATÓLICA

Diretor_Presidente
25_8_62

A Liberdade E�lá Em Perigo· Caixa Telegráfica Beneficente
DE SANTA CUARINA
[dilal De Convocaéão

De -ordem do <;r Presidente do éonselho Dire
tOl convoco os senh0res membros do cônselhô u,
retor () associados, poro o Xssembléia Geral Ex! ra

-

ordinário, desta Associação, o realizar_se no dia 3Õ
de agosto do corrente ano, às 19,30 horas, de acôr_
do Com O t1rtigo 19 dos Estatutos poro trator dos
atos da odministr:oç'õo SOcial e p�ncher por el.?i_
ção os cinco vaga.s a ;e.;verif�ar� no Conselho Di
retoJ". por determmoçoqydo �ql;i1ifoto e mais cinco
suplentes Que serão convocodci�nos

-

impedimentos
dlJs respectivos ti,!ulores,

E D T A L
Curso De for�ação Sindical

. _

U Llrculo Operáno de I"IOrianopolis abre in"
cIlçao �ra. o Curso de Formoç-ão Sindical, Que te;'como obJetivo escl?recer, tremor, aperfeiçoar osatuaiS e tutur{ls dingentes sinuicais e o incremen
tar o idéio do fortalecimento Sindical

-

I �;�rr�u�7��r:rve;r�s�al��d��rso de Formação
2 - OCUf"SO tero o duração de 15 dias cúri-f eu i :

Jús ?iárias quC' meho .que melhor satisfaça�
aos Interess<idos da maIoria dos inSCritos.

3 ...:.... As inscriçães 'poderão ser feitas pessoolmen

�� �Óoh��:<l:e��aC4���I�t�p2e�á��0 a�o��o <fea�e��
Bittencourt n o 79.

4 - Todos os 'alunos receberão dúrante o Curso
um exemplar mi,miogrofodo do matéria expos
ta em aula

, _

-

5 - Os alunos receberõo no fim liIo Curso um
atestodo de fr.equêncio; se tiverem assistido 00
mínimo de aulas exigidos pejo regulamentO do
CursO.

I
6 -. O Curso em aprêço será inteiramente gra_
tUlto, inclusive inscrição, apostilas, certifIcado

7 �'QuOlquer informaçõo pelo Telefone 3357;
dos 11 às '4 horas.

CADA POVO TEM O GOVERNO
QUE MERECE

Não são as Crises políti_cas qu-e distineuem o

bom do mau exercíciO do democrácio, antes elas
são benéficas à educação democrático do povo _

o que reafment·e define êsse exercício é o confissã�
'de-incapacidade no soluCiOnar os pr-oblemos sem a_
peIo ao liberticídio de qualquer natureza. Bem sá
bio andou Quem disse, "cada povo tem (I govêrnÔ
Que me·ece". Votai em corruptos, escolhei dema_
9')90S eleg;:i oportunistas e vereis a sabedoria 'do
rifão.'

.

Manifesto de advertência do AD. Parlamentar.

Não há dúvida alguma, edu
cação é proceS8() de aaapta
ção do homem a um regime
de vida de relação, que cor

responda aos ideais supe

riores, revelados pelo emIs

sário de Deus, para que a

humanidade possa subtrair
se às leis do instinto, animal
Nêste sentido, ,tlal ifl.daQtlt,
ção tem de começar desde
os primeiros anos de exis
tência à superficle do plane
ta, para onde os espiritos
são atraldos ainda multo

pela necessidade de satis
fazer Instintos que lhes fi

caram da passagem pela
animalidade Irracional. Por

multo que Isto possa doer
ao orgulho de certos ho

mens embrutecidos pelo
materialismo, constitui, en·

tretanto, verdade Indlscu
tivel.

O;1scipllna rigorosa, ape·
nas suavizada, para cada
caso pessoal, por demons

trações personalíssimas de
maior graduação espiritual,
que é mui fá.cil observar

Tem-se muito em conta,
co"mo ponto de honra, pa
gar uma promissória na da

ta do vencimento; satisfa
zer conveniências sociais,
etc., etc. - o que ce.rtamen

te é um bem cuja prática
deve estar estreitamente

vinculada ao bem imensa

mente. maior, que é a ma

nutenção' de uma consciên-
cia tranquila e de tel mo

do sensivel que nos .obrigue
sómente a' prática de atos

de caridade, livrando-nos

de erros deploráveiS.
.

O homem dêste século, -

A LIBERDADE ESTA' EM PERIGO

DEMOCRACIA

Alava Schmidt Neto
Pr-esidente em Exercício

28_8.62
i

Uma sociedade qe renúnc�o à fé democrótica
retrocede àquilo Que era o mundo antes do advento
dessa mesma fé. E €sta é a crença de Que homem
desde o QJeira, pOde elevar indetinidamente seu
práp:-io nível de vida, tornando o' mundo mais justo
e melhor ,

Nenhuma froqueso coneênito condenou_-o o

se:-r: governado pelo tina rio.

A-Verdade
![Sem : Demagogía
Para�Deputado federalCOOPERE ENSINANDO A VOTAR

A LIBERDADE ESTA' EM PERIGO
24.8_62

de tanta insensibilidade mo

ral, é bem aquele filho próDR. A. SANTAELLA
g�l�gL:�N'I�Totu� �16�I�AAO EXTRAN_ -----------------Ura TeDis tlJJ�es

LIRA UNIS CLUBE

COMUNKAÇÃO ,',
PROGRAMA MES DE AGOSTO

DiA 23 _ Quinto Feira - Soirée atraçõo: Quarteto
��;��J�orte AmeriCano "The Mormon Melo_

\._J

DIA 25 - Sabado _ Soirée com um "shaw" apre_
sentodo por r:!za Soares - reservas de mesas

DIA 22�e ��:��o;:� ���:��o
DIA 13 de OutubPO Elizete Cardoso

iÃRIBO S.A. ·Indústriã e Comércio
Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÃO
São convidados 05 senhores Acionistas do lndus·

trio e Comércio de Madeiras Tangará S. A. a se reu_

nirem, em Assembléia Geral Extraordinário, o reali
zar_se às la horas do dia 31 do corrente mes de (I.

gôsto, em sua séde SOCial, nesta cidade de Tangoró,
Estado de Santo Catori�;J o fim de deliberarem sôbre
o seguinte ORDEM DO O'l.A,

o) - Elevação do aumento do capital social, de
acôrdo oom o proposta da Diretorai e Parece� do Coo

� e.lho Fiscal; '7
.'. b) � Alteraçõo do 01"ligo 50. dos Estatutos So_

Cf<::lls:

�-.4�.ó.lJt}"�s n�sunlo.� de int?l�ê�se.. da Socledod'!.
,*�.O'Il l�-A.,�gqsto fI!;) 96 ':__ .,

O'TlMO EMPREGO
Ordenado fixo E Comissões
Dispomos de Vagas Para
PROMOTORES DE VENDAS
OFERECEMOS:

Comunicamos aos nossos associados que, a partir
de 1° de setembro p. vindouro, estarão abertas as ins ...

crlções para as debutantes do Baile de Aniversário do

Clube, a realizar-se no dia 13 de outubro do corrente

AS referidas inscrições somente poderão ser efetua

das na Secretaria do Clube, que atenderá de 2& a 6& fei

ra das 9 às 11 horas e, também aos sábados à tarde das

14 as 17 horas, ou com os diretores, senhores Othon

d'Eça, Cals de Abreu, Carlos ,Augusto Schmidt, Luiz Ar

mando WOlff, Laércio Luz e Raimundo Vieira Filho.

Outrossim, cientificamos de que as festas do LIRA

TENIS CLUBE e, principalmente o Baile de Aniversário,
são única e exculsivamente organizadas pelo Departa
mento Social.

Ordenado fixo mensal de Cr$ 15 000 00
mais comissões mínimos mensais de'Cr$
20.000,00. Damos c�mpleto treinamento�
Os Candidatos aprovados serão admitidos no

quadro de funcionários. com o competente
registro no Cartei�'o Profissional.

EXIGIMOS:
Bôa apresentação
Desembaraço
Curso Ginasial pelO meno"s

Ambição
Vontade de trabalhar e progredir

Gratos.
A DIRETORIA

Os interessado. i::!�cI'ão opresenfrtr_se a EDIl
GóES COLUM8US LTDA. Ru;, Tte. Silveira 29 1 ':J

TERRENO NA PR1l.IA
andor sol.) 7 - SC'gundo j"ciru di:. 27 (1 poctir dos'O VendC'_Se um lot(' de terreno no praIa do M\ 'o
hOras fal;H ('.\11, o ',I" Anloni,O.,

.

