
Astronauta'norte-america-I'· de Maia em
nor lançamento hoje

CABO CANAVERAL, 4 robot, foi destrulda por do propulsaI" do foguete, tente a cabina a uns 1.200
(FP) lUPI) :-. O lancn- uma explosão teledlrlgída, A experlencia, Interrompida metros do aparelhO-tral.1:;- •

menti). tio prunerrc astro- cevído a um erro de trn- teve, pelo menos, o mertto porte, antes que o oríciat
nauta norl.e-D:mcl'lcano ao lotaria, que se produziu 30 de provar a encacie do de segurança de Cabo oe-

espaço iol ndiadn cm vtr- segundos depois da ignição dtspcstuvo de segurança naverm aperte o botão que
rude do mau tempo rei- da cabina Mercury, que fará o foguete eX}:l,IOdir. A
nante na Ftorfda - tnror-

MARINH
C!'U transportada pelo cabina, freada por um
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xada oncralmente. embora e "expulsa" no mesmo tns- algum
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j:;�?::i�s4S :��:��dO�S �� RIO _ ,ExposiçãÓ iRegional de Agriculfurã. i
cabo canaveret- rosem ln- Chegaram ontem, às 10 p
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f:��i�E����; ��!fi:.llt� �oras�a��ospôr�oar��!�' R�a���!'��á eem C!�O�iafL !��!��� da �
CABO CANAVERAL, 4 "Juta!" e "Javarl'', adqui do' sul, a 1,0. Exposiçilio Exposição' com haste? j��r; de

O I���������oM:�� [��� ::�oE!�::�;oU������ Regional de Produtos de menta das Bandeiras e r

espace «e uru astronauta Agricultura, Pecuária e jur-amento pelos jovens U
norte-americano deposita Economia Doméstica. 4-S 1.

4

���rt���lIf\�la��PCls�gl�at�� �:an�:�i���da�:s �Ul:�.�; A referida exposição, da ,
flue l'blir.ará, quintn-Ieír-, qual participarão Clubes. 10 h. - Demonsfj-acôes

1o senue de !;ua vida.
foram combotedas pela de Trabalho 4�S dos Mu.. de método par jovens

cuendo o presidente Ei, corveta Imperial Ma";. uiclpios de T'irnbó, ln. 4-S

,I�I�:fi���i��:���i�:�� ��:i':i:;�i!���:����::; '�::�e7ri:����tl�!;:�: !;�aE �';;:��f� do,
,

espnelal, mais de cem can- tos. aberta no dia 7 do COI'_ 17.h. - Entrega de prê-
cl1tlttto,� apresentaram-se ° "Jutaí' e o "Javari" rente. mies.

�i�l�.I)�t\��l��\��sVÔ� �s��i= são os primeiros navios Será cumprido no mes- 18· h. - Arreamento das I
tOS encarregados d� sere- varredores de urna série mo dia o seguinte P1'O- Bandeiras e encerramen;

eíenar os candidatos esco- de lO, grama: to da Exposição.
üieram uns sessenta. Estes
foram submetidos, e se

guir, �, uma' ecne de pt'O
vns tremendas, que somen
te sete conseguiram su

portar. Para. estes ultimas
começou então, um Inten
cc treinamento. Q_ capitão
da Marinh.a Sherpard se

guiu estas provas admira
velmente melhorando cada
dia sua forma tisico. e pst
roíogtcn.
O foguete Redstcne Que

transpm-tru-á a cabina es

pacial rot fabricado POl'
wemer Von Braun e a

equtpe de tecmcos ale
mães de JúGt.:;tillle (Estado
de Al�bama). O aparelho

��t�('UI� �e��;rt�JOr rrc�\��
de exttos. numa certe de
provas executadas durante
vartos anos.
Hã oito dias, um foguetc

Atlas que transportav�
uma cápsula Mercury, em

cujo neterfor ia um piloto,
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GERENTE

I BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO
E DA ARTE GRÁFICA

Realizar ...'3e.i, de setem
ibro a \,ezembro do

corrente ano, no Pevtlhõo
Armado de Arruda Pe...

reira, Porque Ibirapuera,
promovida pelo Museu de
Arte Moderna de São
Paulo, com a coleboracêc
da Câmara Brasileira "do
Livro, a I Bíersal Inter...
nacional do Livro e da
Arte Gráfica, que reunirá
as obras representativas
da prcducêo industrial u,
vreira, n�cionaI e estran

geira, totalizando 2.000
titules A exocsítores do
País e do Exterior, serão
conferidos prêmios h.on('_
ríficos. Aos classificados
em 1,0 e 2.0 lugares, con

ceder...se-ão respecti�= ..

mente" medalhas de ouro

e prata. Os prêrlios, des ..
tinados exclusivamente às
obras pt:blicadas por en'.

prêsas edíjôras partícula ..

res, são: melhor apresen ..

tacão gráfica de edição a;

vulsa; melhor apresente ..

ção gráfica de obras com

p.l€'�as OU em coleções;
melhor. capa para livros
em brochura OU cabrona
dos; melhor conjunto de
ilustrações, em livro de
edição avulsa; melhor
conjunto de ilustrações
para obras publicadas em

coleções; e melhor livro
de arte. O Regulamento
da I Bienal encontra-se à

disposição das firmas in.
teressadas na Câmara
BI'asileira do Livro, à Av,

Ipiranga, 1267, 10. andar,
.cnde as inscrições pode

. rão ser feitas diàri2.
mente, men()S aos sába..
dos, das 9,30 às 11,30 e

das 14,30 às 17,30.

BARREIROS FILHO
Problema circunscrito, certamente não é a

de Cuba.
Não pode SCI', porque interessa e abala as

Amél"icas Central e do Sul, envolvendo·lhes as

responsabilidades inter1l.acionllis bem como as da
América do Norte, Que constitui a idéia fixa e

obsessiva- do grupo Fidel Castro, ditador de ell

canzinada a1tdâcia e temibilidade rara.

Vozes diversas, altas ou baixas, nobres olt
mesquinhas, jã se fizeram ouVir pró e C07�tra'0
espetacular Campeador, que é, além do mais, o

melhor alto-Ialante, imtalado ell� favor da Rús

sia, bem ao pé do ouvido das Américas.
O nosso Luiz Carlos Prestes, nesta hora, bai

XOlt de câmbiO e não passa de café pequeno, se

comparada ao altiloquente, lideI' das Caraíbas,
cujas mãos e cujos pés, tCLmbêm, se meteram em

:;etol'es intra e extra·cubanos, .

capazes de sub

verter a ordem no mundo ocidental e, até, no
orienta3,

,..\Jo ..... r. '" �

SANTA CATAiltNr--�
- -

ANO XLVJ[ _ N,.(I 1 ,I 1 6 :;

EDIÇAO OE HO.JE - 6 PÁGINAS

s. ,Catarina

o sr, Gpt'ern{ldor Celsp Ramos, em 81'1Isque, (j!/(wdo agradecia
(los opcrárlo.�

:! homenagem

R I O, 3 (V.A.) - O ex_!>residente JK, que
estará de regresso ao Bra
sil na próxima sexta-feira

, será recebido no aeroporto do Galeão às 9 horas, e

ccnduzido por uma grande caravana de autos, até
sua residência, em Cepa,
cabana, na Rua Sá Ferrei

ra, 38, A recepção foi programada em reunião do
P. S. D, carioca, estando prevista a colocação "de fai

xas nas principais praças
da cidade, convidando os

admiradores do ex.�}residente a comparecer ao Galeão
ou aguardar a comitiva em meio ao itinerário.

