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o MAIS ANTIGO DIABIO lJE SANTA"'jTABltfA
Tensão na Am;�::�:;i::�C�b:r'�'·

dades teaerauvas que mais
se distinguem pela evidên·
cia de seu desenvolvimen
to. Mençs de dois anos

após a sua posse no cargo
para o qual o elegeu a

maioria do eleitorado ceec

rinense, o Governador Cel·
so Ramos já se demonstra
o homem que nunca /êz
promessas em vão e que

verdadeiramente não amo

bicionou o Poder, que lhe

!oi confiado nas urnas e

que está utilizando para
realizar, em benetícío da

coletividade e do Estado,
um grande plano de admi-

nistração.

Já ninguém poderá de.i
lar de acreditar que Santa

Catarina vive realmente
uma nova tose de recupe
ração integra[. Novos pro
cessos de gover1lar, que ex

.cluem o im.ediatismo e a

fmprovisa_Ção, denunctam
no Govêrno do Sr. Celso
Ramos um amplo conheci
mento dos problemas que
e"tavam a desafiar a cone
Cidade empreendedora dos
qUe aspirassem à resnousc
biliciades da direção de

Sa�ta Catarina. s que o

eminente Governante dêste

ll1tinquênio não faz da po·
lUlCa uma carreira protís-

atonal; ao conc-eno, com·

lIreende'lhe o sentido pro-
1undo do serviço à causa
ciQ; evolfLção do Estado e,
longe de subordiná·la a

ambições pessoais, a ela se

8Itbordina como quem as

.trt7lte sobre os ombros o
Hso dum desUno histórico.
Bis Porque não pode dei·

tar de constituir eber
'ação, no panorama da
� can�panha. eleitoral

,qllív�eC/'(IC (! rnufllltc clus

distância. cêrci; de 75 pe
querias casas cem- Instala
ções completas. cozanha,
banho, sala e quru-to, estão
à dlsposiçâo dos hóspedes.
A bela colónia, com par
ques e jardim de infância,
toi Instalada pela Organi
zação de Auxílios a Ber
lim. De mala a novembro,

semanalmente, 25 famílias
poderão ali se instalar,
buscando repouso longe do
arame farpado e do mure

engtôc pelo regime comu

.nista de tnbncnt. A roto
mostra uma familia beru
nense no terraco de uma

das casas de Úrins de Na

denberg.

,tmprésHmos Para Aquisição De Pe-

o eleitorodo oner não só

c01lhecer as credenciais de

orde1lt m.oral e pÚbl{ca dos

cal�didatos, mas tambbn

aquilO de que é capaz,

a'ravés da interpretação
das realidades sociais e

económicas do Estado e do

País, que reclamam trato

acertado e reto conheci·

menta de suas causas e de

suas soluções. Dai porque

a ninguém é licito dizer

Ol''e o Governador Celso

Ramos é um improvisador,

,quena Propriedade Agricó�a Através
Da Carle'ra De ColoniIação Do

Aerepôrlo Os ,mp",,����Oca�O"����!�ãO, 'o ,.10,

..

Internacional ��l:), �eo �o����zd:oBl��S�� ��,C,�I �a �1�esc��!n�:19·���
"Leonardo da �:��r,�����Ç:�r�:I:e;uCe�s� :�:n:;e��ç��:s:� jl�l::�a�l�

teio de melhoramentos ín- te de CrS 279.904 mil.

Vinci": Rema o'<P<""""s' 1n",I".0 Na dtst.râbuíçàc desses fI-

Na -escluçâo dos probl- ��tnla:�'��o�'d: �U�:i��1Í:::: �i:nCi��c�����, pe�� l�e�·t����
:a�o,so����. ;ro��:':��� J�:. pulse neste ano de 1962, a concentrações verificam se

solver o problema da habi ���}:I�,,�e ujaC:;é����a�e ��� �o d��;::��e ; :a�lll, aOc���
tacão. atravez da organlxa- cursos da Carteira, segun- tuada. Em 31 7'62,

�: Il�:9. 'v�s���� i:�:��i�� do dectaraçoes do seu Di- seguinte a posição naquc-

dar ac operá-lo habttacào 1"t:�I:' �r� ��:��IO d:a��e���� la�reg�õ��DESTE: 3.772
condigna. Proporcionar s. r 'mento cesses emprestimos ; operações (55<;� do total),
viço mediante o programa atê .s1-12 61, Linha a car- no mor.tante de CrS ..

de incremento da indúsldt\ terra 2.287 operações oere- 1.06-1.741 mil;
da construção. rides e em estudo, no mon-

_ SUL: 1.839 operações
Ao r.m do ano de 1960. tatue de CrS 546.870 mil; (26,9':e do total)". no mono

em mais de 5000 comunas, em 31·7·62, essas opera- tante de CIS 714.405 miL
tinham sido emücadas coes já. se elevavam a 6.821 A demanda da asslstón-
307.000 habitações com. nu total de Ors 2.199.032 era da Carteira de cotont-
1.625.00 peças. Nesse ano. a rnjl. O Incremento nos 7 zacâo em todo o Pais, com-
cj-garrízaçàc INA - CASA meses de 1962 foi, portanto, putaoos os emprestimos
trabalhando em pleno b�_ de 4.534 empréstimos no para aquisíçào de pequena
.mo, dispendeu 150 bilhões valor total de Cr$ 1.652.162 proprjedade e para ímplun ,

de liras (75 ).Jilhões dI> Ct"I,· mil. tacão de núcleos coloniais,
zctrost. coj-respondemlo ii Em 30 fie junho, os mes- as' operações lIQ�idudas,
14 míihõf's' de di-as de un mos ünanclamentos para as propostas tnderendns e

bulho, tom a, mérlia éliálÍ1. aquisição de pequena pro- as desistências, é expressa
de conclusão de 125 habí p�jedade. t'ural correspon- ,,�lo -totat rtr 7.�2 prop
tacões. tWam a 6.133 ccncücrénos, ta� nu mouuuc de Cl"�

•. � ... � .• ----<-_ .....;___�_, ülc!lddns us propcstus cm 3.153.W5 mil.
__� _ _: .

-,

",,-·k..- , _",,,,':.�.,,,,!L,,,,,:,..�_,,,�:�.,:2" ,�:.��,,� "�.,.:?�!\�!".,,.:jJ2:Jt v....�=_�__

um políticO de atitudes :'i.
71uosas ao Iéc das çfJntm·
géncias de cada mi.nuto, -

mas sim um Governante
que sabe o que quer, iden

tificado com as aspirações
de sua terra e com as

i""P.lua. obrioações a que

71ão pode fugir, perante a

própria consciência civica

e perante os seus concida

dãos. auem assume posição
na vida pública.

Ftel a um Plano de

Metas, atento aos clamores

dos que lhe confiaram a

solução dos seus prob),emas,
o Governador. se- absorve

1!O .�Cl� !.faIJ(/lIw. , '.:J'
-------
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MEN:Ij--_ �>1l:1:�"��

A )::inaja a ja:.:l. de ama

nhã mais U:,]1 auivf.!'sário
da graciQ,�a e IlheL.gen_c
mf!nina Mirinn M�llo. (jl;e \

ta lilll!nh:l do nosso c�t!:na

do ,w1igo e ::::tl1terráne.) sr.

Dil.;fJ:1 M:lrtia.� .M('.lo. suo·

diretor do S�rvicj de r€';i'"

tr(J dc estn-rL'\C;:JS (; de su,

e:r.ma. CSpJ!;U c:. Juci ide:!:J

e]!.l1lenLo.-; de:.l<ttados na so

ciulade 10rl>.1
i\. nut:.o.liti�nlc, n:l oportu

nidade da da�a. recepciona
ri na sua residência �cu

va:�t.:l círculo de amlguinh;j�
diJ('to;_;. ('om u�i:a lauti me

!<a de doces e guaranás.
No�_,a., felicitações extensi
V:1$ aos seus papais.

FAZEM ANOS HOJE
_ :-r. Rui Carlos Batlsta
_. !;r. Odilon Bartolomeu

Vicira
� sr. Oscar Schmldt Filho
_ SI a. Dalila Dal Grande

Borges
_ sr. He�cilio Vaz Vlégas
_ lirta. Nilda Luz Maeu{:O

_ I;rla. Margarida Estt"jlta
_ sr. José Bonifácio Seh·

midt
_ sr. José Cavallazzl
_ sr. 1 Amauri Callado
_ sr. prof. Arl Oca:npo Mo

,ê
_ sr. Edgar L::lpes S:I\'a
- sr. Gené!lio Minmcla
Lins
-- s:·. Wilson Santana
- sr. dr. Romeu Bastos Pi

'"

- sr. Luiz Alberto Cintra

FAR ..\O ANOS AMANHA
Prole sor RelHlt('l Barbosa

Com Intenso jubllo con·

slgna:nos o decurso.
nhã de ma's U_H Il�blicio

do ilustre professor Rena'

�o Barbosa, per_'onagem
intimamente ligado a esta

[õlha, onde com invulgar
brilha<1tismo se destaca,
par ser .um dos seus cola

boradores de méritos in

·Plltestes.

Catcdrãtico da Faculdade
de Direito da Univer�id:lde
dr< S:1nta Catarina; titular

ela Sociedade Br:1síle.ira de

D;rei�!) In�el"l1aciona1. mem

b:'o do lnstltuto dos Advo;
�(t(los Brasileiros, do Ill',U 1
Luto Histôrico Geográfico
� membro efetivo da Acade

mia Cata:inense de Letras.

O ·nataliciil.l1te face suas

oualidades goza, merecida
mente, de grande prestigio

(J2?tadamente no mei:) inte·

lectual.

Amanhã. dia do seu anl

"ersário, c"tamos certos, as

manifestações de aprêço e

eslima, merecidamente �er

lhes ão conferidas, e, nós,
pllrUcula:menle no<; a%o-

:lf���:�o�O:;�r�;:��%:�aIS
Prof. Henrique Stodieck

1\possrrdos de inNmUd::t

llaU,;fação registramos o

t"a1S('U1'�") de mais um anl�

vC'I",úrlo, amanhã, do nosso

lnsí�;ne amigo e distinto

conterrâneo Professor Hen

rique Stodleck, CatedrátiC'o
de Direito de Trabalho da
F'lf'u1dade de Direito da

Universidade de Santa Ca·

tadna e elemento dt:'st3.ca
do em os nossos meios soo

clais; e especialmpnte culv

lurals, a qucm aprf'�pnta
mos votos de' perenes feli:!

cidades.
- srta. Rita de Casia Ca'

rloni
- sr. Wilmar Silv('lra

.-
sr. MârloJ Fernandes

Dias, I
- - �1'. dr. Carmelo Faraco

Terezinha ([c-Jestls Barbosa

Aniversan:.ll\ na data de

nntem a Senhorita Terezi

nha de Jesus Barbosa, ai_ta
luncionária do 50 Dlstito

,",<,vai, !;iemento de proje
ção na sOciedade local, e

posmidora de vasto circu

lo de amizades. pelos seus

dotes de bondade e inte!igên
cla.
A aniversariante nossos

sinceros votos de perenes

feiicidades.,

RAPAZES
Precisa_se rapazes para venda à domícilio,

cam ajuda de culto.
Os interessados poderão apresentar_Se à Ru("J

Conselheiro Mafm, 99 sala 12 das 13 às 14 horas
dia riomente E' inútil opresentar,se sem documen�
tcu;-ão.

28_8_62

i'."�.','I\};:...� ..·rr."''': �.""�"i �f'.__-_

Edital

� comecircno:

,c7\, U{ ,,�l....-oL--

________----__--w-,

Sociais

Está ti. frente do movi

mentado Chá nencncente
a S� realizar nos Snlóes do
Clube Doze de Agóslo no

A esperada noite d( ele
gância e «aridade que ncon

tecerá no 'Próximo dia J2

nos aaiócs do Querênclnpr ôx.mo dta 30, a exma se

nnora EdJth Gama Ramos, esrace, está ,�I]b a resrxmsa A elcf!;llnt.e csr.ocm noea

A tarde de etegün-tn C: Ca:1 bi,idadt: do Lions'Clube e caldas 11:1. 11!·I,�lllln. l'Pl'f']l

dade contará com !, d(',fp este L:l)runLm.a. Os maue- dlill.J (",J1Vld Id,,� p.n-n f,..

uas Lenuuunes do b;;th ... qUI!"lS cue al)Il'Scn...a·&o !LIa
tere IiPU -never'

onerar de 100.. delos de renOlJ1:ldos. FigLl
rinbt_IlS

- do mundo, flll(e-

Oasamonr'i com mija ce ,�f'nt;:n;ao t:Jlill.t'Ul, as el)!,j

rtmônia Intima na cnpere 1;.l(l.tS J':'I:l� de fiil,le M!l,;{.

�uu JfJafjuil,L �1':llb:"u .�(' nn

úJUma qunrtu (pira. a bt>}. No pn',l',llill rI,.l fl cu o

ção nup;:l:ll da bonita senh0 d' I ;J:Õ.,'" IlI.U 'I' C'LIJ,'

'., Rp. rin,l MaChaào, com da I,.;ady" n .• dlb.j,' ri)' L,

o jovem senhor Scat"a Ju jes, .Bi!onlcl;Í')'3. I":;i:; 1I1ll.l

nlo�:/ �:,�O��:�o �a�l�lland��� �r{;rir:: ��;l::\:';;;'���:(:�,/�;�l.!��:
te e sra. Banq"eira MaLl, dr. nh"l'll Ad.'l ilof,l.-Ja \.I:1,J(,OI.I',
Cesar Seara e senhora, ""1'- Plr.�.dCJlLC d,j Cl1l1,l' (II 1.1

I'efiLlna l"..::rnan·des, Tenente dj, 'jue �{JI,' SIJ:l. 1',PI-\:l:jl:l;l

Ranaldo Schmidt e se:'Jho c
I, .+-nJ�;IL\a

lita Neuza Macl,ado. Dell1{> ,,�J '-:;,n'fHrL
trio Serra tini e spnhorita da f(',sto. Suo a'l

Maria Silveira de Som�a M;f]I]J(il,L�; vallia Alldl'!lcle,
senhor Luiz Carlos M.acha- II,)!!! Lohmon, Mlrl:l Lú J:l (flmos i�fol"l"!1:"l(,O� dr<

do e senho�·iL:l. Selma Bütq da. Cosla. MI�!":a AJl;.>.f·lk_1 ri '''',. r/'(-'n"�t'� (I�l(' ".('111 (11',

lho, :,cnhJI" e senhora Em:), Costa,. Lisandro. Sllvr);a. viela marrará rnronLro r:om

ni Faria e senhor e senho· Vcra Ma�ia Riuas. Sale e
a �nrlcdadc. dU1"'lntr' o cr

ra José Machad·o. ChJrndia. Nllr:e Aroneu. Te
Uval do Cinema. Q'lel:énri:>

. rczinha Simão, Lúcia Ma- Paiare e recepçio oflrlal dn

A cida,de de Joinville on ria Fiuza. Mariza Ramo!; pI'\'(!rnl) dI) ....�'ado_ O� ar "i

tem, elegeu sua 'miss Ele- Regina Marcisa, ivonoska tas e jo�nalist"lS ('I)llv;da
atxp!anr EAOIlU fiI 1100 Souza, Lei"a Souza e Ma rl'lS t'c;tarão em p:lllta

';__

Ramos.