Coqw!ras el'trado ,'Q rua "TIJ3AU

_I;xi';)f__';;.f'. :.t. opn: ....cnt�ão di�-»4J)!'lhô.o'.n�'�j:�: LIR,'. C". � 'tru�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IfDÁT A;

PED.O ''''ULO ....CHADO

••DA rOR,ES-AUXILlAI\ES:
MAURY BORa'iS, RUI LOBO lIt

GILB..TO NAHAS

COLABORADOR_S, DIVfRSOS

------_._-

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

RIO, 22 (V. A.) O r-et-
nadar Fritz Sclten, da l\It;,
cedes Benz e "segundo" de
Eder JQJre, assl.�t(·u ao ! n

sala que Jae Medel re3.!I·
zou no g:nas'o Wilson RI;"
ec. Fritz. �je será a,

tente de Jotrlnl,o na 11Itll
do dia 6, fez

-

as ::ieguln' s

observações sobre as carne

teristi<�s do lutador 01"'"
cano cxtl'aldas do trcin,) dI"
quatro "rOI111"S"

"sparrtng" tvã Cipriano:
a) Mede! jogará apenes

de ccntragn.pe. apj-oveitan
do sua esquerda; não st

arriscará a aceitar F;;;o
r.anco com JOfrinho, cor
quem já foi ncceutea-;c:
b) o mcx.canc atrai o ado

vcrsárto dando as costas

para as cardas; ccntragt-t
pela com dIretos e c-uzaco't
cm cima, para conclui:' Q

sequência com ganch«c no

fígadq; c) "pega" regular

1J\c falando de codelpd .•.
IjtéJ/'k_

"spa-rtng". Nos 2.0 e 4.0

tim tos a r.m de obrigar a Me. fu.minante sequência de

movimentar se junto as dei a desenvoiver sua velo- ,ganchos à cabeça, deste-I
cordas. contragclpeando o cidade. dos com rapidez e precisao.

Eder ecsatou vestlllfl:)
O mexicano - Que est."l. um jogo de calção compu.

ligeiramente resfriado _ do de lã' e blusa ollm",'.('a

mente os rins do aríverxa
rio; d) Medel não exlb!u �

assaltos preocupou-se

mesma velocidade que rios

sui nas ações de cOrP" a

corpo; e) o mexicano cctu

super treinado e veloz. mas

não vencera o brasileiro

procurou empregar maio!",
velocidade as combinações
de gç,!pes.

PROGRAMA Os treinadores do ruexi
cano estão tratando de

contratar mais um "vpar
r.ng", com as mesmas ca

recrertsuces do atual. Qlle
rem um pugilista descans-i
do de dpfs em dois esxcl

Medel treinou quct-o
assaitos com o "sparr.ng'
rvã Cipriano. Nos i.o e 3.0

Remo - Treinam Quem ApÍfará.
os Irês clubes Paula Ramos x
,.M:m�.��: b:,;:mp�:.�� Atlélico!
madores d05 clubes da r-a

pital continuam treinando
Paula Ramos e Atlétjw

deverão chegar a um acôr

do para a escó.ba do nome

do apitador Que devera di

rigir a partida entre Mt�S

esquadrRs. marcada par�

com ar nco, com o pensa
menta voltado para as ,}TI)
xtmes disputas. As gun.' n'·

:t. pa�, !','fj'

h asSCl
�!;IQ Luz.

, esclarecido dcnfr'
prazo c!ltalJ.e!eeído p,"
tidadc que cOngrpE:
Cronistas esportiv(ls. nna

que o 1.0 Secrctárlo CJ:IU'
dio Olinger Vieira pru<;'e
conta� com a f'nt.!ch!d".

lale Clube de Florianópolis 7

CONSELHO DELIBERATIVO
EditQl de Convocoçã::> de Reunião

Pelo presente COnvido os senhores membros dJ
�onselho Deliberativo dn lote Clube de Florianópo_Ils pora o realização de reunião extraordinária, f'rr.
1.0 conv:xoção às 19 30 horas (deze.nove e trinta
horas) do dia 29 de aflôSto de 1962 no sede social
à ruo Frei Caneco, J 65, nesta capital, com a �e_
guinte.

ORDEM DO DIA

o) PrestaçãO de contos dn<; ex-ercícios 60/61
61/62. r>ara iulQomento final:

62/6�� Eleição do Conselho Fiscal para o exercício

De conformidade c-om o disDôsto no art. 40
dos estatutos sociais não havendo número leQCll
paro funcionar a r·eunião à hOra marcada, deverá
realizar_se meia hora decais, f'm 20 e última c-on_
vacação de- qualquer número de membr-os.

FlorianÓpolis, 23 de ag�sto d� 1962

1 ....) _ p�", .. f""rão de contos do Diret')ria periodo
c' 19M.., 101)2.

:2 o) Elcicõo d.Js nO",.."

("riodo d 1<;62 (I 1

Oulr" 11 não
'-:da, e(l!

';e.mbl.()g do DÜ'etoria poro

::I') número legal a hora
t'�<;õo 15 minutos apó:.,

completou o ensaio com

três assaltos no saco de

areia, dois no "punch.ng
hail", um de sombra, nrn

de COrda e s:lnásllca.
Pela. manhã Mew:1 ':Jer,

correu duj-ante 40 minu(:0s
a pista de atietlsmo do ��
tádio do Pacaembú. 1

Regular púbnco presen.
ciou no uetncmerao 'do de,
sanante de Jo1'rinho.

JOFRE E O FIGADQ

Jofrinho Iniciou o dia (1�
ontem fazen� "footlng"
num campo de futebol, nas

imediações do Campo de
Marte. 'A tarde, treinou
cinco assaltos com os "spar
rings" Antonio Alves rama
don peso leve) e Orlpes dos

Santos, Jarrinha abalou o

primeiro, com quem se

exercitou dois assaltos com

MarcíHo Levando
a Melhor

.." snoa

'ANTA CAlARINA

17 ....05 OI .....IUTA C;ONSTA� ��

j>tLO 'ROGPESSO Of

Elif'OkTIVO

campeão conslaram igl'!!,,'
mente dois "j-ounds" cc

scmbra e ginástica.

TATICA

Eder está convicto rte

Jofre x Medel, a luta que empolga o pais
cqnjunto de blusa e c�lça.J já conhece o seu ôeeenau.

de nailon e seu conjunto te e não acredita que ele

de lã verde. Do exerci-o do aceite nova briga. e-una

na primeira peleja. Obra.

que o mexicano n at�l.('9.'1.

principalmente no fígac;o
"Foi o que ele ree cm J."vf;

Angeles" - disse. O '':'OaID
de Ouro" acrescentou (jW

Cumpeíndo o segundo
cllmpromiSso da série que

meceou o reatamento de

relações entre Mareilto Dia-

e ca-los Renaux, a equipe -------

mareilista abateu, na tarde O Palmeiras
de domingo, da eienco (;Q

���n::�°ta::� �:iX;����; Dom!ngo �

�o��ir::nt:o jqõ:: ����a;��; Em Tiiucas
à boa assistência.
Portanto, desta sérte da

dois jogos, o Ma-cítío Dla<:.

levou a melhor, já Que ver

ceu um e empalou umJ c�n

Quistando lres pontos '::0.'1

tra seu adversário que
mou apenas um pont.o.

O rcprcscnt.:!nte ne:;.t.a foi rec,ebld.o com aplnw;,'s

Capital dos aJ"lI�'os eSPOrt! par parte dos 8.<;sociados ri"'

vo� DRIBLEI 1'. Heflllcs clube Que Mslm Vfu)IU C!1r.·

Snal·f'<;. vcm prcsenLc:lr qu('cido seu material espo,'

no 'J1'1:-In!0 r'.'''' tlvo a,w.. tivo.

l'Uj{, rOl1l L ,t l)!'·Ií<;�jm.J." Na opnrtuniJade o� n1l"11'.

"tlla:'7..'lcla !l'}::t�� braS diretorek do G. E. alUI

IH' 'icri est,('!!1da num dfls Tujá agratl-ecem ao sr. H�r

])rôxill1os t'<:' npromissos d' mcs Soarcs e a famosa "

I:me d:l. "M' Popular". pies�:osa ·FábrIN\ DlU�

O gf'�IO (b desporti_ita llLE.

coisa para contar.

Helinho, quando soube dn

nossa intenção em revelar:
ao púbilcO alguns daqueles
fatos através desta pági.
na, sorriu e foi contando as

"travessuras" do sr. Waldir
Dacól. coroo se expre�so"U
Helinho.

estádio do Silo CrlstOVtl·).
rlelx(lU de vestir o nla<raC;1O
f) me�mo :Icontecl'lldo com.
Acácio. Os jog'l(Jor�s );I!

