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Tropas Legalistas Marcham em Direcão a Buenos Ayres com
,

,

o Objetivo de Sufocar a Rebelião do Campo de Mayo
BUENOS AIRES, 20 (OE) luna de 1.400 homens pro- belião do Campo de Mayo,

cedente do sul da Argenti- a mais importante base mi
o Presidente José Maria na está marchando sõore litar argentina. Entremen
Guida continua disposto a Buenos Aires para apoiar tes Os oficiais rebeldes ig
sufocar a rebelião da po- o Presjdente Guida' e o se- notaram por complete o

derosa guarnição militar cretarto da Guerra. Esta prazo concedido pelo Pre
do Campo de Mayo, co- coluna já se encontra a sidente Guida para que ce

mandada pelo General poucos kllõmetros da capi- dessem. Reina grande teu
Juan Ondcnja. Tropas me- tai argentina. Estão sendo são em tôda à Argentina
canlzadas fiéis ao Gcvêr- aguardadas também em face a grave Crise militar.
no marcharam esta noite Buenos Aires tropas pro-
nas ruas de Buenos Aires cedentes de Córdova. O O General Juan Ongofila,
e piquetes entraram 'em Comando Militar conjunto declarou que o Presidente

posição de combate nas organizado a noite pas- José Maria Guldo se en

proximidades do htpódro- snda está coordenando me- contra prisioneiro dos gol
mo de Palermo. outea co- dldas para sufocar a re- pistas que o pressionam.

Excursion�stas Visitam o' "Mais
Antigo Diário:de ]Santa:Catarina"

zscaenbecn acompanhante
de todo o percurso a srta.

Fita Fornos.

Procedente de Blumenau, Fernandes de Aquino. Como

passou por esta capital, cicerone, de Blumenau a

uma caravana de turistas esta Capital, acompanhou

�: ;��d:a;��lsm:� q�:I��� _a:_.::,":::,:::u,:::·sã:::o_O_S,_,_R_O_dO_lf_O _

tá promovendo campanha
de turismo pelo Brasil. APROVADA RESOlUÇÁ!O QUE

:i��t�a�t:s: ���ra!en�:rt�� PERMITE AOS EUA O USO DA
�����: :,j�O��t:�::,�: ';� FORCA CO'NlRA CUBA·
Capital co sentir a hosplta-, WASHINGTON, 20 (V.A.) pela força, se orlo C:l.S>!,

lidade do florlanopolltano.
_ As comissões senatortaa a toda agressão cuba�a, Ou

Ontem, pela manhã, a. de Relações Exteriores e tent.a�lva de subversac nas

convite do reporte r social das Forças Armadas apro- Amencas; a Impedir a

Lãzaro Bartolomeu, vislta- criação em Cuba e a uti:l-

ram nossa Redação, send0 varam hoje por unanimi- zação de uma torça militar

recepcionados �elo Diretor dade uma' re!;OIUção pelJ. que ameace oS EUA; assim

Dr. Rubens de Arruda Ra- qual' os Estados Unidos se como a "apoiar as aspl�c.-

mos e o Gerente Domingos comprometem a opoJ"-,.-e ções do povo cubano con

tra o comunismo",

A I'esolução, que 1á foi

abjeto de uma denunCl::L

por parte da Radio de Hn

vana foi aprovada ao mes

mo tempo pelas duas co

missões, reunidas separn

clamente. Está previsto que
amanhã será aprovada pe�

lal:! duas Camaras, sem dl�

f1caidades, e logo submeti

da ao presidente Kt'n

nedy.
Trata-se de uma dee1(1-

ração de principiO, uma ��

pede de renovação mod'H�
cada da Doutrina de M'ln�

rue, m..lS que não comp:(I
mete os Estados Un!�los em

relação a uma ação lmt'�

diata. Oe qual",uer modo,
a resolução exprime a von

� t:n;-:n'l1lc tJ" C�"ii.gr,!;
:;0 e lia pl"c,�idcnte.

H:t mais de meio seculo, exatamente ha sessenta e

nove anos, ela dava os primeiros passos na senda da

admiração e do respeito dos catarinenses.
.' .

Participando de cada Instante da nossa hlston� a

Banda de Música da Policia MllItar de Santa Catanna

acomj:anha com a marcIalldade dos seus hinos ou com

a beleza suave das suas musicas o sentimento da gente

barriga-verde. .

Seus componentes são conhecidos como artistas

destacados e o seu concurso é �mpre disputa�o em t�
das as ocasiões em que a arte, expressa atraves da mu-

sica,J���n���eP�,�e;�:no Catarlnense" tem sua his

tória que e um hino de louvor aos componentes da

Banda de Mú.slca da Policia Mllitar de Santa. Catarina.

Ao maestm Capitão Roberto Keil, aos seus coman

dados, e a todos Os milicianos, a admiração e o !l.osso
respcltl'i, n-ri pn��agem da data magna do apreCiado

,:>"�n:junlO musicn.!.
_

Espião ,foi condenado a 18 anos de p.risão
Por unanimdiade de "0- condenou o espião J05ef mmbros, que durou :;;ci� absolvido, mostrou-se de

tos, o Conselho de Justt- Werner Leben a 18 anos de horas exatamente, i.eben, certa forma surpreso com :lo

ça Militar da 28 AuditOria prisão como uncurso no que se mostrava sereno P. pena que lhe foi ímpcsra
arttgo 25 da Lei 1.802. que Impassível durante o julga- Asseverou que nos próximos
define os crimes contra'" mente, denotou nervcsts- dias entrara com apelaçún
Estado e a ordem politica mo e tremeu ao ouvir u da sentença no Supremo
c saciai. sentesca. Tribunal em Brasília

O advogado de Leben. :>�. quai fará minucioso arco-

O veredito da Corte 111- João ernardes da Silva, que zoado para provar· a fno-
Iitar foi proferido às 8 110- maslfestara ao inicio do cencte do condenado. Disse

Acordo Brasil
China

ras de ontem, depois de
reunião secreta de seus

RIO, 20 (OE) - Chega
rá em novembro ao Rio a

missão da. China Comunis-
ta que vem complementar
o acôrdo que o Presidente

��:�a� �:;��l.i�:a���u��� Provada China no ultimo ano. O

Presidente acertou em Pe

quim com os dirigentes co

munistas um aeôrdo de

pagamento, entre o Banco

do Brasil e o Banco Chi

nês, alem do estabeleci

mento de cota de Impor
tações e exportações.

Início dos Debates
na ONU
NAÇõES UNIDAS - No

va Iorque 20 (OE) - A

assembleia gerai . da ONU

Iniciará seu debate anual

com dl�&DI dno�j.,.sen.�
........

-._�trr"�
Afónso�. ta

tarã o embaIxador dos Es

Lados Unidos Sr. AdIei
Stenvensan, que de'lerã
fazer importante declara

ção politica em nome do

ocvêmo norte americano.

Acredita-se que Stenven

son proporá a União Sn

vtétrca a assinatura de um

tratado pala a proscrição
das provas nucleares.

julgamento a crença de

que seu constituinte seJ"):t

estar cert ada revogação da'

pena.

Três Horas �e Veloci�a�e

Ases do automobilismo,
pilotando carros de várias
marcas e potências ccmce
tiram em Interlagos, n,l

prova "3 Horas de vetocr-

MANOBRAS MILlTA'RES
PROVOCAM PAN'lCO

S. PAULO, 20 (V.A.) - fi.

Cidade de Piracuçunha.
ocupada pela tropa do 170

RC, viveu momentos de

grande pãnico, com a no-

Jornalista Amea
çado de Expulsão

tida de que havia eclodido
uma revciucêo. Oontud "

para ategrla geral o Co
mando daquela unidade
mihtaresclareceu que a e:
nade havia sido escolhida
para um stmn'es exerctctc
e Que os tiros dlsparadcs
tinham sido de festim. "Tão

logo o lato foi esclarecido,
bares, armaaens. lojas e co

mércio voltaram 'a abnr
suas portas sendo de seus

interiores v�rdadeil'a mul
tidão que havia procuraco
abrigo.

NOVO FOGUETE
CABO CANAVERAL, 20

(OE) __; Foi disparado um

modelo avançado de fo

guete "ATLAS" que leva
carga e �nstrt�mentos es

peciais para percorrer oito

mi] kilômetros sõbre o

Ocean:) Atlântico. A expe
riencia foi coroada de ple
to êxito, 30 minutos após o

seu lança·mento.

dade".

competição emocjonante.

iniciando-se as 16 horas

teve a partida ao estilo de

"Le Mans·', dada pelo Ge

neral Santa Rosa. prestd-n
te do Automóvel Clube '10

Brasil.

Deram a largada 34 car

ros e completaram a. p-eva

�9. Dentre os volantes

viam-se: s'ranctsce Lan(li,
Camilo ortstcre-c, Marro

QEvetti e EmUio zarnoeto

com FNM; Mário Cezar c c

Camargo Filho e Bird Cle

mente, com DKV; Jaime

Siiva e Ciro catres. COCI

SIMCA, Luiz Antonio Grec

co e Luiz Pereira Bueno,
com GORD�NI e Rodolfo

ccete, Eduardo Schurachlo

e Christian Heíns

WIlLYS-INTERLAGOS.
Os carros -wtt'ys-rmer

lagcs" nvs. 22 e 21 pilota
dos, res:pec:! tvemente, :P'JJ"
Rodolfo Costa e Eduar-do

Schurachlo, tiveram nu

pressionante desempenhe.
perrasenee as 41 voltas da

prova sem estacionarem no

bo\ durante 3 horas.

"Willys-I nterlagon"
nas. 22 e 21, além da vttó
ria em sua categoria
1.000 c.c.i. foram vencedor.rs
absolutos da prova, SUpe
rando tõdas as marcas, In

clusive as de maiores cilin
drada. Comprovaram cessa

forma, a qualidade de suas

máquinas, construídas a

partir dos elementos
cântcos do Dauphine.

NOTICIAS DA SECRETARIA
DA AGRICULTURA

O Dr. Luiz Gabriel. Se

cretãho da A!;cicu!tura, ,'0-

cebeu a visita do Dr. Lat:

ro Salvador. economista re

sidente no Estado da GCla

nabara que tratou c:Jm Sua

Excia., da possibilidade de

ser instalada no nosw E3"

tado, uma. Fábrica de P:l

pel.

No Gaoinete de trabalho

de Sua Excia., estive ...·.::l

ainda o Dr. Gilberto Cc'1f

ler, Diretor da Expans:'l.o

FORÇA PÚBLICA CONDECOROU
DESEMBARGADOR

SAú PAULO. 20 (OE) -

O Desembargador Cilos Cin
tra compareceni amanhã
às !) horas no Batalhão de
Guardets da Fôrça Publi
ca, afllll de receber tl1t�da·
lha comemCJrativa tio ani
... :trto ""til:' fui'l.rlo:1 dr'i

Serviço ele Saúde na Mili-

ci:l. Igualmente
do Executivo comparecerá
a solenidade no B;ospital
Militar da fõrça, a rua

João Deodoro às 'lO horns,
Iluando �en'i lançada a pc·
dra fundamental do novo

1·!1r�pl�:l1 �. cons'rt\!d�
na çorporaçií.o.

Agricola Que tratou da iw

pOi"tação de milho hibrido
do Estado de São Pau.o

pam o plantio em Sant::t.

Catarina. o Dr. Waldir Al

buquerque, Chefe da Re

giâo VeLerlnária de Tuba

rão, que apresentou sugzs
tões para o Incremento da.

pecuária naquela regia";
do Sr. Helmuth FaUgat"r,
Prefeito Munlclapl de .J(\

inville para discutir Os pro
blemas agrico!as daquele
mun:clplo do Sr. Umar Ca�
,'alho. funcionário do Ser

viço de Relações Púb!i,�,u
do Palácio do Govêrno e ,lo
Dr_ Luiz Carias Bavc",
Engll AgrO.

o Chefe

RIO, 20 (V.A.) - Encon

tra-se ameaçado de expu.

são de nosso pais, o [orna
lista espanhol Manoel SOU-

�:�i��:za��z'B�:SildeeZ a:�; _� _

como correspondente de

vãrlos jornais e revistas dc

sua terra, expendeu, em

reportagens, afirmações :ic

aarosas contra nossa gent.e
e nossos costumes. O Mi

nlsterio da Justiça jã Ini

ciou o inquerito para apu

rar as d.enuncias enqutlnto

o jornalista e conslderad·)·

por tõda a imprensa cario

ca como "persona non gri'.

ta"
Manuel Gonzalez, em re

portagens afirmou ser 80-

pacabana wn centro .Ie

perver!lões nunca antl'S

visto e Imaginado em qual
quer lugar da terra, e fJr.::

conlzou para aquêle local c

zona sul, uma pOiicla no�

mo ides da FBI para pal"?�
a fúria da juventude trans

viada. Afirmou também �llC

o local e um antro de ln·

drões internacionais, :jua-'
ilflcanLlu, por fim. Copac:'L
b:ln� �6rnó"-um '-"Vale de
lo.o;.-Caiclo:o;··,

SAO paULO - Através
de 50 postos fixos e DO vo

lantes teve inicio hoje a

vacinação em massa da
população paulisbana con

tra a varíola. Todos os

centros de saúde capital e

todos os postos de puert
cultura, estão atendendo

aos Interessados.

ARGEL - A Argélia rea

liza hoje as primeiras eteí

çiies após conquistar sua

independencia. As autori
dades temem porém que

sejam registrados atos de
te: rorismo. As eleições ar

gelinas' reaüaam-se depois
de várias semanas de dls

túrbtos e violenelas em

uma guerra politica entre

o Vice Primeiro Ministro
Benbela e o Prémíer,

SAO PAULO - O Cam

peonato paulista de lute

boi em sua divisão espe
cial prosseguirá hoje com

a reaneecã-, de uma par
. tida. No pacaembú pretia
râo li. norte Palmelsas e

.&iDe Paulo.

RIO - O Primeiro MI
nistro é esperado nesta.

caphal na próxima segun
da feira. Assumirá o cargo
de Ministro do Exterior

em cerimorua que se rean
zará no Itamaraty. Apôs
o ato de posse o novo

Chanceler rececera os fun

cionários e representantes
do cõrpo dlplcmá ücc acre

ditado em nosso pais.

ARGEL - Urgente -

Houve um urotêto entre

tropas rívajs durante a

reeueecão das ortmetrae
etetcêes nacionais que se

efet�arÍl na Argella, dêsde

a sua independência. Vã

rios soldados resultaram

feridos.

ESTOCOLMO - O navio

escola brasileiro. "Custódio

de Mello" ancorou na ma

nhã de hoje no porto des

ta cidade procedente de
Helsjnk. A referida nave

permanecerá nêste JY.lrto
sueco atê o dia 27 de se

temere próximo.