J""�J�-·r�mp.ra a n"'lra n"

A debutante Ana Ma�ia De casamento marcado "Soc:ety", o br'lt;nho. JrlV

R::tmos da Cidade de Itáiai, p�,a uP Ul[II1,OS dia do cor-
re R,mos. OlIP �erá debu

ltend�n:1,.., nO�Sf) ('onvl'e,' tf:ll,e mês o Senhor Lu;z tante no próxi'TIO ano.

particIpará do desfile, no Carlos Machado, com a se· . .,' .' _.__ -

Chá Benpficente no próxj- tlta Selma BoteihJ. A bo!'i+a f' 1!]�1I"'�n. rf'�i

mo dia 30. dênrla dt' C'l)"'I10"" ,.h r1�..,1
O Industrial Luiz BattiS �"'nh(), e srnhor"l ,11'. M'll"i"

r; por fa1:tnl1C's t'm Debu tôLL!, festejOu idade. nova. Ferreira Ilda. eS'Já l�cndf)
téu1tes, o LI a Tpnis C'lllJ" . Felicitamos pejo aconteci- rf)bl�ada para uma e�cgan
ClOlllf)\e <l o b'ltle das De mento

te reunião
butal1'e� no

!lêS
de outu-

bro dLa 13 _ Alpm das Dr! P

O�dente
da EUtopa o

butrtl1tf·s qUE' �era atrac� Ca.,tj.l el,1I}:Jr e �nh'V" DL f\Cn_cntojdo. r�a: (,0 Ii
Juxlmrt o L a Tcnj� Ch\ Andn () "snntaella (Car mor nCl11semprc (. lima fai
'!e aprescntal aos seus a.",\ 'nem) ca a�s()]ilbra ou dest! OI os

�'1rJa,.jos. a ,c�ntora n. I do que nele VIVC

Braslr, Elizete Cardoso. Em sua residencia o cas:ll 5Pmln lIcfn<;: dO�q SOl

=

ga:lte Bangú".

Layre Gomes fTcrezinha)
n;(�l'pciOll()1I o st'llllOI' r- se.

nu-n-a llI'. OIJ.vo H.IQ;On,' r»

senhora R"Lh p'orunna.

Oi ,.pllhOl" antme (:'1111.'

te IPi/i11 r.ruem iande 1',--.'/::.

E per rntnr.nos eru Debu
,
I

O rr,nl1Pdrlo nnú» TI'
A:.'j;-; vrd 11.. -p!Jpr (·nnv:'l;.

di);; 1::1,1;�1' 1I:':;"�,nr�:�;�;:tl- f'''I��
1\"I:1ln ri,.. (':1rv"llll)

C'JllUI1U:1 1.'l),:i.:1)iz'lrh
m:l já t'rll"llplpl'lI'lI'll!P I"

Llbr."(','j(l:1 1I,'hi:1. Jlol"_rl1l

'!lLL r!i]: 'flr'Z 11l":")tll� F,le7:1.11

t,IIS dr' l'lO:.!.

Representavão
E:.-:pre.>a cspeclalizada em promoção de vendas roa capital, pOS$uinc1O per

reita C:fjlll>'t' de v(.ndcdorcs tre,nado!; e já prestando ôtim05 serviços :\ grnndes
inr]llsl,1 i '" do pais, aceita ICP� escllt:lção de novos produtos, pruvenlcnles d� 1.')
d[J.� 00.; F:�L:,di)s. !':!;l.ariJo.<; a,tus a colocar seus produtos tanto nft capit,q 011 ln·
tCLi(Jr ue !;;Jo Paulo, US.·.il\l C(JIl�U estudamos par,l todo o tCITitôrlO nat'lonnL P'.I-
IJ:IIIO" () lanr:,LJllf'nLo dc 110VOS produtos e ainda pnJmovCl110S pI'S(((11
S:lS (li 'L1I'! :a(!y. 1'j"fl!l,).':1.fl:i ou consllll:1s devem scr eliJ'lgldns a Caix'a
Pusl:11 147:' _ S;}u Pnulo, GU:lrda-�e absolut.o sfgllo.

P. S. D.
PARA VEREADOR

Domingos Fernandes De Aquino

Continuando, na CÂMARA MUNICIPAL, ° seu tl'(!_
balho, será o mesmo de agora e um prolongamento do

i�� 2���(;;�� :c;o:.eit�tb���Ópj�G�nsa de SAt'�_

J ZO DE DlREITO DA

VARA DOS FEITOS DA

FAZENDA PUBLICA E A

CIDENTl!:S DO TRABALHO
DA CO�1ARCA DE FLORIA
NOPOLIS.

EDITAL DE CITAÇAO COM
O PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS,

o Doutor JOAO TOMAZ
MARCUNDES DE MAT.
TOS Juiz de Du-enu da

Vara co.. s'oitos da Fa

í'.1·11(]:l. l'lú>lic-a e I'.l!idr·n
tl':; do T'r.cbathn dn
1l,:ln,a rl"

Cnpf tnl do K,t.ur]n
Sanl:l (';1.la:ll1l1, na ror
ma da lei etc.

FAZ; SAP,!l:R a todos flOP o

urceentc edttní de cnoçâo
vnem nu d"jt> eonnectmen
to tiverem que P Ir p.u-te
de l,ArRTO DA SILVA. IHa

;'ilEim, c.rs.cdn. hmei"Jl:tri'l
pú:;d () tedetu. 1 ... 1 re-me-
11<1" (O" uma :1.":1.(, 01" 11' 'lo

f':-,pÚ" o :1:"'Uilllp i.'-_,,\lP�:
UI,] t"�IPn'ó _situ:u10 na 101';\

lI'{ ,dr ri It:l�.'1:': ,'1, n'" t.e

r.�.lIl!'·:pjo. I"�('lld" fl'l'!lle
1-(' '" r" 11)111. (' 1.1·:lr]:1 cy.l�

Unte nUnl:1. e�I,(,llL_:i:) r'r II

Ilwl.r'o'; fundos l'I)L,l 1.(': rl�

di] I"'(luerpn e t�Jl1!lhll eom

J I ll1('i.ros; de 11m 1�I('n ('{u11

tCIT:l1; dI) Dr, Nlj_qon P�I(IJft
numa e"ten�:'i.:) de 51,�,O lllr
tr:)�. F(':,t:l a j\lstJn('nr�il) (Ia

po,%e foi a mcsma jul�""_d:l
proceden,,, p�ll" �cntrnra. I�

p'1J"a olle,rhcguz ao r:onI1l'�
ciplrnlo dt> tf)d,s m:m(!:)lI

p:q;edi: o p,e;·('nte edital,
QIH' �erá fixado no Jw�ar clt>

('"o'�tume e ppblicado na for

ma da lei.

Dado e pa�sadl n2"ta clda

de de F�o: j::tnóPf)!is. aos vin

te e três dias do mês de a

e-,;�to do an") de mil nov,·

cent'Js e sessenta e dois.

Eu, Edison de Moura Ferro,
E�crivão, sub�crevi.

João M. de Mattos, Juiz
de Direito

29-3-62

, WNIlE-SE
Um balcão frigorífico cm

estado de novo, marca

Elêtm Frio

Tratar à rua Frcl Canê
ca 103. Churrascaria São

Jorge. Nêsta.

Ct. Avrlon R_malho
CJ.lNICA mo: CRJi\NÇ:\S
Consultório: "Cl:l
nu I(fl ...pilal fie Caridadf'.
'A tarde, 11(1 """Mlilorill
das 15,::W hs. li" 17,30- IIs.
COllsult,ório:

J\-f:lI'h:ul'l. 7 - 1." andar �

Itesidêm:i;l: Rua J':u1rc
Roma. (,;t - T'·'f'ronf: 2'"'

A VISO

Departamento Central De Compras
Editai de Concorrência Pública

No. 14-05-49
O Deportampnto Central de Compras aviso aOs

interessods na Concorrência pública n.o 14-05_
49 (oquisiçõa de cinc-o máquinas de €screver para o
Diretoria de Veículos e Trânsito Público, de qUe tra_
ta ° edital publicado no Diário Oficial do Estado nO

�����'.od� 14�e5 jU��O2�e d�'1��h; �: jl���;� '��r!Sf�=
berluro marcada para 9 de julho de 1 Ç}62, que a
mesma COncorrência Público n 14-05-49 seró
realizada no dia 30 de agosto de 1962.

.'_' _' ....---_.

Deportomento Central dc Compras, ,em 14 de
Agôsto de 1962

" .. :.l.!Z..I ........ 1_. •.__ .

Hermes Justino aPatrianova
PRESIDE,rFE

28_8_62

Inslilut'l Braíileiro 00 Café
R -.)

.

i(AO I o. 231
A Diretoria do Iristiluto Brasileiro da Café, no

confo:midade do que dispõe o art. 3.0, item 7. de
Lei no 1779 de 22 12 52, e tendo em vista o dt-,
oosrcnc art. '46 do Resolução no, 228, de 14.6.62

(Requturnento de Embarques da safra 1962/63)

RESOLVE0

Art. 1.0 - Fica prorrogado até o dia 15 de se;

rembro do co-rente anO o dato de entre-

93 dos cafés ela "S.érie Retida" :orreSp('l'_
dente à "Quota Direto" que for embcr ,

Ciclo durcnre o mês de açosto do mesmo

ano,

A!'1. 2,0 - Revogam-se as disposições em c�n_
rrórto.

Ria de Janeiro, 14 de oqosro dr 19ó2

Newton Fr>rrei 1"0 de Po lvo
Presidente Substituto

Repre�entacões
ACEITAMOS PARA O ESTADO DE

-.

SANTA CATARINA

FAVOR ESCREVER PARA ROCHA

& GRAVANA LTDA.

RUA: Consl'lhl'ito Mafra, 132

Florianóp;lis - se,

Nunes

I
:'.-g' I

_..

oro..I.LDO 11.'.(1
PESCADO A PREÇO EXORBITANTE _ O Jlf'lxe,

seja ele qualquer (jll!llidade. seja me.�1ll1) cOI'vina 0\1 pa-

I
pn.t('l"!·n, os mais ordinários que aparCf'('!11 nns bftllCfUI
d\lS mercados e até nas chamadas Peixarjas,:'vnlml) ago'
ra Ullla fortuna. �

j>('ixe exi�te e atê' mesmo em ahund:i.nrla. pmhorfl

apodJ"f!ça como' tem af'ontecido devlrlo !lo exar.el"ndo
preço a que pst:"t st'ndo vendido.

Um absurdo, sem estar tabelado, n}o sc S:l.])e p0l"rtUe
1"a7,i'iO.

E então, os exploradores se locupletam. arrancan
do os olhos da cara dos compradores

Não lnvera um meio de impedir es�e avanço?
ASSIM COM FRUTAS E LEGUMES _ Tcmos visto

no Mercado PllbllCO, ca.ixotes cheios de legumes e fru
ías que apodreceram nos ta.buleiros e vão para o llXO.

Porque?
Ora, porque para os vendedmes de 'uma ,>olsa e cr'

tm é preferivel jogJ.\" fóra do que vender com lucro I'a'

zoavel.

t ludo na base de duzentos por cent-o.
E então, os milagres se multiplicam ..

Estão por ai á vista ...

UMA CONFEIT \RIA E BAR PARA A CAPITAL _ a
o que dlze:n vai ··::z.c�ntecer·' breve. Não sabemo.� qural
seja o he:oi nem o locaL onde afirmam, será montacla
moderna confcita"'" e bar anexo.

Será uma grande ajuda, não hã dúvida.
E não precisamos dizer que o lucro será certlssl]l10,

pois FlorianópOlis bem que está necessitando de uma
cosa especializada no género.

O "Rosa", como sabemos embora nunca chegasse"
ser uma Casa que se. apresentasse como de primeira ar'

dem, resolvia. Bem situado excelente ponto de reuniãO.
ali no cora�ão da Praça, acabou fechando .

AgOr)l como ja foi dlt,o, prepara-se para a instala'
ção de mais um banco comercial.

Que venha pois a Confeitaria e 'Bar anexo.

Quem tem dinheim que o empregue, porque fi cru'
:>:"lro,Mfrp dl'rt1nl fncuravel e nem ce(IO e :l1dJado qU'tl
pedem esmolas o aceitam. _.-],

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



De@artamento 'Central d C m r
fnital �c Conuorrêgcia rú�lica uúmero 22-06-�1

sive marca, do matenat
que se propõem fornecer;
c) r:,,'êço unitário e glo.

bal com a explicação de
que es�ão ou não iucjuldas
as despesas de impôstos
taxas, fretes, carretos, se:
guros, etc;
d) condições e prazo de

entrega do matene.. l, no lo
cal indicado: FALACIO DO
GOVf:RNO, EM FLORIANO
POLIS, onde será procedi.
do o exame de recebimen
to;
"I declaracão de conbe-,

ctn•. ento e submissrl() às

����l��ã�f���er!����la �o�:
T - ocruna. de' veludo "()II'{'ncl\. .

ItnJl�nn. r-om todns OH per- NOTA: Serão recusados
tences, untdnoe - Cortina, n� mn!.N!alF; com djml'n ..

Qn!lnfh1fldf' lO. SÕN, {' nutras c.o-actensu,
II - "ürtse Bolei!", com cas nquõm dns espN'ltlcn_

todos os pertences. Unl/'lrJr]e ÇÕf'", o (jl1r o-nstonnm ext
- "nt'l.�c-Soleil", - cunnu L';i'nf'l:l rir .�t1b.�tltuic:'lo, rr.
dRrle - n. I �il',1rla 1II'rrlll.l'. ch:lm!"lmcn_
, I - A - Colncnrtas no lo to do Srgllndo ro!oraclo
rnl. E.'lrlnrrrlmen(.o.'l .'lol)!'e l'xiv.f'nrln rtfl I1lfrrênçn de
tl'rlflns, et-"rps, f.nm'l.nhos, pl"!'ro !leIo fallo.'lo ('flUÇÜO
tri!ln. mntf'ri,'ll, Ar!'. :<"'1'10, flltura 'lllsprnr.iio do reR'ls-
com o .'lr. Nelson Luiz Trl, tro dI' fOl'nrl'('rJor, etc
xl'll":!. rhflfr rio ('f'I'lnwnlnl 2 - N:l ]lnrtro I'xtflfna do
do PnlflrJo /'lo Gnvl\!'no, cnvrlo)l(' ('on!.i'nrdor d:l jll"O

)lo.'ltn c1rVf'I'ÜO I·(,n.'ltar o.�

·�('g'l1intes dizl'I'{''': CONCOR
m�N('TA PUBLICA N0 .

22 06 61. (Aquisição dc Cor
Un.ls e "Bris(' Solei!"', para
() Palácio do Govêrno.

o Departamento Central

d.' Compras (D. C, C,), de

confonnidade com o art.

11, Hem rr, do Regulamen
to aprovado pelo. Decreto
sF-25-08--61/382 torna

p(lbllco que rara reanaa-,
no dia 17 de setembro de

1!"l(j2, na sua séde, à Praça
Lauro Muller, nc 2, (fone
3'110) CONCORRI!:NCIA PU

BLICA nas condições eeguín
tes:

I - OUJETO DA CONCOR
RmNCIA

AQUISIÇAO

II - E6TJr-ULA(!OES

o.� jnterc..',sacos dl!verão
nIw('sf'ntrU" os document.os
nlf'llelonadns a seguir.
I. - Proposta. seladas

nllllln..� as via.; com Cr$ ..

12,On de selo Estndua) e

Illnls n Tnxa a� Educação
e Saúde de Cr$ 10,00. por
rõlha, em envelope fech:,.
do e lar.rado, contendo:
a) DeSignação do nome

e ende.-eço da firma pro-

3 - E;,_' envelope separa
clu ('Ollwn"o os dizeres
do inciso anterior, além do
Lérmo DO"::UMENTOS, em

ca,actercs bem destacados
encerrar-sc"ão os documen.
tos comprobatórios de
identidade e Idoneidade:

�on mte; a) eel tidão de Registro
b) I:'specHicnção, a mais, na Junta ComerciaI ou

drtnlhadn possível, in..:lu· Diário) Oficial que tenh::.