120 ESTUDANTES PARANAENSES
VIRÃO A ESTA CAPITAL

Foi designado para a di ..

reção do Departamento
ele Noticias da Rádio

O Centro Acadêmico "XI bado, dia 6 às 22 horas, no
Guarujá o radialista

de Fevereiro", de nossa Clube Doze, abrilhantado
José Nazareno Coelho, Faculdade de Direito, deve- pela Orquestra de Gené-

O referido radialista rã receber, nos próximos sro. de Curit.lba; Disco

chefiava até pouco tempo ��g�),\ 7vi�tt�b��OU�iV��� �ê�l�e'�i����c���l��� ���;
do dia seguinte partirá o Departamento de Espcr- sttértos da Faculdade de manhã O Encontro dos
para ocícnra. onde o tes, sendo transferido por gnge.thana da Universi- Brotinhos, domingo à nol-
aguardam as maiores ma- designação dos Diretores dade do Paraná, dentro de le, oferecido pelo Doze.

�·�����a;sõ�e�&���o���:�,por da Emissora, Srs. Carlos ��or:���rcâ��1fe��eci��tr: Pu���osej:��es.d:e�:�ri�::
Não está programada Bonetti (! Acy Cabral

as duas Faculdades. e futebol de campo, sá-
qualquer erürevista â im- Teive. A delegação par:maen�c hado à tarde; basquete,
prensa antes da chegada a será composta de 120 pes- vaiei e xadrez, sábado a

�â����a,. d�::riO f�ze�x.-���� �gr��ne:�o c�:fia ;�íc�ae;, ����ó f���nv�âad�al;:pe���t ��:��n�o f��bO�er��oSRI��
�!oni�������� la�i��;L o Radialista Josed'. N�.. �iS:. c����i�a R�s�ml:��: ll1'ij�\)t'ograma mais de-

zareno, por certo mam!..
A parte social do pro- talhado, serã posterior-

noApl��:��� a!ãs����n��� jz�rá a programação da �rama, deste congraçamell- ment,.! publicado pelo Cen-

sim eqttacionada: Emissora lõD tocante �o to universitário, constará tro Académico "XI de Fe-

l- A candidatura Am!l-- Departamen::'0:.é:q::ue=-.:,h:::e:::f,::a,:-:-_rl,_",:;n::C-:-h::;á::D;;;";;;nç�a;;;:nl:;;e:;;,,-;,,;;;-;;;;,-;;,,;;-'e,;;;,o:;-;";;;';:;:; -;-
7'ais setôres representam as normas de vida Ainda �!âo houve tempo para as arquiteturas 1Iou, abrindo outra frente de batalha?

i/lá�:ie�' social, econõmica e religiosa da huma- i.;!:g�ó�lCca:;!1)�,1:!;a:�(/I��l}:��ci���(����'ed�::aJ!�: os d���lg;�e ��O��t�(�ideib���ll��ei�e��e��r;a, é���
E seia qlwl fór o juizo definitivo do futuro, ta e culpa dos Estados Unidos, toda a contra- Barbudão do C(!ribe, q�e conserva. em casa,' os

nada 10gJ'ará embaçar o. vr.rrlade 'evelada pela I'evoluçáo se lhes imlJ1tüt e taribui como se os seus adversários, armudos atê os dentes!

próprio ex·guerrilheil'o de Sierra Maestra, Jul- ianques estivessem de binóc1tlo em p'u1thO, (t olha;, Existem sonhadores teleguiadas pelo Urso

guem-no como quisel'em, justifiquem-no, façam.- pam ali, tremelicando em )'espeitosa corardia. Branco e dirigidos pela p)'oPagamla soviética, tão
no um herói libertador. Mas, além disso e a. par Quem o escuta e espia, não é Tio Sam; êste imaginativos, neste Bras.a de DeliS!

disso, éle encarna o tipo 6.Xe:cl'Undo do Iratricida, nos parece antes um réu que o déspota alltilha-
Como traem a democracia, como se esqne

do democraticida e do cristianiêida. no quer julgar e casti(lw', e s6bre quem descar- ����I�:O;u��ll�r;'I��(d�l;:�I�, C�::�íC;��s dj�:r�:U�ecf�é;
Caudilho gen1tÍ1W, caudilho sangUÍ8sequioso, rega acusações tadiolô1zicas, que se lazem eMa-

aos principias dt! libel·dade. dct sna fé ,zas eleições
embora com as virtudes do anjo rebelado contra donhas, não porqzte sejam de todo irrazoáveis, livres, nos govêrnos escolhidos pela povo. em vo-
;) dólar con'Uptor de sua pátria. mas, sim, porque muito repisadas, remoidas e

tação direta e secl'eta!
Caudilho que revive e supera os Manuéis Ro- repetidas, Que lhes importa? VIVa Fidel Cctslro!

SM, os Panchos Lopez, os Fulgê7�cios Batistas, os x x x x x X r

Perons e as demais assassinos da civilização, da Os americanos do 7lurle, falo claro, venderam Chamamos "dia da infâmia" aquêle ent que
,'Vivência cristã e da fmternidade humana. armamento aos cubanos de Miami, Ê de supor comunistas brasileiros mal(tram brasileiros den-

Ne7n lhe dói a trllcut(Lção maciça de compa- essa venda, visto coma, a Fidel Castro, igualmell- tro dos quartéis. Temos ódio da Revoluçâo de
triotas seus, muitos dos quais o a1udaram a vi1!- te forneceram armas qu.ando guerreava. Fulgéncio 1894, durante a qual, na Fortaleza de Santa Cruz,
gar o poder, Batista, Imputar-lhes o desembalilQue da praia, um Coronel do Exército mandou fuzilar catari

Em volta dêle, agora, há utn Povo submisso e como se os ianques o tivessem feito, e asneira de 1lel/ses. Ainda hoje, extremecemos de horror, re-
fantasmas acusadores. ignorantes ou maliciosos. contando a pàgina escrita por Moreira César, E

dito�e1u���!'!n:�/�r�:nfz:���o propria�en�e venc�n;op�����e��btê;�i�oA� �d6a�S: ({��;; 6e:�be�ue êste não é pinto 1'erlo do fuzilador do

Idéias, só êle (ou Che Guevara?) as. possui, aero-naval de GuantlinamoJ'oJ'que ntiô ftwéiO- Que importa! Viva ridel Castro!

Nova manifestação po
pular será promovida as
16 horas, no aeroporto
Santos Dumont, qUando
JK partirá para Belo Ho
rizonte. Até este momen

lo, éstão previStos suces
sivos encontros do ex-pre
sidente com líderes polítl
('os pessedistas e traba
lhistas,
Em Belo Horizonte, JK

�e hospedará na residéncia
cio sr, Julio Soares Cunha
€ visitará. sua mãe,' d, Ju
lia, Somente na manhã

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: DIA 20 DE MAIO - SÁBADO - SOIRÉE E SHOW - APRESENTAÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO "DANI KAWA E SEU CONJUNTO" :
• "PARIS MUSETTE" DIRETAMENTE DA FRANÇA AO CLUBE MAIS QUERIDO DO ESTADO, TIPICA HECTOR NORTON E LOS FRENETI- •
• COS DEL ROCK. - MESAS NA SECRETARIA - •
----------------------- -------------' ---------------------_ ... '_

ANVERSÁRIOS

FAZEM ANOS HOJE

Srta. Onlida Cardoso
Srta. Vanda Pereira
Srta. Mal'ela Llgockl
Sra. rrassu Costa Silva

Srta. Iracema Oouvea de Negreiros
Sr. Antônio Sales
Sr. Mauro Pinto Dal Grande Borges
Sr. José Llno Bastos

Sr. dr. Luiz da Costa Freysleben
Sr. dr. Abel Alvares Cabral

--------,,,- ------ -----

(LINIU DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

Segundo a evolução moderna Odontológica, V. S.

poderá dispor de urna Ottníca Dentária capaz de lhe pro

j.orcíonnr um tratamento inteiramente indolor e eü
ciente.

_ Preparo de cavidades pela Alta Velocidade, 300.000
rotacões POI' minuto.