RIO - Chegou ao Rio às

Íj.lti;nas horas da no1te de
ontem o General Jair Dan

tas Ribeiro, Comandante.
do III Exêrclto, com Quar
t,el General em Porto Alé-'

gre. A viagem é de rotina,

BRASíLIA - Somente
na próxima semana o 00-

vérno brasileiro anunciara
sua decisão quanto o com�

parecimento n!!. reunIão de

Chanceleres an�e. it:an'ls.

convocada pelo Secretúrlo
de Estado norte amcricu

no. A reunião serú naU
zada nos dias 2 e 3 dt:. ou

tubro em Washinglon. Se

se fizer represerúar o Bra

sil não enviarã o Chance

ler Hermes Lima. que se

encontrava assoberbado

com problemas que não

permitem sua ausência do

pais.

BRASíLIA - O Primeiro

Ministro Hermes ·Lima an

tecipou para quarta feira a

reunião do conselho que

e"tava pr(1�r,U11Uda para

quinta. Disse o pl"e!1lier que
o O:i'hlnr'fl' 1''"1'1 .MI]\

urgentes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_ S�A..-} I'J"R�U�Ô N4.TIVIDADE Dl êOSTA
- c,..� r''''7N "eaictr.,mos nn dia de hoie � trOl1s

C'_H�'1 de ...... !li" \o.,... rVJtrdici ... d" exma senh"ra D. Auta

Lu? dê) \.o<"t'" di,., .... íc;!'iml'l, eSDO�" d.o _nosso ore_7od')\ 0-
mio ..... e iii I!'t�<' r nte"rânef) sr. Cop!tao Andrelln9 Na_

tividade da Casto.
A virttinso niltolieionte no êns€\;o do doto sen) ..

e.'itamo'i crrt,.., .. f'fu�iv'8mente homenageado por seu

vos!,.. circulo de amizade.
Nó" dE' "O Est(ldo". ossociomo-nas prazeT{'sa_

mente às mcnifE�tac:ões de "egozijo à notolician�e,
brm C'lmo. c,s demais familiares.

NAGOES UNIDAS. Nova

Io,npe _: O Senador Afon
so A:·j.nos chefe da de!ega
cão b:'a�ile\ra na ONU

ab!'i"ã hoje os trabalh'Js
da rléclma sétima a�sem

b!éla rel'íll. em discurso que
vem se�do aguardado com

vivo Interesse. O segundo
orador :r;era o Sr. AdIei

Ste"en�on, representante
dos E - tado,> Unidos.

SAO PAULe - Em com

panhia do Arcebispo de

M",li.ia, viajará amanhã
para Roma o Cardeal Ar

cr:hl'p:J de São Paulo Dom

C::lrlos Carmelo de Vas- --------

concelos Motta. Ambos par
ticiparão do "CONCíLIO
ECUMl'!;NICO" que se ins·

t�':'l.l'á no dia II de outu

bro próximo. aluga-se
Q\ arto[ol I'm ou sem pcn
:r;f� . Ru.t. �steves Junior 31
Nr.3TA,

v coaecirerto: Sociais

Elegância e Simplicidade nos Modelos
Para o Hm de Ano

Sergio Murilo, Sábado no Cuhe da CO'illil
1 _ O Lira 'rents C uue A reunião dançante para e-m duvida dará nota al-

sábado próximo acontec�rÍ!
com elegante 'e movimen

tada sotrée para a csco.r-a

fa Rainha do Clube em

ql!e!>lã./I. Sergio Mu-Illo o

cantor da noite.

(O) (O)

2 - preparando metas

para uma viagem a S. P211

lo onde fará compras oa

rr:.. o seu casamento d!a. lfi

de dezembro assim amar

cada a senhorita Elayne- �

men

(O)

a eleição de M. O. será 1'.\

sede seca! do centro Aen

dcm!co José aBtista da ao

sn da Fücü.datle e Oil()r:.

torcg:a.
fOI (O)

Circulando em no" ..

sa cidade, o elegante
nhor dr. Wilson t.eat Mo'.!

".

rol

Dez Brotos Ele'ga:,-

(O)

9 - Em sociedade come-i

ta-se o esmerado servir-o
de bar e copa uprosonta.tc
na festa de Lúcia D,I\Vl!.\
que teve a re�p/lnsahj}ld!l.t�'!
do senhor Eduardo RO_,t.

(O) {O'

(OJ rol

tes de nossa souodaãe. '1::\:> menos discutido A:'Ii)I:r
dar "sncw'' na noite -to Mlchls.

ntack-te nos salões co (O) (OI

10 _ Vo'tou a ctrev er

na cidade do l tnjai o IÓ'

rol
A partir do úlrímn Qlwrênr,ia Palace. O ac-m-

verão, as calças com 0:;0- rcctmento está marcaria p� 11 -- Com jantar tnumo
c a!r na frente vem tendo -n o dia 27 do prúairnn môs foi comemorado o "nlv,,)'''

nhar e scnno-a .roú- S"pl�t
(OI tln Medeiros fIp::min:l..)

(O) (')\

cada vez -iets acettaca-i
O tão dlvulgan-r �sti,,, 3. -

Int 'I'ropea também sere a

presentado neste ano u:u

pouco mais moderado
que permitira as murnerc=

dos mais variados tfpo s e

gostos. O suspenso-to ;'c,'ã
usado em alguns moüe.cs

Os snorts na grande mao

na erão' apresentados r-r

ma'ndo conjunto com ptu
eão.

(O) <O'

(O)

4 _ Babado próxiu.o a.

Faculdade de Odontojo�l.'l
escolherá sua Miss, pnra
concorrer ao ('{'l'tamp ne

"MIss Un!\'e"$l�âr�u' HI6�!"

CO)

do Quert""l:) de casamento do ca-at

CO) V

!lr,s sa ões
sc.ece.

(O)

7 - No!te de Pr-rnnveru (O) (O)
acontecerá nos salões do 12 - O soe-os.etc da Fa

clube Doze de Agôsto urna zenda e senhora G':'l;lir�,.,
resta de rara elegãnr!:>. wetneta. no ('ut,�i!n"'l:\ t-a
em pm da campanha 1,) lace jantavam em cO)ln�'.)-
cimento para a ennatruc.io nhíu dos senhores: dr.
da nova sede, do ctucc x rebes. dr arutc PetrJ e

Doze. dr. r'euto wendnaussn.
(O) (O)

(O)
CO)

(O;
13 - "Exodus" constoe-

B - Muytc comentada
rado como V';l dos malo-

a beleza de Joyce xanioe. res espetácul..� c]nem:li:/l'
em recente reunião soc!.al. gráficos já pro::luzldos, iC-

O broto em fo�o, que �c_'"f /' rá (,Xi.bid� no Ci!le Sao ,TO

d13utantt nÓ" proxtmo Lr� l/', n� P'1ix m:J {lia :1.

Aim,ranle Henri�ue· Boiteux
Ola 17 do corrente, confor

me fõra amplamente divul
gado, realizou-se na Capi
tal de Santa Catarina, à
Rua Tenente Silveira, nes

ta Capltai, uma sessão so

lene e conjunta, levada a

efeito pelo Instituto Histó
rico e Geograflco de Santa

Catarina e a Academia Ca

tarJnense de Let:as, com

inicio ás 20 horas.

Presentes altas Autori-

dades Civis e Militares, en

tre as quais destacamos aio:

que Integraram á mesa,
constltuida dos dois Ilustres tos da Família e de grande
Presidentes, Desembarga- numero de pessõas de nossa

dor Henrique da Silva Fon-

tes e othon da Gama D'Eça. ------- -�

do Contra'Almirante Ju-

randyr da Costa Muller de

Campos, Comandante do
50 Distrito Naval, que se fa

zla acompa,lhar de seu A

judante de O!·dens. 10 Te

nente Luiz Mario Marinho

Ribeiro; Desembargador I
vo Guilhon, Presidente do

lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

tnseticidos em pó ali em líqUidO. Diversos
IlpOS e lórmulos poro o exterminio de qual·
quer espécie Cle praga do lavouro.
Ervicldos Total e Seleiivo elimmam os er·

vos doninhas evitando assim o imprOdutivo
trabalho de capinar. Faça uma I V�S!to ou

peço iniormoç6es 005 lcbriccnles:

1'0 Mon!enegro
PARA SERVIR SUA TER

RA COM A DIGNIDADE
DE SEMPRE

BUSCHLE & LEPP.ER.·S/A.
")CINVIU� RUA DO PRINCIPé, 121
BlUI.IENAU: �u" BRUSOu<. 11�
CU�I',BA; OESEMBARGADOR We�rPHlI.\fN... , .•

Tribunal de Justiça.;
PresIdente do Triq.unal

de Contas; Representantes
do Comandante da Guar

nição Militar de Flo�ianó
pells. do 14° Batalhão de

Caçadores e da Chefia da

16" Circunscrição de Recru

tamento. do Comandante
Geral da Policia Militar,
e'. Jeão Bayer Neto, l'cpre
sentantl." do Município de

Tijucas e Sr. Romeu B:li

teux Piazza, representante
da Familia do homenagea
do, além de lJutros elemen-

�r.::. ".1m,,,1il.:..
im 5 ,,"'IHJ�

,1 (GliUfCOl.!-lOlU;IXIl"�
j Dleml

"""fr-=<lll.'........ ·iJ

-ran 11 a o lar 'ompre

·L8V8D8R8
r�-J-'.

��Jro..,p

.?-:
.

lre que sel'á montado na�

vizinhar:ças de Riu de Ja
neiro.
A Administração Nacio

nal de Aeronáutica e Espa
ço (ANAE) utilizará a ponte
de comunicações em scu

Projeto do Satélite Relê, a

ser iniciado brevemente.

NOVA YORK 20 - Uma

ponte pan-americana de 1;0

mun;r,ações de 4,820 mllha,>

sçrá estabelecida entl'� n

América do Norte e a Ame

rica c!o Sul.

A Internatlonal T",;epho
ne and Telegraph Corpara
tion (ITT) anunciou que a

primeira experiência de co

municaçõe� por melo de sa

télltes c{)meçará com os tes
tes iniciais, que IIga:âo a

estação espacial da ITT em

NuUey, Nova Jersey, e o

eqUipamento moveI terres-

Baldicero
Filomeno

Para Vereador

jucas, notando-se ainda UM HOMEM DO POVO
uma reprodução de seu PARA TRABALHAR PELO
"ex-libres". POVO

COI

Abe: ta a Sessão pelo De

sembargador Presidente do
Instituto Histórico, que dis
se dos motivos da homena
gem concedeu a palavra ao

Secretário do Instituto, Ca
pitão Andrelino Natividade
da Costa, p9.ra que lêsse o

Hrasil participará das experie'ncias
conjuntas de t m:n 11 i cações alr�vés

de satélites tigU "TELSTAR"

A estação de Nutley é a

primeira de uma Indústria

pnvada americana a obter

pe:missão para realizar pes

quisas de comunicações Ter

ra-espaço. A estação· portá-.
til do Brasil está sendo sub
metida a testes, em prepa
rativos para o lançamento
do Rele, que será disparado
de Cabo Canaveral, em fins

do corrente ano

tramll�, s,or fornecido por
outra subsidiária da 1'I"l', a

Standard Telephones and
Cables, Ltd. (STAC).
O equipamento móvel a

ser instalado no Brasil é
um terminal terrestre de

ccmunicações espaciais com_

pleto, pr.ojetado e const: ui

do pela ITT para permitir
a tran�mlssão de comuni
cacões teleLlpo e envio de
dados a alta velocidade.
Disseram os engenheiros da
ITT que ri equipamento po
dera incfujl' a transmissão
de programas de televisão.

A estação do RI'] será

operada pela Sompanhia
Rádio Internacional do Bra

Sll (Radlonal), por autori

zação do govêmo do Brasil

.e com a cooperação da
ANAE. Tem capacidade pa
ra 12 conversações telefô
nicas simultâneas nos dois

sentidos ou 144 tronsmis
sôes somultãneas de servi

ço de telepes ou dados de

.!!ta ·.'�Iocidade.

o Sr. Presldente do Ins
tituto Histórie.... concedeu,
ao- final, a palavra à srta.
MJ.ria Dulce Piaz?;a que, co

mo substituto de seu irmão __� _

Prof. Walter Piazza, pro
feriu os agradecimentos em

nome da Família homena
geada, por delegação do
Almirante Lucas Bolteux,
Impossibilitado de compa
recer pessoalmente.
A solenidade foi encerra

da, sobre vibração de ·ellt:u- _

siasmo, tendo ainda a Re
portagem anotado, entre os,
presentes, muitos descen
dentes do g-rande Catarl
ne;1se, que foi 9 Almirante
Henrique Boiteux.
O Salão Nobre da Casa

de Santa Catarina estava
ornamentado com os Qua
dros Murais organizados pe
lo então Capitão-Tenente
Henrique Boiteux e que dão
as datas históricos de tódos
os dias do ano; um busto
do homenageado, escultura
do artista Moacyr Fernan
des de Figueiredo; e, sobre
uma mesa, muitas obras de
valôr incontestável do Ilus
tre catarlncnse filho de Ti-

sociedade.

seu discurso.

" Usou da Palavra, em se

gUida, o pr. othon da Ga
ma d'Eça, Presidente da
Aeade.r.ia Catarlnense de

Letras, que pronunciou bri�
lhante discu:so enaltecen·
do a figura do AlmIrante
HenrIque Bolteux, sendo
suas ultimas palavras co�
roadas de \'it'r"ntes apIau-

Ás transmissões para a A
mérica do Sul demonstrarão
a exequibilidade das chmu
nicações de alta qualidade
com qualquer nação do
mundo. Comunicações dire
tas via Rele \também serão
feitas entre o Rio de Jane!-

ro e a Europa. O terminal
terrestre do Departamento
de Correios da Grã-Breta
nha, em Goonhllly Downs,
Cornualha, enviará seus si
nai� po�' intermédio de um

SHOROSO?
SO CHE ZITa

DR. GUARACI SANTOS
CIRURGIÃO - DENTISTA

PREPARO ,,� CAVIDAOE
PELA AL,. VELOCIOADE

G-2-7Q7

PRO'TESE DENTARIA EM GERAL

FELIPE SCHMIDT 39. A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BRASILIA 20 (O Sstado)
_ O Estado _ O Preejden
te João Gautart es.té con

vocando tódas as autorida
des responsáveis pela alta
administração do pais, pa
la que compareçam à Bra
snta, fazendo contacto di
reto com o Conselho de Mi
nistros e com o Chefe de
Estado. Conforme [á divul
gamos o Presidente da Re
pública cancelou tôdas as

vhlgcns programadas para
Os próximos dias, inclusive
ao Rio Grande de S'u!, Per
nambuco e São Paulo, fican
do prun u dia 30 a sua visj
ta ao Sul do pais. Por ou

vro Indo o Prtmctrc Minis
tro ttérmes Lima telegrafou
a tortos os Governadores de
Estado, ('olocalldo-se a sua

dlsp%kiio. Nns próximas
horns deverão ser connecr
dos ortctrumente os no.nes

dos oots ministros sem pás
ta, cnrgns c rtndos pelo 00-
võrno B101"11:1.(lo dn Rocha,

sondagens junto as auto
ridades da "Petróleos MexI
canos," organtame onctar,
com vistas a lograr uma

IKI$Sjvel colaboração no cam

pc da exploração e produ
.;ão do petróleo e da índús
tria petro-quimica.