A Doutora Thereza Orl

sólia Timg. Juiz de Direito
� Comar.cu da.,São Jo.�é,
Estado de Santa Cn.tnl'lna,
na' forma da lei, etc. Faz

óaber a todos quantos êste
fdital virem ou dele conhe
cimento tiverem, que paI"

parte de José Pedro Souza,
por Intermédio de seu nssls

tl'nte, Dr. João Paulo Ferrei

ra me 'fOi dirigida a pctição
do tcór seguinte: PETIQAO
- Exmo. 61', Dr, Juiz de Di

.
rello dn ICamarça de São
l�, JULIETA MARIA DA

SILVA, brasileira, viúva,
doml>st!cf\, residente e domi
tlllarln em estrada dn Fn

Zl'Mn, Picada do Sul, pri
blelro di.�t.l"ito de São José
por !leu assistente que esta

'-'SIna, quer intentar a prp.
IIrnte açâo de usucapião em
_"e e-xpôe e afinal requer
" \f. Exclu. com o devido

respeito o q�le segue: a) _

e hA mnls de vinte nnos,
tetn a posse m:lnsn e 1):1.
a, �('m interrupçno. con
('nn ou oposiC!i'i.o dI' ter

, de um terr('no sito
etn B.v.rndn da Fa7.cnd:l.. prl

Iro distrito de São José
o lnral dcnomin:l.do Plc:'!

daR rio SIII. r"m a (tr('a de
quatro mil metros qllndl'f'l
tb.J) 4.(l()0 m2 c com n;; se

hlntt'li; ('onfrontaçõrs: fl·cn
te. a ll'ste com o cnminhc
das Plrndas do SI1I. onde
111M!! fl5 metros; fundos a

Oeste, medindo 105 metros,
t.am, quem de direito fã\':

a menores, aus ..ntE'1<

.,
Iz:iterdltas, Em virtude
lebna exposto Quer a

nte re!l'tilarizar a suu
, Isto por a detê-la
"anlmus domlnl", dr
Ortnidade com a Lei

nO 2.437 de 7 dI>
de 1.955. que Jl'\odlfi
art. 550 do C. Civil. E
o dito fim requer a de
ia de dia, hora e lo

pul..licado o documento de dêjo 001. à venda na Im

constituição. prensa Oficial do Estndo)
bl atestado de tdonejda- deverão obedecer áS r-on.

de passado flor Banco ou utcôes estabelecidas neste
duas firmas de comprova- Edital. nas instruções eons

da Idoneidalle comercial' tatues do verso das me.".
c) prova de quitação cem mas bem como às exígún

as Fazendas Estadual, Fe. rias do Decreto n.o SF _

dera] e Municipal; 25-08-61/31'12. de lf161, e

d! procuração, se rôr o demal.� disposiçpes Esta
caso, passada a pessoa re- duais e Federais, sôbre
presentante do proponente Concorrências
à abertura das propostas. LI! _ Julgamento
4 - Os documentos aci- 1 _ Pela Comissão Jul-

ma (qu parte dêles) pode. gadora, posteriormente, se
rão ser substltuidos pejo rá declarado vencedor o

Registro da firma no De- proponente Que oferecer:

������:n�� E����a�e S�� 'de��n�:_��r :erS:��LO;On�l�
tn Catarina mrtcecões impostos. de�pe.

5 - As propostas de_ye<'ão sas e outras vantagens;
ser apresentadas nr., duas bl melhores condições
VLB, rom n rúbrtca dos de entrega;
proponentes em tõe'las as c) melhores condições de
p{tginns, seladas na forma pagamento.
do lu-ui 1, dêsto Titulo, 2 _ Em ígunldade de
6 - Os enveloi)e�, conten condiçõe� será dada prcl"e"

do PI'opostas ou documen· rencla a firma estabelecl-
tQS, deverão ser entregues da no Estado.
nn Departamento Central 3 _ Em caso de absoluta
de Compras, à Praça Lauro igualdade de propostas, SI:'.
Mullcr, nO 2 Hone 3410)., a rá sorteado o vencedOL
té às 14 horas do dia 17 de 4 _ A Concorroncl" po·
'setembl'o de 1962. median"te dera ser anulada. uma Ve7.

recibo. em �ue se mençlona que tenha sido preterida
l'n data e hora do recebi- formalldade expressamen
menta. assinado por fun- te exigida pélas referidas
cionariO do D. C. C. Leis e a omissão Importe
7 - As propostns serão em prejuízo aos concor-

abertas, às quinze horas, do rentes, ao Estado ou à mr.
l�lesmo dia 17·962. por fun nt!ldade da Concorêncla
cionál'ios designados Mio 5 _ A Comissão Julg-a
Presidente do D. C. C:. e na dora l"(�scrva,sf' o direito de
presença dos proponentes anular a Concorrência ca·
ou seu represenlatp.s legais. so as propostas apresenta-

B � Abertos os envelo- das não correspondam a')s

peso cada um dos interes· Intereflfies do Estado.
fIados tem O direito de a. Florianópolis, 9 de agôsto
pôr a sua rúbrica nas 10- de 1962
lhas· de propostas dos de- '(Hermes Justino Patrl!l.
mais concorrente·. nova) _ Presidf'l1te.

9 I- As propostas (mo- 28�.8-62
------

EDITaL
forem, bem como do Orgi.o
do Ministério Publico e por
editais � intert:ssados in

certos, tudo, de conformida
de com os arts. 454 a 456 do
CPC.: devendo afinal reco

nhecido o dominio sóbre o

imóvel referido, euja s<,n

tença lhe servirá de titulo
hábil para ti. inscrição do

Registro de Imóveis, DaDdo
à presente o valor CrS.

2.100.00 e p!"Otestando por
todos gêI'.�ros de provas ar!
missiveis em direito, bem co

mo o depoi�ento pes50al de
Qt1ein a contestar, São José,
17 de julho de 1.962. (ass)
P. P. João Paulo Ferreir't.
M.si�t. Judiciário. TESTE·

MUNHAS. ii - Max Hflblit
zel. 2) - José Nazzari. 3\
_ Josê Pessoa Mat"iel. 4) -

Zlco José do;; Snntos.

Manoel Estanislall da Silva.

DESPACHO. R. h. A. R. -

De�igno o dia 7 de agilsto
p. v. as 10 horas, para n jus
tifir:lçãO prévia. I. Jnlho

20/62. T G. T:'!nj! Juiz de

Direito.. SENTENÇA: Vis

tos, etc. Julgo por sentença
a justificação processual
nêstes :lutos de nção de \lSU

cnplfto. pracerl1da n 1'efluerl,
menta da Julietn. Maria da

Silva, para que. produza
seus efeit.os legnis. Fnçam
se as devi(l:ls ('il.ações: 1 -

Por mandado: a) - Aquf'
II' em cujo nome esteja
transcrito o Imóvel (Códi

go de Processo. art. 455 �

20). Na falta dessa trans

crição juste-se, Impreterl'
velmente, certidão compro
batória de auSêncla de trans

cricão (Arquivo Jud., vol

1'10,' pago 46, vaI.· 78, pag
99): b) ,- A Fazenda Muni

cipllol na pe1<�oa do sr·. Pre

feito: c) - Aos �onfrontan
tes certos e suas mulhere1<,
se casados forem: d) - Ao

Represtntante do M. P .. 2

_ Por Precat.cJ:"ia ao MM,

Juiz de Direito da 4a. Va

ra Cível da Comarca de FIo

rianópolis: al - Ao Serviço
do DominiO da 1;nlão. n!l

pc�soa (le �eu M. D. Procu

r'ldcr Fis(':!! rl"l lõ'fl',pnda Na

duna\, confnrillr dC'c, lei
nO 710. de 15 de setembro

fie 1.938. art.. 12, não revo

gados pelo Códlil:o. de Pro

ressoo Não existe revogação
nem implirlta. lIem expres

$a IA. J. Vais. e pags. cita

dnsl 3 __:_ Por edital, eom

prazo i'f'eM -rm-s. <' fh:adoTiã
séde do Juízo e publicada

nulidade, decl'f'tada até ex·

ofício a pUblicação da rita

.ção "por edil::!.1 no pml':o...de
15 dias. (cf. Rev. do� Trlll

142-268\. T R. 1. Cu�ta� a

final. Data retro. (Ass) T

G. Tan!!:. Juiz de Dirc-ito. E

pnra Que ('begue ac r:)Ilhe

cimento de to'jos, mandei

passar o prese'1te edi�a1.
Dado e dassado ncstn·clda

d,_e de São José. aos doze

dias do mês de agôst.D dr

mil novecentos e se�senta

e dois. Eu. (Arnaldo M. de
Souza). Escrivão a fiz datl

lo(!rafar e subsc�evO.

Thereza Grisólia Tang,
Juiz de Direito

uma vez no Diario da Justi

ça c t��s vézcs no Jorn.nl "O
Estado" �. Florian6pons:
a 1 Aos intere'lsados In
(;ertos. Essas publicações
deverão ser feita� no prazo
de 15 dias, contados de sua

nfixação na séde do Juizo
sob pena. de nulidade (art

178, nO III 110 C. P. Civil),
conforme já dizia. aliás. o

autor do ante-pl'Ojeto do

":itado codiG"o (Pedro Batis
ta Martins "Comentários"
eG. de 1.941. vaI. II. pág .

202. nO 1271 e ensinou

Carv. Santos a pago 442, vai
II. cd. 1940. no Cód. de Proc.

Civil Int. Nesse senti.::fo,
também. decidiJl o Eg. Trib
de J. do Dist. Federal' "E'

indispensável, sob .::"":::n:::'...:"_:_' _

27-8-62

TEII�ENO NA PRAIA

Vende_se um lote de terreno no praia do M1;'io
CoC]uriros entrado no ruo "TIBAU" - ideal ;"la�-.)
uma rnnstrucõo de veraneio.

Oc; interec;c;nc!o;; trotar com o sr. Osmar - nes.

tI Rpr!nçõo

PARA DEPUTADO FEDERAL

JOAOUlM RAMOS

SANTA CATARINA

PRECISA DE SEU

PRESTlGIO NO

CENARIO

NACIONAL

P.S. D.
RESTAURANTE ESTRUA
I

Praça 15 de Novembro, 14

Florianópolis

Meio século
agricultura

(Osvaldo Furlan � CIC) ta �trlbtll ao Estado pode
Em marco reuniu xrus. res divinos, absolutos e

chev a Comissão Central untversaís: nada de direi

do Pa.H-ldo pru-a debater o tos humanos. de proprie-
eterno problema da falta dade particular e de livre
de produtos agrícolas no reclame mais mreuoe Que

mundo soviético. E disse: os nreeurcoso; r vagubun
"A prOdução não aeompa- dos. Com razão Kruchev se

nha as necessidades do po . queixa do desleixo e inca-

voo O plano setenal está paridade com que Os agrt-
seriamente ameaçado. .Até cultores tratam o maqui-
o presente, nenhuma das nnrto. Acresce que, na la-

fórmulas administrativas vourn, 45 milh()('s de moços
da agricultura deu bons e moças de cjdnde cum-

,

resultados. A corrida ar-
.

prem trabalhos Icrc.idos.
mamentista continua nos-so Compreende se por que os

principal objetivo". Acen . 4';� das terras part.lcularrs
tuou a ratta de cereais, nínda extstentos

'

produzem
carne, leite, ovos e mantcl- 46�� da producõc sovíóuca

ga. São os principais pro- de batatas.

dutos do pais. cujos preços Custo de vsaa : Enquanto o

subiram 35'] no comece de trubaumdor sovtéueo enn

junho xruecnev propôs segue 3 ovos. 215 gramas
. mais um programa agríco- de ncúr-ar, 1.400 rh' pa"J
la de 20 anos pum alcan misto, 80 de mnnl('lc:a. 200

de cnrne e 1 litro dI' leite.

na Inglaterra ,�(' ndquirl'ln_
6 ovos. l.fiOO f!f:llll:U; dp

uçllear. I.ROI) dI' P[In. <110 d"

mnn1.rít!n. 3�O f te ['J1I1)1' (' 2

litros de lpit.('. r na Am['ri

ca do Nortl' 20 ovn� <1 :wn

gra.rnns <!(' 1I1"111'ar, 2.[l()() clt>
pãll. IIsn d(' lll:'rntl'!!!fl.
1.O()Q d(' earne e !i litros de

lcitc.

Ffll.�;c/(/(/(' r/o (·fJlIIlIlIi.�1/J"

De Hl!)\) n 62, a j)1'O(\1l(':"ln
arrríro!;J r!imlnlllu ni(' 2()':

rOl tod'l.� 0" !l:'li�('.� ('')'1111

nh,t,as. �('nos a Pn!ill)ia,

quI' r1Nwo\('tiv]y.'l1l .�11"'; fn
:t.{'nr!ns. NfI AlrJ'1:111hn 01';"11

tnl fnl\.nlll.l"i·J)"'·f)S fI" llri

lll<'ira n ... ('('��;d,\fl.... iiI rOl!i"

ppdit" """Jlrr;�' Imo rir bl

Ihr. ... � n Bonn, F.:m r.lIh'l fi.

.�:1f1"n' r1... n('ú":It" h:1,I:<'1\1

:lO';. A1jJl)f'11t<J.�, Ollipt,\s ]li

r;lfnk"'-'. 1\100 fni r:l('lonn

rln I' (]j<.:lrilmidn Iwln 0'1

vCrno. "F.:st.amns ('t\vrL'/'O

çar a prOdução. norte"ame-

ricana

Que maravilho-so paraiso
ter,estre! 43 anos de tira

nia comunl�tn. Não deve·

riamos ridicularizar a pro

paganda. marxl.�ta qllC., en
tra pelas embaixadas e quo
San Thiago Dantas fnvo
rece? Nâo vêem os comu

nistas o rracasso universal

da sua agricultura e o pro
gresso da agricultur"l livre?
Llberdl'lde e :imnia: L('

nin afirmou que' em 193fi
a União Sovlétka seria a

maior potência econômica

do mundo. Muito longe cs

tá da 'produção livre dc�

Estados Unido.� c dos 6

países do Me1"rnc!o Comum

Europeu. Com 45';�. (los

operarias no c:lmpo, mal

produz :l/5 da prnc!uçno
TI'1rte-amerlt;"nna qlwnd<l
esta conta apcna� ('om lO'!.

dos operários. A Unj50 So

viétira nâo nkanc:l. tl'1H1

tonelar]n cI() rcr(':Ji.� por

hccLarc, fjllitllCI'l lnv:lnll'l'l'a
e Estados UnidflS con1>C

guem dlHl� e meia. O C�l'

prêgo de I.rntorcs por h('c'

tare diff'rr ell' 15 .�{)hrr 1.

Quais as.Xll�j)f'S d(l.!J.·ac�
50? - A (Iflul.rllm COHlllDis-

II; :I�·: /, !Ir � '.1 J:'I j.

I;NTAU l'I.ç� ,.�

de assos n

tMARIBO S.A. Indústria e Comércio
Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇAO
Sãu Convocados os senhores aciorHstô.1!; do Inlatl_

���bl;o IG��asltr��t�o��d�:��;�: � ��a��z��,���r::� (�,�=
ve) horas da manhã do próxif'n<l dia 28. (vInte e OItO)

do corrente, em suo sede SOCial, nesta C1adde. de Ton_·
gUfÓ. Estado de Santo catori.na, a frm de deltberar�m
sobre a sCeuinte ordem do dIa:

. .

o) Etetivaçoo do aumentv �G.cap,tul socIal, oe

a�ôrdo com O Proposto do DIretOria e PareceI· do l.em,

selhobii���ração do Art. 50. e seus parógrafos, dos

Estat�;o��t�,�isa��suntos de interesse social.

Tangará, 9 de A�ôst0 deAl���'ETORIA
22 - 8

Retific.ado por ter anteriormente sido publicad')
com. incorresl.íO.)

,

PROGRAMA MES DE AGOSTO
DIA 22 de Setembro Miltinho
DIA 13 de Outubro El!zete Cardoso

COMUNKAÇAO
Comunicamos aos nossos associados que. a partir

de }O de setembro p. vindouro, estarão abertas as ins

crições para as debutantes do Baile de Anlversârio do

Clube, a reallzur,se no dia 13 de outubro do corrente

ano.

As reCel'ldas in!;criçõt'S sômente poderão .ser· efetua

das na Secretaria do Clube. que lLtcnderâ de 2f1. a, fifi. fei
ra das 9 âs li h,.,ras e, tambrm a05 sâbados â t.arde das
14 às 17 horas, ou com os diretores, senhores Othon

d'Eça, Cals d� Abreu, Carlos Àu�usto :Schlllidt. Lnlz Ar

mando Wolff, Laércio Luz e nulmundo Vieira Filho.