Durante minha estado no Guanabara tive o,

portunídodo de assistir o dois clássicos do futebol,
reunrnd-. a 1 �. )' �v')ressões do futebol çucne.,
barino talvez do Brasil. ,,..... ções do Aldo Luz. Martin")

Amb?" 'JS COt€JOS flamengo x Fluminense e li e Riaehll�lo estão lp�' a tarde do Próximo dom·.l

Vasc') x B';(obgo deixaram muito o dEsejar, no 9.� moz:ando seus nivels tú:ni go, na capital do Estadl).
peCto técnico s�· bem que agradou plenamente no CO<;, visando uma b,:m'la Embora, extraoficialmen-
5etor rlndo c' na parte disciplinar Ilpresentação na re,1;'la tc, ê bem provivcl Que a

.

O Flamengo venceu �o ;::ru�inense c')m mé_
PreCampeonato e na.<; ('iJ indicação venha a t'e<,:I:r -----------------

ritos, por ser uma equipe que vem praticanoo, um
mlnatõri:1S que ap�·e:;2:nt;.. nos nomes de Gilberto Nfl. l1emplado (omfutebol mal� prótico e cOordenado E, embora não
rão as Ifuarnit;õ;ls que e� has ou Virgilio Jorge.

possua_ gl·..:.ndf's estrelas el11 seu coniunt-o, possue o
tp o. defendendo o ."\��:J Uma Bola "DrilJlerrqU2 o futebol moderno requer pel'-( .. i.O entendimen_ ""eira en, águas ;, r�_ ------

'.� C;:�:t: l"; integrantes do equip,," espirita de lu_ fila �,rlfiJ oTO. �I�m dt> atravessai' ótimo {I ('om'bom prepa_

;� !��C�e�;� (�!�a;�C��(1�;�O, ,.' �Cj,u�ós;=o�m��= ��,is'�' An
r2CC por ju-.;tiil;o p?nto do '

mado� ��ts���S;��,l� édi�1��b�l >� üml, meio ar_

toqu.(.', p'Jis, nn v€rfbde, G I "� ���:s &o;:.�os�rv�-
"Ça, e ta�to auxiliado por J, (orno Alfredinho ue:-
�um �al Vf'm CUl."i :,;nte mll! am ataque permh�d�
I�c�uslve o avanço d(l nlti armador rubro n�grof�cund') o 't:tQue semp' fJm 4 homens no ofen'
slva.\? 4 2 4 € 'Ibedecido �e bem qUe seja oplicad; Cjue o caso dc te

t�mbem. no trans-:urso do jôgo de aCÔtdo com a'j
.'cri [lear deLl1Itlvel

<':Jr.cunstancios o 4-3_ 3. O· Fluminense obraJ,lfr Marinh e f>:lt:,.ir, JYIuco apresentou dê positi_
vo Sf' ,beorn qup n.lr:lcICJ que se tem qUe jogue no de_feso e apenas forra de expressão. Jogou .

constan_
h'm' nte c')m 4 homens nO:I ataque, mus estes pouco
nnG? P"O�llizil'(1m ;:JPI'p'f'nlando um futebol apenas
bonl�o f' /'I'Janrlc mais par.) tros que poro o het1te.
Sur�rrend'lI_me a otuoÇÕ'} do BotafaQo, Dois se

�UltOS _foram v .. r o f'xibição de Garl'incho e Ama_
rlldo. Viram Vtvé e LO_t'ico em grande evidência
lutanca ('')m muito. dikposição e possuindo ótimo
futebol O Vasm do G:lma foi mais equipe e o E:-S_
core f'li p('qu�n') no dp]'roto do Botofogo mesmo
compl'2to com seus campeões do mundo "E' um ti_
me OUe jOÇlQ sem espirít:> de luto parado, sem dis_
posição para a luto, atravessando péssimo fase, e

parmitindo q'Jf' O adversól ia muitas vezes inferior
n'J futebc,f oieance triunfos'e empotes sUllestivos
Uma (quine hMO o do BotafoDo Co m craques. de
renOme' mund:a!. por lóoica, não' poderia estar fa_
zendo o 'compl"'nho Que foz, nem estar arresenton_
do o pqbre e fraco futebol que apre-ent2

d ... mUnrr.l quadro. (1ue !7''jssue o melhor pomo ",";reito
.., y � que e GO:'nncha, e este no transcorrerde um i"ô,g') recsb� open�s 4, bolos' não pode mes_

mo ganhar .0 partida. Nao somente contra o Va"coo B,ot?fogo lúgou mal. isto jó 'vem de outros partidas
e loq1camcnte a defesa não pode suportar os defei
t!js do atoqu('.

-

_

Os 8:ue fO"am ver uma exibiçãO de gola do com
peoo canDca, oso:;i<;til'om um qrande e notável triun
fo do VÔScD do G,lma Que venCeu a partida pelo- ml'!
Ihor con;!,nrtamr-nto em campo. Nos qrondes: clássi
cos Q soNsfocão d." trm:edor é 'pela disciolina obser

�

vada. iridusive ppl/) (�pírit') de humanidade dos 0-
tlet(ls �e s"'ml")r� (jUr observam um adversário coi-
do em e�mpo c�lac"m prOpositadamente o bolo f� roá') FrllJnrrlo Moritz

;�jOr;�'�;����e:�d:�s�:st�eJ����ol:eootil::er��nd; �ESIDENTE�,
Drooósito, nnra I) adversário. São cenas que rh(!rp� a

,.,

F t b I CI bcem se" .'miladas pOr 'todos aquele,> Que disDutom vai U e o u e;ooos. CÀtr(;bn!h') do árbitro é grandemente focili_

����r�:�, c����u�a ���o�s o��:t��a:d�r�: ���cif��� CONVOCAÇÃO

c'Jnheci�nto do nresenço do árbitro em campo.....
De ordem dn s�nhor. Presidente rln CanseI, _'O

nem.vive Q di<;cutir suas decisões. Sõo profissionais D",liherotivn do AVAl F. C. cavoco todos os se'ls

exorlmE'Q,tados €O ,7.€1;>1"1 fil?lment(' Dela suo condub
r·....'!mhros Dora umo reuniõ ....

·

ordinório no dia 26.8_
em Cam�') Ao:; nr�itrao",ns são idAnticos os dos jo�

1>2 (dnminan) 'ln �"de dn Federorã ... Catorinense de
ons a(1ui re0)i7.r:rd·)s (' i! importnnte notar_se' o mi_

F'ltehnl ('tpntilm"'ntp cedido, às 9,30 haras, poro a

nimo d., a!=litos Otlf' () arbitrn dó num prélio permi_
seauinte ordem do dia:

tinel? in .....o.(jns h�,J-;cos. e ;:;rlicQndo con.stontemente
o lei dn vaniOCll'm.

Pou,') ror'·CM em ('ompo e limif'lm_se o olhar
o .. bonrlpiril.,h:ls ,Í()I:>1nrem os kis ,r 1'<:, fazem CUIll_
Prl!·. Tnnt·) o, t('\l:c",dores C'xaltod �.., n0<:Sn Estndo
qu� muito l':da,f'm de p:eus i0n no Guonabarr>.,
poio!; -ªqui � .Qrnnde I) eS_QHtQ. dI,;' :"\ das j('\o(1dores.

�. me�rnn !1(·"'" ç"n("1'l n<;.�()I(lrioC'·' ''-'' prof;$si'__'ln�is (,irie'i,l111 )):11' (I eSL:lJEo llêlillho f .. i {:ontando e')'o ('Olll PI"I.'S!';lll h,ti];a"" Do'··C)

�t,-'.: ·00 Rio I' SÔ(I r'll'!' (" o r1"1(",""'" ; ,�. r.om l'ebren. (Olll Hpllnhu Ul'Ulwn'é" qut' ('stive�s{'- H\lJll tribun\l porJrrln [lfll'mar O sl'. n·:!I'.l]

W, �;;, �� qU_!t :>e.,ex�ge:_.. �.f..',.�.o.,ssos ._árbitros."'- ...., J�._ .'.... -':�:�2,._.. ·,...':i,;
..
>.'_.""",.'.'.',-"'�;'" _

mo1-s' at.riis dO-:;g:llpo't\jje r\A· a contar as .a�rrações '��,):.!llll cOIs.as' de13sas)� qpfto_O'
� ..

.. ,__,..",.�... '�';ÍI"".:J"i..,·�·;;··;;:·"'"'�·!iI·jÇ:�"º���.ô:::,���;;""�=;;;·��;;::-:;"..._��!:.:i.!'_::3='·;:;'i,,.:.........·,....;;,';·;,·.....i:!ffl;ii;·:;.·-_··..:.·...;·_·,;··\�:·;.·_·_;.:'..;·:<;:°;:.i�ii!il'.,._�::.::-:::::�1i..'>;,.��.,'....:�!!.íiii�!!!;!;:]:fj�.....