BERLIM _ 20 (O Estado
_ Guardas fronteiriços co

mun:stas detiveram, hoje
mais de 3 horas um cam

baio do Exército norte ame

rtcano que se dirigia à Ber
lim, devido a um mal en

tendido. O comboio estava

integrado por 193 soldados,
que viajavam em 26 cnmj
nhões e jeeps, no posto so

vreucc no extaêmu aciden

tai .da róta que conduz a

Berlim através do terrttó
riu russo. Porta voz do E

xército urunou-se a tnror
mar que houve um mal en
tcncnuo com respeito a do

cumcntacao.

mediante d(\h'�A.ção de po- MOSCOU 20 (O Estado
deres concedida pelo ocn- _ O Presidente da sccreoa
ercsso. de de Direito tnternacio-

nul da União Soviética, dls
CIDADE De VATICANO se ontem, que o bloqueia con

20 O R<;t!"ld"J - Missô('.� de 11",. Cuba. seria víclaçún do
numcrnsos países assisti- di-cito tntemactonm tão
r:to fi noenurn do segundo grave ;":01110 invasão. Afir
-oonctuo Ecumôntco'' 'a 11 mau também que as viola
dc outubro c serão recebi- çô<.:s de rmnctptos de esta
das noro Papa no (1h !!.e- lulas do direito internacio

gulnlc em uma audiência nal como as cometidas re

-em urccederçes. ceutcmente pelos Estados
unidos com respeito li. Cu-

BRASILlA 20 (O Estaco) bn, l>odel'lam levar a con-
_ At6 o fim desta semana sequências desastrosas.
o Ministro da ê'aacnda Si".

Miguel Calmon deverá dar
a publlcidade do plano do

onvomo Federal IXI:a esta
benanr a moeda. O pl-rnn
conttém três planos prtn
ctuats: Polítira de investi

mentes. p'l]it!r!l. cambial e

politica de salários,

CIDADE DO MEXICO _

20 (O Estado)"- Funcioná
brasileiros realtzarwn

SAO PAULO 20 _ (O as

tndc) _ Os principais ué

roportos de São Paulo Isto
é Ccngonha e vtracopos,
serão dent.ro em pouco e

quipados com nôvo síste
ma de lluminação, capaz
de melhorar sensivelmente
as condições de segurança
do voo. Esta aparelhagem
deverá ser instalada tum
bêm em Salvador, Recife,

Dr. ' flavi�mb�fo de lrnorim
�

•
� ,

•
J'

•

�

ADVOG,AQQ' --

DAS 9 AS 13 HORAS

AV. RTO BRANCO. 72

Participação
Paulo Henrique tem o grato prazer de participar

aos parentes c pessoas amigas de seus pais, Jair de Brida

c Maria de Lourdes Di Bernardi Brida. o nascimcnLo dr

seu Irmii.o�lnho Marco Aurélio, oeorrldo dia 16 do cor-

rent.e na Maternidade Dr. Carlos Corrêa, ..

22-9

Dl. SAMUEl. FONSECA
CIRURGIÃO_DENTISTA

Preparo de cavidades pela alto .elocidade.
BORDfN AIROTOR 5 5 WHITE

Radiologia Df'ntória

�����J�!�� ��aR�:�!�i�:UC��I·:oA�!A:_
lo andor - Fone 2225

Exclusivamente eom hora. mareado.
---- _'--_--_._----

PARA VEREADOR No. 1319

VALDEMAR VIEIRA

PARA' CONTINUAR SF.lWINDO O

POYO DE FLORIANÓPOLIS'

Brasilia, Be]em, Belo Ho- dôncfa do Desenvolvimento
rizonte, Fortaleza, Curlti- do Nordeste. O Superlnten
ba, Natal. Vitôria, Araca- dente da SUDENE em con

[ú. Ilhéus e Londrina. versa com o Presidente

João Ooulart e com o Pri

meiro Ministro Hermes Li-
BRASILIA 20 (O Estado) ma, i crenu-se ao desenvol

_ Esta pronto o áto de no- vtmento do nordeste brast
meação do economista Cel- leiro, como urna briga par
so Furtado para o cargo de ttcutar da qual não pode se

Miziistro sem Pasta, nos afastar. Dessa fórma sua
têrmos de habilitação [egts nomeação será cornuratíva
tanva numero 8. O Sr. Cei mente com suas funções na

:>0 Furtado coordenará o a' SUDENE.
cestecunentc de gêneros
essenciais em todos os Es-

tados da Federação. tarefa ,....------....,
a�ualmenteconfiada ao Mi

rnstro da Agricultura
A nomeação do Sr. Furta- C,I'. 'I�'O!
do não Implicará com o a- _

rastnmento da Superinten-

-

MElHOR ALlMENTA�Ao _�:'PARA M_ELHOR SAUDE •
'

O MARIA SILVEI�A �
DllHTORA D'Ã COZINHA ItOY"'L� 1I1'.�r(1i,dflll8ílâlJ Iilll I

Ideal poro um almôço informal esta çelettno
rico e deliciosa, pela suo epresentcçõo e sabor. faró
do suo reunião familiar um sucesso

TORTA CHIFFON DE LARANJA

1 1/3 xrc. de btscr+tos champanhe csjarelodos
� j� ;;� .. �: �����li'ga derretida
1 1�c. de gomos de laranja I

3/4 xtc (ko sucos de laranja e limão. misturados
1 pocote de Gelatina Royal, sabor Laranja
1 o"lh. (chó) de ralodurc de laranja
4 claros

Misture os biscoitas, 1/4 xic de açúcar e a

manteiqo. Coloque em fôrma bem untado, apertan
do no fundo e ncs lados. Deixe gelar. Fervo o suco .e
junte o gelatina mexendo poro dissolver. �el;
xe e<;friar. Junte os gom'-s a raladura de laranja
deixe aelar até comecar o endurece!". Ao mesmo tem,

po bota os cloros até ficarem espumosos. J.un�e o o"

CII�or o-s r ....ucos continuam:!o a bater. ate ficarem

duros e brilhanteS. Acrescente-lhes a �Istura de !o
ranja e mexo l('vemf'n�e. C�ln�ue na misturo de bis.,

coitos e deixe g€lar ate +tccr ftrme.

_

'1IIiI
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Só O 1KGB e as cooperativas' têm au
tOrização para exportar arroz

PO!to Alegre, 2(} (V.A.)·':' acêo rápida e coordenada gentes investigações e Ie- que se 'tornarem neceeeá-
A COAP do Rio Grande do .com o fim de Impedir que var a efeito as apreensões nas".
Sul recebeu instruções do a determinação do SI". Max .

_

sr. Max do Rêgo Monteiro do Rego Monteiro seja dos
para que torne sem efeito resr etrace. A ordem de ser
a validade de "qualquer au viço do govêrnador está re

tortaacêo para exportação Jigida nos seguintes termos
de arroz que não seja atra- "Sohcitc as mais enérgica

e ul"!;entes p ovldências des
vês do IRGA e das Coope- ms Secretarias dc Estado
ratlvas Arrozeiras devlda- em ação coordenada dos

seus àiverws órgãos, tendoÀ beterr::lba tl'!m �feitos bem§�icos sôb�e oe
tAma(l� f" "s rins. E' rica ('01 Vitam1nos A, e I a_

lém de hiçlratos de carbono. Cada 100 gramas d ..

bf'terr"h.., fnrnecem 70 (:nlnrias e contém sois min'::!_

rais inrlllsive cob"e e o .... tóssio,

Além c!:""o, o beterroha 'é econômica, poi� nt�

O" fnlhn� flodem sel' :>nroveitndas. Poucas d('nos-d(.".
C'Mn <;nnf'm nu€' os fôlhns da beterraba podem sei

p"cparndas da mesmo forma que o espinafre, com Em face dessas novas ins

vanto����rduro� não se queimam. se. ao fritar os a. ������so;f��al�s�:�� ao p���
liMentr"\s, ocrE'l>Centnrm(')� uma cenau�o. Qualquer presidente da COFAP, o chI!

gôst(lA�e(l:��ti:::O,,:�!'�:����sP�� :�rnjCãO de pra._ �eo:ou!:ec��:� ga��h�e:v�� Somente o IRGA e as Co-
tos ou inteiros. para ocomoanhor operit:vos e m!s ..

, ço às Secretarias da }o'azen- operativas de produção 0.1'

hlTados nicodinhoS'. O Queijos. em so�dUlches .etc .. E da, Economia e Segurança rozeira poderão realizar ex

Sf'mn"e útil tê_l::ls em coso, quer voce as p:ef,r� SIr:' Publica e. também"; ao IR- portações, nos termos das
�1E"s ou recheiados. Verdes ru aretos. Porem, e .utd GA, DPC e Brigada Militar decisões dos ôrgãos federais
saber CO"'n conservóJas, Elos deverr ser mantJ(!a9

_pa_,_a_q_U'_d_,_,,_n_"_I,_a_m_u_m_._,,_m_p_'t_en_t'_'_P_'_OO_'d_'_'_(Im áaua salaada dentro de vasilhas de vidro louça
ou b('�r'" f' semore (lue oossivel no refrigerador

Se você tive" de f07er () arroZ" com anteced&n"
cio, horas antes de serví_lo faça assin'c rogo que E_
rnr I) orr"z do fO"'0. embrulhe o panela em j('rnais e

�:���rl��;'�" t����(1ho�s al;��a�[�Seert����:-ód;�����
D�ra D('d�r consNvf"lr ("\<; s"'n+.Jíches Daro a 'loUO

festinha SPf'"\ qUe o Dão fique ressecado, faço do se.

("fu'ntf' modo· envolvo os sanduíches numa toalh:l
f"I'lolhado e torcica Sôbl'€ esta toalha, posse uma fô_
II,,., �(' fl('oel imoermeóvel, fozend" um embrulho e

finflh·•..,pnte cubra o me<;mt) com uma espécie de bôl-
50, fe-ita com {) oaDeI celofane

()<; <;nnduír:hes se manterão ocrfoitos.
A ber;,{qela é ótima frnte de �inos 81 82

p C. Além disSo oossui um alt� l.e')� dé proteína e' so;.�
rn;np�Cljs. A be,;inae!o pode ser preooroda dos mais
dive�<;as formas: picadinho crm carne: em fo"ma de
snlnna. à milanesa recheiada, frita etc. Substitui O

('''me. em alaun" Cas'Js Acontece, porém que muitos
"torcf'1'T' n no";;:" aUllnd,., ouvem falar nêste legume
tôn I"JTcci"so Cab€ o v,-cê minha amioo, procur01' rp
('"pitC'F (lUfO' f"cnm c"'m nue o berinqela seia oorecia
rl" 1"('1,,<; seus, Voltaremos ao assunta. com deliciosllS
suac<;lões

.

E ni;'K!o um últimr lembrete: nã" meraulhe a

herin.'leln clur,-'nt(" hN:I": "n1 lÍI"llln <;0190(1:1. Isto d€'s_

pf'rdiço �uos proBriedades nutritivas.

NOTAS E SUGESTõES

- ..

mente registradas nos ór
I!"ãos federais comnetentes."
Nesta determinação. segun
do apurou a nossa reporta
gem. e�tão jncluldas a� a\l

torÍ7.acões proceEsadas an·

teriormente ao dia 27 de

julho do corrente ano.

em vi�ta a comunicação a

nexa, do sr. presidente da
COFAP, decorrente de ad
vertência do govêrno do Es
iado, cancelando a valida
de de quaisquer autorlza
çees da COAP local. Inclu
sive aq1:lelas licenCiadas an

tes de 27 de julho para ex

portação de arroz deste Es
tado. por firmas partlcuJa-

.
RESTAURANTE ESTRELA

Praça 1S de Novembro, 14

Florianópolis

C'dUO Preparatório Continente
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROF�SSORES
nE DATILOGRAFIA

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

DATILOGRAFIA
- Bosoodo nOI mois mode.-nos proceslO' peda. ..

gógicos.
- Equ;ptldo com máquinas nova.
- Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Fos:a suo inscrição ti Ruo Dr, Fulvio Adueci Cln.

��;Ri�T� Moia, 748 - lQ andar.
FLORIÂNóPOLlS

o entendimento de que ,tal categoria de h'eba_
Irodores :estó no àmbito das prescrições do C.L.T.
constitui, a eSta altura more!'ia: pacífico.

Cem' efeito pela 'Resorl!çÕ"O' expedida peja Co ..

missão de Enquadramento Sil'ldicol em 7 7.1960 'Os
trabàlhodores. que prestam seus serviços a setores o

grícolas das emprêsas industriais que mantêm, êstes
setôres pára produçõo de matér-iô primo em pregada
em $"ua indústria estão enquadrados no ômbito do
Confederação Nácional na Indústria", e "o enqua
dramento tlo� emprega�os será sempre decorrente do
atividade dr- err,pregador e nõo da atividade exerci_
da pelo emp�egodo, salvo no coso de categorias di ..
ferencioda's (0.0 de 15.5.61, página 4.451, in pro
cesso MTJC nc 174.787/58)

E realmente assim e, que nos têrmos do ar ..

tigo 2.0, c/c o .Art. 3.0 da CLT. empregado � o pes_
soa físicà que presta serviços de natureza noo even_

tual a empregador, e empregadn é a. emprêsa. �ale
dizer o complexo ou conjunto de fatores pradutlV<lS
integrados num Ngonismo jurídiccimente autônomo
ou com personalili-:O;OC-;-.Jrídica própria e destinados à

realização dos finalidades econômicos do me�mo.
Ora se assim· e diante 'de um. complexo IOdus

dustrial ali comercial dotadn daquelãs característi·

cas, 'não há qUe cogitar de distinguir entre os fat�re�
diversos que integram e s� entrnsa!,", paro o reahz?
çõo da finalidade comum, ou cind1-los .paro erfcar�_
los sob ãngulos isrlodos, f�rindo o Unidade c:,"ce2-
tua I e legal da emnrêsa. f1xada pela (onsol1daçllo
dos Leis do TrabalhD,

Per outro lado, cumpre não perder de visto que
em matéria de vinculação de empresas, e pois de
filiação dos respectivos cmpregudos, vigora o princí...
pio do preponderância que,se pode traduzir.por �
coracterí�tjcos dc conCurso em relação ó atividade
principal ou finalística; cçriCUl"So mediato. concurso

acess�i�a�� ��n��;si(��Or���c:e;r���iro. isto é. �quê
le em que o' atividade considerado concorre' mediata

mente poro o rcalizaçõf) do atividade príncipl 0""'
finolística do cmprêso vale dize� 50 entrosa no CO"
junto dos fat6res pr('Jdutivf"s Como meio para o reo_
lizaçrlo do atividade que constitui meio para o reco
lizoçã" do atividade OUe constitui a razão de ser uu
o obTcfo ültimÕ-da atividade: empresaf1ill, no seu' con,,;'�"
junto .�:;(segue no próximQ núme.t:_o). J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. LAURO DAURA PRECISA-SE SALA - Para Escritório
MÉDICO

Clínica Geral
Especialista em moléstia de Senhoras e vias urtaâ

rias, Cura radical das Infecções agudas e crõnícee, do
aparêlho gentto-urmáno em ambos os sexos. Doenças
do aparêlho DigestIvo e do sistema nervoso,

Horâric: das 10 às 11,30 horas e das 14,30 as 17,00
boras - ccnsuttóno: Rua Saldanha Marinho, 2 1.0 an

dar (esq, da Rua João Píntc) , Fone 3246, Resldêncfa ;
Rua Lacerda Coutinho n.o 13 (Châcara d"J E�panha)
Fone: 3248,

Secretaria da
Agricultura
Estiveram em visita ao

Senhor Secretário da Agri
cultura, Dr , Luiz Gabriel,
as seguintes pessoas: Dr.