OutrOf'shn, cientificamos de que as festas do I�JR.A
I ;::��i���B�x��I�;�:��:�;e;'�a:jz:��: d�c�oni���:�ti�:
menta �Ial. '

G!"CItos.

comunista
nhaoos por nüo lCl'mfl.Q

cumprido as nÓ!>I;as pro,
messas- - dcf"!ar011 1",.11'.
Castro a nacão. Na Ch1na
houve prcgresso, muito

menor, porém. do que se

prometeu. A (1111)(' rnma

miJhóf'.� p(lr ano .. MiJhnl"l'/;

por mês Iogcm por HI)!lg
Kong e !\llU'flU_ - O I.ju.t

dn13en:üio propósito .�(t"i.'
Ilr.o' dI' nieançnr a pr.rdu
cõc odr\entnl - i num-a

ron�{,l;nl(lfl mostra II >ll

perlostdndc do sisbm� u.
vrc s'JIHe o "umunista.

O'TlMO EMPREGO
Ordenado Fixo E (omiuões
.Dlspomos de Vagas Para
PROMOlC'RES DE VENDAS
OFERECEMOS:

Ord&n'odo fixo mcnsot de CrS 15 000,00
r->";�

. ("nrnis�n�<; mínima... rnen:.;ai� de C:'5
20000:,00. 'Damos c>")mpleto tréioomer-ro.
V,' l"�mdJGutps oprovndos srróo odmit idos no

qu.:1c/1"0 do 'fullcI'lnódos Com O competente
regi.�tro no Carteira ProfJ�siol1ol

EXIGIMOS
Bôa aprcscnlnçõo
Desembaraço ..

. ..

('1." � (7'n05101 nela. n1€110S

.AnlbiçÕo
Vonlude de tl"�bciihar (' p"o�redir

o'; ínlero'",,,nc!ns r!('vl'rôo nf)resf'ptfl(."" a EDl_
CoES COLUMBUS LTDÁ RIta Tt;-. S·lve;ro. 29 1 .,

andaI' sola 7 - Segundo. feiro di(i. 27 o partir das o

h'lras folar' (",m () sr. !\n!onu-,
F)(inr �,; n, nplr�('I'I(Jc:ã(l dO"-!" r.nl·lI1('in no n�1l

da inscrição.
28.:8.62 •

Caixa Telegráfica 8!lnefir.enle
DE SANTA CAiARIU
Edital De (onvo('i!(:âo

De -ordem do. sr Pn:sldenle do (ons,.,lho Dirc.

;�:ôr c�1i���;��,:,��t (I�'�: �� oá:;:���;����,d,) �,l' ...�lhE�l ��=
01'din6do (lesto AS�.. .::t'Ió.lrÜo, a IC<llllql'.S� no dia 30
d" "<1"':1'.1' rI, ('''''r'''<1I'' ('P'l (�\'j 19,JO h()rQ� de a':::'f_
do CÓm.o orti90·19. dos Estotutps, I�nt:(l Iriltar .ci�s
,Hos'da administração sUciaf c pr,'pnoh .. r 1'0:' e[;�l.

ção os cinco vagos a se vcrilic(lrem li'n Con."elh. Di
retor pur determinação do mancloio. I' _mQI� C'ncp

'1 '''-�\'!.''' rJlle 5l'\Ó'J c<-,nvocoJos nos f(lJ'cd'ment0S
tI"s t,I.'Tcct;v"s t'l'Jbr,,�

A��'��(n��'t��, ��:�r;"'[l
28_8_62

Indústria e Comérc:o de
Madeiras TANtARA' S. A.

Assembléia Geral Extraordinária
CONVOCArÃO

�oo c�'l1vidado,:; 05 senhore� Acionistas da Indus
Iria t' C'lméreio de Madeiros Tangaró S A. a se reu_
nirem em Assembléia G.-:rol EXir;!o'dinól'ia a r('oli.
ZOI'_Sl! as ; o hf\l'as do dia 3 I do corrente llõêS dI' c.
gõsto, em suo séde soeiol, nc�to ddod" de Tongcró,
Estado dl, Sonlo (;lllll";"d o fIm de dl!llbcl';jI'em sôbr('
o seguinte ORDEM DO DIA.

o) - EI,'vocõn do at:nwnto do cor>il01 <inciol, d3
ocôrdo com o proposta da Diretoroi e Parece�' do Con_
selho Fiscal;

b} - Alteração do artigo 50. dos Estatutos So_
ciais. ... •.•"

c) - Outros assuntos de int(,l·f.�<ie do Sociedade.
Til!lgO'Ó. 11 U(O ogôsta de 1962

A DIRETORIA
...........---.1

. 22.- 8
Retificado por ter flnt('r1ormcntc sido pubhcad')

com incorreçãO.)

soda cáuslic'a

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ELETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industria!:
Sa,cs ml,J!ti!o[has (Papel 8 PIÕSlito) de 50 q'Jilos

Embalagem Doméstica:
Ca;l<QS de p:ap�lão tom 2<1 pocolts plá.tieo\ Jr) 1 112. :b

Rep'el,nlan!es paro os

Es'ado� de SOIJ'!;I Cola'''lo e PU!UIl'J

!lUSCHlE & I. PPER S,A,
(,

...

� loin·"lle Q 81\H'\CnOU • Curitoba

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cuni) Preparatório Continente
lMTILOGRAFIA

ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
PRE_GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ..�r
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

I')E DATILOGRAFIA
_ BasE!Gdo nos

I
mais moderno. processos pedA ..

gógicos.
- Eqújpado com máquinas novai

= ���1i.d�I��ÓR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNOS
Façà sua inscrição a Rua Dr. Ful'llo AduCJ:i an ..

24 de Mo"" 748 - 1° andor
REITO

•

FLORIANóPOLIS

_ INGUS !'
'APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM ',2 MESES

ALEMÃIJ 12
ITALIANO 12

VAZIGI
• Matriculas abertas na Secretaria e

também para
CURSOS DE CONVERSAÇÃO PRATICA

Trajano, n. 14
(Altos da Farmácia Central)

Dl. SAMUEl. FO.SECA
CIRURGIÃO_DENnSTA

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

Radiologia". Dentário
CIRURGIA E PRO'TESE aUCO_FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 -

lo andar - Fone 2225
• Exclusivamente com horas marcadas

Vence uma caso cam 3 lotes de terrenos por ,'�

penas cl'$ 1.500.000,00. .

Uma caso de praia por Cr$ 150..000,00 toda de
tijolos.

, •

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

Aproveite comprar o último apartamento do ccn

dimino Luiz Gonzaga.

Grcnde Loteamento nos Coqueiros - Restem
Poucas -

ATENÇÃO
S<:rv,���aen��d��:��. ou poro outros cidades:

Nóo é necessário o engrodamento dos móveis.
Int r-ooções à Frcnctsco Tolentino, no. 34

tone _ :l805

DR. (LO'VIS DIAS OE :I"'!

(uNIU'ME'DlCA
•

Estomago. intestinos, figado e vias biliares.
Consultório: Rua Felipe Schmidt n.o 38
Residência:

'

RLIC S. Jorge, 32 - Fone 2721
Oiàriomente das 15 às 18 horas
Atende das 8 ôs 10 30 horas no Hospital de Ccridqde

Participação
João JoseRciiiios Schaeffer e Sra.

Participam aos parentes e pessoas de suas re

lações o nascimento de seu filho MA'ROO, ocom;
do no' Maternidade Dr, Carlos Corrêa. dia 18 00

corrente.

CASA VENDE-SE
NEGO'CIO,_ DE OCASIÃO

Por motivo de transferência vendecse uma co ...

so na Estreito à rua Tobias Barreto, 75
Trotar pelo fone 6357. 2�-62

AfiLIO FONTAUA - Trabalhará no

Senado -da Re,ública Por

Sanla Ci:tarina

RA'DIO PATRm;'A: ·SOCORRO

POUCIAl i)f URMNClA TR 1911

Prepare-se para o Futuro
Aquirindo lotes de rerrcs, pequenas chácaras e ôrecs
paro indústrias em

B.ARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, onJe está situado o Grupo
Escolar local.

Os interessados poderão dirigir_se drretcment
ao ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Jutio Malina
Rua Felipe Schmtdt, 14 - Sobrado - fone -

2347 - Flortcnóool!s.
SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZACÃO E REORGANIZAÇÃO
, -DE SERViÇOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA - 160
FLORIANO'POLlS _ SANTA CATARINA

CUtUCA SANTA CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentem
Angustio _ Complexos - Ataques - Manias

Problemático Afetivo e sexual.
Trotamen:0 pelo '::Ietrochoque com anestesio

Insulinoterapia - Cardiozolorapio - CjC"noterap1o
Psicoterapia.

Direção dos Psiquiátr.os -

DR PERCY JOÃO DE BORBA

DR: JOS� TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
HORARIQ _ !l às I? hs. Dr. Perc.v

15 as IR hs. Dl's. Ivan e Iracema

Endereco: Avenida Mouro Ramos 288
(Praça Etplvino Luz) - FOI\e 3'1 - 53

A�\,'OGÀDOS
ADVOGADOS,

DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA. I

PREVIDENCtA SOCIAL: - Recursos à Juntos de Jul
gamentn e Revisão. Ano<;ent9dorios. BenefiCios etc,
OUfSTOES TRABALHISTAS
CI'VFI p CRIMINAL
Ruo Fellp� Schmidt no. 37 - 20. Andor - Solo

"São Paulo F. (.

.Amador"
EDITAU

DE

CONCORRtNCIA

o "São Paulo F. C. Ama

dor", \visa a quem interes
sar possa, que cotor.ou em

cóncorrencla Pública, para
venda, os seguintes vasnne
mes:

Garrafa-s boca patente.
L1Ll'OS
ourratas boca larga.
Litros QBoa
t' G:l.l'l'afllS diversas,

As propostas podarão ser

rettas pessoalmente, no

horár ío das 10. as 22 horas
ou por escrito. para o se

guinte enderece: Avenida
Mauro Ramo� S/N .• anexo

a Soe. Carnavalesca "Ora

neãetros da Ilha".

Que a cltad'à eouccrrêncra
durará até dia 28 do correu

te.
A escorhn da pr-oposta ven

cedera, será no dia 'l8, às

20 hOl'R.t: em SIlCl. g-sdc So

cial e na presença de todos

os interessados

A DIRF..'T'ORTA

• faixas
• flâm"l .. s

�PUbIlCidad"\
�a ....ando ma'hOdJ"

'

�1·_�o ... 101ll.24-13

i'EnfEI�ÃO' RAPIOÊZ

Dr. 'Acác�o
Garibaldi S.

Thja�o
ADVOQADO

zscrttõnc especializado
em Questões trabalhistas.
Administração de bens

Imóveis. Defesas fiscais

Rua Felipe Schmidt, 14

�10 andar � Fones: 2511
- "216

Henrique Arruda

Ramos

Para Deputado
Estadual

P. S. D.

ApôS a aPresentação rto
"The Mormon Melodaires'
assistimos também um ma'
ravlihosQ "show" de vlolao,
com Otacilio Amaral. int.·,,·
nacionalmente conhecido
que foi contratado pelo Mu
sícat Bar para uma nome

nagem aos americanos 'II

sltantes e aos' urãversttá
rios da Universidade de San
ta Catarina. A noitada f�i JORGE na, candidato a Senador,
uma das mais animadas e Dr. Sérglu ucnôe e o C'JJ�\
divertidas que já vi nesta O nosso amigo Jorge Pi ntsta jantaram no Querên·
-cepuet. Otácllio é violo'.li$. nhelro, Gerente de Proni.o- cie Paíace HOlel, "a convite
ta animador e com êra o ções e de Publicidades de do Dr. zcê d'Avila, destaca.
vrctão "falou". Suces-o "l\ Modelar" foi escotrurto do médico do oeste ceea-
absoluto.. pe'o PDC, para db.pul'lr nnense. que teve o seu fi;)'

uma Cadeira na Câmara ce me indicado por exigência
Vel'eadotes nas próximas e para ser vereado- de Con·

retcões. Está entre o:'> b,)U( côrdia.
eandidatcg.

dos para festejar. :;eu,;
Neste ano a Argentln.l, quinze anos, no dia oito de

enlrou com o "pé. dirt!it:J" selembro. Castelã e seI.!
Esteve nesta Capmu. ;)

nos ConcurSOS de Beleza conjunto abl'ilháltarão a
senh"l Arl Garcia, Diretor

Mundial. Em Miami Beae", nOita.da.do Pessoai do Banco 111<")
fol eleita Miss Universo,

que autorizou o aumento de
Norma Nolan e em Lar. CARMEM LUCIA E LUCIA

56% para os bancarias Jo
Beach. Maria Victoria Bue-

�:�e:;�c� :��tl�ád::;;�m:�� no, foi a segunda clas':\ifi
cada. Só falta agora o Con·

� PATRONESSE

I. A Senhoj-a Deputado Joa

quim Ramos e uma das Pa

ti onesses do cué Pró M:l

tre, que acontecerá no pro
xtmo dia cinco no COPA.

- "NIVER"

E' com seusracao que re

g stj-amos o "nlver" que no

je, transc::>rre dô nosso par
t.cular arrugo e banquei ro
Genésio de Miranda Lins,
que logo mais será hcme.
nageado na Rua São Ben
to, em São Paulo.

- "TilE MOR!\-10N"

No musicai Bar, sexta

feira, assistimos uma magni
fica apresentação do (;0

nhecldo e destacado Qua�'
.tetc Vocal Americano -

"The MOrmon Melciáai r-es '

- receberam muitos apau
srs dos Presentes, que eram

tôdos universitários.

Da. Maria Tereza Goularl Trocou De
'Idade - Otacílro Amaral e Los
V:gnales Na "Floriacap" - Elza

r

Bonassis Vai Fes'ejar G�inze A!ios.
Dia Oito De Setembro.

VIOLAO FALOU

RECEPÇAO

Comentam que a receu
cão oficial que será ore-e.
cída aos artistas do I Pes
tlval do Cinema �ovo Bru

sllelro, será no Querêncla.

ELEGANTISSIMO
MODELO

A Senhora Dr. Milton 'le I

natde) Fctt. no Jantar Pe.s

tl.vo do Lícns c'ube, no

Querência. aconteceu COM

elegantisslmo modêlo ad

quirido em Paris.

56%

rO de julho.

Estamos na Campall .... a
Pró Natal da Criança p�

bre patrocinado pela Leg:.'�o
Brasileira de Asslstên�ia -

,COLABORE1. enviando pa.
ra esta Coluna nesta Red.:l.·

ção brinquedos usados ;lU

seme'hantes.

ESTA COLUNA ILUSTRA HOJE, A PRIMEIRA
DAMA DO PAIS. DNA. MARIA TEREZA GOULART
QUE NO DIA 23 P.P. TROCOU DE IDADE. RECEP_
ClONANDO EM SEU APARTAMENTO COM UMA
FESTA INTIMA. O PRESIDENTE JOÁO GOULART,
LHE PRESENTEOU UMA MARAVILHOSA ESME_
'ALDA. CUMPRIMENTAMOS PELO ACONTE_
élMNTO

MUSICAL
DEBUTANTES

Hoje. no Musical Bar, a

A "Colina" está em au vi- contecerú um "shaw" com

dadcs para o seu baile Clas Otacílio Amaral, o Poügtc
debutantes de 1962 no -ua la do vtotão. O Duo r.os
13 de cutuc-o próximo que vtaneies, também estará
terá como atração Elize�e presente.
Cardoso.

FESTA DE 15 ANOS

EXPOSIÇAO ,

Dia tr:nta de Agoslo, 'ie_

rá realizada uma ExposiçllO
de Pinturas, de HASSIS, 110

Hall do Teatro "Alvaro de

Carvalho" � VIA CRUCIS.

A menina Moça Elza Bo

nassis. fino ornamento da

sociedade catarlnense fIlha
do casal Dr. João Ba1\;.ia
Bonassl9" está completa�
do a sua lista de convld<?_

curso de Miss MundO, .?m

Londres.

Próxima quantl·u:.ira Cal

mem Lucia Cl'UZ Lima, Ce�

tejara "nlve!''' e Lucia de
Aquino A'vila, festejarÍl. o

seu no dia quinze de se

tembro prôxlmo.SOROPTIl\lISTAS

o Clube das Sor')ptl,n;�
tas esteve reunido· com um da povo te� aqui to que :ue

chá, cntem no Musical B(I.)'.

1-
DR. ZOE

GR. MARIO GFNTII COSTA
MtDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALl7A(,Ã("\ "'Ih. CLlNICA PROF
JOS� K;)S DO RIO DE JANEIRO

.