OJabc·.�e quC l l�nsall1f'n --0-.-,,-.-G-ilb-c-,'-"-N-al-"-,,-,-,,-.
-------

----------'-m-'d-'-co-d-'-'-c'-cç-ão-não razl .•

�;·::t��(lI��c���St:�r!'ac�):�: po!s dc cumprir sun. tn.refa

� • I!" J
um úni('<> exame ))ec�'lne

,:0 parLe do.<; fcsLejos de' :l,1! �����nri���nl��e f��por�:\� �:u O�dj:���� tf;::�ll1 a:;�:�l����'/
VL'J's,t!'io que o cluhe nil.·u
com, morará dia 1.(1 de Sf'-

ASSof'iru;ãe dos Cl'onist3s rr.

� �
radas'? Tnmbi'lll o sr. 0"1

Espo!'I.Lvos dc Sanl.a C:).ta· J
= � � ItWQ..� . '�) lia!'i cxc,l"c:;u forLe dOllUIl!O

:C\��I��íisf.�:e;�(��I'.aV��I')i� rin:l jUI1to a delegação ('!'.
_

".c::; t_;I'-G ...., 11t \í\)fi sôbre (l SI'· Dacóí, cOnfOI':11e

sábado, à n(lite. ����:�:e n���o�:�tl���O�nl�Ó
'

�il��CI�� ���!7.���� ��n��IJ,r:t
dOj·es. pl'e�tou alg,wn,as dIJ. P-.-,,-,-d-'-JO-in-Vj-ile-,-e-nq-u��1 M��7nad����'�'ramos mu\'o trevista que deveria

('lara_�ões a.o mlc.ro,4Qúe 4n to Acácio formarn OUtl'O maltratados palo Sr. Dan!.
mais ionRa ]laca podei' !',.

Rádio IGuaruJá. Disse Gl\.
grupo mais além. O treJna- Várias vêzes assisti scms

velaI' ClHl'O" fato� QU(:' .'.'11

berto algumas verdades ij.U':! dar passou par Acácio e fo! berros e grosserias Oil.,'::t
viéram à tôna, para os df't..

entretanto não fora.trt aco diretamente interpelar Hi! com os j(lgadores. Chegalla portistas em �'cl'aJ tomnr'lll

lhldas pelo Sr. Waldir. D\].· linho: "Por que você jU10 incluive a feri!' Os meJls <'u
côi Que. chocndlJl com o a ve:o de macacão. Você � ') legas e a m'm Própno !:0'"'1
conteclmento. reeligl�1 Ult�q_ unico que veio em mang':t pa:avras obcenas." O mj
longa carta ao diretor "es. de camisa"! Rélinho r"�. dia Coruca foi t.ambém um.

perlivo da "Mais Popu'ar". pondeu que não havia trq. dos visados entre os muit1�
Ouvimos a entrevista (>_ lo. zido o macacão pOr eS�.lr Ao final [oi·nos concedÍ'lo
mos a carta. Ficamos deso
lados e mesptO pensa�ivos

os acontecimento.�.

Porém. f!)J11os ao encontro

do atacante Helinho 'lU�

f! serviu ao selecionado e qt;':!

natUralmente tinha multa

multo quente e que maIs

atrás havia um elemento

sem Dla�cão. R:!spo::lJ:u
prontamente o treinador:

"Eu não tenho nada a h:l

ver com o Acácio. Eu tenh')

é com você ...

"

Outra passagem lnter�s.
sante contada par Hélinho

ao repórter: "'Estavamos

treinando, Quando Coruca

recebeu a pelota e eu co:--t

para facilitar -Q, passe. Este

foi mai feito, tendo a' b<.lt:l

se perdido pela linha ·le
fundo. Aí o media virou'se

A dlretor'a do Palme'r.rs

Esporte Clube que esta-é

de folga desta quarta roda

da do certame. zona d01S,
encontra-se em antencímcn

tos para rea:izar uma par

t!da intermlln�c'pal ami�to

sa frente ã. equipe do Tira·

den.es. de Tijucas·
Recorda se que o pr�iio

entre blumenauenses e li

jucanos 'deveria Ler sido

rcalizado em tempos idJ�
.

.mas que foi transfeTi{lo
"sine d'e". estando UZUl'ú

Os dirctor.es d.o Pa'lmeira.�

dispos�os a realizarem d.qn"

1r t'"mprom!ssd. ap(ovrl�

tando a,;sim n data e dan

do a .opql't.unid:1dc- p:.r:1.

que o treinador ExpcdiL<J ti"

Oliveira ob.�el"vc o conjllJ:!,o
para os próximos jogos pe

;0 estadual.

um "bicho" a titulo de t'.�

snetro arnma. a.ndo (I'!C

"desta vez não tere! n1c1'1 n

me desfavorecer. 'renho

tempo suficiente para per

der peso cüma e púbttcc "

mau mvor"

Apilador Para
O!impico x

Carlos Renaux
A "dtretor'u do Gr':':-lilc,

Esporbivu Olímpico ai,\(;a

não fez a indicação do ept
tador Que deverá dirigI!, o

p-éln entre o clube broma
nauense e o car.os Renau"\',
nesta quarta ....olta do

tame. em jÔg-:J que tej-á ;jOr

palco o estádio Augusto
nauer. Porém. sabe-se de
antomàc que os mentcj-es
do clube da c'd'l.de do ,':'l�.�

do Itajai ap)ntarão Ot:t::·o

Ro!cn'ni 011 !\t,;nr ct.,,. \

raes, Os melhores aplt:trlll.
res da Liga I\rÚsqucnse.

conhecimento e aos senho-

res responsáveis da!

que sirva de lição pa!'a lu':!
não caim em outra, em fa.

zer com Qole Santa Cat9."J
na seja representada J ,r

diretores tão mesqulnhps·'.
timulo ou coisa que o.s

lha, 'nas COruca não :,ec'!- Assim Hélinho em a'gl:O:1
beu, pois o sr. Dacál ai·". minutos narrou sua ":Jdls
mava que "aquê:C' nego não séa" ao rep)rter que OUViU
merecia", conforme Gi1b�" atentamente suas deelan
to pode atestar pois e'e çõcs que vieram a conflr.
inc;uslve Interfe;'iu a favor mar tudo aquilo que Gil:.vr
do jogad::n', tentando com· to Nahas havia rcvelado ".

pensar e meu colega 'I> traves do microfone (il\
também se eSforçou p':!las Guarujp., forçando o �:.

cÔres de Santa Catarina". Waldir Dacál a responder.
"Oulra cena intercssar..i:e
pasSOu se no jôg-o cont�a Não compramos briga de
Goiás. O sl\Giuliari manrou ninguém, porém como O

que .Melado calsse e v :r. interêsse de san\a Cata�1
Na verdade, depois que o prá mim e com palaVras Dacol que Bla deitasse ao

�
na eslava acima de tudol,

sr, Osni Mello chegou ao impublicáveis, disse ntre solo para poder haver .9. re resolvemos, mesmo sem �1'1.

Rio de Janeiro. as coi�:l" outras coisas: "Queres bO gra três. Aí surgiu o :m· d:>s.<:ilr as paalvras de Ué
melhOraram. Porém, hOuve.' la no pé. Fica sabendo 1".1e passe! Qual sairia e quem linho publicar alg;umas de.

tantas Irregularidades I?' enquanto eu estiver joga!1. entraria, Dacil virou se p�. c1arações que poderão r '·r

confusões e opiniões p� do, não serás aclonaQo" ra o banco dos reservas e.... vir de vaHa para os dh'''_
."oa1s por parte dos $(:; Cruzeiro então o braço,,!K'l':i que também me encontl':i' tores da FCF que futU:1
GiuUari e Dacól, que o 5' vi Q.ue estavam me "boIJ� va e disse: "Entra ';m!

Ciro Soncini regressou a"'1 tando", prosseguiu Hêllnh'J. �ara Velha atuasse na su'

tecipadamente ao tén:n�r:o Foi quando o treinadOr 'n Quem? - Qualquer 11m

dos jogos da IlOssa selcç:w, dagou porque eu não ca� oras! Assim o avante Ul

o mesmo acontecendo C01,!l ria. Expliquei o caso e :,e trou para jogar de zagu('j
outro diretor qúe sáeguln co retrucou prontamente ; ..... 1.:) ro mns como pertencia ao

mo integrante da nossa ,e· aCredito que o Coruca �w� ataque foi feita uma s,)riê

Irç5.o. nba dito uma coisa desta. '! dc modificações para que
Citou Hélinho Que num Por sinai quando Corucn Bp.rra Velha tuasse na �lt.1

do� treinos efetuados Il:J me xingpu a toI'eida ':Ir.e posição. l:õto é, na iinha C'e

também' ouvLu o lliála-:.-;". frente". Num dos logos, o

prOl'rOffili'eu em vaius'''O' Sr. naco1 Vll·ou·se prá mLI1

media,' e dls�.{,: "Hiolinho, voce r::J.�.
A couversa. esquentou l' vni jor,nl' Jl<Il' s(' ('lleonlral'

.mente poderão se defroll:,\r
com novos compromls's�,
sabendo então como agir.
Fica o registra a LÍlulo ,iC

reforço às declara.s dp.