Fogaça, Secretario da Se

gurança Pública; Dr, Ecy r

SLOCCO, veténnãno: Dr,

Waldir Albuquerque, Vete

rinário em Tubarão; Dr, A

loísio Leon da Luz Sllva, Di
retor do Laboratório de

Quimica Agriccla e Indus

trial; Dr. Caio Secretário

do Interior e Justiça e Dr.

Waldemar Barbosa, Diretor

da Diretoria da Produção
Vegetal.

Para Escritório.

Tratar com ° dr. José Maria, pelo fone 2604, à tarde,
ou com o dr, F1ávio, pelo fone ai _ - 30·22 - 35.g&.

Prepare-se para o Futuro
Aquirindo lotes de terras, pequenos chéccrcs e drecs

poro indústrias em

BARREIROS

Sergio Murilo amanhã na Soirée da
Primayera na Colina.

Hoje às 23,05 hs. Exlréia de noyo Horário do
Programa Radar na Soicedade na Gl!arujá.

nlsta -tnreue'' do Brasil

se Jã.�:o for eleito,

no "BAIRRO YPlRANGA, onde está situado o Gruj:'O
Escolar local,

Os interessados poderõo dirigir_se dlretcmente
00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Julio Malina

(D) (O)
_ Julnvil.e, vaír mare!:!'

data para a Coroação da

Garota Radar 62 daquela
cidade com movimentada
resta. Ragnltc Ficher, Ga

rota Radar de Santa Cata

rina entregará. a ratxs,

par� sua substituta 'rereat

nha Santa Rita.

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM 12 MESES
ALEMÃO 12
INGLES !�

ITALIANO 12

I�AUGURAR

«» (O)
Hoje, as 23,05' hs. ês-

te co.un'ata vai inaugural'
novo horário na Rádio

Guarujá, apresentando o

Programa Radar na soc'e

dade, que vinha acontecec

do nas qu�ntas feiras. VO'I

comentar os "nlver" -te

Vera Lucia R!gue'ra tl dI'

Lúca d'Avl a, Patrocm:o

da Relojoaria e Hotel Rov-

(O)'0'
HOJE

�uo Felipe Schmidt, 14 - • Sobrado _ Fone _
_ �-

�=- Florianópolis.
," -_ (O)
-A Marinha será. ncmena-

geada hoje na Escola dn

Apl'end:zes Marinheiros, pc

lo Rotary Clube do Esl,rcl
to, Aprove!tando o Ola na

Arvore o Rotary c'uce ce

Laguna, enviou uma plan
ta que vingou ao lado da

arvore que nasceu na proa

do "ceivet' conforme lia

ta que p�bllquei ontem,

nesta coluna.

Y AZ I G I Dr. Acác:o
Garibaldi S.

Thial-:c'
ADVOGADO

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

merciais, titulos de e�tabeleeimento, insígnias, frases de
propaganda e marcas de exportação.

Rua Tenenle Silvetra, 29 -. l° andar -

sala 8 - (altos da Casa Nair - Floria

nópolis.

Matriculas abertas na Secretaria e

também para

CURSOS DE CONVERSAÇÃO PRATICA
Trajano, n. 14

(Altos da Farmácia Central)

(O)lO)
I,,;RONISTA

'O) (O)
_ Alik Kostakls, crome-

ta socret de tnt.me 1-10"9.;
será convidada do cotunts.

ta, para visitar esta capi
tal em outubro, por o-u

s ã� do Ba!le de Gaia do

Escritório especiaüzad-
em Questf,e� trabalhistas.

Admrntscracáo de bens

Imóveis. oereses fiscais

��oU��:�P�s����::t, 25��
"216

'"
LIVRO

(O)

(O) (O)
- Ontem foi instalada

R F"'ra elo L'vro. um" ,)-�

mocãc da Câmara Júmnr

de stcnanõcct's.
(01 (O)
ELEGANTE

101 rm
- Amoqnhã. na couoe

teremos uma e'egante Sll�

rée com a apresentação do

cantor Sergío Murtlo. que
visitará nossa eap'bal pe 1

prtmatra vez. Na oceeiae

será esconnoa a Rainha

do Clube, que será coroada
no Baile Oficial, do dia 13

,O)
NIVER

(O)

DR. MARIO GENTIL COSTA Lira TC,
'O) (O)
- O dr, Abea-do da SI!

va Gomes, hO'e receberá,
multas cumprimentos nela

seu niver. Atualmente en

contra-se radicado na ca

pital Federal.

uu «»
VISITANTES

10) (O)
- O� nossos vra.tantes

foram hospedes do Quel'en
cla Palace Hotei, reuniram

se no Musical Bar para

para uma testa, destaco 3.

be'eea da s-te. Olga Scrlfl!l
Iitl, morena de olhos azuis

A srta. Fita Fornos. repre
sentante da Exprlnter e

o sr, Rodolto zscnenbecn,
tal o Cicerone. de mumo
nau a esta cidade. HON,
viajaram pela madru%'e..da
para Põrto Aiegre.
(O) (O)

LANÇ�MENTO
(O) (01

- Continua a repereu
tlr o lançamento do livro

Radar na Sociedade que o

coíuntsta, vai lançar .111

prtncípto do próximo ano.

Estou selecionando as dlll:l
colunas de 1960 e 1961 Co
nhecldos desenhistas·.:13.
F;orlacap, vão apresentar
os modelos da Casa.

(O) -_ (O)
GAROTA RADAR

(O) 10)
CRISANTEMOS

«n (O)
- Está sendo aguardada

com multo interesse a ree

ta' dos cnsememes e-are»

dos pró campanha cone-o

o Cancero Um grupo de ln

cansavels senhoras da' ':;0-
cledade florIanopolitana E'S

tão adquirindo prendas pa

ra este acaneecímento. Cu

labore .....

(O) (O)
TENIS

(O) (O)
- Amanhã na colina a-

contecerá o oempeonaco
Estadual de Tenls, na

tegorla de Simples.

tO) (O)
TROCOU _

(O) (O)
- O sr, Edson Moura

Ferro, que esta elrculandn

ecompannauo de Mlss Ra

dar Wànla Morltz, trOCil:..Í
o Fuk por um Slmca.

�n) (O)
F1i:STA

(O) (O)
- Amanhã, será reallaa

da a festa re lo asiversa
rio do Centro AcademiC.l
da Faculdade de ondonto
gia da Universidade eSta.
Catarina. Este aconteci1n�!'l
to toi programado na Se
de Soclai,

M�DICO
OUVIDO - NARIZ - GARGANTA

CLlNICA E CIRURGIA
ESPECIALIZAÇÃO NA CLlNICA PROF

JOS� KÓS DO RIO DE JANEIRO
.

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
HORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 às 18 horas

Pelo manhã, hora marcado. inclusive aos s�bodos

CONSULTORIO - R��I�:;eSjl���r: 15 _ CO�j. 203
EDIFICIO PARTHENON

TELEFONE
Comorctss um TELEFONE
Trator à i uo. Tte. Silveira' 29 _ Sala 8 _ 1°

andar (altos da coso Nair.)
.

Vende-se
vende se uma propriedade, com três t -ses. uma de

material e duas de madeira, Tôdas com água luz e esgô
to: sito à rua Leobertc Leal nv 24.

Tratar com o senhor Otávio Augusto do gspirtto
Santo na Ftambrerja Otávio no Mercado Público nc 38

parte ln terna.

de outubro.
c, .1\v""" R,,,,·'io.

, '1,INfCA DE CRIANÇ.-\S
ccnsuttõne: Peja manba

no Hospital de Caridade.

'A tarde, no consultóri,

tias 15,30 es. ás 17,30 hs

Consultôrlo: Rua Nuno:s

Machado, , _ 1.0 andar _.

telefone 2'7jJ6,

Residência: R'Ja Padre

Roma. 63 _ Telefone 2'18'

(O) rrn
- Circularam pela "g',«

r-íaeap", vinte e seis turis

tas de São Paulo visitaram
a Redação deste matutino

acompanhados do Cotuuts
ta

«n (O)
PERGUNTEI

15-8--62

- Uma (1) caso na vila Operário do Soco dos
Limões - Preço Cr$ 600.000,00
- Uma (I)' cosa na Agronômico com Tres (3)
lotes Preço Cr$ 1500000,00

Aprov 'tandc a opor
tum ....ade d . nsna dos tu,
r:,·.:I.S pa-Hstas, pergun
tei a um deles quem vence

ria a eleição para goversa
dor de S. Paulo - respon

deu; José li nlfâcio; disse
também: que no õnibus
em que viajam, dos vint(
e sels passageiros, vinte e

quatro votarão no J8. Um
outro respondeu ao CO'1,4-

,
�

PROGRAMA DO MESTERRENOS
- Barreiras. lotes de no, 29. 30,31,32 de

15 x 26 mts por c-s 150.000,00
- Coqueiros - terrenos -perto do p(Qia e do

clube financiados - Cr$ 200.000 00
- Capoeiros - no ruo Woldemar Ouriques e

Olegario Silva Ramos
Comora_Sit> uma cQsa no ....entro da CIDADE

PROGRAMA DO MES DE SETEMBRO
cio às 21 horas � Orquestra 'do Costelon,
Ul0 L.) - Tel'ço_ feITO - Cinema

, Dia 29 - Sábado - La Bello Itália - PrOmoviflo

,elo Departomenro EsportIvo do Clube Doze

O-eparla-menlo -Central de Compras
. Edital de Concorrência Pública 04-09 ·66 MUSICAL BAR

. 'ARA UM BOM PASSA TEMPO COM SlIA FAMiLIA _ REUNIoES SOCIAU:.
DAUÇANTE."1 COQUlTEIS ,- FESTAS DE ANIVERSARIOS _ eRA

DANÇANTES - ETC,
-\NflAf.? TlI:J?,RF:O no ROVAL HOTEL _ Tel. 2515. �Portart.)

Dr. Walmor Zomer

Garcia
glslação referentes a con,

cOt-rências.

2 - Na parte exte:rna do

envelope contenedor da pro

posta deverão consta os

seguintes dizeres: CONCOR
RENCIA PUBLICA N° .

04 09 66 (VENDA DE DI

VERSOS VEICULOS USA·

DOS).

po.:menteóõ ou seus represen
tas legais.

7 - Abertos os envelopes
('ada um dos intere�sados
�em :I direito de apõr a sua

rubrica nas fôlhas das pro

postas dos demais concor

rentes.

8 - As propostas (Modê
lo DOI, à venda na Impren·
sa Oficial do Estado), deve

rão obedecer às condições
e�tabelecldas neste Edital

nas Instruções constantes

du verso das mesmas, bem

coma à" exigências do De

creto S1"-25 08 61/382, de

1.961. e aemais disposições
sêbre Concnuênclas.

.,) Departamento Central 1.

Je Compras (D. C. C.), de 4 - Jeep, Wlllys, 1.9l.6, ma

ecni'ormidade com o art, 11 quina fundida, C. troca e

iLem III, do Regula'oento diferencial em regular es·

aprovado pelo Decreto SF' tudo, necessitando de 4

25 08,61/332, torna púbiico pneus, lataria e estofamen.

Que fal'â realizar, no dia 10 to recuperavel, capota de

de outubro de 1962, na sua lona em estado regular, no

séde, à Praça Laura Muller, estado em que se encontra

nO 2 (fone 3410), CONCOR· nll D O p .. Pl'f>ÇO base

RENCIA PUBLICA, nas se 60.000,00, unid.1de - - clm,

guintes condiçõe,,: quantidade _ um, quantl- 3 - Em envelope -separa·

dade _ 1. do, contendo os dizeres ao

I OBJETO DA CONCOR· 5 _ TriCiclo, 1.!)51, com
inciso ant�rior, além da pa

RENCIA )notor, caixa 'de troca, dlfe lavra "Documentos", em

VENDA ��c��ia�o�a�a:i�s::oPé:S�l ' �:ras�t:��I�t:sem d:��Ce�dt�:
1 _ Cllmlnh!io, Ch"vro1E't tjue f'Jlcontrfl na D. O. P., comprobatório" de identl-

1.N9, motor de 105 HP" má prêço ba�e 20.00000. unida dade e idoneidade: ,I

a) atestado de idoneida·

oe financeira. passfldn por

banco 0.1 Cb.sa bancária;
b) prova de quitação com

as Fazendas Federal, Esta'
dual e Municipal;
c) procuração, se fêr o

caso, passada a pessõa re·

presenlante do proponente
á aberLUI·:;!' das propostas,

4 -- As propostas devera'o

scr apresentadas em duas

"ja", co\n rúbrjca dos pl'OpO

nentes em têdas as páginas,
seladas na forma do item

I do titulo 1;.

5 _ Os envelopes conten

do P:'Opostfls ou documen

tos, <!everão ser entregue�
no Departamento Central

de Compras, à Praça Lauro

Muller nO 2, (Fone 3410),
nesta C�pital, atê às 14 ho

tas do dia 10 de outubro de

1.062. mediante assinatura

na at.a de entrega O? pro

po�tas.
6 __;. As propostas serão

abertas às quinz" horas, do
.me!mo difl_10 de' outuhl'o

Diplomado pela Faculdade

Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

EX'interno por concurso da
Maternidade·Escola. (Ser

viço do Prof. Octavlc Ro

drigues Lima).. Ex-Interno

do Serviço de Cirurgia d

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio

de Janeiro, Mêdico do Hos·

pital de Caridade e da
Maternidade Dr. Carlos

Correa.
PARTOS ,- OPERAf./(}ES
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOR pelo
método psico-proJilatico.
Consultório: Rua João Pino

to n. 10 - das 16,00 às
18.00 horas. Atende com

horas marcE.das. TelE'fone
3035 - Residência Rua

G,meral Rlttenrourt. 101

et... 1iAil JOSE
Cent�,}

às 3 HORAS
James Davis

.