Dr. Nildo W. Sell - Consultório sicdernemente ina
talado à Rua Vitor Meirelles n. 24 - térreo - Fone -

2545. �- Atende diariamente <:om horas rn91'cadas.

A V I S O
Aos Que interessar possa comunicamos que a "Açãc

entre Amigos". em benefício da Campanha pela aquisição
de um ôrgâo para a Igreja Matriz do Estreito, será trans

ferida para o dia 8 de julho, dia em que será realizada a

extração pela Loteria Federal.
A COMISSãO

REPRESENTANTE DE ALTO NíVEL
ESTADO DE SÃO PAULO

Organização dispondo de excelentes contactos, tnte

ressn se em representar, preferivelmente bens de produ·

ção, podendo se encarregar completamente dos seguintes
campos:

Dirigir e promover vendas, concorrências, credito,

cObrança�ancos,
assistência ao produto, análtse e pers

pectívas mercado, relações publicas e atividade.'( af�s.
Amp as referências pessoais comerciais e bancá nas.

Cartas para "ALTO NTVEL".
CaIxa Postal, 3.693 - São Paulo.

-----

"

:..-- conlecimenlos Sociais

Norberlo Baldoul abrilbantará a elegante Soirée da
Facnldade de Medicina.

1 - Está circulando na

cidade de Santos a ele..

gante Ana' Helena Bauer.
-x-x- !

2 - Amigos e correll
gíonártos do sr. Agõsti ..
Ilho Mignoni, oferecerem
ao ilustre Depu tedo, uma'
churrascede. I3 - ;r�b:S�1te mo,

vimentada a elegante Soi .. !rée, 'organízade pela Fa..
culdade de Medicina, que

���::�:rá c�::a�o ��o!! i
conjunto de Norberto Bal ... 1

douf.

I... -x.-x-

4 - A "boufique" da

�:�le����u��r�:o��::. !
sa cidade, em chá de ca ..

'

ridade na "boite" Plaza.
Marily Deeck é a respcn-.
sével pela apresentação
dos modêlos.

pos, Iraê Hensi, Jenetc
Dutra, Ligia Fóes, Mar..
eia Reis, Maria Ivone Vi ...
dal, Neuza Pereira, O1ge
Mussi. Letícia 'Teixeira
Melo, Sandra Hensi. Sue
li Pereira e Virginia Ra ..

10 - Fomos informa ..

dos de que a Faculdade
de Direito vai promover
Chá.. dançante, nos salões
do "Oscar Pelace Hotel"

-x-x-

11 - O dr. Paulo Bauer
Filho e sr. Hélio Hoeschl
participaram da movl-,
mentada churrascada na.

cidade de Lajes.
-x-x-

12 - Muito comentada
a

. expcsiçâo de desenhos,
no Museu Arte Moderna

apresentado pelo já fa ..

moso Meyer Filho.
-x-x-

13 - O Clube Náuti;
co Aldo Lu? vai aconte ...

cer com Regata Interna ...

cionaI.
-x-x- I

14 - O sr. Nelson Te:_
xetra Nunes cerimonial
do Palácio da Govêrno. I

-x-x-

6 - Será inaugurada
uma "boutique" na cida
de de Joinvilte, na próxia
ma semana. I7 - Pr:�r:�e a so-,

ciedade par; o movimen.ltado coq. que será afere..
ciclo pelo Reviere Coun..
try Clube - Os salões do
Querência Palace estarão
em festa.

'')ualquer caneta escreve melhor
coin tinta

'

•

�®
- umca que contém RC 35

-x-x-

5 - A escolha de Miss
Elegante Bangú será a

atração da movimentada!
festa do próximo sábado'
nos salões da

�'
ctedede

Guarany. Quin e bomtan
e elegantes srtas concor.;'
l'('�'ãQ ao titu)o. Beatl'i.�;
Mir-anda, Berna te Ba
ria Bittencour I Darcy
Deshemps. Eli�a C�m ..

8 - A Faculdade de
Direito também terá sua

representante, no concur;

so "Miss Elegante Bangú
Florianópolis" - A para ...

da de elegância que deci ..
dirá Míss Elegante Ban_1
gú -F'lorjenópolis, será no'
dia dOi�=��:e:bro. I
9 - O cantor Livio Ro

mano ainda este' mês em
I

F,IOrian�}
ol.is, ;

.cantando

�:�:� S'�llcf:�c���
dos Br����_ I

OSVALDO MELO

126.0 ANIVERSÁRIO DA POLtcIA MILITAR DO ESTADO

_ Ao alvorecer do dia de amanhã, os clarins da Polícia

Mili�ar do nosso Estado estarão anunciando a passagem

do 126.0 aniversário de fundação dessa centenária erga

nizaçâc que é o orgulha de todos OS catanuenses.

A vida brilhante dessa corporação Militar, desde suo.

criação tem sido motívo para Que o povo barriga-verde se

ufane com justiça do alto padrão de trabalho que vem jb

essa corréta Milicla mantendo como velha guarda sempre

em dereza não só do Estado como da própria Nação, onde

por várias vezes esteve ii. serviço da ordem e da mantença
dc nossos direitos constitucionais garantidos pela nossa

consuuncão. 1
Atualmente sob o comando geral do 'coronel Antonio

de Lara Ribas,'vem a Polícia Militar passando por uma I

ampla reforma em todos OS setores de suas múltiplas ati

vidades, proporcínneto a seus comandados um ambiente

capaz de se prestar a um trabalho ordenado e eficiente,
que possibilite à Corporação, dias ainda memores e maís

brilhantes. '

A vespera, pois, do grande dia, registra-se aqui o acon
tecimento, levando ao seu Comandante geral, oficiais,

,

sargentos e praças da es'timada rntücía catarinense, nos

sos mais ardentes votos para que na sua caminhada por
Santa Catarina, possa colher cada vês mais e mais êxito.'!

entre tantos que Já tornaram glorioso sua útil existência

na comunidade da ramnte catarlnense, que lhe devota es·

thna, respeito e profunda simpatia e gratidão.

CENTO E OITO HORAS PEDALANDO - O ciclista floria

napolitano Amauri Silva, bateu o record na estafante e

difícil prova de resistência que acaba brilhantemente rea

lizar sob aplausos da população.
Foram cento e alto horas, pedalando sempre, sem re

ceber quaisquer socorro, inclusivels médicos, mantendo
atê o fim da grande prova, um estado nsico excelente, co

-no demonstração de resistência e de muita esport.ívldgde.
Amauri, prometeu a si mesmo e a todos que bateria o

rocord c embora sua compleição tisica não demonstrasse
fi capaüdade de resistência que apresentou, venceu pode,
.se dizer. Lodas as dificuldades e cumpriu sua promessa.

E jti. estâ penhll.ndo em ir ao Rio e São Paulo para no

vas e arrojadas provas.
E.�ses Ilhéus são mesmo de respeIto ..

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
Funcionamento perfeito, durobilido de excepcional, qualidade
comprovada".

* Eis os três falares de garanti0 que os MolonH lI.�o representem poro o

consumidor.

* Os ",""olores Arno sôo rigoro�omenle controlados pelo Sistema C. I. (ii., Cen
trale Inlegrol de Quolidode, o único que OSH3guro perfeição máximo no

produção' em série.

...
I

"V

.�

* Motores monofésicos olé 1 Vl H P

* Motores trifásicos olé' 300 H P

* Motores poro máquinas de costure

* Motores especiais

@
ARMOS.A.

_quII,HdadeShee,ffer'$_g8ranliaSheaffer'a

,�/L_�
� I Com. Representações Sta Helena ltda.

R. Felipe Schmidl, 52 . S," Flo·ionopolis. Sonlo Cqtorino

• V E. NJ)E -:- S E
-

Um fogão a gáz, 1 guarda-roung de casal de imbuia1 sal� de jantar de imbuia massiça e outras peças. Trata;
nos días 29 30 e 1 do corrente mês. Motivo da venda será
explicado ao interessado, rua 14 de Julho, 207 - Coqueiros.