Gilberto Nahas. cOlega q II.'

trabalhou ativamente UI

nome da ACESC. reanZ(\�J
do ampla .cobertura pum 'S

jornais e rádios da. cap!!'11
do Estado, ('riterio\<:lmC'lt�.
scm se pCl'turL>ar com :unt·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



nês GCIlg-('1l Snto, h-vou 10 UJliVl'r.�jd;l(}es, uaveuoo jil
anos para uütmn. la. Ela gumns com 20.000 alunos:
representa a Duusu da sin a Santa Sofia, act.ntnístca-
cenoace, e na sua pintura da por 'pn�rr's J(;''1lüt:l.'l. tem
colorida de tons vivos, mas

- 7.000 atunos. Nós poderia
suaves, rcrnm emjn-egndos mos ter pensado em 'muitas
Ouro e platina: a f1g"ll'n cousas que nos poderiam
central tem 2,73 rnts. de suceder nesta viagem, mas
altura. mas o conjunto to- não podcnín ter passado pe
do alcança a 10,91 mts. Seu la menue que viriamos a

vão; Já se enfiaram numa custo ficou em 40 milhões servir de "coroinha" aqui
garagem pensando que era de Yens _ cerca de 120 em Tokio. Mas hoje 26 de
entrada de subterrâneo. mil dólares. Julho. dia da nossa padreei
mas não se afobam, não. - Existem para vender nes, ra, Sant'Anna, mandamos
Em mateuía de lojas de de- sa. casa, arvores fl'utí:!'rras rezar uma missa e, prazeiro
pantamentos as cidades do tama.nhos anões, plantadas samente ajudamo la, com
Japão não perdem para n;n em vasos; Vimos videiras, quando do nosso bom tem.
guém. No "haj]" de uma de pereiras. macieiras, tocas po de orcésío. No Japão
l:'ls a "Mit.�ukoshi",_.-em com trutas, não se trata de ainda se cult.va a certmo
Toktc, um dos maiores da- \ enxe[l�o, mas de plantas O· ntosa reunjàr, para se to-nar
qui, há uma estátua escut- rlgln::us, tratadas por pro- chá, baseada num r\tualque
p da em madeína tirada do cesso especial. trabalho de vem do secuto XVI. As do
tronco de um carvalho de um cient.ista japonês, que nesse grupo, compareceram,
500 anos de Idade. flue pu" as deixa paradas em seu como par.Jcípantea, a uma

monumento no seu género. cresctmeçto, e com dessa- delas; 'e uma .cerfmõnla
eeu. auun-, o escutro , [apc . vol\timento muito lento de cheia de detalhes e tem por

seus troncos e ramagens.Já objetivo supremo alcançar
havíamos ucc um traba'no um sereno. equilíbrio físico
a este respeito, referente a � espirjtual.
este respeito, referente a

anucacü., do processo cor
um outro japonês que vive
na Al'gentin.'l.

V. de Sallt'Annn maia podeuialu ser duas se

nhoras de idade que não
tinham olhos de amendoa,12U da série

:::OD;U:�&e�� t�l ��aov::
e. Roma. Entendendo assim.
duas paulistas. senhoras

maduras, que já conhecem

o Brasil de Noi-te a Sul e

já fizeram mais de uma via

gem à Europa" tomaram

unl rta no Norte. queremos

dizer, tomaram 11m "maru''

em santos e vieram dar
aQui.
Falam o por-tuguês e uma

delas arranha o francês.
mas trouxeram alguns en

deleços e estão virando não

só 'resto, mas o próprio Ja

pãO. BraSileiros quando ac

d:lffi longe da terra se cn

nhccem pe'e cheiro; não

foi bem assim que nos acha

mos mas digamos: Quem

numa missa de domingo a

qui em Tokio? Não seriam
brasileiras? Eram sim. 're.
mos relto muitos passeios
juntos e nos divertido bas
tante. Elas se lancam SOSi.
nhas Tokio a fóra·, e lá se

REX-MARW E PlJ008
Agente Oficial da hopriettaie ......
Registro de marcas, paten'tes de invenl!ão, n071lp.s co

merciais, titulos de eSbabelecl1nento, insif1'lti<ts, frases de
1J(oP(l{jcnda e marcas de exp()rlw;ão.

Rua Tenente SiJvelra,29,-· ]0 andar -

ala 8 -- (altos da Casa Nair Floria·
nópolis.

AGRO - PASTORIL muus s.A.
- EM OROANIUÇãQ -

Edital de ConYocac�o
Va!ério Gomes, no qualidade de fundador dn

Agro_Pastoril Tijucas S.A - em organização C0!:l_
voco os senhores subs"'ritor�s do capital social peru
se reuni rem dia 30 de agosto corrente às 1 ° hOras
à :'ue Jerôn'imo Coelho, 1 - sola 5 nesta capitai, a

fim de em ass!!mbléia deliberarem sôbre o !aud'"!
de avel loção dl"Js bens que deve rã·:) ser incorporados
(') ca�;hl ,,"'cio! bem assim, sôbre a constituição
da sociedade.

.

FO:'ionápo!is, 20 de agosto de 1962
(m>i) Valéria Gomes.

24.8_62

AVISO
Departamento Central De Compras
(oncorrên'Cia Pública n. 17 04 01.

o Departamento C"entro! de Compras aviso
CIOs interessados na COncorrência pública n � 17 0<1.
OI (aquisição d!l material poro sapatari'a 'a!faiat�_
la e oficinas gráficas para o Abrigo de 'Menores),
nforme Edital publiúldo no Diório Oficial do tst'J

do n. 7 051 de 17 5 62, e no jornal "O Estado" r..O
14.439 de 22_5_62, -c)m abe:tura marcado paro o
dlQ 18 de junh'l, que a mesma Concorrência Públi_
(o n.o 17-04---01 será realizado no dia 30 de
�sto.

.

Oepart· menta Centro! de Compras em 14- de
dgosto de 1962.

.

(Hermes Justino Pat=ianavo)
PRESIDENTE

28_8_62

I lU N C O D O B R A S H S. A.
'

(oncurso Públko Para Escriturário
Comunicamos aos candidatos inscritOs no con

curSo em referência que, os provas realizor_se-ãO

�s ,dias 8 e 9 de setembro, nos horários abaixo. no

oleqio Catarinense nesta Cdpital:
Sábado _ Dia 8:'

Dos 13,30 horas às 15,30 - Matemático C.:r
merda!

Dos 16 00 hs. às 17.00 _ Francês
Dos 17,15 hs. às 18,15 - Inglês

Dornnioo _ Dia 9:
Dos 7 30 hs. à., 9.30 - Português
,Das 10,00 hs às 12,00 - Contabilidade Bon-

Do�a�i� (lO hs em �ionte _ Datilografia.
NOTA _

A nrova de datil"'r'If"l"fia sp-ó realizada na agên_
ciQ do Banco d� Brasil SA. à Praça VX de Novembro

do� n��va�();od�d�t;sm����.��odeC��fe�:��e:cia�O �����
t� do cartão d� inscrição caneta_tinteiro ou !op's
I"ta.

•

Flaranópoiis, 18 de agosto de 1962

José de Rr,ttn Nogueira
GERENTE

Theodaro.'Miroski
Subgerente interino

.,.,' .",-', -.�"" .. 21-2�26,.8_62_.

o r:"lJáCio imperial aqui
em Toklo, foi construido
há 500 anos atrás, e serve
ainda como residência dos
soberanos; é ele todo ctr
curado. por um lago artlfl
ctst. ou melhor dizendo, um
tosso, onde nadam peixes
coloridos e muitos cisnes.

;::�rj:�o�eês:s: �:����� � �

légfo: mas os soldados de .CHnt�H"'. NÃIt!