Nacy Hadley
-em _

FRONTEIRAS EM CHAMAS
- Censura: Atê 10 Anos _

-IA'.I05-
':iDI GLOSIAFone: �

Estreito Fone 8252
às 8 HORAS

James Darren
Sandra Dee

-EM_

MALDOSAMENTE INGENUA

de - um. quantidade _ 1.
6 - Triciclo. 1.951, sem mo

tor, caixa ,de troca necc"sl

tando COn5el'to, latarJa em

pé�sima condição. no esta

do
-

em que se encontra na

D. 0, P., prê"o base Cr$ .

20.000,00, unjdar.e - um,

quantidade _ 1.

II ESTIPULAÇÕES

quina lunpid'J., carrOCLr,a

de m�.:Iê'ira. la�arla em es·

tado reí;n)ar. dj!erencill!
em bom .c�tado, 4 'pneus
rel tlperá,'pls. no estado em

qUE' s.e en('ontra n9. D.O.P ..

pr;ç'O base Cr$ I50.000,OIJ,
unidade _ um, c;.lantidad'e
-1.

III JULGAMENTO às 8 HORAS
PRE' ESTRE'IA

Prõ 2.0 Ano NOrmal do I.E.D,\,:
Lana Turner

Efren 21mbalist Jr,
- EM-

O AMOR TUDO VENCE

CinemaScope
- Tecnicolor _1 - Pela Comissão Julga

dora, posteriormente, será

declarado vencedor o pro·
ponente que oferecer:

a) melhor (maior) prêço
b) caução de 10% em 48

horas;
c) pagamento até 10 dias;
d) retirada do veículo

imediata ao palZamento.
2 - Em caso de absoluto

igualdade de propostas, se

rá sorteado ) vencedor,

3 - A concorrêncIa pode
rá ser anulada, um vez que
tenha �lrtO preterida torma
tidade expl1essamente exi'

gida pelas referidas leis, e

qU2 a omissão importe em

prejuizos 'aos concorrentes,
ao Estado ou à moralidade
da Concorrp.ncia.

4 - A Camisão Julgado
ra reserva-se o direito de

anlllar a conccrrrencia caso

as propostas 'apresentadas
não corespondam ao inte
rêsse do Estado.

orianópoljS, em 5 de

Censura até 14 anos

CIIl. UlPElru
Estreito t ron& 8211

- Tecnicolor _

- CensUra: Até 14 Anos _

- às 8 horas _

2, Caminhão, Ford, F 6, .

1.9-H), molol' de 95 BP., dife
rcnc1al e caixa de cúmbio

em regular estado, mâquina
em bom e:4ado, lataria ne

ce;;sltando de' reparoa, car

roceria de madeira em re·

81113.1' estado. necessitando

de pneus novos, no estado

em que se encontra. na D.

O. P., preço base Cr$ .

220.000.00, unidade - um,

quantldàde _;_ 1.

3. - Jeep W!llys, 1.946, ma

quina, (undlda, c,aixa de �ro

co. e diferencial em bom

fUDclol1amento, 4 pneus no

vos, latarlu regular, estofa·
mento e rapota de lona em

ado. no estado

Os interessados deverão

apresentai' os docl.'11entos

.mencionados a seguir:
1 - Proposta, em duas

vias, seladas ambas com

Cr� 2.00 de Selo Estadual,
Cr$ 10,00 do Plameg e mais
uma Taxa de Educação e

Saúde de CrS 10,00
ICI'$ 2200' por fõlha, em

envelope techado e laCl'fldo
contendo:
a) oferta para um ou mais

veiculos;
b) condições de pagamen·
to;
c) compromis�o de reti·

rada do ou dos veiculas
no prazo ellta.beleci.do:

di dcclat'açiin de ('o:,)w

cimento e subqlis;;fi,o as no)'

mas deste Edital e da Le-

Peter Van Eyck

CENTRO
Chrls-tlan WolU

às ii e 8 HORAS
Efrem 21mbailst JR.

Erln O'Brien
- em-

UMA VIDA EM PERIUO
Censura até 14 anos

- em-

CRIME bEPOIB DAS AULAS

CenCUra atê 18 anos

Chie BOn CINE RAJACentro Face: 34."!i
- as 8 horas- - às 8 horas -

MAZZAROPPI .1 Gerard Phlllppe
Danlelle DartIeux

Geny prado - Roberto Duval

-em -

ZÊ DO PERIQUITO
I,r," rtlncion,'\,r'(1.� de&ignu.- setembl'l) de 1.!J62

d"s ..pelo i"'rcsidel_lLe dê) D. q:. _�
(Hel'm�llS Justinu �

C. e na �reselwa dos. pr,o� .. rianova), PRESIDENTE

��������_�J·�·:I'[b��������������L.__ � �i'J��i· � ..--�_.-

Censul'a atê J.l anas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nord�· já recebe
toneladas de triU6 dos EUA.

o Programa Alimentos para aquela região, como das: Belém, 4.000 toneladas
para Paz, sob a égide da contribuição espontânea do Natal, 3.193 toneladas; For
ancnce par.a o Progresso povo norte- americano, o taleza, 13;000 toneladas e
vem proporcionando assts- trigo figura em primeiro eatvador. 10.403 toneladas.
têôncia especial à Região lugar, com partidas suces
Nordeste do Brasil. uma das ervas uêsse produto, as
áreas do continente sul-a- quais se vêm processando bem como de outros allmen
mertcano que, por sua cons desde o Inicio do corrente
tltulcân geológica e desccn- ano, atingindo os princl
tlnuldade de recursos natu pais portça do Nordeste.
Tais, maior quantidade de No per-íodo compreendídg
problemas tem trazido aos entre janeiro e junho de ..

milhões de famillas que ali 11162, as populações nordes
habitam. . tinas já receberam um to-

tal de 45.000 toneladas de
Entre os alimentos envia

dos em grande quantidade
trigo procedente dos Esta

dos Unidos, assim distribui-

em V'«6b,j de ob.e.vaçao e

aper't'vu<':'lllelhu ue suas

re ...ped.J\'as atividades
11... .; '"""�"v.v!:i vn.cos, rece

beraru, til, .;oien,dade reali
zada na l':rlloalxada Norte

Ameneane, seus certifica
dos de aproveitamento.

De volta ao Brasil e já
Integrados em suas runcões
adnf.nístraçãc pública 1!0-

aqueles membros da nossa

rum unânimes em ressal
tar os excelentes resultados
obtidos no estágio que rea

lizaram nos Estados Unidos

e a proveitosa expertencja
que a viagem lhes propor
cionou.

A Viagem desses brasilei
ros cuja tiuração variou de
três semanas a um . ano,
foi oatrocmaja pela USAID

Brasll, (Agência do Desen

vorvuuento Internacional)
segundo um projeto de trei
namento elaborado de a

córdo com o programa da

Foram os seguintes, os

vinte e um brasileiros que
receberam seus certifica

dos de aproveitamento do

govêrno norte-americano:
Wanda Barros, Odette een-

QUARTOS
Com ou sem Pensão. Cosa de Família,
Rua Esteves Junior, 34

AD'JOGADOS
ADVOGADOS,

DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACVR PEREIRA
PREVIDENCIA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Ju\

gamento e Revisão. Aposentadorias. Beneficios etc,
QUESTõES TRABALHISTAS

•

CI'VEL e CRIMINAL •

Rua Felipe Schmidt no, 37 - 20. Andor - Sola 4

ORLANDO BERTOLl - PSD.

DR. CLO'VIS DIAS DI ! It-íA
CUNIU ME'l)ICA

Estomogo Intestinos, figado e. vias biliares,

Consultório: Ruo Felipe Schm1dt, n.O 38

Resid�:�ia�. Jorge, 32 _ Fone 2721

Diàriamente das 15 às 18 horas
..

Atende das,B às lO,�O hor�s. no HOSPit�! ..�e C���de

MISSA DO UNIVERSITA'RIO
l1niversitário aSSIsta todo5l os domingog

.

grcja São Francisro ús j 1 honis
'

'�do Universitário.

o fornecimento de trigo

tos indispensáveis à Regi
ão Nordeste do Brasil, con
t.lnuarú, através do rirogra
ma Alimentos para a Paz,
cuja aplicação em nosso

país tem contribuido de
maneira efetiva para mi

nerar o sofrimento dos ha

bHantes de uma vasta e

casfígada regiâo brasileira..

b'erruua Magalháes, José
seccsuac cameuc, Alber
too ecczenue Rocha, Antómc
B<H�ar,kC dos santos, João

R",ynaido Pereira da Costa,
s'emuncro de Carvalho,
Paulo Altivo Arbo Pr-ates,
Carlos cesar de Oliveira
sampa.c, Renato de Barros

Pimentel, José Gonçalves
Carneiro, Jose de Sampaio
Panela Nunes, Aécio ncsset

Baguejra Sampaio,' Cal los

Hemlque Bade e Eduardo

Cândido de Almeida.

Especialmente convidados

para a cenmônía, compare
ceram o Dr. Luiz Simões

Lopes, Representante do

Ponto IV no Brasil e o Dr.

Syndouro Carneiro de Sou

za, 'representando o Dire
tor-Geral do DASP,

RIO, 20 (V.A) - De Goiã
na chega a notícia de que
está proibida a venda de
armas 'e munições naquela
capital e cidades vízjnhas.
A ordem partiu do conae

lho de Segurança Nacional
- segundo, se informa ex

tra-oficialmente ..

Entretanto, os comercían
tes de armas e munições
não concordaram entregar,
os seus estoques à Secreta
tia de Segurança Pública
Alegaram que na crise de

agosto do ano passado, seus
armamentos foram requisi
tados pelo governo que os

devolveu desvalorizados. Ar
mas de valor ficariam ava

riadas por ficarem "[ogadae
nas repartições" e "o Es
tado jamais falou em inde

nização".
Dada estabelecimento for

neceu à Secretaria de Se

gurança Publica uma rela
ção de seu estoque, compro
metendo-se a paralizar seu

�omérclo, até nova ordem
das autoridades.
Por outro lado, na tarde

de ontem, chegou a Goiâ

nia, em aviâo do Estado, u
ma remessa de granadas de

gns lacrlmogênio, bombas
de efeito moral e desinteri
cas Segundo se informa es

tas ultimas bombas causam

nos manifestantes que se

expuserem aos seus efeitos,
uma crise de desinteria,
sendo "a mais eficiente ar

ma para dissolver multl

df/éS, sem maiores danos fi

slcos". AS granadas e bom

bas são procedentes de São

1''''110. e ""fO"!'f1.m -adqulrldns
l,.·iii (l'I("i.�lrL) Sii\"a B"lT<1

( ·,Ii .. ,:) 1\;peri:1I!lH'nte p�H'a
c�ta 1I11�SaU,

";QIESTADO _ O ma�.$ antigo Di.ório, de Santa Cat.arin!.- _

Ensaios _' de

"O FUTURO JÃ COME- vo tipo de homem, de rea
ÇOU", de Robert Jungk, tra ções tão seeuees quanto
dução de Helena Cidade possível. Como em rodas as
Moura, multo bem cuídada, I revoluções,

.

perturbadores
iremos dar hoje sucinta no descontentes deverão desa
ticla aos nossos amáveis parecer; é o homem médio,
leitores, para oportunamen instrumento dócil, que for
te apreciarmos as outras nece o tipo do pioneiro
duas obras em referência: ideal".
""IGUAL AOS DEUSES", de Quem escuta êste rnur
Diether Stolze, tradução de murar do seeulo, supõe es
Guttorm Hanssen, e "MIS- tar na Rússia dos sovtéu
TtRIO 00 ENCONTRO", coe: mas engana-se, pois,
de Wladimir Líndenberg, logo a seguir, o. autor es
traduzida por A. Delia Ni- clarece: "assim assistimos,
na. Pertencem essas três nos Estados Unidos, ao nas
recentes produções à série cimento de um mundo co
"Hoje e Amanhã", que a mo nunca existiu nenhum,
Melhoramentos de São Pau Não se trata, ja, com efel
lo vem mantendo com. to- to, repetimos, duma uto-

do êxito de livraria, desde pia, uma ante.clpação do
seu Inicio, ano 2000 ou duma êpoca

mais distante. Já não esta
"Em O FUTURO JA CO

MEÇOU, um dos grandes
documentos morais dêste

século, Robert Jungk cha
ma a atenção do leitor para
o terrível dilema: ha de

crescer a técnica até trans
formar-se num monstro

devorador, ou deve tor.nar
se uma fôrça benêflca, a

serviço da humanidade?"

Ilustrado com algumas
fotografias, êsse.. primeiro
IjVro da nova série lançada
pejas Edições Melhoramen

tos, Já se acha traduzido

para diversos idiomas, o

que é uma afirmativa In e

g�vel rlo sel1 rc:l.l �lof."'"
Dr-sd,' <) Jlrillll'iro r:ll'itll

lo. intitulado 'Um ImpériO
!l"on�einl.!:i I HLo::;lrtt-

JOlli_

nlOs separados dêsse futu
ro como nos romances de
Wells, de Huxley ou de Or

well, pelo fôsso "tempo". O
novo mundo, o desconheci
do, a angustia estão já pre
sentes",

Vê-se bem, pelo que an

tecede, que o cercea-mento
do "livre arbítrio" não é
uma conseq'uênc1a de. regi
mes politle:os ou sistemas
de govêrno, por isso que é
uma condição sine qua non

das necessidades atuais da
civilização, dados os rumos

materlalíssimamente tec
nolõgicos que adotou, d!ldo
�()rloló!':lro d� :"lTt:! 1'('1(',':1 •

" i �l (! ue 'I [l U tn!" I'" l" fe ít., 1 -

llllnk l'lllrt"'jU quartel,) ntl
ruou ainda llil l-"'�11l ... 1.........

Se(vidnr�s pÚ-blicos do Brasil rece.:
beram certificados ap:s estágia

EUa
Aliança para o Progresso. ua de Onvetra e-erma, Dinê

nos Os bO!!:ilstas receberam ia Ribeiro de Souza, Lil1a
seu;; certificados das mãos Ru.,1iI Oê curve.ra, !Vl.d.na l,. .. -

Vime � U .. I ocrsrstas cru- �� ��ê�:�e��IO;:�e�!���� ����naBe�����a c��nel��n�s�s.tci.us, ser ..urores pucncos menta Internacional, em obar;} xauumann, Pedro
H.;,I(.., ..... �e� H";'; hstau'.Js da

nosso país.0 ....<l.l .. oa..a. que estiveram

O Sr. James Howe, en

cenando a solenidade pro
nunciou breves palavras sa

fjentancc a importância do

aprrmcramentn da adminls
traçao, para o desenvolvi
anenco de tôdas as outras a

tlvidadt's da nação, especial
mente aquelas ligadas ao

desenvolvimento econômt-
mo. Disse ainda que três
mil brasüejros já se bene
ficiaram de tal programa
de treinamento, quatrocen-
tos dêies, no campo da ad-

A Verdade _rninls,traç,ãO. í1 Arnaldo S. Thiago nos o autor a situação. real
·I..'l • do homem dêstea conthroa

rrol�lúa em
Três livros de alta rele- dos tempos de aceleramen-

d
vância social acabam de' tos incoercíveis do progres-

Sem Demagogia - Para Depula o
. ,

ser lançado, pela P"'''OIO- . 'o, para saueracâo de obje-

Cd
sa Comp. Melhoramentos de trvos providencias que' nerÍl

Federal ' , . Ola-� vcnUa �:�ei�lope-;fe��!:�!:S c�� ���a�oe:la�����o;�����jl
racterizando as audaciosas poa, puderam bem apren-

�e armas
conquistas da cívnteecêo e der.
as grandiosas aspirações

. de maiores conquistas, que "Por lógica consequência,
apaixonam os mentores ln- - dIz-nos Jungk à página
tele.ctuais da Humanidade, 12 - o "livre arbitrlo", ele
néste século de incontidos menta de instabilidade, de
desbordamento's mentais. ve ser eliminado; o homem
De um desses livros - pessoal, o elemento incerto,

serã substituido por um nó

o ato do primeiro dia da cria
ção, tal como nos é conta

do na Biblia, está prestes a

ser apagado pelos modernos
descendentes de Prometeu.
Para evitar à interrupção
da produetvídadenas (,a,��,:
cas, Os projetores elétricos
- novos sóis artificiais -

difundem a sua iuz do cre

púsculo à aurora. Em quase
tôdaa as grandes cidades a

mericanas, encontram-se
mercados e "drugstorea"
que proclamam orgulhosa
mente; "Nós não fechamos
nunca!" Mais um passo e

virá o momento em que a

"aurora boreal" artificial,
já realizada num laborató
rio da Califórnia, arranca

rá definitivamente ao fir
mamento o seu manto de
trevas".