OP���!�?Ó g��so��3����':S-=,�:�L?:���Ph�;�� VENDE-SE POR ONDE ANDOU, NO

Pela manhã, hora marcada. inclusive aos sábados _pEXUBERLICCIASCIEl.n���gNoÇ���TelefOne: 2989 Um rodio moreo "SEMP" �m bom estado, trator --

�;: CONSULTORIO _ Ruo Ten. Silveira JS _ Conj. <203 nesta I.edação, dos S às 19 horas Preço de ocasião. ME CERCADO DE RES·

���:,ICIOI.PARTH�.�ON . �.�...o._.......rt..'_'.;,f'...:.'.;,._....'iêz",�.;,,,,f_/)..._'.;,'�_......."-�:'_...:�",.",�:..",�",:)".".=,::,:...;r�'-':-"'''4-"",,,-_,-',,,�,-P_É_IT_O_F._"",,";n',,,E,",�,,,,;IMA

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

MUSICAL BAR
• 'ARA UM BOM PASSA TEMPO COM. SUA FAMILIA - REUNIOES SOCIAr�

DAfit;M,TES COQUl'TEIS � FESTAS DE ANIVERSARIOS - eRA

DANÇAlIITES - ETC.

A.NDAR TERREO DO ROYAL HOTEL - Tel. 2:'i15 !Portarla)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ES,tpADO, o màls a�tigo d�ário de Santo Catarina

VOLTA AO
JllPRESSõES A voa DE

pASSARO
que a sessão comeca às 9
horas da manhã e termina
geralmente as dez da noite
Não é pilheria não; a aseís
tencta ou leva munição de
boca, ou come Ia no teatro.
E é de ver-se que predícs
teem eles, como o do Teatro
Kabukl, por exemplo, cons
truido em estilo japonês, e

que é um marco na paisa
gem urbana de Tokio.

13& da série

V. de Sant'Anna

,.uNl)A NO JAPAO: - O

japonês tem habitas que

para nós são inadmlsslvejs;
seu classlco, o "kabukl", é

o dramatico,
- "noh dra

pia", por exemplo, só são

rePresentados por homens,
J!lfsmo quando há papeis
de mulheres; Já no género
"revista" não há homens

faZendo as mulheres os pa

pelsdestes.
Ainda no teatro dra:natL

hã. a particularidade

Quanto ao genero da pe
ça, nã? é preciso dizer que
não se emoIda aos nossos
gostos. - Voltamos a falar
sobre os metades de orien
tação em Tokio, ja. que as
ruas não teem nomes mes.,

mo, nem teern números as

COLUNA
CATÓLICA

Mais do que as agitações de base, proccccdcs
por justas csptrcções populares e sempre exlcrodos
por Comunistas e demagogos mos nunca por êles o.,
tendidas o perigo está em el-eger maus governantes.
Porque êles, 00 invés de solucionar os eraves pro
blernos irão oçrcvó.Jos.

co an��:aiA4â.;;-=:'::iS por longôs cln,

50' A DEMOCRACIA ASSEGURA A LIBERDADE

A INJUSTiÇA SOCIAL

Os sofrimentos da grande .rncsse oi estôo . no'
evidência de uma injustiço social que vem desa(i
onda os séculos. Os cornunsttcs nõo o inventaram.
mos epontarnj-io, explororn.j-rc e lançam à face do
democracia um desafio .embora nunca tenham ê
les, mesmo com os facilidades da ditadura esmo;

gonte, sequer vislumbrado' uma solução. Ser d_emo,,:
ereto ser ontt-ccmunístc, ser antt.facístc nao e

ocultar a doorcso verdade dos mocambos nem fugir
6 grit-o dos que sofrem, qu�rem e tem direito a. me
lhorar na vida. Ser democrata é enfrentar a reclíco.,
de e buscar_ltle umas()luçóo Noras, porc-jeso é
necessár(o que não voteis nas' que apenas pensam
em si próprios, em seu comodtsrno e seu conforto;l

A ARMA DA DEMOCRACIA E' O POVO

arrombamenlO
Avisamos ao comércio indústria e aos senho,

res proprietários desta capital �ue s� previnam con

trc os gatunos que infest�m nossa Cidade.
.

Informamos, outrossim que nosso estcbelecl
menta cmercial foi arrombado e muito rouba.do na

madrugada de 24 do corrente,
por I. La'u� & CIA "

Llberoto Laus
26.8.62

lale Clube de Florianópolis
CONSELHO' DELIBERATIVO

Edital de Convocação de Reunião
I

Pelo presente COnvi,do os senhores mem?ro� do
Conselho Deliberativo do lote Clube de Flortcnópc;
lis para a realízcçõc de reunião extraordinária

..
em

lo convocação às 19 30 horas (dezenove e tn�ta
hcrcs) éo dia 29 de agõsto de 196�. na sede socicl
6 ruo, Frel Caneca, 165, nesta capital, com a se.

guinte,

O�DEM DO DIA:

a) Prest",ãO de contos 00:; exercícios 60/61
61/6L para julgamento final;

, .

bí Eleição do Conse.1ho Fiscal pora o exerCiC10

52/63.

De conf.ormidade com o dispõsto no art. 40
dos estatutos sociais n'6o havendo número lega!
Paro funcionar a reunião à hOra marcada, devera
téolizar.se meio hora .depois, em 20 e última con.

Wc:açõo de qualquer número de membros.
"

Florianópolis, 23 qe agosto de 1962

João Eduardo Moritz
PRESIDENTE

AVISO
'Departamenlo Cenlral De (omt"as

corrência Pública n. 11 04 01.

casas. Como dissemos, o

prancíptc II. que obedecem
é o seguinte: Existe o bair
ro; no bairro existe o grupo;
no grupo existe II. quadra;
na quadra existe o bloco; e

no bloco existe a casa do
individuo, o edifício, o no

tel, enfim a unidade Isola
da, Em certas zonas mais
retiradas do centro, existem

nas esquinas principais, plan
tas do grupo ou da quadra,
onde estão escritos os no

mes dos moradores, do pré
dio, o que rõr. Nosso amigo
Varela contou-nos que quan
do convida alguém a ir á
sua casa, da. a seguinte cri
entação: "Venha ao bairro
Honmura cho, no grupo A

zabú, na quadra Mlnatc.
ku, onde fica o Prlncípe
Hotel (o hotel é uma refe
rência que vale); dai do
hotel você me telefona, que
eu' vou lá buscalo. ·"Não pa,
rece uma brincadeira?
Nossos leitores devem ter

ouvido falar e talvez mui
tos já viram o aparelho de
fazer calculas usado pelos
íaponeees e pelos outros

povos daqui do oriente. ena
ma se "abaco" ou "saro

ban", E' um aparelha, de
madeira, uma espécie de
miniatura do marcador de
carambolas no jogo de bi
lhar. M.uitos não saberão,
entretanto, que num teste
feito en tre um calculista
americano usando maqui
nas de calcular ejetrjcu, e

um japonês usando o seu

abaco, obteve este, o resul
tado de um calculo antes,
daquele. E' de ver se a reei
!idade com que todos o to

sam, os caixas de restau

rantes, ou caixas de lojas,
e até os funcionários de
bancos americanos que te

em casas aqui adotam-no cor

rétamente. Os "caixas" aqui
no Japão não dobram as

cedulas nem mesmo quan .

do as guardam ou quando
as contam; ao fazerem um

pagamento as cedulas ver

tícalmente, vamos dizer, em
pé, e estalam sempre a ulti

ma para cerurtcerem-ee de

qv.e ela esü IM) NiDguerR dâ

um- troco, m qualquer 'que

seja alugar, nem nos dá

dtnhelrç num banco, que
não nó-lo entreguem numa

bandeja. Não exageramos, I

Nesta Cidade
O MAIOR
MAGAZINE
DOPAIS

Escolha O padrão C!O
seu agrado,
encomende sua

ROUPA

I?ENNEN
PRONTA OU

SOB
MEDIDA
e assine o pedido com

a bela caneta

SHEAFFEI(S
que receberá
de brinde •••

• •. a caneta lhe r

será entregue em cel-

xa lacrado. V. mesmo
a abrirá, para assl�

nar a nota.

SE A SUA ASSINATURA
SAIR EM TINTA VERME·

LHA, V. TERÁ GANHO,
. TAMBÉM DE BRINDE, SUA

ROUPA EM
LINHA
HENNEH
BRASIL

��
REVENDEDOR RENNER. NESTA CIDADE, CASA AN�RAq,A_ ç, RUA

FELIPE SCHMIDT, 7A

'\ \ If, ,

� \ �, \
; \ . \:� \ -

- -'-_..J.. ;_'-_"'-._.;,.... r \ r"'" \
__ ..1:;__u�:�

Carlos Hoepcke S. 'A.'. .\ \\ \ �" \

DR. A. 'SANTlELLA
'COME'RCIO E INDU'STD. IA "', I .eDE VOLTA DE SUA VIAGEM AO EXTRAN.(oncurso Público Para Escriturário . ; {I' _

.

.

\ \ .!*IRP REIN�CIOU A CU-NICA

Comunicamos aos ccndtdcro, inscritos""no con-
Assembléia Geral OrdÜtát� \�... �� \A_L� \-4� - -----__

��;�âio:� ;e;e�:n���e���'o,o�a':'����,;;;:a���i;;e-�� C�VOCAÇÃO �� �" ,
.; � . ',:�I

.

�""dQdeColéyio Coturinensa nesta Capital:
-

Pelo presente edito! são (.'onvidad�,ps sel"lh,A'I"i!'S':: se��Sábado - Dia 8: acionistas de "Carlos Hocpeks, SA. Ciir:riérdo' e' In..:. .';o!", �
. f}

O
•Dos 13,30 noras às 15,30 - Matemática C.:>- dustria" a se reunirem em .ossMnbléio geral ordl., ;"., emagoDlame��i:'i6.00 hs. às 17,00 - Francês ��ri��r��� ��r�e�eal���o� n� ���!���:I�:��:��'lJ�S' '.':. 0\ d F d IDo���g�7� ;i�. *� 18,15 -

Ingl�S
•

��in;�'. nesta Capital pare deliberarem sôbre a,.� para eputa o e eraDos 7.30 hs. as 9,30 - Portuçuês J .... riA ri
ORDEM DO DI�

�>i1.I!__ ' \ J\'\cár��s 10,00 hs. às 12,00 - Contabilidade Bon-
' .. � .... \ -\\ ...

Dos 13,00 hs em diante - Datilografia. 1 o _ Exame, d{�2ussãq oe aprovação do bo_NOTA: -

lánço � das cantas relativqs a exercício de 1_7.1961A prova de datilografia será realizada na agên_ a 30-6--1962, porecer do Conselho Fiscal e rela.cio do Banco do Brasi! SA. à Praça VX de Novembro tório da diretOria.
2.0 - Ele:çãn do Diretoria.
3.0 - EI·eição dos membros. efetiv.os do côn_

selho fiscal e respectivos suplentes
, 4:0 - Outros assuntOs de interêsse da socie_

c.:u.:1...l

·'ó·:"��I-S�:
1.....

.

r

Em cumprimento 00 dispOsto no art. 99, do
decreto lei nr. 2.627 de 26 de setembro de 1940,
comuni.co_se que a;tão à disposicãO das senhores
acionistas, no sede social, à rua Conselheiro Mafr8.
�O ne�ta caoit"l, os documentos COnstantes \das le_
tras o. b e c. do mencinado artigo.

é assim mesmo.

Enfim, deixamos o Japão
encantados pelo país e pelo
seu peva,
(Continua no próximo nú

mero)

,�

A
Escolha S® roupa

LINHA

RENNER
BRASIL

PRONTA ou SOB MEDIDA

e anule a conta com '* termelho

(CAn ... PATENTE N." P'.<O DA RADIO sccue-ee G",ÚCH ... S .....)

Só o maior magazine do Brasil poderIa elerecer- Ih. o mos

truário de tecidos, composto por centenas de lindos padrões,
que se oncantro, 090'0, no SEU REVENDfDOR RENNER.
Ê uma excelente oportunidade que Rénner lhe ele-ece para,
'Mm ,riajar ãs...gtcwd.�.dod.s,. Yesti��,.al�.t'OID��r:-:",!
ROUPA I?/iNN/iR SOB MEDIDA

t lB A N C O D O B R A S IL S. A.-

Os candidatos deverão comparecer ao local
dos provas com 30 minutos de antecedência, muni
dos do cartão de inscrição. caneta_tinteiro ou lapis
tinta.

Floronópolis, 18 de agosto de 1962

José de Britto Nogueira
GERENTE

Exposição De

Theodoro Miroski
Subgerente interino

21-24-26-8_62

Pinturas Zemblick "f. ;
Florianópolis 22 de agôsto de 1962

.

Acelon Dario de Sousa
A Partir, do mês de setembro o conheCido p)n_

���d����\�;o�a��to��t:������ �OR0�SFe;:u;��:
midt.

Diretor_Presidente
25.8.62

REX-MARCAS E PATENTES
Agenle Olicial da Propriedade Induslrial
Registro de marcas, patentes de invenção, nomes co

merciais, titulOfl de estabelecimento, insígnias, frases de
propaganda e.marcas de exportação.

Rua Tenente SilveIra, 29 -. 10 andar' -
sala 8 -- (al!os da essa Nair - Floria·

nópolis, '- -

�"'--- .-.
" _.�z-:- .......

-<.

Dr. flávio 4f�crlo :dfnrltorim
A DYÓGA·QU�'i'·�·\:' , Orlando

nAS [) AS )3 BonAS
•..�

/IV. RIO n�ANCO, 7:l
_ .•.......o...--.I...,__ ......., ..... l __ r ......_,J

-<:=. �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PELO PROGrESSO D'

"NTA CAlARINA

.." SlTOI

----I�-...._i)"YNtlL

R�DA rORES-AUXIllA�ES,

MAURY BORr.'iS. RUI LOBO �

Gil .rno NAHAS 'I_�':'80�no���

de
Hoje os doi. eh hcs da Capital não esta-

,'ão no intcri, I certame de classiíicaçào
da zona nún lil"":a vez que realiza-
rão a paruda la rodada numero qU2
Iro da referi .ro pl'otagonistas do

floquc de ({II(' ...c �X)Jcd�lflõrps, deveu- i

do o "stadiu: 1" I, fi H(waiIlV3, na Praia de

Fóra, apanhar 1. ,�is1êllt'iÚ IlUnwrOS3' Sen-

do mesmo prO" 1 ('I que a renda atinja a casa

dos cem mil hajam visto o interês-
se dos flori f)

líder e o \'; , J'

() nclo encontro entre o

, (' t(.m a separá-los ape-
nas um ponto, (' (11" ( 1{ ,. dizer que estará em

jôgo a Ii-ler- ," 1 1 t ('01110 a invcncihilida

de, já nue Pa'lh R-\mos- c Atlético são os úni
cos duhrs ria � �" 'ula 7.on� Que a.inda n:)n 1'0-

)nhcf'cr:lm (I : ln • i!(' 11m revés. O tricolm'
da Praia df' Fóra Ohji'\'f' dilas vitórias, um;.,
dns (luai,= (ln') ·1<" S('11 reduto p. 11m emonte mw
não foi ak'1)l":lflo em "IC!lS r101'plnios, encm:m
to (Hle o t"iN�J/)I' (ln R��tr('ito colheu um triun·
fo fO"!l ('111 �""n"H'''1 e dois empates' nesta

,':apj!ol.
Os (lo;: (J .lv'c I' (L�n com !)ctts times. em·

balados pu" a I � PI tlcsta t?rdc. Nenhmn
dos dois cst o .. 'j tom problemas de

(IUalqu(')" orrl, 1

vencer hOI}' ,

cursos condl'n'
rnol"olidadc. {lu'

'U para vencer, mas

..
JeIar ]lara quaisfluer te

'.; Df>bs I .. i!-. esportivas e pela
n, ja·

QU \lX "5 PIlaVA'VEIS

PAULA RA"OS - Pamplona; 'J. 'Ba-
tisia· NCl'v e }J '

1.: E'dio e Valério; Mau-
dUo, J\mir ( �'inho), Pitola, Bentinho c

i\nísio·
ATr.R"TICO - l'e,.,.�,.o; Marréco, Cláu

(lin (' Mnno ,I: ('pr ·ino C Márcio (Bí); Rogé
rio, OSf'm', JT('l' h·). }tnnnldo e Pel'créca.