�:�MA:t�('U�a�:' ::::��'\�� C ,. �. � _" i ': 'O; i
O Imperadot' do Japii.o que
há seculos tinha poderes ab
solutos e era I!on<:idel'ado
como. um deus. é hoje unlca
mente o sim bolo do esta
do e da unidade do povo, a

Quem p.:ntence o pOder SOo
berano. A constituição a

tual do Japão declara que
ele não possúe os poderes
de I"overno. limltando·se a

praticar somente os atos
e�tipulados na constituição;
ele no:neia o primeiro mi-
nl"tl"o de "onform1rlade c'"lm

a indicaçâo da Oléta (se
nado e câmara) bem como

o presidente da cõrte supre
ma, que lhe fôr Indicado pe
ia gabinete. Em 1880 foi
abolido o feudalismo no Ja
pão e a II guerra mundial
trot.xe a demo('.racia. Se já
'se v,\nham processando mu

dH:-.Cas sensíveis de rigidez
dos antigos habitos. em que
-fi. mulhe� era c_��rava e ser

va do homem, a interven
ç:io a:llE'ricana aqui. dep:)ls
da 2a. guerra. derrubou en

tão todos os preconceitos e

hoje Os habltos da mOcida
de. as diversôes. os namo-

ros dos jovens, em nada di
ferem dos nossos ocldentals.
Veem-se ainda com frequen
eia, gestos de respelt.o com

curvaturas do corpo, nas

saudações. Mas n:tta se que
a geração que esta dispon
do, essa que apareceu de
pois da guerra, já tem ges
tos mais lIvres, gestos que,
se agora são IndiCiaS de a

vanço na' liberdade huma
na, não saÍlemos se não a

'lançarão até tornarem de·
monstração de excesso des
sa mesma liberdade. O
"rock 'n roll" já ê dançado
com frequência e sofregui
dão e já se encontram al

guns mocinhos de cabelo á
la "beat ni-:=k". Progresso?
Tokio já está em preparati·
VQli para as Olimpiadas em

1964. Estão construindo um

novo estAdlo e as autorida
d�s tomam providencias sô
bre as acomodações para
os visitantes que aqui vi
rão; temem que não vão
ter alojamento para aten
der a afluencla que há de
ter e cogitam de consen-

tir que as companhias de
aviação não vendam pas
sagens a extrangelros que
não apresp.ntem comprova·
ção de que teem alojamen

)' to confirmado aqui (noticia
dos jornais de hoje, 26 de
julho. - A nossa Varig a

pesar de não estar ainda
razendo võos para Tokio,
tem aquI sua agencia oU

mamenete Instalada, e com

gerente para o Japão e ta

to o oriente, um barriga ver

de de Laguna, Mozart Va

rela. Conhecemo·lo aqui e

podemos afirmar que é um

cavalheiro., Convidados por

ele, lomos conhecer . um

"sushl", restaurante tlpico
japonês, que serve peixe de

várias espécies, porêm crú;
come-se. aos pedaços, enro·

lado em arroz, com gengi
bre e muita mostada, Co

mo experlêncla foi interes-
sante; como hábito cremos

que seria dificll acostumar
se. Mas o Vare11l.. que r""n_

japonês como rilho d:l (ri'

ra. é freguês as!;iduo !lo

,� qut> frf.'C'JIlr.nt."Imns. ,,"
�� Nosso contcy,rane ;;... ,�rlill�

Com a inaygura�ão\ em

1958, de sua tcere. de aCG

destinada às Jn,adiaq§es de
televi'são, Tokio tirou de

Existem cidades amerlca
nas Que teem 'em determina
das ruas, sinais !un:.�nosos
manejado' pelo prôprio pe·
destre quando necessita a·
travessa .. la. Em Tokio. em

lugar de sinal luminosa
existem bandei:-Inhas ama

relas depositadas em postes
de cada lado da rua e. a,

pl'etenter atravessar, o pe·
dcst�e toma uma bandeira
e com ela faz parar o t:an

sito; ao cheg:u ao outro la
do deposita'á bandeira na

caixa Oposta. Te:r. os toma·
do u:n fartão de fruta�: a

meL"(as, maçãs. pes egos
e ... bananas; banana C:l·

me se algu'1la para matar
a saudade, p')is que seu p:'e
ço se nivela ao das maçã.,.
Isto é de Cr 40.00, até dl's.
60.00 a dúzia? Não uma s:)!

As três primeiras são da·

qui, mas a b,l:lan3. ':em da

Ilha Formosa. {" é artigo de

luxo aqui. Voltando a fal1.'·
na questão de cultura do

povo japonês. ê slgnific3ti'
vo dizer que Tokio tem 121

Paris, a. primazia d(l_ �r a

mais elevada tOl"fe do mun

do: t�m ela. 332 metrJS de
altura. quanto a Eeiffel
tem 306. J,:' um espetáculo
ma�avilhoso ver se To.kio do
alto desse monumento,
principalmente a; entarde
cer quando a c:dade �e ilu
minâ. E"Il diaS claros. do
seu topo. avista·se cir'jaies
atê 160 quilômetros distan
teso Oesencolvendo·se enor

memente em todos os eam-

pos industriais, o Japão tem

c005eguido amplbr o mi·
mero de se� produtos ex

portáveis, embora sua balan
ça de pagamento tenha a-

presentado saldos negati
vos em l!:160 e 1961, respec
tivamente de 450 e de
1.600 milh0e�. l\:1as há. uma

enorme ea!11panha pal'a se
aumentiru' as C'xpOl:tacoes.
dest.1c'indo se eptre e'Stf<S,
ds de texteis. prodtÜOS 0'1:
mico!;. maqUináL1a, materi·
aI fot�grafico, etc. No terre
no das construções n')"ais
o Japão ap:esellta indi{Je

do:; mnjs ekvad'l.'i. vindo
mantendo o primeiro Iugur
como exportador de navios.
desde 1956t - N5.0 címos
em nenhuma outra cídaâe
por onde temos :tndado, tan
ta gente nas ruas como a

qui cm 'rokto. Também sua

população é mais de trez
veacs a. de São Paulo, é e

malar aInda do que as de
S. Paulo, Rio de Janeiro,
Recife, Salvador e Belo Hc
nzonte juntas! Nas ruas de
T0kiO circulam 720,000 ver
cuias, entre automóveis, ca

mlnhões e cmbus. E' a
maior mesmo!

la. que é jornalista, ficou---

ele mandar contar algumas
coisas mais daqui do Japão,
onde reside há quasi 3 a

nos. - Visitamos ainda
com Varela o mercado de

peixe de TolHo (já estavu
mos sentindo .ratta do chei
ror . Não é um lugar para
se passear, compreenderão
mas para nós, foi Interessan
te. E' sabido que o japonês
tem coma-base de sua ali

mentação, o atroz e o pei
xe, e seus estudos a respeí
to de produtos do mar. rt

zeram com que usem- aoun

dantemente até de algas
marinhas como alimento. e

a oropóslto, no "susnt" que
vtrttamos comemos atene

marinhas preparadas sob

duas formas diferentes.

AVISO
Departilllltl1to (entrai De c..

EdHal de (oncorrêllcii PIíIIIc:a
NOI14-1)S-8

o Departamento Central de Compras aviso oos
mteresscds na Concorrênctc pública n.? T4-0S-
49 (cqutstcõo de cinco máquinas de €screver para ::J

Diretor-ia de Veiculas e Trânsito Público, de que trc;
ta o ,adita! publicado no Diário Ofício I do Estedb nO
7.083, de ó de julho de 1.962, e no [e-nol "O Esitn_
do" n.o 14.465 de 23 de junho de 1962), com :1_
berturo marcado pore 9 de julho de 19P2, que o

m cm" r':f'1cl"l"êr"'') Público n 14-05-49 será

_

realizada no dia 30 de agosto de 19�6?.:: ----

..."1"

Deoo-tor-enro Centrar tíe Comoros. em 14 de
Aqôsto de 1962

'Fokil'l, Ju�ho de 1962.

HeenesJuettno oPatriano\la
PRESI "ENTE'

28.8.62

Indústria e Comérc;o de
Madeiras TANGARA' S. A. '

Assembléia Geral ExtrilordiRária
CONVOCAÇÃO

São Convocados os senhores ocioll'listas da !man..

bo S. A I ndústria e Comércio, a se r.eunifem em As_
sembléia Geral Extrooediná':"io, a realizar-se às 9 (!:la_
ve) horas da manhã do práxil"nO dia 28 (vinte e oito)
do corrent,e, em sua sede SOCial nesta ciadde de Tan_
garó Estado de Santo Catarina; a fim de de!ibera�'em
sôbre a se""uinte ordem do dia'

a) Efetivação do aumento de capital socia!. de
acârda com o Proposta do Diret()rio e Parecer do Con_
selho Fiscal; ,

b) Alteração do Al't. 50. e seus parágrafos, dos
Estatutos Sociais;

c) Outros assuntos de inte':"esse social.
Tongará, 9 de Agôst.,de 1962.