Foi bem inspirado o au

tor ao adotar o quaUflcati-_
vo de modernos descenden
tes de Prometeu para os ho
mens dêste mundo arttn
fiaI da técnica: eis que é

por iSSO que éles têm, e nos

obrigam a ter, o figado c'!,lls
tantemente devorado pelo
abut.re de aspirações cheias
de ambição e revolta a

marrados ao cáucaso de
tantos sofrimentos que le
vam à mais completa Insa
tistação moral.

Contudo, a figura mais
viva e fiel dêsse moderno
anjo rebelado, está naque
la concepção mística da

queda dos anjos", condena·
dos, por se haverem rebela
do contra Os desígnios do

Criador à vida nêste Infer�
no da nossa camallda.de, a

gora definitivamente con

t:ário a êsses santos desíg
nios pela perda do "livre

arbítrio", dom sagrado e

divino que Deus nos con

cede e que a ninguém é da

do tirar.
Conch+se com tôda evi

dência, que êste mundo ar

tificial, da técnica materia
lista, em que o homem tan-

ciando o acontecimento da essas aspirações possam
felicidade universal toca a conciliar-se com a verde
trombeta; sim, conclui-se, de Espírítualtsta, com a

com tôda evidência, que és- certeza de que a nossa vida
te. m�m�.o dp �{t;ificialismo" nãp .ê �qut que tetmme;'

�e s:�:�é�: 'h!�;r:�:�:L��r�����r n�:er�����
tara a cogitar novamente mos deuses, no sentido es

do "primeiro dia da Cria- ptrttual que. deu Jesus ao

çào", rolando ainda uma têrmo.

vez a tremenda pedra de Um grande livro - "0

Sisiju, amarguradamente,c, FUTURO JA COMEÇOU",
do alto da montanha das somente lendo-o, pode-se
suas aspirações, até que avaliar o seu valor.

P. S. D.
PARA VEREADOR

2305
Domingos Fernandes De Aquino

Continuando, no CAMARA MUNICIPAL, o seu tra

bolho, seró o me"mo d(' agora e um prolongomenlDC:o .�

��e CA��R��rx �er����ei�o_E;:�:_�(lS�����ca cl" .�.A:'�;·:ç�\
..''i!; ..

._�·��·fo')' �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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boi As duns equipes na')

(.r�li ll1aIOI'�',� prohlnrnas e

nevo-no :<lilill:<l' com SU:l.�

rc-cns lI1;\XLlll:l.� Nlj)f'I'f\111c
uma !','l'andc- arrecada-

Embarcaram para Lima

PONTA Cf LANça Em Ação o TRiBUNAL DE JUSTiÇA
DESPORTIVA da F .A.C.nos!

.. M.ui�a �:usa já foi dito e es��ri��r.��b��j�afootball
�ssoclotJon , sem, entretanto, se falar nos dias te,
tncos de Sua aparição no continonte' br+tônícoe Foi o

.Inglate,:ra .

que .nos .en,$inou as primeiras malícias c
No ú.blmo -sábndo esteve

Jmorvdênc.os desse esporte que hrje reune os ho- reunido o Tribunal de J\I'
mpns, c('n.t;·a!izand_o as atenções do maioria paro urr'" ttca Dúsp(lrtivn. rla Frdf'l'::J
terreno de dirnensôes reeulomentol'es devidamente fi.... cão Atlética cntannenso
xado Pela FIFA; de comum acôrdo com a "Interno afim do apreciar o prceos
cionol Boord"' onde duas equipes comccsrcs de 1 J 50 em quo esmvnm In,,;-
elementos disputam o posse de um balão de couro cindas Rubens L:1.I1p;c tócní
obedecendo a onenrecôo de érbítro que vrcro.os com co da seleção catartncnse

fo ��xi�on cu�dad�, interrcmpend{) o desenvolvimen que participou do campeo

d
Pga e OSs!l1olando as infracões nõ , , nato de basquete em rrran-

n��P��ss�e��am�l1.t(l, Sur9iu,no m';:') de f8�7���� ca, Curtos Brcgnoüt, cncrc

cer entdo moçrcc. quando começaram o apen-e- �: eD����Ç��;)il�����, ��I�t�=
o Fcr�est, S��e��;;�'�al���em�a����pi�9IêsOS co�o

tas,

����L, ...fpgO e já em 1860,6'1 e 62, novo�o;:;�'�:ia� Inúmeras tese imunhas

C f7ram fundadas tendo surgido entre «un-os o foram ouvidas no volumo

F;�:��II �IJ��'. Foorbat! C/ub, Civil Service e' Borne'>. so processo afim de avon-

fozen�� �;�t�!,�'odavom e seu desenvolvimet')to ia se ��I�:Ci: (�:r:�:)c���:s ��e��=
.

Em 1 R6� os clubes inglêses já existentes ria
laridades, praticadas pc I",

c{)ntl�ente brtlânieo reuniram_se e fundaram o "Fe� chefia, pelo técnico e- iltt�,

deratlOn Internotionol de Feotball Associotion" QU�
tas, denunciados que !;,'-

p;,ssou o despertar as atencões d:ls desportistas de
ram através a impl'en�a

todas as partes- do mundo filiando as mais diversas por três atletas que tam-

entidades existentes no glôbo terrest,re. O footboll que
bém faziam parte da seI;)

até então não, cbedeccro regulamentos. passou-o
ção,

a f?zer o partir daquele ano. As mãos não mais po_
,

denom ser usados- nas int�rvenções dos partidas. Foi -----------------
nesta apoctunidode qUe muit" delegados qinda poc_ Associac,ão dos Cronistas Es"_orlivostidários dos jogos mistos com pés e mãos se retiro fi'

ram, nõo aceitando as conclusões adotados pelo en�
;i��;e u:at��1;o f�����:1 d:�:i�ia�� ���ioe;o�����ese: de SANTA (ATAR�'NA
est�dos sobre os, infracões Que até entõo eram co-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
metidos nólS partIdos de f.:)otball

--

---�---\
As .out�ridades do footbali britôniC0 mO.'itra- as·soc��_o�r�ee�tad:n��d:;:s���:t� ��::I��éi�o���r�r�o�-se Iníluleto� COI\ll r I'uma eSD:lrl'ivo de seu Pai"

';"� ! 870 fo.zlam realizar E'IYI Londl'es o primeiro
Extraordinário a ser realizado n0 próximo dia 1.0 de

�rello rnte,rnac,�nal do. história d:) fontball mundial, outubro, segundo feira, em 'suo sede social altos do
essa partIda noo funclonru o dirigente ál'bitl'Q qlle

Confeitaria Chiquinho, com início previsto' paro 6s

parad.o�o.lmcnte po" incrível ou(' poreca só op<lre' 9,00 horas, da manhõ,
ceu dll'l,gmdo enenntl'rs após estabelecido' a reqro d;
e�'ContelOS em 1880 E apesar do de<;envolvim'cnto I
cresrente d� .f0:J1'b--dl "associotion" sàmente no <lno

�e lS83 fOI Infr�rlu7'do oficia/mente> o profiss.íona-11",...111 na Inqloterr� "1ra, posteriol'mentc_ isso é em
1 �90 introduzir-c:;" �, juntar-se as demais regr�s e_
XIstentes o regra dr) ''''�nolti ou castigo máximo, tõo
usnrlo nos c>ncont i rut€bol ísticos elos n"'SSOS dias"
infelizmente, b", '" incompreendid ... pelos torced�
res e muitos vê ,los próprios elprnentos que fo_
Zf'1YI porte de n 'n�ren"a esp(lrtivo, c Que resu_
mc--se em uma d vw" fnltos- o f;egllir rrlacionadas
quandf' cfctivo� " p'oticados dentro de área; to
cor a bola UIll nôo segurar () adversário agredir
(lU tCntor-n,," �rn: I'I"'pllrní-l, cntç-tÍJo rlm

Na ausência do prest
denlr do T.JO, Sr, João P.

Nunes. p-estotu n reunião

o sr wo.comtro ca-tson e

os demais membros rornm

os seguintes:
Deolcí Silveira ,Aldo Nn

ncx (Re!:<lor), Francisca

Amante ccuo Monn e A

gnu de Souza.

Nfl oorcsc esteve o dr.

Nf'Y nubene-.
PaI' unanimidade o TI'i

bunnr aplicou as seguintes
penas:
Rubens Lange - Suspen,

zêo por 150 dias
Carlos arocnonr" - sue

ponsõo por 120 dias
Iacri Abarca - SusPen

sâo por fiO dias

Salll Espindola - Sus
pensão por DO dias

Segllndo conileguimos .1-

purar, tão logo seja pu!:!l!
,

cada o acórdão, a der�sa
irá impetrar recurso.

ESTA'RA' f,MANHÃ EM BRUSOUE
O PRES!O[NTE ODY VARELLA

Seguir{L"Il"'11. 'Bruoqu(! .<1."

manhã. uem t!c pal'trc�Pftl
do CongrloSfD de A]l('r1_llra
do cam»c »iat., cotannen

se de vO.('Í, ma .cunno e re
minino f' ha' ,,:,. mtm-u

o sr. ocr V cüa presid�n
te da FAC. qu· Iarà ,:

nompanhar do �r. Silvio S�_
mnm da Luz socrorárto.
Atnon teus da f'a'nSI"hl
Técnico de Vil! _: ast"Q9,',l
do Süvn, úrbltr« de vnlci,
Hamilton ooncccão do oon

seiho Técnic de Ba 'quet�
e Afonso Pl'azcres Jui% ;le

Basquete N" me 'mo diD

Irá a Tijucas
domingo

o AVAl'
Segundo nos Informou o

SI'. Nícolino 'rrancredo, no

vo e operoso presidente do

Avn
í

o clube a!vicc:es�::!

deve;'á jogar domingo na

cidade de 'rtjuccs, frente

ao Tiradentes local, -etn

bUlndo ,assim a visita que

no da 7 féz o clube que re

presenta a expressão má

xima do futebol da.'quele
município, Várias experiên
eias serão feitas no qua

dro avaiano que desde lá
se prepara para as disll\i
tas oficiais de 63,

aCÕC'3

r�i

PIQ ,DEPUTADO
f$J!I)UAl

p

s De confcrmidode com o que determina 6s esta·
tutos serõo necessários 2/3 dos seus associados para
Que a Assembléio pcsso funcional' em primeira con_

�O(:O�ÕOI podendo a me.sma ser realizada meio ho!'o
epOls com qualquer nLlmero de associados presentes

Estorõo na ordem dos tl'abalhos'

i��,.5'gcussõo e aprovaçõo do REGIMENTO lN_

2.0) Preenchimento de cargo vago ou deIxado
ao abandono. . o •

3.0) AS5unt-os_de intr.rêsse da entidade de classe.

Florianópolis, 17 de Selcmbl'o de 1962,

u

WGiJSTO BRESOLA
N.o 1.lD� _

Maury B01'Q'es
2.0 Secretório, em Exereicio

.. AII0 DE LABUTA C;ONST,,�J,

PELO PROa' ESSO O'

UNTA CAlARINA

",O SETO.

ESf'OkTIVO

'O CARTEl BRllHANrTE Df

- E'DER JOFRE COMO- PROFISSIONAL
Éder Jofre Que há pouco, no lbtropuero confir_

mou seu .tltutr- de Campeão MllnrJiol dos pesos "Ga
lo" 00 derrotar por nr-cauta no 6. osso!to o mexicano
Jcc Medel, reche-u até agora. 47 lutos das qU:liS
venceu 44 (33 nocautes) e empatou 3. Eis (I cartel
do '''Galo de Ouro" paulista como profissional:

VITORIAS POR NOCAUTE

1957 - 3.0 .rcund - Raul L'1pes
1957 - 5.0 rcund - Rnul Lopes

- 10.11 round - Osvaldo Pere;-;
1957 - 2.0 l'('und - Osvold-, Peres
1957 - 5.0 rr-und - Jucn Gonzalez
1957 - 8 o roune! - Luiz Ginll'l1ro<;
1958 - 2.0 round - Avelino R"m<"'o
1958 - 6 o rourrd - Cr+stobo! GJbizl1n
1058 - 2.0 round - Gprmnl1 Escudem
1958 - 2.0 round - Germon Escude-o
1958 - 2 o round - Jlmn Corl-s Accbol
1958 - 5.0 round - Roberto OImedo
1958 - 5.0 rrund - José Cosas
1959 - 4.0 round - SaJustiono Suorez
1958 72'0 inund - Roberto CO<;!I'(1,
1959 - 4.0 round - Saustiilno Suo-ex
1959 - 4.0 rr-und - Ancet Bustos
1959 - 1.0 round - So'lustiono Suaraz
1959 - 7.0 round - Ruben Caccl'es
1959 - 3.0 rr-und - Angel Bu<;tos
1960 - 3.(). round - Ernesto Miranda
1960 - 8,0 round - Clóudío Bcn-íentos
1960 - 100 round - Jae Mede) (eliminatória
pelo titulo ';'undio)
: 960 - 6.0 round - Ricardo Moreno
t;��'� -;;;u�d�a�o���.M Elcy Sanchez (decisõo do

1960 - 2.0'r-ound - Billy Peoeock
1961 - 10'0 round - PiNO Rollo
1961 - 2.0 l'ound - Sugar Roy1961 - 10.0 round - Sodao Yooita
1961 - 7.0 r('·und - Ranson Arios
1961 - 8.0 round - Fernando Soto
1962 - 10.0 round - Jchn Coldwell (C0n"er
vou a cciroo e obteve reconhecimento da enti=
dade européia.) "

1962 - 9.0 round - Herman Marques
1962 - 6,0 round - Jae Medel

VITo'RrAS POR PONTOS

1957 - 10 rounds - Raul Jaime1957 - 10 rounds - Raul Jaime
J 957 - 10 rounds -Adolfo Bendo"
1957 - .8 rounds -, Cristoba/ Gobizons
1958 - la rounds - J :Jsé Casos
1959 - la r('unds - Aniceto Pereira
1 Q59 - 10 rourds - Leo E�pinosa
1959 - 10 rounds - Gianni ZuddaSo
1959 - 10 rounds - Danny Kid
.1960 - 15 l'Ounds - Ernesto Mirando, de
Quem arrebatou o título $ulamNicann,

EMPATES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BRASIL RESOLVERA SE VAIOU
NAO A OONFERENCIA CONVOCADA

PELOS EUA
RIO, 20 (DEI - aomen- vacada pelos Estados Um

te na próxima semana o dos para tratar do probíe
Governo brasileiro anUI1- ma cubano. A reunião será
ciará sua decisão de com- Iniciada no dia 2 e tem seu

parecer ou não na reu- témlno previsto para o dia
níào de Chanceleres con- 3 de outubro.