P R O C U R A-SE
--

Casal com 1 runo, procura para alugar casa ati apartamento pequeno. Tratar com Dr. RuJ, telefone 2693.

----mHíu SANTA' CATARINA
Clinica Geral

�"'!'"

Doenças Nervosas e Mentais -

• Angustia - Complexos - AtaQut!s _ Mnnl8JJ _

•
Problemático Afetiva e, sexual •

• lIlSU���:�e:aa �el�a������:r:��: �m80���:tre:��a � ,
• Psicoterapia ..
• OIreçã�:.o��ci;l��;:o -DE BORBA ,
• DR. JOSS:-TAVARES IRACEMA •
•

DR. I��N BASTOS DE ANDRADII •
• �:e�����S�e�: ;:a��ol�:��� 288 •

1111 (Praça Etelvina Luz) - Fone 37-53 •
-----------------

VIS1T:L
SAYON'ARA em HI· FI

O melhor ambiente com a melhor música,
RUA JOÃO PINTO - TeRREO DO HOTEL ROYAL

CONSELHO ÚTIL-

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPP.ESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

A Rainha das Bicicletas aCtlnsêlha pintar e
reformar sua bicicleta qundo se fizel' necessÁrio poisela ê a sua condução.

'

F"" CONSELHEIRO MAFRA, 154

MEYER & elA.
Ruo Felipe Schmidt, 33

L IRATÊ N I S C L U B E, DIA ONZE DE MAIO GRANDE "SHOW" FAMOSA ORQUESTR A DO PARAGUAI - OS
JOCKRS - MESAS NA RELOJOARIA MULLER - CR$ 4 O O • O O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Conheça também a

linha "Ililllomata",
em suaesuvas com

hinaçiies u c cures
(Tom �:i)hre Tom)

Mamãe ... Mamãe ...

Adivinhe o que é!
É Iacilimo descobrir'... pois, como
tôdas as donas-de-casa, tambêm
ela sempre desejou Cbampion -

o melhor refrigerador brasileiro!
Ideal para fazer lembrada uma

grande data, Chàmpion é a sur

prêsa mais desejada por tôda
a família.

• O m eth o r e mais moderno gabinete>
ronrtcado no Pais.

• Porta totalmente anr o vcn
á

v cr. com

quatro prateleiras para ovos, garrnras c

Frutas,

• O maior congelador existente, onde cabe
um leitão ou um peru. inteiros.

• Ampla gaveta plástica C"Quick F'J·C'e7.er")
para rápido congelamento de C;1I'1WS e

peixes.
• Silencioso c om p rc s s or P-91. de alio
rendimento, fabricado sob rrc en ca ria
'l'ecumscn Products Co. CU.S.A.)

é O melhor

presente ...
dura para

sempre!

N���RA

•.().S>8
GAIOL ....

�

.

.

.

. . .

* Para (Is ::OI1(1S tropicais rlgoro�as, e locais onne a rerle eletrica é de 50 (',dos, C:11�ll!))/On
e equipado com mcderuc compressor R-Ifi. especiu.illlentc COllstrui(!o 110m SU[lorUI)' I(,�

mais circ/U(ls condições de troo(l!llo.

A MODELAR
E d'i tal

RUA TRAJANO, 7 E 33

ESTADO DE SANTA CATA- ausência alegada com a pu-

RINA , »ttcacão dos editos; constce.

JUIZO DE DffiEITO DA VA- rando o mais que dos autos
RA DA FAMILIA E SUCES- consta julgo provada a au

SOES sêncte de Bernardo scb-

���T�LEDEs����r;;; �a���e��P�:;a::rar:�:l;�:: NO.LIRA T. C, DIA ONZE' PRÓXIMO GRANDE IISHOW"
��CE�:�T��VI�� �m��:it��it�� dir:!to. n�:i�� DA FAMOSA OHOUESTRA PARAGUAIA "OS JOCKRS"

���RA�B:RNARDO �:�o d�ec���:���iae c:;;:�- O Min. Nelson Heitor Stolerau foi eleito presidente do Lion� Cluh
O Doutor Oswaldo .ecêo do ausente e tnteres-

�

AMANHA, publicarei os presentes qut·
•

Arêas Hórn, Juiz de .ados na sucessão com o ... SABADO p.p-, no Lira T. C. aconteceu conseguiu anotar na solrée que passou. •
Direito da Vara da prazo de 6 mêses. Inscreva- • �����!:,n�:��:�h:��:êe���am AU��:::!�� Co SR E SRA. Governador Celso gamos

•
��:�!�ae �:c�����:n�� :�oe�;�iln�ocsart�ó::O:od�:g��-_ • em benefício do Asilo das Orfãs. foram homenageados com um grande Q.'
polis, astaoo de Santa tigos 100 e 105 da lei respec- • moço oferecido pela sociedade de B1umr •

�:i�a��.�, na forma da ;�vade�:�!fi�t���O �ec:S:S�;I�� • ��d::'��,S�:!��nt��1 Cl:sb�l1��S ��\�sa,p: �:�:n�:Ln�v�1:����!aç�Oosd�o�e��::��I�i;.
FAZ SABER aos que o pre- � referidos no artigo citado' orões da moda feminina, último lança Doris Maria Ramos Gomes, esteve presen •
ser. te edital virem'ou dêle 105. Decorrido o prazo. pars , menta. te. (Dia 30 p.p.) . ••
'���?de:�m�::o a����re:.o �e3xl�

I
;������r��o�e�:r�::el���� • O DESFILE: Leda Regina uuscner, saia OS BROTINHOS Ma�ia Helena Oliveim'

registrada às ns. 25, do 11- se o ausente. fô:-se .falecido
JI xadrez moér e blusão de nylon - oon- e Marcia Helena OlivéÍt'a, debutarão no.

vro n.c 4, de Sucessão Pro- P. R. I. j'tortanópolís, 12 de • junto 7/8 moêr, bolSA, sapatos em verniz baile oficial do LlrR T' C no próximo dia
_

t d 1960 O J
.

d D' _ Conjunto de vestido côr verde, luvas sete de outubro. A pr-imetra é filha dO'
���r��::c��� es��;��:�: ��:oÇodae 2.a Vara u(�s.)e E�� •
reouenoo Bernardo SCh- etydes de Cerqueira Clntra.• �:;��I;�a e sapatos camurça pretos. 13 casal Dr. Vinicius (Ca�dlda) Oliveira e a,

. �:g�::i:d!�e c�:a�I:���Oau(,Alda) Oliveira,
�:��;' ê��e J�íZ�r��es��:� A fim de produzir a referida

•
IL-ZE MORITZ, slnquc helancn e blusão ,

e Cartório da Familla e Su- sentença seus devidos e Ie- • moér _ vestido moér _ vestido de tê cõr EM JOINVILLE, domingo p.p. anotei r.
cessões), que par sentença gais efeitos, nos têrmos do azul. (3 vezes). elegant.issima Ragnlf Fiche!', no Clne 1IIi.1dêste Juizo, em seguida I artigo 471 do Código Civil. Colono ,

emnscnta, que produzirá e para que chegue ao conhe NIí:LMA Silvia vareta, Slaque netanca e p

::�s (��Vid�ê:e;eg��p:ft:; �\�:;�!�l �:s�nte��:::�osco� ���:�.o 12 d:c�!s;- saía esporte e blusão �l�nt�����:I���ca::,o��ec::áC�%ad;�:I-j
publtcnção do presente edl- nhectmento, digo, ignorân- sal Sr. João Nóbrega, o colunista à con •