P. S. D.
Para De�rlado Estadual

ESf"Otc:TIVO

descnnsnnrlo consequr-»tc
mente o Pntruch-ns ae BJ�I

llwnau, cabendo lhe ('('.;':1.
forma (t.�sist.Lr rto e:1ll\:"lrj):'.�

o desenrolar, da rt,d'llla d ..

n. qual r" da 2,:1 zona.

.

A Tabela -tc enmnecnruo
eataj-Incnse dr' rutcnot. :7.011:1

1. jâ foi dnda ao conl'r, i·

menta do público camL'!n

do como jogo princip,t) v

que selá travado em Tu"':'

rão r('un'ndo as CqUi;1cS
do 'Hercíllo Luz e do At1\;t;·
co Operaria. Tambem p(,1a
zona três O certam... "n.':Í;

Iniciado tendo como pro

tagOnis��s pri!lelpais da �. )

dada as ('(!uipcs do AL!é<;rQ
c do Caxlns.

una entre os d .. i:-; <:)\l;I[';:.

com renud intl'J3,1·nl para o"

a?'lIrl"nS, A propu-Lu tal a

rr-rtn, rnttnndo tão sorncn
te para a sua concrcuacc.vi
que a c!irr-l',ria h('I"Clli.'ila

(]I'!lnsile a jrnpnrtánela p-c,
víumento eomnluaua.

Os jogadores Wa"nir.
pertencente ao Tama:'l'd.H�
do Estreito, e l�\.Irides. do

AvaL p.stiveram atuando :,g

Lardl. de domingo na dC:)'

de de Laguna, integrando n

rej:lresentaçno do UrussP:J
ga Futebol Clube, eqt:lpe

qu" descja c"ntralar os jCi',·:l.
dares "coloreds" par". fl

próxima temporada. Ta:��,o
Walmir como Euridcs tive'

r:lm df"�1.:trad�ls :::Jt.\lan)ci<.
kndo �un ('quipc venc.,lo

ao Bardgâ" Ve.rde, por l'·L.
x x x

Qnan'o a ,valmir, poje
\"I\Os inr,rnYl.r que a dlrfl,'
ria do Urllssanga deve:·''!.
cont:üá lo. pois esli dis>lo ...

t:l :1. c1ispC'nder a im]JorL\n
('ia d',' erS 70.000.00 pelo ."eu

atestado liberatúrio, C:)I'l

fnrtllr prr�o e:;t.,)UI�Hto pc
l:t dlrrtol'ia do "O:lr{�",
çurinto a F.l1ridrs nada E';«;'

tr fi. não se\' que a (!irl't\lrl'l
no Av:lÍ e.,nc('{l('u no .�Clt

::wnnt.e a !1e('css:lri:l. lirl')l�'l.

par:\ jor,ar, n tHl110 dr ('m

)J\"('sUmo. 1}1'10 Ul"lIs.�al)g:l
na, anil' de doming-o. Nnd::t

nl�is além cllsso!
-----�--

Barroso
Homenageou
o Presidente
Osní Mello

pnro. o

AnlC's do inicio do prêEo
de domingo enLre Atlétko

x Darroso. Os dirigentes do

C. N. Almbif:lnte Barre3o,
de lIaj:1í. tendo a frente o

sr. Camiio Mussi presta·
ram signifiraUvn. hO\llen:�_

gem no Presidente O�ni

MC'I!o p('lo muito que já. rc;�

prlo fuLebol de Santa Ca

t.arina, oferl.amlo lhe 11m

bcli.�.'limo c!\njllnto de tnças
de taças de Prata e uma.

sllr:·('�tiva grnvaçno em caro

ti"to ele tamb('>1ll !Jmta.
PeJo Danoso falou o sr.

Cnmi;o Mussi. cnalleccnC:?
a pess ..a do Presidcnt� ()�

ni Mello. bem como de S,

Exrria. Esp�sa. agradeeenuo
o Presidente ao final peJ:1
homenagem t)ue lhe cale'u

profundamente.

d('rf'm no conjl111to serac

TALVE7:, sr :l. CIlO p� li,

ba.'itanlc nos di,i(:('nle., ....1.

Ft'tlC'raç:to C:1rio("a. �('s

tTUIl:rC'rir;\O a vr Ri<:Q.,Y\
p:1t":l o (ra 21 de outuhro .1.'

ali! Rhro. E .qe o� ("llll)('s efl

l'ic(':1.� e;mro!"ftal'C'J)1. f.11';1.)

Im nH"'�ll1n dia a J;U:1 RRa,\.

'TINIrA: (', <;1'11010 a'i�hll, e

bem }lo.':.�ive1 qnl' os r(,-;II'l

(!Ol"{'s ,d,!,'dnnadns I�,,·,t

CnD venl1:11I\ :1 LeI" a hIHU'f! '

de· LOlll:l.r l1:1rle na ,ne--

E :1s,,,im. roml'(·a a fui! ()

m::t.ravj,l1o,m pl:1110 da CP))

Lamentamos que o Brn

sll fj(jue a mcrcê de V"l1(:l

des, C'n\"Oh'ido pela pO!Jt!I'(l
b:1r!lt:l. <;:lcl'ifieando b,,:>'l

elC'mC'nt.os, bon" plant)",
bons v:llorPs. so ('m ffl:: lI"

cl�' um!'t turma (II r.l:': ",V

(los I'�[)ísl:l-;, (lisposlns ('

usar do poder pnra S:111S

PlIra Vereador

Baldicero
Filomello

UM nOMI!!M DO POVO

PARA TRABALII1\R PELO

POVO

fMeL' ambições dos nossos que evite este bnbo-rlr-i I'

õsto unravrcaõ»

a decisào da liderança e da invencibi

�-��-' \:��� ;:M[�r:om �ri�[�m [Um a []J
"a��):oO���\�t��f��·le r��� ;,��,I:'e ��C:;��e e��l��r�n�ttll:�
tebol, est:tr:10 out 1111.\:1" Ill'lo .iof\"n(j,'r. o Avru 10t ORn.nO 1,rSnOi\ S\j))l�tltll;c1os e IMO ra-n pnr
equípes do Paula rt.unos C ('nn,'.lll!ado e nju-esenl.nu te da equipa n:ldonal. E."'

Aueuco. na cnounr do l":s com n-udn inlegrai para os Trl�te Í' o paflrl (111(' :I ORD t:U·(1 nltjnrlo da r(fJl'rsenl;.
tudo Barroso x PaYS>!Julú c!n. r-m rar:"llc'j· do cruprcsr vr-m raaondo pcrnnte "rú' cúo nacional.
cm ILajfl.í e cm Bruçque timo n soma {II' ('r·1;; b.Ico l>t'misl,h'{J IJra�JJt.:r·1
Carlos Rcnaux x Ollmllir.·) �JO.O(IÓ,OO c mats. uma pnr, que acompanhn. com \"I'�'d

lnterússe a cvolucao d,ls

Noticias Proer<!('rlles ('�

Criciuma informn.n (jtP .'I

diretoria do E�pnrte Chu)e

Metro!):>! nào atu:1:':\ ",U

Florianópolis em hipóle'i"
alguma. conCo,me l'C�II·a'
mento d:1 Confcder'\.�,lo
Br:l.sileira de Futebol, de"�1"
minando que o elube ertlf'U

men5C cumprI\. seus c "'I'

Promissos dinntr elo 1nl('"

llaeional l\n capital do F.�

belo. NCl<;tl' .�eJlLido, OS J11 ... ,l·

LoJ'('H do clllbe nivlverdC' ·1·,

Verl\O dcnll'O t!(' I}l"eve.� ,liilS
aprescnta.rClll um j)I"',t('."to :l

C.B.D. contra 'Ial fato, ,I'nl1

do corno Itllel·nH.:dl:'lrla.1
Fe�ernção Cnt.arinC'n�c IJC

Futebol, confnr·mc clQ.J.Jlnnl_
na a LeI.

x x x

Caso a Confederaçiio Bra·

slleh,a de Desportos mal1t,,�,

nha o seu ponto de vi6ta. o

Metropol não partlcip'l'a
das disputas da 'I." Ta'!a

Brasil, CN!.cmdo ns�im o

seu lugar ao Clube Núuu �n

1\1;Jrcíllo Dias {jue. deJ'a

·ma, seria o representa0
do fUlebol eatarlnt':1·-:

..J.quc1c.' iLnpor�antc ton� 'lu
;� clubC's campcôl.', e�l 'lo

uais.

Em Urussanga
Hoje o Melropol
A equipe do Urussnl!ga,

ap:ora sob a Otienta<;ão tée·
nica elo profl'sso!, AI'rm]:1
SfIIlomt". r('rc('l·:i. fi. vi�:�la
elo otl7.e do Metropol oicnm

))r:\o c:11:lrlnense e' Qne 'c

preparll para a. disputs:' cla
Taça Brasil.

'

O plano bom c honesto.

dc.nicrcoo pelo COllS('\!10

I\!':ses.s"r, C, ([U[, .ns oumtoa
tonus narion,li<; seriam ren

50 hOJII[,Ill, l(,(.t\Í{'<I, centre- Iíznclns dUrrtntc todo o ;nt�

cedo- pr .. runoo de sua 1�11,· de _y·t('mhro, [i(·an,lo os rcs

são cônscio de seu de\,(!,', taurcs dias do me); dr OU ,I!'

cmílC'nhou se com armco oro pnrn > trc:lHlm;:!.,:O

para o nobre encarao que rcumcntc mais objetiv) ,J

ille -enünmm. c' sep;Ui!1(t0 intenso sob a dl(.eçf\o (lA

rumo sul, dirigiu no n;" CBD. acne observado' ,."

Gr:tnde do Sul e, mCiillla um conjunto poderia s'r

aqui em Santn catarins, modificado para melhor e

um punhado de remadorc·' al(·m do mais. atenderlO. a

animados. com a esper:'l<':l determinaçno da CNO Q\I,�

de vitória do Sul·Braslleiro. estabelece um prazo de 3J

Todos. sem exceção. �e dias antes da saída da

atiraram h luta, visando, Brasil para conhecimeniO
não somcnlc j"J seu nor:!e cios que vão. fi fim de re

ele seu clube. mas o f;ln�o querer �uas licenças. ete.

A Frdf'\"açào carioca, N'.

trct.anlo rC'so;v:,u fa"t.... r ti.

sua "V 'Rep;ata". no dia Hi

,de. s.:-'Lcm!)!"o l' só então. ,I'"

pnii; di',:". !! que os' rlu')(_'s
irüo cllitl�r de organizar '.�

l"cnjunlos pam as r\imitl�

tôrins quc, iniriada� no (iHi

mo dia do mt's dC' setC'''l

bro $C' pJ""rror.-arflo ate o

dia' lfl de outllbro.

romndores.
Alhf'l'to vcnc. êSI(' vn.crc

s" nome tio Bra:-;il. Srri:1

Ç')'; mJlll .�rnt ido {'OIllU'�l,

"ttUlll (ni!ro Idear. EntrCL1r---
lo, os cnri,,('a�; tÜO esta\' ln

pt'nsando assim (' ('rdo mos

tram ú CIJO o que cpl('rC1.1
c o fi ll� cxlA:em que> se f:lt:\l
Foi marc:1!Ia a dntn d"l";

prnvas ('liminatúrias. 'IUC

agora sá" chamadas de "pr.)
vns dI' suficl{-ncia'· J); !)

COI1<\('ll1o AsS('.�sor. do 'lua,

pnd.lr!param doJs me'ml)

(h Comisc;i"to Orgnnl:md"'"'l
('om r'l"rl'ç:i.o do Sr. Joio

1 favelange C1ue se rllcont.�J,

vn I'm S:'to Pallio.

As.�II11, ('.m Pórt;o 1\:(':�I'C,
llOS i1I[1s 30 de selembro e

2 e 'I de outub� seriio e1i·

mlnat,llda!l do "DOUIJLE'

Em ]�:ol'lanópolls nc�ses
mesmos dias scdio rcalizll

.... das as elln1Íllatorlas do

"OITO", No Rio "S'KIF'F".

Ainda no Rlo n�.'l dias 7,
O. I.' II de outubro serao efe

tnad:ls as C'limlna(ól'ias ,.fln
"DOIS SI!!M", "DorSCOM"
c "QUATRO SEM", e nus

dias 14, 15 e III de f>\Hu'

bt'o as do 'QUATRO COM·'.
E :t Oúlegn.çào nl"flSlu�lt''1.
s('gnln\ para a Argent!ll�
no dia 5 de ouluht'o, As lU:;.
crlçõc.� par:t as ellminall,)
l"ia,� serilo l'eceblclas pc!"l
cno nLe cinco dias nnlC'l
no tipo de bare" ell'sej,ul:l.
Frisaram apC'na." que' nes-

���lq�:;t:�� �;nlC�·�;n��o�.�:'
cll<;ões para 1·('Prcsenlai' o

-Bmsll. ma.� lí:;'�O não si�!�)_
ficn. C]ile tenham dil"ritns
adquiridos, pais se não ,'(ln

Desapareceu a

Chuteira do Juiz
1\0 vei'lUr seu unlform�

para o.dentraL' fl eanell:, "

fim de referi o préllo de

domingo C'lll nossa cap�tal.
o árbitro GilbC'rto No.h:-t5

deu por fnita d,. suas chl1

tt>irns que estavam em .',ln

mnleta, 11" vcstiário. 011<1('

trocaram de roupa ns �C]tli
PC's C1ur pal"tlclparrw.n e13

prelhnlnfll'.
S"'lIcl!:\ a (j\l('m por ('n

gn�o II. penou C]tle lhe (levoi

v!!, nesta Jornal ou RàdiJ
Anita GaribaJdi.

�:!,
,,'., N.

rrm�(lol""' ([IH' «u,am :1

ta altaneira da bonesn-

{llrip:('nt.cJ'; sü<> os. pnmctrcs
n VOI(.a.r nf.rús ,no pl'Ollo.�\:D
([(LP ('I('s mesmos nacrem.

Aprlfllllos, pai)';, daqui. <.1.0

sr. Hnvetango para '1U�
olhe pr-ro: rrmo bnsilei:o.
(tur nún P:'rmila o.� :1.1)(J,,0,�
que estamos nntevendc

- PEDRO PAULO

Os jalnois vêm dando destaque â noticio de
que o di�etoria do Esport,e Clube Metropol não aca
to: á I,) decisõo da Confede"raçõo Brasileira de DC5�
P0r1:)S que ordena sejam os jogos da Toço Brasil ('_
fctuúdos nos Capit,lÍs dos Estados Sendo o Metro
pai �'amppco do Estado deverá o'mesmo enfrent!lr
seus adversários. quando mandatário aqui em Fio
nflnópl)lis e nÓ0 em Criciuma onde o' clube � Dite
de Freitas nasceu, cresceu e se projetou O ponto de
h.ois d:1r_se 00 luxo de já efetuar excu!'sõs 00 cxte�
rJ()(, Sobr·e o caso dos lOcais dos jôgos do Taca Bro
sil, já dei (lpiniõo, ist0 no ano passado quot".uo pe_
Jo primeiro vez prolestou no mesmo sentido o CIU_
be t'm rek rênci<l, obtendo ganho de causa. Agom o
C8,D.; voltondo atrás, ocasiono n'Jvo prat!'sto di)
dub(' dcx mineiros. Minha 'Jpinião, no '('aso 6 o
m('�ma do ano pa<;snçlo: estou ao Jnd:J do Meti'opCJ!
cmbora sabendn lltJe, assim pr')ced(.ndo, irei cr:n_
trnrior mllilo" dos mPLJ� contcrro:'tn!'os que '1Õ" �e

c()nfn�'mnm em se v("'l'm privodos d')s principais
cNI:1m('." ofiC'i:1i<; de ômbito intNe.sladual

rnri-m, f1<;<;im agindO e�lorei ('111 'poz com a
minha cnn.�ciênria. pni<; sei que como sempre INI
do a nOl·leor o mru rcn<;omC'nlo' o esrírij'o de ;"u<;ti_
ça c nõo pnsso. (1(' modo nlgum, COnceber qlle 09
(jue Il.Itafmn (.' ainda lut<lm pl'lo seu clube, cl(!von_
9°�o a uma posição invejável no cenário do E"fudô
sC'J:\m ohrtqados o ver <l suo oql'emioçã[) S(' dor 00
11'obolho dt! ir O outra Cidade deleitar, os C']ue noOO
fizeram, cnm os emoções de um choque' d:l envl'r_
Qfl.cluro dos que são di�putodo.<; relo Tnço Brosit
Fnln�<;e' C']ue �e não fõr atendido pe'lo C R D., o di:
r.('lfll"i':l clt) Mrtropol desi"tirá da disputo, ('(.'derdO'
s('u lugor nn M:Hcílio Dia.", vice_comp('õo e(lOfor�
me detNmino o regubmento dG! Taça Bt'o�il. E fo�
rá muito bem. Re�ta sabet· se o Marcílio Dias, con
crcti7oclo n ampca da MrtropOl, asslJmiró idf'ntica
atitucle. rlpiteondo o encontro em sf'u" domínios.