TENSA A SITUAÇÃO NA ARGENTINA
BUENOS AIRES, 20 rv.

A.) - Às 17 h 30 minutos
chegou à Casa Rosada e

imediatamente foi condu
zido ao gabinete do chefe
da nacâo argentina, Jose
Maria Guida, o general
Juan canos Cng�ml:\. r-a

teçn vlsíveí dos onctats do
axcrcrto àenntonadns no

Campo de Mayo.

Ao deixar a casa de go
verno dépajs de conrcrcn
ctar COIll o PI"C·.l(Jrntc Jo
sé Maria GuiJo. o gene
r,l] úrr�ania dl.�.�e a'Js [or-,
n:llhlns que, em sua upi
mau, a l)_,tahi!j<ladc cons
tlludonal estava nrucace
da uI'vido à atitude -do
chefe de Estado.
-rcstou pmfundnlnente

preocupado por uma atitu
de cquívucada do ptr>sJ
dente, que p:ldc daI' lugar
a que modifique!"1HJs nossos
clat'().� objettvos'' _ disse.
Ao ser perguntado se a

"atíturto coutvocnoa'' de
Guida hnvín .sif!il a nrdi'!1l
que bftJxnu para que roe,c
esmagana a 1'('b('lif�'l, Oil
gania rrsponclf'u: "Quf'l
rnm um- suas proprias
con('III�;i('s."

o general referia-se in
dubitavelmente ao anun

ciado proposttc dos tnsur
retos de fortalecer a liber
dade de ção do presidente
Guidó. Sua nova posição
signlfjearla presumlvr l
mente a de que Gu1rlo de
verá sair da prestdcncte
no ca o de que haja vító-
ria rebelde.
O »restdcnte recebeu

Ongnníu em companhia
dos sccretnnos da Guerra.
Marinha c aeronnuuen e

do mtntstro da nercsn
Tudos nbnndcnuram o

gabinete prcsroencnn cem

expressão seria. Pergun
teu-se ao sccrctart-, da
Marinha, cont a-almirante
C!cment, se ealcuava que
surgiria uma ação anu
eon utuctonnl. A resposta
r-u: "NIHI:l. lrnho c ruxer.
Cah» DO prestdentc à res

p-ista."

LA PLATA. Argr'1'ina.
20 - AS 14 horas d", bcje.
as autorto.rdes escorares
enviaram as crrencus a
suas casas, em virtude da
ten a auuncüo militar exts
tente na ca(1ltal da Pro
víncia de nueno, Aires.

"FLORIANÓPOLIS"
Deslumbro o teu verde de esmeralda
rOl' rlentrn f"' bronco de espumo e azul do ceu1111.'1 da Ecoercnco em tuas fraldas
Mais transparente' ainda do que um véu,

N6a m'lis te leme-o :JS rincões dos pois
De ti",d;l a ('xtranha gente que aqui Vf'm

Sempre: em ti há encantos e graças tais
Aqui fica e aC]ui ccsa e filhos tem

f m�rr€ r:nchrndo de benções suaves
Ond€' e:ntrc ft')res c:mtom tantos OveS
Tua ter!'a amiga e hospitaleiro

Fnrte e grande é a I'ua seduçõo á Ilha
Ouando ('m l'cu céu o lua cheia. brilha
Que deixas prateada todo terrg inteíra.

Ass: O Rei Nenzinho

C(1nUnll;'lc(í�' Vinculação à Pr('vidência dos T;o
balhodMes. Rul"oiS

_

ELEITOR!

ZANY GONZAGA

CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL
NU'MERO 1 142 NA LEGENDA PSD

_____C_O_N_'T_A_COM voct_. _

ATENÇÃO
Mudonms lo:,:ois ou poro outras cidades:

Servii��(1d� �eur������' o engrodomento dos m6ve1s,
Inf r ... 'nrnps à ruo Fron,_isco Tolentino, no. 34

fn'e - 3805

Para Deputado
Federal

PSD
OSNI REGIS

CAPACIDADE A SERVIÇO
DE SANTA CATARINA

e ução n aj r r r ,0-
ta ameaça à segurança m�ndial

WASHINGTON. 20 (V,A.) vias e das escoras. Quando uma IIÇaO que apren�e-
_ O presidente John F. se trata de resistir à sub- mos claramente no vtet

Kennedy disse, hoje, que a versão comunista nos pai- nam do Sul e em outras

redução de um bilhão e ses subdesenvolvidos", rrt- partes da Asla sut-oríen
]00 milhões de dólares no sou o presidente, -zste é tal".

fundo de ajuda para o --- ---------

exterior, I'ecomendada pe

la comissão de Verbas da

cãmcra de neputacoa. "re
presente uma ameaça pa-

r« a s�gurança do mundo
uvre''. Ke�nedy afirmou

�a�;�l��ão n�:a S:��l��
pronunciar di�cursos con

trn fi. penetração do comu

nismo. deplorar a Instabí-

n lsmo nas regiões mais

vttuts do mundo. A ajuda
extcno- tem crescente sig
nificação em matéria de

eornéo-to. vendas e emurc
gos nêste pais e de reror
mas provi-e-sc e novas es-

peranças nos paísee subde
senvorvtoos''. �nnet.y dls-

1'P nue o programa de aju
da é tão Importante como

o de gastos militares dos
Estados Unidos no esuan

gep-o. "Nao se pode sepa
rar os canhões das rodo-

P�itt�PAL�O DA URSS NO

SETOR COSMICO É A LUA
MOSCOu, Zll \ V.A,I

o prjn,eLO obJ�LIV'J da
cil'llcla COdlllca sov,e,ic� ê
aLuá" --'-- revela hoje,· no

"PlaHia", o nl'olessor Gru

chtn:::.ki, diret-Jr-adjunlO do
lnstl[.ui;:) Astlonomico de
Sternbel'g. expondo alguns
dos ensinamentos obtidos
:r;clos_ cientistas da URSS
nos vôos cosmieos que 01'

p;ani:--;;ll'am até- a;.:ür�,

Entle outl'�1i (;obas dis
se ainda qll!':
I - Deve, c):dulr a pos

slhilid!l.de de I'xbtencia
nos d(,mais pl:\nrta" do
,�istf'lUa fcolar. Pode, contu
do havei' uma, cert.a f:ll'"!l1a
de vida em M:u:e ('ique
nes c organi' I,HJ:;), NQo se

pode asse�UI'ar que a álta

tClllpcr;üura qUe r('ina na

ionO.ofem venusiana seja a

mesma no solo de Venus.

2 - A frar':l tempe"a
tum relativa aos raios so

lares se cxplica pD:que os

r<!l,os êll1ltldos são fíltra
dos por umn enormt: Cd

mada de gases frios.
J - "li> t:I"UPIi_t;:. �olares

tem uma incldencia dli'eLa
sobre a orbit.a das naves

cosmicas, ao provocar tem

pestades magneticas que
modificam a densidade do
a<.

4 - Exi.'>te um constan
te "Intert:ambio de su)ls
tancin..� entre a Teria e os

cosmo�": A Terra I! ...L� ,cer

cada por um cinturão de

hic!r')genlo qUe! libertá seus

;1toll\O<; mais leves, os quais
passam a formar uma

coroa que circunda a 'Ter-,
ra, no cosmos,
,

"T-ados esses dados -

conclui o professor - fo

ram verificados no decur
so dos vôos precedentes e

ns efetuados pelos quatro
cosmonautas. e que foram

etapas lndis;-'lensavels .para
a rnnl inuld:1dc dO.
quista do espaço".

APÓS ACIDENTADA VIAGEM

NAVIO SER! PENHORADO
aduaneiras mantenham o

"Pantens S" retido no por

to, até que a questão seja "r=�=

solucionada.
A sjtua�ão do navio, que

é de bandeira panamenha.
mas de pmprtetártca gre
gos. agravou-se qtndu mais
na tarde de hoje ao chegar
a oenrdamcnc uma denun
cia de que em um dos seus

porões, sob a cnrcn de en-

xofre, existe vultuoso eon

trab-m-lo de III�qu(>, As au

toridades, 'race ii. denúncia.
aguardam apenas a atra
eacão do navio para vertfj
cnreru se a mesma prece
do.

SANTOS, 20 IFOLHA) -

O navio "Pantelts S", que
para chegar a Santos. par
tindo de Galvcstcn, no Te

xas, levou 22 meses 'c 18
dias, em acidentada via

gem, deverá ser objeto de
penhora judicial. Nesse scn

tido, a Guardamorla reco-

�:i� ��j�I;;I�O���:�1 �oe
A! ruda, de que varias fir
mas entraram com ação ju
ckial contra cs prcpi-letá
rios daquele navio reivindi
cando o pagamento de vá
rias dividas, que atingem a

ímpcrtancla de M rnilhôes
de cruaetros. O magistrada
sotícíta que as autoridades

_

-EDITaL
JUIZO DE D1R.!ilTO W\
\I,ü';,_ ........d l".l..�l.U,j DA
FA...K,UI\ PUBLl\...-A E A

()�D�L",'j_t::::; DU THABALHO
Di\. COMARCA Ul!; }<�LORIA
N{.;?OLIS,
EDITAL DE CITAÇli.O
COM O PH.AZU l)� 30
lllüNTAJ ViA:::;,

o Doutor JOÃO TO
MAS MARcONDES DE

Mrl..TTOS, .ru.a de Di

rene da vara dos Fei
tos da Fazenda Publi
ca e Acidentes. do Tra
haiho da comarca de

Florianópolis, Capital
do Estado de Santa Ca

tarina, na !!)tma da
lei. etc,

FAZ SABER a todos que o

p[(:�enLe edital de citaçã'J
vircm, ou dele conh�cimen
to tiverem, que pur parte
de AVELINO SILVEIRA e

FILOMENA SILVEIRA, bra

dtndo ao norte e ao sul,
hum mil e duzentos metros
l1.200m) onde confronta
se c-mi, I espectívamente.
IZIDúRQ ERAZ SILVA e

ERNESTO PIRES, Que no

dilo terreno está construi
da uma casa de madeira.
Feita a jusuncecêc da poso
se, foi a mesma julgada
procedente por sentença,
E para que chegue ao co

nhecimento de todos, man

dou expedir O presente edi

tal, que será fixado no- lu

ga r de costume e publica
dI) na forma da Lei. Dado
e passado nesta cidade de

Florianópolis, aos sete dias
do mês de agõsto do ano de

mil novecentos e sessenta
e dois. Eu, Edson de Moura

Ferro, Escrivão o subscrevi.

'JOli.O TOMAS MARCON-

DES DE MATTOS,

sileiros, casados, o primei- 28-9-62
ro funciona rio público do .. , _

�ie:�Ç: s::��O;,tlded:f::�;: Arquibancadas
��ii���.�s, l�e��de��:�o�'o�� eslão tendo
:�I�ni(����il�l� . d�Otn;��:d:lU:� Cobertura
Florianoj)olls, requerer.\m
em uma ação de usucapião,
o seguinte imóvel: Um ter·
reno sito em Itacorobí, sub
distrito de Trindade, muni·
cipio c comarca do Floria

nópolis, com uma área de
dezoito mil melros quadra
dos 08.000 lu2J, fazendo
frente a oeste com a Esta
da Gel aI. onde mede quin
ze (15) meLros, em terreno

separado pelo córrego de·
nominado Ana Dalva, me�

prossegue a Federação
Catllrinense de Futebol
nos traba:ho� de remodera -----�,----,- .. - .. _---.-.- '.'_.---. _. __

�!� �: '�:ai�",i: ��::b'!" RA'DIO PAJRULl�A: SOCORRO,
Procede-se. agora à cOb:>�'-

���a,a�� �;.a:;�:��o a:,!�:; POilCIAL DE URGENm TEL 3911
da, tendo para t_anto a FP- -==:----------------
tidade p,·"ldldo pelo ". Bares e Res'til.urantesO.mi Mello Adquirido 300

(.rfolhas de zinco ao prc�o de

$ 1.300,00 cada uma, segu'l
do nos adiantou ser l-C:J.

pensamento inaugurar ,1..,

reformas do e�tádlo )1,.

mes de novembro com u

ma grande peleja Int'ej'(�
tadual trazendo até a �a·

pltal �ma ag"em1ação do

Rio ou São Paula,
_----

BOLÃO
Torneio entre

Quartetos
Prosseguiu, na ültima se

gunda feira, o torneio en

tre quartetos das socierla�
des locais de bolão, com

o jogo cnlre "Atiradores x

Cllr10s Gevaerd,
O jogo foi disputado na

quadra dos atiradores de-

���:��n��o;!:g:l:es�etal�ps
Carlos Gevaerd

Bcck l<7
EU1'Ico 130
Osmar 140
Anlbal 125

TOTAL
20 bolas :l42

ATIRADORES:,
1-:1"-AlI.nir

Nune" 11')
Ol.:\vio 1,-10
,o�:t 14G

1'OT,\L
5:l7

a endaran e

do Lar

�-""�

m __

'''PRINCIPE
RETANGULAR

212 litros (7,5 pés)

5 anos de gerantta

DOIS modelos:

STANDARD

SUPER-LUXO

m.ior por dentrc c mencr porto,..

Q.fJÚÓJJhJ
TRAJAttO, 29

Recebemos: Copos p/ce. vejo dz CrS 65000
Colices p/aperitivos dz: CrS 800;00

LOUVRE PRESENTES Rua Tl'lJjano, N.o 43,

Telefone: 3341

(UNICA SANTA CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angu�tia - Complexos - Ataques - Manias

Problemático Afetivo e sexual.
Trotament,J pelo Elctrochaque com anestesio

Insulinoterapia - Cardiazoloropio _ Sc>nóteropia
Psicoterapia.