��l ��eS���z�fi��d�u:a� �� ���ten������n:x����a �aPlre�� ��,E;:p�t.�:��'li�:l�.:;�!', ���ll����ã�a�i:y �il�.e edil���s�:�e:�e:��g:��:.e:���:���l��S�' I

costume. e, por cópia, pu- nado e passado nesta cidade _ Casacão, sapatos e brusns pretas - Presidente do Tribunal de Justiça: Sr. .,
blicado no "Diária Oficial do de Plorfanópolia, aos vinte e vestido de moer. co:» um bonito colar de Sra. Burlpedea de Melo Saraiva; Sr. e ara ,
�o�ta��);�r��a�o:n:.a s::es��I� ;1�esa��a�ed�n7ê�i�eno�:�:�� crtstaí. 13 vezes). �:���u�I�Veei�l\V��:�, S;�.gl�i:nóe�e�:�7��·'

I

����.d:;Vist���:tZ�� ���I�. f,��.enta e um (23/3/ :o�����e%E:O�a��n��:�o ed�I��ã��e��: outroa.. 'j
tos dêles consta que Aninha Escrevente Jura- ca. com um belissimo colar de cristal ver- EM ITAJAI, aconteceram no Caiçara CIUL' f

Haendchen Schramm reque- montado o dablofirafel, de � vestido quadl'lcl.llado moér. (3 vezes) o jornalista süvetru Lenzl e sua noiva' I
reu se promovesse a decla- subscrevi e assmo E eu ! Zu1eika Mussí. .,
ração de ausência de seu Julio Campos 'I' EZIR MORITZ, vestido esporte em lã -

I

marido Bernardo Schramm. secrtvãc da Vara da Pamilía
, vestido de veludo �rmelho, com blusão A SRTA. CARMEM Célia Medeiros, rOi_I

e Sucessões, o mandeI

datl_1
branco de m<llha tl'!cOlã 12 vezes) eleita Mlss Bangú de Joinville obte ....e seis'lO que tudo visto e examma lografar, o confen, subscre- • votos contra. um. Em segund� lugar (SU-,

�;q�e:::t�O p::�o�s�a s��em� I
VI e assmo • ROSITA OLIVEiRA sala moer blusa es �l�:�:�'t�:���: ;:��·n����;.mG�!��o���� III;

telêsse na pedida declara- OSWALDO ARtAS HORN' ��:�c�e ;��oã� :��� �I��r::!��� �a6{:e zel fez a entlcgn. da faixa, Informou ao""
çãc de ausênCia, Conside- JUIZ de Dllelto da Va_ra da

-

saco cor vinho, ultima noVidade (3 vews) columstn o JOlnalLsta Ado T, Reis. !
rando que ficou provada a Fanulla e Sucessoes .,._ .... ,. ... ..

' .......

No Brasil, como no mundo inteiro, OSRAM quer dizer

lâmpada, .. e sempre a melhor lâmpada, Por isso, quando
Você precisa de lâmpadas, lembra logo a marca OSRAM!

LÂMPADAS

RAM
PARA O t:l�1'.1 DO!\, SEUS OLHOS!

CURSO DE ALTA CONFEITARIA
Duração - dez dias

- DOCES CARAMELADOS a
- DOCES GLACEADOS

Taxa - CrS 1.500,00
rteaueaeêo do curso: - 2 A 15 DE MAIO

HORÁRIOS - ru escolher)
La turma _ 13 as 15 hs.

2." turma - 16 as 18 hs. ou

19 às 21 hs.

Lin�ite de inscrições: - 20 para cada turma
LOCAL: - Residência das Irmãs Missionárias de Jesus

Crucificado
Rua Vitor KOnder, 53 - fone 3276

LOCAIS DE INSCRIGAO: Jane Modas rua Padre Millue
'1 :nh_l n. 27 e na residência dAS Irmãs Missionárias.
T:'_�! L'i.:'nc;; ahertas 'ATIi: 30 DE A'RRTL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PROGRAMA DO MÊS
t'rograma do mês de Maio

DlA

Teairo t::xperimen!al de Florianópolis
T.E.F.

Na tarde de sexta-feira última, dia 21 de abril foi es

eolhida nova diretoria para dirigir o Teatro Experimental
de Florianópolis.

São os seguintes os elementos Que compõem a nova

Ed. Zahia, 2.° Andar - Telefone, 2248

A L U G A-SE
'\\u!;':.1-::;e ótjmo apartamento com sala, 2 dormitórios,

('()Zi:1.lK\. banho. e arcu com tanque, situado à ruu Duarte

Srh:ltrl. DirigIr-se il Rua Felipe Schmidt, n. 34, sala 6.

FLORIANÓPOLIS, Quinta-Feira. 4 de Mala de L961
--- ---�---- --------

L O TE

li' I,A I�-O---

o G�:!!;:;t;r�it�;���!�;!{ 2° T" \ fi D I T � I I u.f:DO12jJ�J' l�, f::w d,""mestre dos impostos de Indústrias e Profissões, r.tcenca. !'"I. .IJ . o.•.. i.RC,\ U", BiGu.\>";IJ 11'_"A. para serem ouvidas asIItos de zconorma. Publicidade, Aferição de pésos e Me- JIJIZO DE DIREITO DA Nascimento. hrasllr-lro, co ilt'm! COIllO também do Tr-i- f'� c.cunhas fl.!·!"!}!:l,:t:l.. �, r-
lli�[lS e_T�x:w de jmpêza Pública será cobrado sem multa, cc. ,lARGA DE TIJUCAS. rnerctame. restdcnte em Ti. Lunat 0<' Justiça deste Esta /li :'.' {.',' ',l -:Q1il c 1);'1': :',:,1� nsslm a {'i.�"5.o (L.<" ( 1

"te_�8d�a � bd�1 �al�9�lo corrente ano.
EDl1.'J\L DE CITAÇÃO, COM gipiô.2) Paulo Baltaz:Ír, cm do 'rrnta sc de terras tntc .;:JD�� ;�i;:�'�1/3��li���:'�I�': rrcntantcs e seus C;):Ü'I';\)',e a r e 1. O PRAZO DE TRI_rTA DIAS, stlejro. comerciante, resi norsnes e a cautela rcc,-

('oUar:'). Ju.z ce Diu.:ltJ (;....
se cnsadcs. e o órgão do Mi

DE; INTERESSADOS AU' dente em Tigipi6. Em dita !1\"nd:Hi,1 dj';o. respeito aos nístérto Público, todos pnr

SEN�:CO:J����ci:. E :!��:�:lrCo�!}c:x�a�� �o���:.� I �le�'��,:�sC!l:ea������ od�n:?�� .;�Il��r��n��: �,�����::�.E'��� :�:�;r�����lOSC'il�:;'t.����;t�\I;.t��
° Cidadão' carros 'remes rn.er. Designa o dta II do espécie. Sem custas. P,RJ.

..1Il'l:'! da lei, etc. ecnuecroos 10d s na
rutz de Paz, na exercício d.:' ccrronto à.� 14 horav. no Fo rtíuccs. 18 de abril' de [!:la1. �cqt:Ít'cr(i�'�U;'l'('::'�lO, I�� ;�����,

cargo de Juiz de Direito da rum, pn!"a a justifle.l;j'üo, fei tnssr. cortes Temes, Juiz Ji'AZ S.'\.DkR nos que \ 7.0 k';\l sob pena dcvevu-
coma.c« de Tijucas, Estado [as ns necccaértas Intima de Pax, no exercício do cargc

ore-ente vrrom ou dele co lia, e que, não sendo a n-ão
I Je Santa caterma, na for ÇÕCl;. Tijuca,;, fi 4·19S1. russ) . de JuL:; de mrc'to. !i: pars-

rhecirucntc tiverem que contestada. seja fi. meamn

��� d�AI:�Ret�"t�dos quan� ��rl::e�c���;s -d,/��.g�e p�: ��:l�!C('�l�S�� Cn�i��:�:I�l��:�� �:��',r,{�I'�A��;nA;n;��I:c� ,�:i�l{�t ��';�Ci��:�llle(\� �'�r;':;�':
toS o presente edital de cl ru'z d'" Otret;o. Feita a jus. I �I('::"ar r-noráncta, mandei ld"-o3':ldo Saul Oliveira. ltu -entc sobre ditos ímóvcts.