AgunrdC'mos, pOis, os acontecimentos.

x x X x x

No ano passado, quondo assumi a pl'1'sidrnria
da Assncioc;ão dns Cronist� Esportivos de SClI1tn íq
torino, um associado trouxe_me um oferecimento
verbo I da diretOria do Esport(.' Clube Mctropol rnra
um jôgo nesta Capital com rendo integral poro cc;

raspndos cofres do entidade que congrega os naS.
sos rosbiscodOl"es esportivos.

Poro enfrentar o campeão do Estado afere ..

ceu-se o Clube Atlético Catarinense que assim cla.
vo a suo parcela de colaboraGõo à entidade de drl�
<;e Por ofício diriqimo_nos á diretoria do cll,lbe de
Criciuma que confirmou o .oferecimento em que.;;·
tõo, mas para Outro oportunidade visto os com ..

promissos do clube não permitirem 'um amistosa no

oC<lsiõo. Nõo sabemos se disso se esqueceram os pc!
redl'Os do clube orgulho de Criciuma. O que sabe ..

·

mos é qUe a apremioção de Dite de Freitas, sem
"cr solfcitoda vem de 5e dirigir à Associocõa dos
Cronistas E!"purtivos de Pôrto Alegre ofereeendo.'iC
para tomar parte nos festejos do "Dia do Cronista
Gaúcho", marcado para 9 de setembrO. Porec�
mentira, mas é verdade E' só ler o "Correio do P'..
vo" de Pôrto Alegre edição de 50, feira. Acho QIlt
nos rlcvem nloumos explicações senhores elo Esper..
te Clube Metropo!

'

x x X x x

HOite, n,... 'Campo do Ligo" assistiremoS 0°

eho(\uc P:'lulo Ró11'1'10S x Atlético, o primeir!", líder (' o

<;eClundrr vicr mo" ambos invictos, distond;ldos lU"

pontinho apenas, devendo tal enCon! I"n tei' dtlpla
importância pois poucas vezes dois gigantes dec ..

dem a. liderança -e o invencibHí'dode.
dem a liderança e o invenci1idode,

,

,

O consagrado r('I11:,\"'Ol L!s
b,;a, pcrtel1cl'lltc �", CJlltl�
d� Regalas Aldo Lu/.

treinnndo no· oito gig-ü'.lte
do Martinelll C1U(' partlr/.JH
rá das eliminalúms, vis .....\·

do o "pass:ljlOI·te"
eer1allJe .�llln1l\e\"ieal1() :t s�r

realizado na AI'�entin,l,
x x x

A diretoria do Avai Fut·�
boi Clube estará l'C'l\,OUa
em Assembléia Geral Extrll.
ordiná.ria, na. manhã de
hoje, quando serào eleitos
os novos membros da ,J!rt.
toria do clube aZUrr:l. pat''\.
o bienio 1062 64. Podemos
nfit·mar ao plJbliCIl quo o sr.

Afonso Zimermanll c o cnn

didato Qne ser:'! Prrstigia(!;)
pelos at.uals mentorrs !la
ra pre�idir os desllnos do
clube durunte Os dois rIIWS.

O' eas!' Mlrlnho'Avai e

]lNCil!O Lu:?: est:.\. Pl'ntlta_
mrnl.. C'lleerr:tdo. COllfonJ'.C'
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BUSCHLE & lEPPER 5 IA.
�:�::IF�:�\�: �:;� ��J;�::��'�)"�.11�
,;I,",llfiA. DtSIIAeARG/,OGR YlF.SrPHllj(II, •• /'

Cine SAíl JOSE A!an Ladd

CaroJyn Jorres em:

A Ml}j,Jllm QUE COMPROU A MOI{TE

Censura até 14 unes -

Fone: 363iJ.Cent, ,

ás 10 hs. MATINADA
Libertar! Lamarque

M.!-\ueJ Aq:vl;s Mejíu cm.. .

SAIBAS qUl� Til <!t.iIiltO '

Cenguj-a até 5 anos

� ás' lY2 - 3% - 7 ....;_ 9 'hs.
Victor Mature
Rhunda };'.eming em:

O ,GRA;.'DE CIi:.CO·
CinemaScope 'recmcoror

Censura até 5 anos
.

-- 8 A; J B O S·
Gllle G1.ü3iA

I!!.�trelt(l Fone 6252
ás 2 - 4 - 7 - 9 hs.

Steve Reeves
Valerie Lagrange em:

O REJ DOS I'IRATAS

C;nemu.S.;op� . El\.�lruanColor

Censura ale 5 anos

Eu lhe garanto - é muito duro aprender a andor no minha
idade ... Os müscc'os nõc obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover as pemos. Domas aiguns passos com oti
mismo e, de repente, as fôrças nos faliam e nós caímos, Mós

nos levcntcmcs depressa para andar e tornar a cair. As vêzes

a gente choro ... Assim difíceis são qtKIse: todos os nossos exer

cicios e estudos. Mas o socriftcic compenso: eu, por exemplo, já
melhorei muito e.esrou certa de melhorar ainda mais, No futuro
espero ser como Você. Para prosseguir minho recuperoçôo e de
tentes crianças como eu - poro «tender a milhcres de outros

que sofrem o que eu sofri - precisemos de seu auxílio. Ajode
-nos l O que é pouco pore Você será quase tudo para nós'!

Cio f 8112.
Cin� lfllPtRhíCentro s'one: 31;,;

ás 2 hs. Estreito Fone 11295
Vict"r Mature
Rhonda .Fleming em:

O GRANUI� CIRCO
- CinemaScope - 'rocntco'or -

Censura até 5 anos

ás '21h hs.
L'bcrtnd Lamarque
Miguel Accvcs Mei ía cm:

SAIBAS QUE TE qUERO
Censura até 5 anos

ás 4 - 7 - 9 hs. ás 8% hs.

Elvls Presley Aian Ladd
Barbara Eden em.

ESTltEl./\ úr<: FOGO
c.nemuscono Tecnicolor

C(:n�ui':I, ate 14 nuns

Cnrotyn .rone, em:
A MUUIF.R QUE COMPROU A MOR'rI�

CENTENAS DE CRIANtiNHÃS�iRim(AS APElAM
PARA A GENEROSIDADE DO SEU CORAÇÃO - AJUDE

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

Envie (I seu Donativo pi1ra ilI Rua General
Miguel Ac('ves Mejia em: Bl'ttencourl 102S"�AS (j1Jl' T" (jlJ�.______ ,.

censura ate 11 anos -

'_'
Cine RAJA (S, José)Cn.e BIIX..,

CENTRO
Aian Lndd

ás 2 hs.· (::1rolyn Jones cm.:

A MuumR _Qm: COMPROU A M01�·' EM:gue1 Aceves Mü.iia
Lihcl'trttl Lamarque C!1l:

SAlRAR QIm Tl� QUf.RO
CellsLlra ate 5 anos

às 8 horas.
L'hrt·l.ad Lalllarque

PORQUÊ FLORIANÓPOLIS f_UM MUNiCíPIO POBRE PARA DEPUTADO

ESTADUAL
IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNíCIPES

UNIÃO ..

AO ESTADO 43.S0/.

AO MUNICípIO 6.5-/.

o impôsto arrecadado. pelo Muni;"

.cípio é aplicado exciusivamente
em Serviços à População: em Es
colas, Ruas e IEstrada's, Limpeza
Pública, Assistênclo Social, etc.

NERHi CELESTE
, GHIZONI
!}vdicação
Mocidade,

Capacidade,
Serviço do Povo

MUNICIPE
,

PARA QUE TUA CIDADE HÃv
FIQUE MA'IS POBRE, P.\GA riU
IMPÔSTO COM PONTUALlD/HH.
'.

�r.w__�_

i
..II Fraquezas humanas: O proresscz: Helinho, estás muito

! fraco em história. Até amanhã vas me escrever 10 vezes

; �:r��;;';SN�o�i�m�e��i�Üt: l�:�nho;, a��'��seO�t�'e�p:�v����
l.

eo. Professor examina e lhe diz: "'Malldej que fizesses 10

; CÓpi11..�, .�ú naeue 3. Que .�jgllin{':t j.<;to'!" Helinho: "reto

i ;:���.i,:jcrt, ]Jl"ufes/>o)', que também estou rracc em mntemú

•

�
�
;;
�
=
:
�
�
�

Por Walter' Lange
- '_�_d/

NO 261

Dois rflf�a(]Ol"r�� .�(! metem dentro de um couro de vaca c
vao cacnr perdizes. A'.�sim Inzcm para não eham.u aten

nos ])ri.s.�aI"0s, já que-estes estão acostumados de ver
(, n.io $P cspântam com a sua presença. um NlI"l.f!

llHllnrnl(J um dpJf'f; ehnmn atenção do compnnnenc fi 1111'
J1'f:'cll' :1 eHI1�l1A.(]·dH. avistando al�llma 11f'rill??" O
entro: "'N;lfJ, mas vem I) touro."

Urna ror-ente novírtarlo nprr-sr-ntndn por uma. fábl·l{':l. dr.
r-alnadns de P:1.ris, e 11111 �al):lin 4'1(', se nlguem na rnn pi
B/H o pt> do seu dono, () calcndo tom 11m dtapostuvo .que
oxpelc uma eapéere de "cnto''.

Um fazendeiro de Alabama recebeu um forte choque
quando estava certando uma cerca de fios da cor-

rente elétrica. Ele era muito gago, quando se recu-
-erou do choque, tinha 'Perdido o hábito de gaguejar. A
te aí :J. notícia do jornal que aconselhava, entretanto, a

�). rnzer a experiência da cura do "gaguejo", to-
em lias elétricos.

.

'Q:lc�ido, será que �á-;;-n�'s�o :m�r.ondiçõelde susten
tar uma mulher?" indaga a noiva antes do casamento
Ele: "Oue pergunta: até duas, meu bem." Ela "Ottmo;
.cntão vou convidar mamãe para viver em nossa compa
nhia." No dia seguinte o casamento estava desmanchadq,

Em Oh.cago, quando Jim Smidlh apareceu para o almoço,
ateindtesrmo e cansado, encontrou em cima da mesa um

hithete, com os senutntes díze-es: Atirei-me n'água, tua
Muusi. - Jim c.olllunicou s.e jmediata!nent� com a pulloja

nunutos ai, Sirenes tocaram tncessantemcn
te. onde ostarta ela? Em que água? Só entào Jim
f'nmCI)OU a' refletir menicr.. procurou o banheiro e lá
encontrou a sua Maus!, tomando um b1JI1 banho de chu-
veiro.

'Três cachorros são hoje os proprietários do jornal ame-.'

rtcan., "Penntngton Oazette''. O dono do periódico, re-
-

cemralecído, era um grande amante de animais e dei-
xou seus "queridos" a sua herança, em testamento.
De com o mesmo deve ser dado um tratamento
de luxo aos cães enquanto viverem. Depois da morte dos

quadrúpedes, os rendimentos do jornal reverterão em

beneficio de um Asilo para Cachorros.

Num cemitério de Minas há um epiláfio com oasegutn .

tes dlzeres , Aqui jazem os meus- ossos, esperando pelos

Qual a diferença entre uma mulher maquiadn e' um

..
leão? F' que uma mulher maquíada usa batom e o jeãc

, .. ruge!

Liberdade! No partatór.o de uma prisão a mulher con
versa com o marido, detido, através das grades que os

separa. Ele:: "então você está mesmo deeldida, Maria
ainnav' Ela: "Sim. Vou requerer o divórcio e, nsstm, V00
cê recupera a sua. liberdade."

Quando Emmerirh Kalmann, ,conhecido compositor, visi
tou a l;t]:l cidade ll:ltal Siófok, foi recebido na ('staçào pe
la Sociedade loc;).! de canLo, eom diversa,� melodias de sua
autoria. Apezar de terem sido Liio ma) cantadas (lUe o

compositor sentiu vontade' de tapar os ouvidos, natural.
mente agradeceu comovido a boa vontade dos eantotés.
Quando Kalmann apertou a mão do dirig'elJ,te, êsLe lhe
disse: "Compor uma música é mcu, lllas cantá-la.

Pensamento: As vezes; nossos pensamentos sfto como nos
sas l'Oupas íntimas: cOl'ariamos ele vergonha, se tivésse
mos de exibi-los em publico. � {Dante VeolecO

ElovaçãÇl! O 1mi: "Mjnha filha, você só fnla mn s:lpat.(l,�!
Que obsessão por sapatos I Vamos mu(hr dr a,�sunto, fa
la!" em coisas ll1�is ('levadas?" Ela: "Tem l"az�y. paprti.
Desculpe. Vamos falul" de chapéus."

OperáÍÍor de Máquina RUF
PrOcuro-se operador de- máquina Ruf ou con_

,\abilisla com' prática de contabiljdade mecanjzado.
Trotat' ó rua Felipe Schmidt n. :33.

CASA
Vende_se uma caso de madeiro�slta_ à rua, Sou

za Dutra s/n. Preço Cr$ 150.00000.
Trotar com sr Nélj{l Scheidt, cabo Submarino.

29.8-62

DOIS GRUPOS ELETRO'GENOS
VENDEMOS

Matar DíeseJ/"Mirrlees" Tipo TLB_8, 8 ci:i�_
dros, 420 BHP. 600 RPM, diretamente conjugado o
ALTERNADOR "BRU5H·' de; .

280 KW, 350 ·KVA. 220 V" 3 fases, 50 ciclos
com Excit:-tdor direto e Painel de controle

De pouco uso, podendo serem examinados em
funeionam,mN

.

VENDE_SE TAMBE'M UM GRUPO SO'MENTE
Trator o Rua Florencio de Abreu 181 _ Fone

32_3126 -São Paulo com dr. NapoliÊ!õo

MAIS DUAS
O sr. Waldir Ma.cuco, DL hoje as nova.s COietrlrias aos

l'ptor do Tf'so1lf{l do Estario, mlJlllelplog--- fie Baleote e Rio

de..erá i?-St�i�r no di.. dI; 'Cio Campo .

. (
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Brâsilêiro em FDoU
---�--��==-'"�------=-'---"'==----="'--------==--- Abertura dia 10. de Setembro, às

Re6c��ão ao "fo�o SimMlico" �a Pátria 21 horas, no (ine São José - Filme
Consoante OCOrre, todos rãc acompanhar o "FachO" a -saudaçán ao Fôgo Sim.. �e estréia: - ASSALTO AO TREM

��o a���iO�:li�aa °Ll;�ire�; ;aiP�:Ç:e �:::I1:TJ�:��a��: ::li�:i;!,:aP!!ria�ro��::�;� PAGADOR
Defesa Nacional do Rio tar. Olga Brasil da Luz, expres. !