Direção dos Psiquiátras _

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR' JOS� TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

HORARIQ - 9 às 12 hs, Dr. Percy
15 às 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�'v o I R A: Ensino Gratuito
�aG��;a�e r�eer�����ratev:
cenvênjo a ser firmado en

tre .o Govêrno do Estado e

a direção do Gimislo lma

culilda conceição, cujas
bates determinam seja ad
ministrado naquele esta

belecimento, no próximo
ano letivo, ensino gratul
to.
Medidas como essa, que

I vêm proporcionando a to

dOs quantos queiram, a

sagrada oportunidade de

aprender, têm merecido do

povo catarlnense, as mais
sinceras manifestações de

agradecimenta ao Gover
nador Celso Ramos que,
com os olhos voltados para
o futuro de Santa Catari

na, vem dedicando ao se

tor educactcnai as mais
carinhosas atenções de sua

administração.

Transcrevemos abaixo as

mensagens enviadas por

personalidades ligadas ao

município de Videira, rela
ctonaõa, ao novo ato do

Governador que, dessa ma

neira, vai abrir as portas
de um dos mais conceitua

dos estabelecimentos do
ensino de Santa Catarina

aos jovens de Videira que,
em muitos casos, por defi

ciências financeiras de suas

remütes, não
frequentá-lo sem um mí
nimo de sacrifício para
seus pais:
"Temos honra comuni

car Vossa Exa. que nos

trouxe grande notícia pa
trtôtlca propósito Vossa
Exa. firmar convênio or
naslo Imaculada Concei
ção désta cidade, possibi
litando ensino secundário
gtatuíto próximo ano em

·Videira. Agradecemos no

me estabelecimento e mes

mo população dêste munl

ciplo, medida justa, pro
fundamente social, Govêr

no Vossa Exa.. Estamos

encaminhando respectivo
memoriaL Respe-itosas sau

dações, Madre M. 'reresí
nha r.eonr, Diretora".

"Temos honra levar co

nhecimento Vossa Exce

lência, grande. extraordiná
ria repercussão -todo muni

cípio de Videira propôsito
Govêrno firmar convênio
Ginásio local ensino se

cundário gratuito próximo
ano letivo. Direção estabe
lecimento elaborou memo

rial, espe�amos Vossa Ex

celência despacho favcrà
velmente, conforme autori
zou Deputado Almeida en

tender-se Ginásio. COrdiais

saudações, Deputado AD-

Padre Berloldo AMno Braun
o Padre Bertoldo Ajvln;)

Braun é uma das figuras
queridas peja populaçâo
flortanopoljtana. Seu nome

e sempre lembrado como

exemplo de bondade e de

dicação à serviço do Se

nhor.
Lxpanstvo e alegre, Pa

dre Braun, destaca-vse pe

las Inúmeras campanhas
filantrópicas que realiza.

Mas, não é apenas na as

sistência aos pobres e aos

desvalidos que êle emprega
suas atividades, é ainda,
Diretor do Colégio catan

nense e do Jornal "O

rogando a Deus permita
desfrutar-mos d u r a n t e

muitos anos ainda da sua

companhia,

JURI SIMULADO 'EM BRUSOIJE
ACUSAÇÃO mUDA TESE A SER

APRESENTADA·
Sob o patrocíntc do Cen

tro Aceôemícc XI de Fe

vereiro e do Centro de Es

tudos :r;>enals da Pacu.da

de de Direito da trntversi

dade de Santa üatartnn e-n

combinação com o Grupo
de Escoteiros de Brusque
seré realizado naquela ci

dade um juri simulado.
Participarão do referido

jutgamesco que será presl ..

�ido pelo Dr. Ivo Sell, enu
mente .ru'z de Direito da

Comarca, 'os acadêmicos
Antonio Fernande do Am:l

ral e Silva e Perlcles Luiz

de Medeiros Prade

poderiam
rem."

"Cumpre honroso dever

agradecer Vossa Excelên

cia nome população dêste

município, grande propó
sito justa medida seu

õovêrnc firmado convênio
GináSjO Imaculada Con

ceição para ensino gratui
to prôxlmo ano em Videi
ra. Medida sensibilizou
profundamente êste muni
cípio. Saudações cordiais,
oesar Augusto Filho, Pre

feito Municipal".

A Câmara Junior de

Florianópolis instalou on

tem slmbóllcamente a la.

Feira do Livro de Floria
nópolis. O mau tempo pre
judicou 'sensivelmente as

solenidades de abertura da
feira, que foram bastante
simples.
Estavam presentes, além

de numerosos
. convidados,

escritores e diversos mem

bros da nossa Câmara
Junior.

.-.,., -J'
• .__

,

D·ESTADO
\._.,. � lUlS llfTlCO DIUJO Dt SUTA CUABUlA •

FLORIANÓPOLIS, <Sexta-feira), 21 de Setembro de 1962

Cirupo Escolar
-

para
Porto União

Põrto União beneficia-se,
como inúmeros mumeiploa
cetanneneee, com a meta

ode escolarização do Gnvêr
no catannenee. A sua In
rêncta disporá de mais um

�stabelecimento de ensino

Gratuito

cuja construçán foi coíe:o
de contrato da ímpre'ja
da entre o Gabinete de

Planejamento do Plameg e

a firma construtora M�

tzebacher Ltda. O novo

prédio escolar contará com

três salas de aula, com l�

callzação no bairro dos
Técos.

Custo de obra: crs

3.939.731,20 prazo

conclusão 180 dias

HOJE FUNCIONAMENTO
NORMAL

A Feira do Livro fun:
clonará hoje em seu horá
no normal, Isto é, abrirá

as 14 horas encerrando as

vendas às 22 horas. Edi
toras e livrarias estarão
orerecenoo livros com aba
tlmento de 20%.

NOITE DE AUTOGRAFOS
'

'Es�á prevista para o dia

25 a reauaeção da noite
de- autografes, ocasião em

que renomados escritores
estarão au,ografando suas

mais recentes obras.

Para esse dia a Câmara

Junior está organIZando
um programa espectei, que

será divulgado oportuna-
mente.

Os nossos flagrantes to- "
ram tomados durante a

;.
última sessão da Câmara 1
Junior de FlorIanôpolis ti
oportunidade em que foi

IsOi:teada .

a localização das

ndrtcree e livrarias nas

barracas que compoem a
,

Feira.

para

No primeiro, vemos os

representantes das livra
rias quando procediam ao

referido sorteio. Em se

guida, observamos um as

pecto geral do Plenário da

Câmara Junior e da mesa

que presidiu aos trabalhos
da reunião.

e destinado à difusão da

língua pátria. O curso

compõe-se de apen� 24 Ii
cões, após Q que serão con

feridos Diplomas aos alu
nos aprovados em Exame

Final, também por corres

pondência. Os interessados
deverão escrever dando
nome e enderêço para a

Caixa Postal na 2500, São
Paulo - Sp.

Esta é na Lagoa da Serra, em. Araranguá. t simples,
modesta,. mas confortável e saudável. E é, sobretudo,
uma unidade, das mil que estarão pr011tas até o fim do
ano. t uma escola onde antes nao havia nada, nem
mesmo um daqueles "galinheiros" do Deputado Laert

Vieira.

Outra mais dasmil

da PM faz UM APRO
Aniversário

A Banda de Música da.

Po!icia Milita�, "C PIANO

CATARINENSE", cerne é

conhecida popularmente,
completa hoje mais um

aniversário.
Nesse sentido, no QG da

PM foi organizado um

programa comemorativo do

690 aniversário da tradicio-

como

'nal Banda de MúsIca.

Na parte da tarde se-a

Inaugurada a blbll!)teca. da.

Banda construída com os com o exercício constante

próprlcs recursos do desta- e ininterrupto da oemocra

cada conjunto musical, na cia poderá fazer desapare
oportunidade será oferecido �er.
ao Comandante da Corpo-
ração o dobrado composto
em s�a homenagem, e que
receberá o seu nome: CeI.
Lara Ribas.

pertjdártas, essa politica
de aldeia deve ser posta
de lado, por Incompativel
com os altos escalões que
são elites. Com mais razão

ainda quando ha um peri
go comum a aconselhar

uma defesa comum, como

acontece agora em que es-

�!e:�ê�:�sa ::ÔP�i�n�c::= - _

cla.
Evitemos, senhores das

diieções partidárias no

âmbito nacional, estadual

ou municipal, as divergên
cias, as ciumeiras e os bí

-santinismos, pois êles fa

forecem aqueles que, cons

ciente ou inconscientemen

te, estão ameaçando os

princípiOS democráticos vi

gentes no país.
É O· nosso apêlo.
É o apêlo do povo bra

sileiro.

(AÇAO DEMOCRATICA

POPULAR).

A politica partlddrta,
Quanto mais se desce na

escala demográfica, mats
cheia de ciumeiras e ques
tiúnculas. É mal da íma-

turidade ooünce Que só

Entretanto, nas direções

jff��:fl:�;rgª�g� RrclEitC rrcsi�entc �a Cfiilfe-
'::::::oB:::mo, Inter- �cra�ão . Nacional �o Comercio

I
r

.

manca o Centro de Estur]t's

rh I [d d M' Re ato'lO �a�::;�t�1::�:���: E��':.:�:O sr-. lJUar es u�aru ontz I

que esta procedendo ac e�- rit�, s��eC����: E:�ea:ce��� �.e��:v��o c����e.r��ã�.r�!: r�(,!l r.'I·Y'11���: �:r!�t: : �;i::�:�e;�� clona] do comercio, acaba lIuDt: J
de ser reeleito, em elelções

jurl da progressista cid:;,-
realizadas a 18 de setem- Novos relatórios da Ca-

de.

L �
bro Corrente, para aquêle sa CIvil do Palado do Go-

U a alto cargo da entidade vêrno foram publicàdos às

rnaxima do Comércio bra- páginas 1, 2. 3, 4 dã edição

slleiro. de ante-ontem do "Dlarlo

Demncra'tl'ca tsse ato dos Presidentes Oflcl�l", do Estado. Nêles,
de Federações de Comér- ha despacho governamen

cio do Brasil vem mani- tal em processos de orl

Pudessem muitos dos nos- festar, como até hoje têm gem divetl.sas.

sos vermelhos ou roseos feito atraves de prestigio-
: visitar a Cortina de Fer- so apolo em movimentos ----------------

ro, nd.o como turIsta ,de de interêsse da classe, que

apertadQs antôlhos,_ mas ;11- o nosso ilustre conterrâneo

vrementé e o· Paralso Pro- vem conduzindo os desti

le_ária se teduzlria aquilo nos daquela entidade den-

que de fato e: Inferno! tro de um clima da hones-

Essa cura esplendlda te- tídade, trabalho e patrio
ve-a o engenheiro Airton tismo. Daí porque, em

Cornelsen, ex-comunista mais uma oportunidade,
c�nvlte e ardoroso, cujo foi o sr. Charles Edgar

passeiO pelos palses do Morltz alvo da expressiva
-

campo socialista, resultou manifestação, que foi unâ

num compromisso dec.or- nime. dos seus ilustres ca

rente de sua sinceridade
ideológica: a verdade.
Verdade que é uma aler

ta contra· a blandicia dos

agentes de Moscou e con

tra o falscínio do Paralso

Vermelho, que vem agra
vando a Inquietação social
brasUelra, com resul tados
benéficos para o povo. Mas

verdade que é também um

br-ldo contra a omissão, a

indiferença, -o despreso das

eiites democráticas pelos
problemas angustiosos, pre
mentes das massas desa-
fo,tunadas de nosso Bra-

.tl.l· ....."'l't)LO'·.

Sobejamente conhecido

Cem nossos meios sociais

pOliticas. � .economicos pe.- ursolas merttónas campanhas
que sempre empreende, o rl íJ t

"

Padre Bertoldo A I v I

naU I�:�U,�ca:��,h�;:t:.nl:�t gA'ha�_�e U��,�a� as
CUlr'P mentado matr-ículas para 05 cursos 8 dNos, ao regjstrarmos a de portugues por corres- an aereménce levamos ao bon pondencla do InstItuto Na
doso sacerdote os mai� ar- clona] de Ensino, orgão
dentes votos de feliCidade sem finalidade econõmJca

A G O R A.!!!

Florianópolis Ligada a Joaçaba
2.a5, 4.a5 e 6_a5 FEIRAS

PARTIDAS DE FLORIANO'POLIS

13,45 HORAS
REGRESSO

3.a5, 5.85 e SA'BADOS
AS 7,00 HORAS
TAC-CRUZEIRO DO SUL

. De h:Jmens da opOSi'1<io que surripiam documentos

normalmen'e encaminhados aos canais competentes, pa
ra divulgá-los com tarjas que lhes encubram a proce

dência, e sirvam, com essa contrafacção, li patifaria
dos surripiadores - ninguem precisa do julgamento.

Eles 11I81:mOS se 1uLgam, pelos processos usados, de

mistifica�ão.
É deixá-los!

o juizo qlW interessa, a critica que deve ser ouvida

como colaboração honesta, Os repaTOS e as restrições -

Itfl]1l� d,..."t''I'lrfp.Ta('r'io, são justamente os partidos dos

l.1ín (!(;..., ..mt (".,[1$ _(rmul"s. ma8. 710 IflTCllO

('()'rtl'ndfl!l com hO/lra.o .li::;l1ra.

••:J'ii;,..
"""-'''' , .p""".,.,.,. ",,·c.

AS

legas, mantendo-o no exer

cicio daquele ele.vado car

go.

No cessrnc dos oüctaie
sera oferecido um COQultel
aos componentes da Banda.

"O - L /I

peraçao uz

vai atingir 50 ruas
Cam os recursos propor- Luz" completa'rá o total de

clonados pelo Govêrno do 50 vias públicas beneficla

Estado, a El!fa está Huml- das. Paralelamente, a em

nando várias dezenas de prêsa instala lâmp(1das ti

ruas, ate atingir 100, alvo po "Brasília", no bairro de
da campanha encetada, -

Esta semana, a "operação
coqueiros.

si!,
Façamos, mesmo sem ir

à Gort.lna de Ferro, essa

cura e�J?_lendl� .contra
rn'�.PI1" tr!ljcocil'�". .

. ';
rJl.CAO QEMOC

.. ".4.\I.·E.I��A ....='---.,..,....-.------- .;;;=="'-'

!"OPUL,'�-J. . _ .. ''fti. _

;';".iIi! '�\ti �,t.��jj;r.i'· .. ._' '.

PARA

2� SENADOR
O ELEITOR

/li VOTA EM CANDIDATOS

P,T,S. P. S. D.
UNIDOS PARA' A VITÓRIA

Era uma vez um meu amigo, que t!nha uma pa

ca e era vascaino encardido.
Nas vésperas do jogo do Flamengo contra Vas

co. convidou-me, êsse meu amigo, para matarmos a

paca .

Mata-Ia-iamos nessa data, para comermos ela

_ sem Jânio - na seguinte.
Mas o meu amigo, descendente de espanhOl,

desconfiado à Quevedo, fugiu à combinação.
A paca _ matou-a; o jogo - perdeu-o.
Personagens do episôdio: Eu, o Mengo, meU

amigo, a paca e o Vasco.

Remanescentes: o Mengo e eu!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