-

d
' 'r'

- ri, t d 1 :01 cli�'!�ida r: petic.:.o d, dtacao. com o prazo e tnn '.1 a-acuo, oi !l_rorertda a

s,e '1
I'. p.::c," o

pl,'esen
e e íta que, aJ1 U n orcseuto o valor de

ta dtas, de Interessados au- u'ntc rentencn: VISTOS, scra afix:;.d() na séde deste '�);\lill��: C:l�:pdl ,1' CrS 3.00:1,00 e protestando
ecues. Incertos c desconhe- ":TC... Julgo por sentença, [uizo, no tugnr do costume,

.{l'n!'1,) Cardoso, uras.lctro por todos os meios de Il!'O'

Sâbado _ Solrée 'Chá de Engenharia" _ 01'- titios, virem ou déle conhe para que produza seus JU- e, P,,!' ('0\.)1:1.. publicado UMA
'1.\ rad,ll', casado, res.dcutc 'las em direito pel'mitid",�,

questra de "Genésio", ���l:ent�e ti:e���rm�u��� '!�i�C,�;ã: I��aisf����l:)�d:��s� ���sn�z�;�I�IOn:jo��:;i�l1.,� ���\'�:t� �'����1�!' \:;�o Pl'�e =� ��;::���:�lt�� ���a;��;1�DIA D -

!:��I�
- Cinema - "A Um Pas.so da nscrcv-

NIO 'OlJRIQUES e MARiA leS es (lutos a requertmentc ESTADO". d<l_ monenópous to;\:CCljJrÚO, rom fundamente P.p. gnul Ouvolra. 'r'estcmu-
DIA 14 _ D�mil1g'O _ Encontro dos Brotinhos _ Show �Li��:"�� Ihte:;1 d::!�I��e� �e ��r\�ni�:��;�.IO ��t:i�l�:: ��'i�� �if:���:,d�0:es(�:7e���� ,l"�n� '�6�1l���:j��d��� dc:!�'� ����: :��oest�ed%n�:I!iPed�
mA ln _ ��II��,� �VI�i!�e��,:.�'·"RaSl.rOS de ódio". ,'. -_'I'X"!'llCOO'�ra,��r.,- JAUniZtodn',oDiAr��to,a, J)or m::m!lado, os confrontan dIas do mês de abril do 0,11 jlW estnbcle(;cm os arts. Vltalino Feo, Campos _ n:'io

" ,, __ .. '''_ tes conhecidos do imóvel, de mi! novecentos e S2ssent� i5" e seguintes do C.P.C precisam seI' lntimn:l��.DIA 20 - Sábado - -SOiree e Shaw - "Dan.lkawa e seu
nio Ourlques e dona Mal'la pei' edllals, com o prazo de c um. Eu, (assl. Gen:y d,-,: l\eº,::l.nd·) (' l'oqt,el'er.t!J: 1 (Ass.) Saul Oliveira. Pro·J:tzz", "I{ector Norton" e sua Tlpica e

. 03 � Gculart brasllelros soltei trInta dias, na forma prevls. Anjos, Escrivão, o datilogra- Que, ha mais de 20 ,mo cedida a iust;lIIcação foi aDemônios do Rock" - MeSaS 11 venda nn .�e
ros, êle' lavrador � ela d; la no ii 1.0. do art. .455 do fei, conferi e subscrevi. Isen I ,)Ol' �.l e .1l1t.el'(>.,�0:'C.3, tem f· mesma julgada ('omo segllc:

g�� �� = i��:��_C';:i��� '::;;��:;a��"'Remo'" �,n,�i�A��.:t'an��"',s:�:d�I'.,tte,�,,'to�Od�'e��T!·1 ��=l��', O�n�����s�a���CO�I�� �����s�,:·�;:�� X��i:i�r���t��s:)� I �i��� :\1�:!��, 1�)t:,r/,����:i(;'O�� ������ten;'��� jl�!��fli�;���;
_'-' • L., c!dos: pessoalmenLe. o Sr. Carlos Ternes _ JuIz de Paz, l'::Ol'lle.;b,çàO de quem qu('l de fls, em que' é requel'cl�leDIA 30 _ Terça _ Cinema - 'Sob o Comando da Morte'
-'ip:ó ln'.lnicipio de São João :Jr. Representante do M. Pu no ex�rr. C.O cargo de Juiz dr que sej:l, sobre dJis l('l' CampÕlino Romão C:tntos"'l,-,----.---�-------- Batist1, pcl' seu advogado 1liCO nesta Comarca. Ois D'!'eito. E :tó. conforme o

I
r�nos �itos em Três R!acho:; pam que surta os efeito.': dI"

;n!r:t.assinado, vêm perante ;>f'llilO a citação do Serviço :')r!ginn! aflxr,do na sede des {l!strito cta séde deste Mt;ni direito. Cite·se, pes.�Of'.lln('n·
V. Excin., �xpôr e afinai re- do PaLrimônio da União, paI' te:. Juízo. no lugar do costu clpio, ')cndo que mIl te:�l r, te, par mandado, os cull·
'Iuerer o seguinte: I _ Que "n!.end,:·la desnecessaria em me, sóbrc o (Iual me reporto

:u'ea de 69.678m2, e COnle:l frontantes do Imóvel e, porhá mais de vint.e anos, POSo iace da Jurisprudência não c dou fê. Data Supra. O Es' dI' la:1Ul'a, na frente. 9\lC edital. os interessados in·
"\lern por ocupação, um ter só do Supremo Tribunal Fe �rivão: Gel'cy dos Anjos. faz c,n terras de ll.ntôn!ú certos, para todos, quel'en-
rcno de forma retangular no JOsê Elias, 331/2 braças, ( do, contestarem o pedido
lU:::UI' denominado Aratl\ca,

E. D I T" A L
ilOS fundu�, DBl/2 braças, no prazo da lei. Cust.as afi·

listrito de Tlgipló, munlci.
1:i que fu� eín tim ribeirão. cO' nal. Biguaçu, 12-4-1961.diretoria: pio de E:'ão João Batish, COh

'erras de Zeno Pauli; a ex (Ass.) Jaymor GuimarãesPresidente _ Ney Luiz Gonçalves. s seguIntes med'das e
('rem::!. Leste mede 200 bra CO!laço Juiz de Direito. E,Diretor Geral _ Adêlcio Costa, �l'ontações: 100,5 �netros c�:� JUIZO DE DIREITO DA Excla. seja designada dia e ças, C:11 terras de Manoe para chegar ao conhecimcn.Sccretária _ Silvia Ferreira. fazem frente com terras de