A DIRETORIA
22 - 8

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA

PRIMEIRA VEZ

CIA. ELETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
Sacos mullifolhos (Papel e P!Óslica), de 50 qUilo$

Embalagem Daméstica:

Coi�as do popelõo com 24 pocolts plóslicol de 1 1/'2 :b

Repr(Hcnlonlos poro 0$

htodo$ de 501110 Colorino e Poronó

BUSCHlE & lEPPER S.A.
JoinviHv � i>lumenuu • Curitiba

Necessito urgente de umcirnoco para auxiliar
de e-c-ttór-o. Otimo rernunerccõo.

de- .r�·���te diariàm�te a rua trajo(1o J 8_B, oté 24

24_8_62

(oorere com a A.S.C.R.

Dê�me
__sua

mao ...

,

Eu lhe garanto =-é 'muno duro aprender ct i.1ndar no minha
idade, •• Os múscu!os nao obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover as pernas. Damos oiguns passos com oti

mismo e, de repente, as; fôrças nos faltam e nós caímos. Mos
nQS levantamos depressa para andar e tornar o cair. Às vêzes
Q gente choro •.• Assim difíceis são quase todos os nossos exer

cíçios e estudas. Mas I,) �acrifício compenso: eu, por exemplo, já
m.elhorei mui�o e estou cerlo de melhorar ainda mais. No futuro
espera ser como Você. Poro prosseguir minha recuperação e de

Jpntos crianças como eu - paro ofender a milhares de outras
que sofrem o qoe eu sofri - precisamos de seu auxilio. AjlJde.
-nosJ O que é pouco para Vocõ $eró quase tudo para nôs!

..
-

('ENTENAS DE CRIANCINHAS PARALITlCAS APELAM
PARA A GfNEROSIDADE DO SEU CORAÇÃO - AJUDE

-AS A CAMINHAR COOPERANDO COM A
ASSOCIAÇÃO SANTA CATARINA DE REABlLlTAÇAO

Envie G seu Donativo para a �ua General
Bittencourt,J02"" :

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Com o recente ato bai

xado pelo Chefe do Execu

ttvo brtasileiTÚ', decretaltdo

feriado o dia de hoje - e,
memôria do tmor,a: Getu-'

lio Vargas - não dare-nos

expediente, lI�atjvo porque

só voltaremos a circular

no próximo domingo, dia

26.

JnYers�!) Onica
E' Dever moral do indtvl .

duo é dever social da cote

tlvidade, é dever [uríd.cc
do Estado, é dever poHU(:(I
do governo a ecnseeuça r do

Bem Comum.

E o Bem Comum nada

mais é do que a car o mvel

do povo não só no econô

mtco politico social, tute ,

letu�'I, cu!tur�i e físico, co.

mo no moral. Por iSSO, ü"!.lo

homem público que corteja

o povo agacnamjc-se ao in

...és de erguer seus ouvintes

evidencia suã demagogia,
sua falcidade, sua falta de

esc-apuro.
rneconne. 'Po:s o eíettcr

da blandícia, do populismo

barato, do apalhaçamen-n
de atitudes porque tudo is.

SO é insinceridade, tudo i.�s.)
é simples falta de escrúpu-
10.
E não é dessa gente -cuc

Você vai precisar no' gove.'
no.

(Ação Democrâtica Po!> l'ar

Na data de amanhã, a nacionalidadeexalla o invicto Exército de Caxias -guardião da noSSi! soberania e segurança de respeito
Ià ordem e à demotraçia em lerras rasHeiras.

.
_.",,:::-.

Na pessoa do sr. Comandanle do 148. C. - disciplinada unidade que no�habiluamos a estimar e aplaudir -congralulamo - -

nos com o glorioso ExércHo, na datareservada ao seu bravo soldado. . :. '-'I}' Tr I'

Projeta-se Fl6rianópo�is alravé� da Concórdia primeiro: concluida a cons
I�m����!��J!!��e�:���!!�� tmeão de todas as salas d(aula
de ter passado desapercebl E' nessa onda publicttú , Prestando as rnro-mecôe, Com o Plano de ascoianee-
da a frequência com que ria em torno do nosso ct. pedidas, o Dr. Fulvio víet.

r cm aparecido, ultimamell nema, que Plorlanópofís a- ra terminou dizendo que 'l'õ

ce, o nome de nossa capital parece despertando curto. flo-íanópolttanns, parti:':l_
em todas as rô'has desses sidade' naqueles que nao a Iarrnente receberam com

grandes centras. Ftcrtanó. conhecem, e vontade de re. entustaem« a idéia da rea-

poiia ree-se noticia ccneten
te em todos os maiores tse,
gãos da imprensa braslleL

ra, mercê da la. Semana
do Cinema Nôvo Brastlerrc
a ser realizada aqui entre

OS dias lo. e 7 de serem.

bro vindouro.

E ninguém poderá negar,
POr outro lado, diante ces

primeiros resultados que es

tão surgindo ter sido essa

promoção d� Gabinete de

Relações Púb'Icag do Puts,

cio, o caminho mais suave
e a medida mais aímpàt.lca
para fazerem convergir só
bre a nossa ilha as atenções
do resto do pais.

vê-la em outros tantos que

aqui já estiveram,

A' propósito, a Rádio Na

c'onat do Rio de Janeiro,
convocou ontem aos seus

mtc-orcnes o Dr. Fúlvio Vi

eira, chefe do Gabinete oe

Relações Públ1cas do govêr
no catarlnense, para que
dlsesse aos seus ouvintes

como vai Florianópolis, co

mo será a la. Semana do

Cinema Nôvo Brasileiro na

capital caterlnense, qual a

programação, e como o') "f(:l.

IIzação da semana do cine

ma nacional na capital uar

rlga verde.

A cujas decte-acõe, pode
mos nós adiantar que é, real

mente, grande o entusias
mo em torno do próximo
acontecimento clnemato

gráfico. Basta dizer que os

Ingressos já postos á ven

da, estão tendo uma PrOCU
ra que supera qualquer ex

pectativa. Antecipada e pj,..
namente vitoriosa a la. Se

mana do Cinema Nôvc Bra

alleíro' em FlorianópoJls.

De GauUe vítimaAlêm de autc.ünenctaco,
o que por 51 só lhe conte-e

mérito dos mais aprecia
veis, é sobremaneira opor
tuna. essa promoção, face
a expressiva fase POr que
passa o cinema nacional,

-

PARIS, 23 (V. A.) - O

merecendo reíêvo impar em presidente Charles De Gaul

toe JS Os circulas tnte-necíc Ie saiu neec de um auen

naís ligados a arte cinema. tado cometido ontem a

tógrlÍ�,ca. N� bastasse o �:l�e de c�:��: re��oq�a���
$lce·�.:)o inquestionável de

cestdencía de campo.

"O Pagador de Promessas',
o censecuente destaque do

Norma Bengel no cinema.
ítaüanc. cabe agora ao!> fi1
mes b-asüeírcs "Três ce.
bras de Lamplâc", "Assal�
to ao Trem Pagador" �

� '11 .tcnados para conco.._
rer ás "opere prime" es..

t-angeiras da secção inftlr

de outro atentado

o atentado foi cometido
pouco depois de encerrar

se o Conselho de Ministros

que, sob sua presidencla
acabava de adotar severas

medIdas de repressão con

tra o grande nwnero de
roubos de armas e assal
tos a bancos registrados
atualmeme na França e

nos quais Intervêm agen
tes da Organização do
Exercito Secreto (DAS).

ram ao avião que os condu.
aíu a Colombeyles deux

Egllses.

Os serviços pJlIcjais es

tabeleceram imedla tamente

barreira e uma patrulha
descobriu, não longe do lo

cal do atentado, um auto

movei abandonado, no qual
se encontrava uma metra

lhadora portatil com balas

de 9 milímetros, do mesmo

calibre que as utilizadas

pelos agressores. Estes cte

punham, ao que parece, de

três automO'leis. Este atp,n
tado é o sev,undo cometido
contra o gen. De Gaulle,
desde que voltou ao poder.

ção de Emergência, que es

tá sendo executado pelo Gr:l

po Executivo de Prédios Es

colar-es órgão sUborcllna,,!o
ao PLÁMEG, visa o oovc-,
no Celso Ramos atender a

uma situação difícIl e que

não poderia se p-otonaer
sem o grave risco de criar

condições cada vez

precârias para o ensino 'no

Estado.

Agora, com um trabal'l(1
intensivo os primeiros re

sultados 'jâ começam a $C

fazer sentir, . provendo,
mais uma vez, a constante

preocupação do governe

dor ceisc Ramos com o pro
blerna educectonet.