Grande do Sul, a t-edício- 3. Na Praça "Pereira e Q. sando o pensamento e a ss- Ingressos J-á à Yen�a, �9 GabineleDal maratona, engnominada âíveíj-a estarão esperando usração da mulher oat.ui,
"Fôgc Simbôlico da Pátria', vinte atletas femininas, ,IS nense, em tôrno do alto síg . ,de Relaço-es Públicas do Palácio doDesta feita, em face da quais deverá ser entregue .o nifícado cdn acontecimento

?�����n;j::!�;c�"Co����n� ��:�h:�o���:h�ed�e;e{��!� Cj;�C� "Guarda de Honra", Govêrno, entre 9 e 12r e 14 e 18 hora!
geará .o vaícj- da Mulher teío, até à Pira, onde se-é ao "Fúgo Simbólico" sCl'a ...
Braslleira, em accntecímen, depositado. Integrada de um Sargento ..
to altamente sígmrreattvo 4. A atleta que est.ivp.r 'um cabo e quatro sOl�ad�;

o'" E"STADOde louvor à ação patl'iót!.. conduzindo o "Facho", de- de cada Corporação Militar
ca ímoj-redoura de SÓror verá entregá lo ao Govern-i. sediadas nesta Capital, �ob" •

Joana Angélica de Jesus; dOr da Cidade, sendo, na o cO��I_Ido �: um onerei
O MAIS lJttfGO DIUIO .DE SUJA CAIA1UU tr

� ��::�naL������d:qO�;:� �:��a:�J �:��u���cla.od:i;� �:. Poncla MIlItar do Esta·
FLORIANóPOLIS, (DOMINGO), 26 DE AGOSTO DE 19

za - d'Austrla; D. Tereza. lícla Militar do Estado. S. No dia seguinte, às 01
c'emennne. Maria Crtstr- 5. Posteriormente, -uo to haras da manhã, a ma

na; Prlnceza D. Isabel de continuo, o Chefe do Exe<:u.. ratona prosseguira com c!es'
Orleans e Bragança tive Municipai, entrega-:'·a. uno à Porto Alegre. Apôs
Condensa D'Eu; D. Ana .rus o "Facho" à uma sennoca ser executado o HIr.lO Na.
tina Ferreira NerY; D. Lu ali Presente, Que o cotoca. Clonai, o Prefeito Mun.i.d.
dovina de Aibuqllerque Por rá n.a Pira, enquanto se ou, pai entregará o Facho aos

·tocarrero; MarIa Qulte�'ia virá o "Toque da vttorta ' auetas da Aeronáutíca e da

deN�es��e�e�:!� �:�i�7;�ii ����� clarins da Polícia Mi· ::�í�:ê �i����:� ��: �U��l:�' Com grande satisfação
comunico aprovação pelode Florlanôpolls, o Sr. Wal 6. Apôs a colocação do "Fa pios de Florlanpolis e São Senado Federal devendo

demar Vieira vem coiocan- cbo" no altar, sera ouvida JJosé.
do o seu Gabinete à dispo.
sição das altas autoridades
militares. Que alí têm compu

-ecído. Quase que dlánn

mente, para flxar os 90t'
menores da grande soieni·
dade cívica Que Floriauj.
polis se acostumou a pre

sencta-, anualmen�e't

Hassis vai expor

No próxtmc dia 30, no
hal] do 'reatrc Alvaro de
Carvalho teremos oportu
nidade de pi eeenctar mais
uma expcnçco do consa

grado arctsta Ilhéu, HAS

SIS, ja conhecido em to ... .J

o terrttórta nacionaL

ridades e do mundo artís
tico rlcnanooüttano. Aci

ma, JESUS PREGADO NA

CRUZ, obra em que o ar-

.

Assembléia Cria Município De S.
bomlác�o- Crédito Para Prefeilura

De lfllporanga: O. Ber101i
Na sessão de .23 do

.ente, da Assemb1éia Le

gislativa, sob a presidêno
'�!�I respect,lvamente, doS'
deputados Antonio Almei.jll.
e Walter Muller, foi apro
vada, por unanlmtdad.e, a

criação do municípiO de

São Bonifácio, homolog�
do pela Camara Munielpal
de Palhoça, e apresentado
a.o plenário pelo deputadQ
Ivo Sllvelra. Na sessii.o e�

traordlnária que se' seguiu.
a vota�âo foI tennittadll., e

Igualmente a relat!vá'à..!cria
ção do mun'dpio de

.

Im
bú:a, a!u��eL1tado pelo 'de
putado Frederico Klll,tcll.

A ínauguracao está pre
'lista para !to; 20 horas, de
vendo contar com a pre

sença das mais, altas auto

PARTIDA� OE
fLORIAN9POLlS EM

DIA� ÚTEI!: AS

9horas}

Proclam'1ndo se FLOR DOS BONS E GtNIO D.4

HONESTIDA.DE, o ca.ndidato Belarvino ou Belardino, da
UDN, entende que, t.e eleito, a Assembléia não dará mais

apõio ao Govémo!!.'
No pa sado, Q1U:r:tlf) a 11>a'(>�ia udenista, aprot:ava

PANAMAS e 1lomeaz;a funcionâ.rios as 9, empossava-os às
IíJ e apose71t.ava cs iJs 11, o Belarbino era BOCA DE SiRI.

Agora, Quando t(IiB imoralidades jâ foram banidas
dos nof.SOS co'tumes, e o Presidente do Legislativo ao se

Quer se candidata à reele!ção _ invertendo a cond1Lta de

ou.tros udenistas, que raspavam os cojres legislativos para
se jo!]arem li campanha - o conspícuo Berardilho quer
ser vereador para moralizar a Assembléia!

Qué As��mbrdQ? Será mesmo aquela que ardeu CRI·

I11If\/"'I4MF"Tr." "!l'l)'''' e,�"{)1l'fer e Queimar documentos?
Ser1L a conde1lação do Belargino? Com o Belarlino

,
quieto e mudo?

Enjeite·se, Be/nrp:lIo, enfei.lc·sc! É 11111 dire:to. Mas

'"'�J' rl>iI';"" ,/(1 '>/I'/"n,l(1 e'() llf11'O, 1Jfl1'qw' a grata o espeta.
SI' não /)'uJer 1)0,. O ho1e de acôrdo cn:/I: o ontem, fale .�ô
M ...t.! 00 I ,�' I�luí, 1; mau CQI:f' o (' lava... 7"t!..�coe.!imci(.

>

A. ALMEIDA:
•

'_ detalhes necessários, a fi!:l

REl'lFICAÇAO DE de Que a ex.presslva soleei·

TiJPY NAO VALE ... � dade cívica ganhe a me,

O deputado Antonio AI. lhor repercussão civica.

me;da contestou propOJsiç':io Ressàlte-se, nesta oportu
nidade, o .objetivo de se

Prestar consagradora hu

menagem à mulher Brasí·
leia, na figua lnesqueclvel
de Anita Gariba,dl, aCI"ló!dL

tando·s'e, pois, uma grande
comparência do mundo !:I:
minino às solenidades quc
se realizarão, segunda feio
ra próxima, nesta CapitaL
A Comissão Excutiva eJ:..

borou, visando o comOle'O
êxito da chegada, a e:;;ta
Capital do "Fogo Simbo:J·

co", o' seguinte' programa:
1. Recepção ao Facho lia

divisa dos Municiplos ce

Florianópolis e Biguaçl1
peio Exmo. Sr."Prefeito Mu.

nicipal e atletas da Mari.
nha e Exército, Que o COI:'

duzirão à Praça Pereira e

Oliveira.

2. N.o Largo Fagundes es,

tarão concentrados, no a.

guardo do "Fõgo SimbóU·

co", dez atletas de cada cor

poração milHar e I) car�'o

de Bombeira!; com c'ai"l'1S

c acompanhado da ..resp.:c

tlsta mostra sua grande
senslblltdade e que tam
bém fal á parte da expo
síçêo. j.

o. mm.TOLI: CREDITO
ESPECIAL PARA
ITUPORANGA

'

Foi aprovada, na sess&o

referida, proposição de au.

ta.t"ia do deputado Orlan

do Berto'i abrindo créd'to
especial p�ra a Prefeltur�
de Ituporanga. O projeto
mereceu a aprovação unâ...

n;.JT!l' dos pariamentares
Presentes. .61..1...

do sr. Tupy Barreto, que.,
rendo, sem mais aquela, re

tificar projeto votado (. a.

:provado pela AsssmblêlJ.,
criando o município de Bar
ra Velha. Disse o represen·
tante pessedlsta que,' c(:m

referência a Criação do dls.

trlto de São João do !tape-
riu a Câmara de AraquarI
de;eria, antes homol�gar
ato pertinente. Acentuool o

Orador que examinav'l a

que�tão em tese, exclusiva.
mente em seu aspecto Jll�l'
dica.

O. CAI.DAS: MONUMENTO
A GETU'LIO

O lIder do PTB, sr. O:iic�

caldas, anunciou à Calla a

;Inauguração em Tubarão.
na primeira quinzena de

setembro, do monumento a

GetúUo Vargas, e que no

momento era desembarca
do, procedente do Rio, no

parlo de Imbituba. Ao m?s·

lHO tempo. solicito. da
Casa um voto do saud.ld(}

Em uma das recentes
reuniões havida no Gah;n�.
te do Prefeito Munictpat,
ficou ccnseítuída a Comls'
são Executiva do "Fogo
Simbólico",.
Professora Olga Brasil da

Luz; Capitão Andrelino xe.
tivldade da Costa; Repre
sentante da 16&. C.R; ca
pitão oârtcs Augusto oc

minha, Representante dó
140. Bataihão de Caçado.
rea: Tenente Walmor Ma·
chado Representante da
Polici� Militar 80 Estado;
Professo- E'rlco Stratz Ju.
nicr, rnspetc;- de zeuca
ção Física; S. Acâ;:io da
Silva, Representante da
IN.T.P.; 10. Tenente Far.
macêutico da AeronãutlctL
,Darival GonçalveS", RePfeo
Isentante do Destacamento
da Base. Aérea de JF'lorlaná
polis, 1,0. Tenente Luiz Má.
:rio Marinho, Representan
te da Marinha,!, presidida

......

pel.q EJffilO. Sr. Waldemr.r

Vieira, dignissimo PrefeJ
to Municipal.
Éste ano o "FógO Bimbó.

Ilco" teve seu ponto de par
tida no Convento da. Lapa,
no dia 14 do corrente, de_
mandando Porto AlegrP,

Noss'- Capital recepciQol
nará .o "Fôgo Simbólico no

prôxlmo dia 27 de agasto,
às 20 horas, estando a

"Pira" para guarda dõ "F'ô
. go Simbôlico" armada i un
to ao monumento de Anita.

Garibaldi, sito à Praça Ge
túlio Var,g"as.
Para a recepção da. tra·

dicionai maratona, em nos.

sa Capital, a Comissão Exe
cutiva vem ultimando 03

OV'o

100 RUAS EM 100 orAS
26 Dias De Campanha, 26 Ruas

Iluminadas

Os flagrantes aCima ressaltam 'bem a exçemao da
grande obra social que. vem realizando o Govêrno do Es.
tado. através da ELFFA, levanqo iluminação pública às
zonas mais humildes de ::..ussa Capital. Os três primeiros
são das ruas: Djalma Moelmann, TOI:l,,-a J"1.0 Santos e
São Joaquim, iluminadas nos dias 23, 24 e 2..1 respectiva
mente.

Na próxima semana, a campanha de 100 ruas em
100 dias obedecerá ao seguinte programa:
27/S - 211 feira - Rua Osvaldo Cruz _ Estreito
28/S - [Ia. feira - Rua Manoel Oliveira Ramos- Es-

treito
2P/R _ 411 feira - Rua João Josê Cabral - Estreito
30/R 5" feira - Rua Abelardo Luz - Estreito

31 m - Sn feira _ Rua D. Pedm I - Capoeiras
.li!) bndo - .RuRd>Anacle.to .Damlanl"'_ I1hn

:!/!I-\l<illlillJ.:,!I-ltll'l.l'J (lç.iv[Hio -Uh!!.

.w.i ..

Siderurgica De Santa Catarina
Recebemos, ontem, de

BrasiJia, o despacho tele.
grãflco abetso:
Diretor de O ESTADO.

na. Senador Irlneu Bar.
nhausen reuniu sua resl.
dencia bancada catarinen.
se eamara e senado e co.
mo convidado especial este
confrade oferecendo ajm!).
co motivo esse aconteq
menta. Cordiais saudaçõea
José Vitorino de Lima, DI.
reter Divulgação do SE.
NAN.

seguir hoje a sanção presi
dencial projeto cria usina
stderurgíca Santa catart-

Procópio Em Floriilqópolis
O veterano ator Procópio Procópio, em melo ao su

gimento de novas COrreu:
tes teatrais, ainda é um

mestre naqueie estilo que
o tem como fiel segulécj.
A sua nova visita cla��e.

á a partir do dia 25 de se.

eemo-c, data de sua estréu
no Teatro Alvaro de cerva
lho.

Ferreira, um dos meío.es
nomes da ribalta nacional,
reeueeré nova temperada
na Capital cataeínense. J:.i.

o conhece e admira de so

bra c nosso público, esoe.
ctetmente por seu magts
t-al desempenho na peça
ESTA NOITE CHOVEU
PRAT.A,

Loteria Do Estado De Sal!la Catarina
RESULTADOS DA EXTRAÇAO DE 24/S/1)2:
5.705 CR$ SOO.OOO,OO s'Icrtenõpcus
5.285 CR$ SO.OOO,OO Rio Negrinho
2.4SÁ CR$ 40.000,00 enciuma
5.S92 CR$ 20.000,00 FlorianópoliS
3.590 CR$

-

15.000,00 Jolnvllle

__ -Í

o bilhetinho veio mesmo de onde devia vir e (ie

quem devia vir.
"Essas escolinhas tipo galinheiro que seu jornal

esta publicando tem umas iguais as outras. De uma

voces fazem cinco ou seis. Desse jeito é facll fazer mU
e até mais por ano. Io8so ê pior do que demagogia, pOis
é embromação para cima do povo. O caso merecia
um inquêrito da Assembléia para desmascarar a pa·
lhaçada. Aqui na Capital não encontro tanta esco]!'
nha dessas marca barbante. RAIVINHA."

Como se vê, o ralvinha concorda em gênero, mi·
mero e caso com o que escreve .

As novas unidades do plano de escolarização (ia

Govêrno Celso Ramos, são padronizadas, de uma o

duas salas. Dezenas de dezenas delas tem o mesm

estilo. Mas daí ao tato de estarmos pUblicando loto'
grafias de umas como se fossem de outras� :vai adis'
tância que separa um !1omem de bem do autor do

bilhete acima,

cons�::�d:�o:�u���::�!�n:� �:�:'::o.ef:��� 1:u:S!:�
tras centenas estão sendo construidos e concluidaJ
dentro do planejamento de mil unidades no exercido
de 1962.

Quando começamos q,. divulgar as fotografias d�s'
sos escolas, previmos que algum rajvinha viria ajlr
mar que usavamos de bis idem - isto é, que repU'
blicavamos as mesmas fotos como sendo de /lOvas

unidades. E contra essa acuf.ação de l'aivlnhas to

madas loram as necessárias medidas. Assim, as fo'
tografias divulgadas, no verso, têm. as seguintes au

tenticações: do Engenheiro Residente, que fiscali20U
a recebeu a construção; do Delegado Regional IH

Ensino da Zona, encarregado de provê·las de pro

fessores; do Prefeito do município em que Se situam.
Em muitos casos, essas três autoridades, embora

não sejam raivinhas, são da UDN.

Em nossa redação isso é verificável _ por quem

inte::���� P���:óes a idéia de um inquérito parill-
mentar. Seria um prato e tanto. Infelizmente 11em o

Deputado Laert Vieira, teria o topete de requeré·/D,
em nome dos raivinhas, que lidera.

xxx�xx
.. 0)11-

O bilhete acima ê �aqui, de Floria7lOpolts. CM'
�emaã:m�:js�:��� :�:�=:,o!�'�n::: ��u�:s�o�ua�ltas
escolas, quantas �alas, . q�antas carteims fO�::
acrescidos ao ensmo pT1mario na Ilha? A resp

ê Z�R��r isSo que o ralvinha, habituado pelo seu ��
verno a não ver nada nesse setor _ continua ceg I

nho. . da raiva.

_--)/./ (��{"-;l'""'" ,�,/. ( ... "'1.(. .• ,."':J_/

tl -�-
--_�--

.'"?, ,f;.JJ. ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