COMARCA DE BIGUAÇU hora )ara serem ouvidas as fo{;o Francisco; a Oeste me to de quem interessar, éTesoureira � TereZa GrótUmann. JOSe Bernardino da Silva;
testemunhas a:roladas, r.. je 122 braça.s em terras dt passado o presente com oDil'et.or Comercial _. Affonso Teixeira. .1.10:1 'natros de fundos extre

gdital de citação com o pra· citaçâí dos confrontantes e 'lltorino Francisco da Silva prazo de trinta (301 dias,Diretorn de Publicidade _ Marly Terezlnha Bregeron, mandú com terras de Ma.
zo de trinta (30) dias seus cônjuges, se casados, e :lU' a rstrada; ai tem de Que será pUblicado e afixadoMarly Terezinha Brege/'on Hoel Nicolau Peixer e com

o órgão do Ministério PÚ �l::rgur.'\ 981/2 braças Que na fórma da lei. Dado eDiretora de Publicidade.
quem de direito fôr; extrema CO�Ia.��,· ��rzmOid:' GoUl!efi,_tao'ãdea' bp��O�����.s p�; :��I.��:jG:' vai atoS o referido, rlbeirão passado nesta Cidade de_____________-- !I Leste com terras de Lae' na di.itancla de 78 braças Biguaçu, aos quatorze deE D I' T A L Arcêni\1 Ouriques e a O��t: ":oma.\.:u de Bigu,lI';u, l,l>tl-l. Incert-1S e desconhecidos, confrontando em terras de abril de mil novecentos e

d I T d L P· bl' ;:om terras de Gercino e Josó do de Santa Caturina. todos para contestarem fase Andrade; o outro ter- sessenta e um. Eu, (Ass.)Impôsto Pre ia i axa e impeza li lca' �ozhno do Nascimento. II _

iórma da lei, etc.. querendo, no prazo legal l'eM ten� a area de , .. ,.. Orlando Romão de Faria,
e Impôsto sôbre Ato� de Economia Que a posse desse terreno ��� ::��od: :��:li��I�Le�:' ��s7G:�:1;�e���te:d�504�r:;:�' :�;�:!��. o datilografei e

do Município �::�:i:�nf�:,ê�:ns:x:r����� 91.����t.:A��:m �� d��e co� da, seja declarado o do· le fundos, fazendo frent� (Ass,): Jaymor Guima-
r ne t

.

c
. minio do requerente sobre ( 'lU Lerras de Paulo Cardosc rães CaBaço � Juiz de Di.Z O Trimestre de 1961 lca� :1 e_: sem tn e:r�pç�( nhecimento tiverem que, por '!tado terreno, por manda· 1 fundOS em terras de Fran· relto, Confere com o Ol'igi.

De ordem d� sr. Diretor do Departamento da. Fazenda, ��;U:�l��a�:lua ����ç�: d: ���� �e p:rR�:UC�Sd��g�� do a ser expedido ao Re �Isco Fraga, extr,emando ac nal afj.?:ado na Forum deste
.

d 'd' gistro de Imôveis. Dando f. [...este e ao Oeste, em terra� Juizo. O Esci'jvão: Orlando;���� ��bpl!�a�;��t:ur:u��b�a���re��� 7!�::0:r:c�::� q�:o s;maa��:��fI. ����n�t;;; :�d� �1�ee:;�10 11�: ���/�I�� presente o valor de CrS ' ia requerente. 20 - Que o Romão de Faria.
2.100,00 e protestando paI requerente está at·ualmente

��:.���::����7c���s, corres�ndente':l ao 2,0 Trimestre do ���is::,�t� fei��ra e:t�;:�!i� ��:j�:�r:.ra:ac:=��, d��,�:��: todos os meios de provas elr. ::le posSP. dos referido!> ter �
Findo o prazo acima, os aludidos impostos e taxas se- torias no local. III _ Que 'e�j1ente e domiciliado em �iil����to,pel�;�����" p�odef:e �:n��n��a:d����Oco:'lâ�i:� :

Ião ���::�:�:e��o l��I�'i!:��,%�m 2 de maio de 1961. , �=��:I::n�:;lr��t�.��� �er::� ;�I��C��:;l\�,�:�e ;VI������� dezembro de 1960. (Ass.) 'h"cld�UH\ localidade. 30 - Vende·se um Lot.e sito fi.

M. C, de Freitas ! todos os requisitos legais, l' :lção ele usuJ;apião, com fnn ����s�all� Oli�eil��ô���!em�l ��l�a�r:t::=;e l���t����a��� ��,�t�;'b:�oE��:í���C��nlt����:Chefe do ServIço de COntrôle da a seu faval', o usucapião ex damento nos arts, 550 e 55� Souza. 2 Osvaldo Aelria tC:�::�l:-S P. a�slm. requer ::.3.0 andar _ sala 30STesouraria.

I
t.raorclinal'io definido no arL b C.C. c cm eonfOrmidadf'-

-.
150 dr) Código Civil, modlfl- .:om o que estabelecer os ���l 3'c�r!!�r�����n�esl�:�Teatro Experimenlõl de Florianópolis ���d�A�;'�en�v�e t'e��:l���: �I!SC .. 45:!e;a���uil:t.e;eq\l�� '�., em So!'ocaba nãl .

Fundado em 12 de julho de 1960 19sr): IV - Que p�eten�endo cnda a que segue: 1" _ �����a���aul s��ivri�:�il;��::,
CIRCULAR H.O I

1
�:��L,U1��lrs�p;��:n����a�:of�� 1üc pO�Slle, ha mais de 20 dida a justificacno fo

mas. por �l e f\ntecesSor, ;\ mesma julgada �omQ.. �e
A (liretoria do T.E.F. avisa aos artistas que estão sus· ma do. arts. 454 e 456 dú ,Jfdl.'ia, pacífica e continua· gue: VIST"-S, ETC .. Homo.

flél'!.saS as entradas de pesSôas estranhas aos ensaios, de- Cód, d� P_1'OC, Civil: req�erem '1entf', sem interrupção ou logo. por llentença. a justi\ido a certos incidentes, a V. Excla. a deSlgnaçao de �'ontes!ação de quem quer 'lcaçá'J (le fls., em que ,

Avisa, também, ,aos artistas, pa!'a que, durante OS an· dia. hom e lugar, p�l'a que, '�e seja. um t.erreno sito ['eq\\el'ente Fracisco da Ro.
saias, fiquem sentados estudando o "sCl'lpt", a fim de não com as testemunhas abaixo

'10 lugal' Inferninho, !leste ha. para que surt.' os e:e
I;d'�urb�l'em os que est·ão ensaiando, arrol:�d:u. se proceda â jus- ·1Ulliclpiq. contl'ndo dn· tos de direito, Cit,e·se, pesAvisa, ainda, para que estejam n&. hora certa, quando tiflcaçi\c de alegado, após a llI'nta '501 braças de �oalmente. por mandado, os
forem marCados os dlas de ensalos. qual deverão ser pessoal ·"f'nLe e trezentas (300) bra ronfrontantes do imóvel cMarly T�reztl�ha Bregeron menle citados 0::1 a�uals con

',s de fundos, com a area '.Dr edital, os interessadosDiretora de Publicidade. fr.on�Hn'es
.

e Interessados le 72.600m2, fazendo fren·· inrertos' para todos. que---------------- �::�°ct��se f��:�, ;e%h:��o� ;e em terras de Tomé da rendo, contestarem o pedi

C O M UNI C A ç Ã O ól:gão do M. Público e, ainda, �c:l�e:t�U����s, :��t!��':�s ��i���. p��.� 2��.16el!: ���:��;
O Presidente da Comissão de Abastecimento e Prêços ��lt;t���!�' osCO�t�re::��� jo ao Leste em terras d(' laymor Guimarãe., CoBaçc

cio Estado de Santa Catarina considerando as determina-
incrr',.}s e desconhecidos, e

:ovino Manoel Adrian'l e Juiz de Direito E. _para

����e d:Ol��=s����c��e�t�, C�'��l�;U:�:ç::C��=� �r2r:� o Domínio da União, na peso ��to����e ��1 ;���: dJeUl��nsê ������\n��l'�:s��,eci�l�:��a��
abril de 1961, que informava a suspenção dos tabelall1en- ���u��, S:Uq�:�:�sl�:���:n�:' �o - Que adquiriu a p,y;:e o presente com o prazo de
los efetuados por êste órgão a partir de zero hora do

por determinação de V. Ex.
10 referido t.erreno por com· trInta (301 dias, que scrt

dia 1.0 dc maio do corrente ano. ! da. lie dará ciência desta
'Jra f('ita a Antônio .a.d",:1 p:.1bllCado e afix:ldo na

Florianópolis, 27 de Abril de 1961. I ação. � fim de que, dentro
'10 .'\drl:l.l1 . .). ha ulls 11) f6rma da lei. Dado e pa.<;·