Nêgte plano das mil ss.aa

de aula, distribuidas -aeto.

na'mente por todos os re

cantos do terrtto-to catarl.
nense, para atendimento i-

mediato à populaçâo em ida _

de escolar procurou-se ';1..

prtr parte das necessidades
atua's mais Prementes.
Ainda há pouco tivemos

oportunidade. de dívulvnr

alguns dados, mostrando

O P ano de Metas do Go

vêrno do Estado' vai adG111
rIr, por aoaçâo, comprn
desapropriação amigavol !Hi
judiciai, Os imôveis nece.l��
rios à construção do trech�

Lontras·Rio do Sul da f:$

trada Itajaí - Cu:itfoanos,

que haviam sido assinados
convémos pràt1camente com

todos os munícipíos de S:..n ------------

ta Catarina e que, na maio

ria deles, as salas de aula

se encontravam em fase de

conclusão, quando não con

cluidas.

Ag'ora, é com satisfação
que anunciamos haver um

)desses muniníptog concjut
do a construção de tõdas
as salas de aUla que lhe
couberam.
Trata se de ConcórdIa,

onde haviam sido as�lna.
do:; doIs convênios, ambos
com a Prefeitura local p(lr
intermédio do prefeito' Do.

mingas Machado Lima.
A agressão se verificou

exatamente às 19 h 20----------------

UM'f, ao _sul de PariS. a

um quIlometro, aproxima
damenLe, do ae.roporto
nUiltar de Vlllacoublay. Os

agressores dispararam três

rajadaS de me�ralhadoras

contra o automovel do 'pre
sidente da Re.publica fran

cesa, , qual se Imobilizou

Imediatamente, Já que os

Poucos mlnutos depois
do atentado, Charles De

Gaulle e sua esposa subi-

IMO'vm
cujo proje�o foi aprOvadO
pelo Conselho Rodoviallo
do Estado, em data de 14
de abril de 1.959.
O Plameg já está autorL

zado pelo Governador Cei.
so Ramos a realizar ti. 0-

peração.
p"cui11a�icos receberam os

Impactos. O veiculo condu·

zia tambem a senhora De

Gaulle e seu genro, o ceI.

Alain de Bolssleu. Nenhum

dos ocupantes foi atlngido_
Um dos carros de escolta
ficou tambem com o "car

tel''' perfurado, enquanto
que um dos motoristas da

Policia que abriam pas

sagem ao chete de Estado

��a�:�a::�:.beu
dois tiros

_

Mais Um Curso De Aperfeiçoamenlo
Foi lnstaiado na semflna em convênio com o Plarnen;.

passada, na cidade de Tu· O citado curso a exemp!o
barão, mais um CUrso de A_ de outros jâ reallzados nas

iperfelçoamento de ftrofes.
sôres Primârios da zona rU- cidades de Araranguâ ê Vi.
ral, promovido pela Se-.:;·e. deira, terá a duração de 10
tarja de Educação e CUltUHl. dias.

MAIS 10 DE sa CLASSE

Nomenclatura Internacional
�

Para Inspeções De Saúde
o Governador Celso Ra� TaJn revogadas as dlspos!

mos baixou decreto, fa.z<!D.. ções do decreto no. :t:.!63,

do adotar, em Santa Cata· de 31 de outubro de 1.945.

Ato governamental. re. Executivo catarinense de"
cem.baixado pelo Chefe "Q termina a criação de C:l:c

------------------- tOrias de 5a. classe nas �e.

des municipais de Navegan

referia-se a construeêo d�

mais 4 salas. As 14 cstaVti.\"·l

!ast1om disr-ibuídas ; Lauto

o:ESTADO
'_ O JWS llffJCO OIAazO DE SArnA tAlARutA �

FLORIANOl-'OLlS, (Sexta-feira), 24 ue Agosto de 1962

tOO RUAS EM 100 DIAS
23 dias de campanha, 23 russ

iluminadils - 662 familias
beneficiadas

o Ilagra/�te foi batido na rua Marechal Hermes, no Es

tre.ito, onde a ELFFA inaugurou, anteontem, iluminação.

Loteria Do Estado De Santa Catarina
A Administração da LO

TERIA. DO ESTADO pagou

Os seguintes prêmios maio

,res:

Sete décimos do prêmiO
de CrS 800.000,00 ao sr.

Osvlno Alberto Van Muh

len, que coube ao bilhete

7180 da extração de 2g de

junho, vendido pela Agên-'
cla Fortuna de Florianó-'

pOlis; Dez décimos do prê,
mio de Cr$ 800,000,00, que
coube ao bilhete 6618 da

extração de 20 de Julho'PP�
ao sr. Ruy Jacobs, resi

dente em Pórto União; Dez

décimo do prêmio de CrS .

800.000,00 ao sr. Ascendino

Higino Ferreira, que coube

ao bilhete nO 1836 da ex

tração de 10 do corrente

mês; Dez décimos do pré
mio de Cr$ 800.000,00 que
coube ao bilhete 1547, da

extração de 17 do corrente

ao sr. Elias Makowlecky,
residente em Florianópo
lis.

o Br'.J.[':l hoje !:ai rememorar•. ao 8.Q aniversário do
seu desaparecimen�o. o Presidente Vargas. O Presidente
humano da legiSlação traoalhista e o Pre\idente brasi
leiro de Volta R�d01lda, terá sua memoria cercada do
nosso respeito, da nossa saudade, da nossa gratidão.

X'x xx xx

Amanhã, a data será meihor, marcada por dois la
télS: o Dic! dI) S"dado e o primeiro aniversário da re

nuncia do da Silva Quadro,s.

les, São Ludgero, Agrolã.n
dia, Laqrentino. �tuverá,
Santa Rosa de Lima DD!'!.D.

Emma, Wicmarsum,' GlIabl
Tuba e Petrolândia.

1; Boa Esperança - 2;
Cascalho - 2. Para a c

zeiros.

córdta.

NOSSA LUTA
Nossa luta é. peio Bem

mum. E bem comum é ee
tender a todos os benefkiOl,
em mãOS de poucos.' Po
to, reforma de base.

reforma� de base objetlv<ll,
não aI:?ena mente aC!lla.
gogicas e politicas.
Se necessário, medidas

fOrtes, dec:sivas, para que
o n!vel de bem estar .suba.
Nilo que desça o palamo ii

choupana, mas que suba I

choupana no paiâcio.

Nunca, porém, com o

crificio da liberdade; l'\ltf
ca o hO'ocausto da <f.gllL
dade humana: nunca nca
tornando gado estabu,a1�
nunca a base de ódios; mm
ca ensanguentando; m.ocr
copiando figurinos exót
A democrácia tem caDa

dade para conseguir o b
Comum sem êssas nega
vaso

Portanto, quem turbe
princípiOS

caremos.

Primeira, os mais pe
sos;. depois, os out�os.
(Açao Democrâtica Popu,.It

rlna, a Nomenc'jatura In. ------------------------

ternac:onai de Doenças e

Causas de Norte, na for:I�:L

como se acha edlta;!s pe_
lo Departamento de Impre4
sa Nacional, sob Os auapi
cios ce Servlgo Federal C1e

Bloestatístlca, do Depart�.
mento Nacional de Saúce,
MinistériO da Saude, para

realização de inspeções me

dic89 no Departamento -de

Sa>'de PUblica.
Como conser "-ência

..
fica..

Faz um ano, amanhã. Pôs tôda a família a bOI"

do, fez-se ao largo. Antes meteu fogo no Brasil.
Quando viu a ConstitUiÇão respeitada, percebef

que a guerra não lavraria. E chorou lncoercivellllell"
t,.

Elogiou a conduta exemplar dos chefes mili
Agora anda repetindo à porta das fâbricas

listas: Como renunciar, se os tapetes do palácia
nham vinte centimetros de espessura? Fui dep

xx xx xx

Pergunta até hoje irrespondlda: ConjessandO
lranciscanamente pobre, com que dinheiro já
,mais voltas ao mundo do que cosmonautas r

.
xx xx xx

Dizem que está envenenando o povo,
Pretende engana-lo mais uma vêz. pode

Padre Godinho?

o E:rército, 110 pu'sado. foi a fronleira inamovivel ,... __.

da Pátria. Na atua!tdadex! �x'�:eito à Democracia. S 1 (I n R O SOl
.', "'.'"�.�''' c a� [nf(!ições da corporação -1 '�ú Ci' rr '�r'r'1
na HI.I/OFIII. �_. �._..__�

- () S/'/I lwl"rão.
'L·��·�!t?'"

.. 7t'x""\·;·:����"':.;�'�hà:: .. '�,._;.;
_. ;:� :�\:1". 1;C

LOTERIA do egTADli
. Dê'" SANTA ciATARINA.��·: I

, .. _�.. ' r- '..;,t '", ( .... � yl ,
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