ROB:::�IDE�I:;:.EIRA t do pr�zo legal. a contar da s';17�:<;'0 �ae::�o ter�:�o p:�� ;���u�:s: \���:dee $��e B��
____-'-__....,-.."... -::_---=---:--::-_' ����,ã:p:es:�e:.nqaue�:n��: runte 20 anos. e que· tanto abril de mil novecentos ses

C. E. V I É G A S O R L E

�a�n��:;��:dE�d;:,�::.;:; :��,:t��: e�:�!'�:azt��� ;�':������:��::�;r:,O���!_À D V O G À D O logo reconhecido e declara reDo com ãnimo de donos, crevo.

do, por sentença, o domínio
,sendo que ele autor estâ (Ass.): Jaymol' Guima'

dos au�ores sóbre as terras
att.:almente de posse daque- rães Collaço - Juiz de Di·

descritas. Dá·se á causa (I
!e terreno. 3° - Que pre· reito. Confét'c com o origi·

valôr de seis mU cruzeiros,
. tende legitimar sua situf',' nal afixado do Forum deste

para a efeito de pagaÍnento ção sobre dito terreno, e Juízo. O Escrivão: Orlando

da taxa judlclãria. (Pr�judl, por Isto vem requerer a V. Romão de Faria.

cada por ser proposta com

G RMA DO A-n--IG---.""tênd. jud'uiã,")' Pco- SE UNDA TU II.T O 91
testa·se por todo gênero de

P A R T I ( I P :A ç Ã O ��;��;�d:':'::O�'1 :�u';;' (gin�sio em um ano)
F.ellsârlo Ramo.<; da Costa �ra. �€ml a satisfação de

r �eer:;s���:'rí!�s:,S �:jl���:: tan:,a�� �u�::rs:o �:�i:� e�l. ;':droa��. apenas, frequen·

p;ldjripal' aos SC�IS parentes e amigos, o nascimento de 6 de abril de Ul61. (ass.) Início em. junho próximo - poucas vagas,
_

�('\' mh') PELIS� lHO, ocorrido 110 dia 23 do corrente, na Raul Bayer Laus. _ Teste·
.

Inrormaçoes à rua Nereu Ramos, 39 (Grupo Modelo

MaM-l,rniq:1tlt' Dl' Carlos
. .c�rl'êa, nesta Capital. mUnhns; 1) Argeu José do, DIas Velho) das 18,30 às 20,00 11or'is dlàrlamente.

VENDE-SE UM PIANO USI\DO, MARCA PLEYEL.
TRATAR NA RUA SAO JORGE, 42, TELEFONE
289-1.

mVi::�nmEtn'[l A. D. SOUSA U.

Em Organização
ACELON DARIO DE SOUSA E BUCLlDES PERRO:'TE,

na qualidade de fundadores dI! 1i'l"VESTIMENTO A. D.
SOUSA S.A., tendo sido integralmel".te subscl'iLo o eupLul
da mesma sociedade, convIdam os senhores subscritores
a se reunirem, no dia l5 do corrente, às 10 hOfaS, à n:3.

Alvaro de Carvalho, 34, 1.0 andar, nesta Capital, a fim do
nomearem os peritos que deverão av .... !iar.os bens a SNem
incorporados n mesma sociedade.

.

Florianópolis, 2 de maio de l!161.
Acelon Dario de .Sousa Euclides PerrOlle

ÃssociÃ�ÃIl- jjGS
-

�j!:·t�MIlATENTES
DO BRASil, SECÇM DE S. CAT.MUNA

EDITAL
De conformidade com o que determina § único do

Art,O 41 dos EstatutOs flcam convo.:ados todos OS Senha·
t'es Assoelados desta Associação pn.ru a Assemblei'l Geral
Extraordinârla, à realizar-se 110 dia 6 de mala próximo
vindouro, às 19,00 horas, em primeira convocação e, n�o
havendo número legal, às 19,30 horas, flm seg\1nda C')I)\.
cação, com qualquer número, com a seguint.e ordem d"
dia:

apresentação e ap,'cciaç:io dOi relatório e contas
da gestão da a:tual Diretoria;

bl eleição para membros da Diretoria, Conselho Fis_
cal e representante junto aO C,N.

Florlanópolts, 1.0 de mal.) de 1901.
Chrystaldo C. Araujo Osnildo de Oliveira

Presidente Secretário

APRENDA INGLU
com o Prof. Mt. EdVlald Green

à rua Tenente Silveira, 42

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:CARTAZ DESTA NOITE: BOCAlUVA X FIGUEIRENSE, COM VÁRIAS ESTRÉIAS NO AURI-CELESTE - Marca �
_ a tabela do Cilmpeonato da cidade para a noite de hoje o en contro Bocaiuva X Figueirense,ambos com dois pontos p�r- ,

'didos, o primeiro em consequência da derrola solrida no pré lio ini.ciallreníe ao Tamandaré, e o segundo em virtude de :: empales diante do Paula Ramos e Tamandaré. Jogarão pela reabilitação"canarinhos" e alví-preíes, devendo o tjme da ,
'Marinha aluar completamente remodelado, pois deverão ser lançados na equipe orientada por José Barão os players ,
_Tatú, Guará, Pitóla, Danda e, possívelmente, Rodrigues e dois marujos cariocas transleridos para esta Capital. A pe- ,

'leja está marcada para ler comêço às 21 horas, devendo a preliminar enlre as equipes de aspirantes iniciar-se às 19 ::horsa. Preços: Arquibancadas - Cr$ 30,00 e Geral - Cr$ 20,00, não pagando ingressos Senhoras e Senhoritas. I
I'

_ f .

'. ,I,
_ . NO CLICHÊ - TATÚ - É cerla a estréia do velerano golei ro hoje conlra o Figueirense. �p __:_-�._:...��,

�-[�-6---�-"'-.--------------. :, ···--�-��-�-w�-m-oTI��-iRii.'iíAi1li���;:ii-
..a..:

_� Derrolado o Coritíba pelo Comerciário
o� craques Nélinho e men" tiveram conduta mag

Zilton, cujos passes foram nífiea, principalmente c

cendidos pelo Paula Ramos médio colored que foi um

ao Comerciário, de Criciu-· portento na cancha, muito

PAULA RAMOS 3 X CiUARANI ·0 �:�o!o���� ;il��:�:te;e���� �n���innd: e,:;��do,:e,�:;:�;
, mineir-a, num prélio de en .. colhida pelo Comerciário

vergadura, contra o Cor! .. frente ao onze de parana-,
tiba, fi maior expressão de enses pelo escore de 2 a 1

ACILMENTE O CAMPEÃO DO ES!ADO SE IMPÓS AO "BUGRE", OBTENDO SUA PRIMEIRA VITÓ- ;nt�::.,��:'��e�:e,t�:,�u�,: �:�Oi�:iOd��!��ouq:�oo��
IA NO CERTAME DE 61 - MARRECO (2) E VALERIO. OS MARCADbRES - TAMBEM VITORIOSO

I �:�t'::;�',' d:e����; �;iO:�: ��, ,�vo�, ;::�p:nd:;U<;����
A PRELIMINAR.o TRICOLOR PRAIANO.

I Bentinho; J Batista v», Preliminar: Venceu tam, men,e, o, do., "tatoh_ baH.,..,.

Com Íl,'es tentos, C0;tSlg� 1
principalmente S.ombra �Ut I

suspeita de fra�ura do b12. ler-lo, Malr2CQ, Sombra ti hém o Paula Ramos, pc..
'

adas dois pOl: Marreco e

I
em duas oportunidades ViU. ço esquerdo. Isto aos 37 Eurídes. rém pelo escore de 3 a 2 i

III por Valér!o, a equipe se f::ente a frente com Aldo: �inubcs, também da etapa I GUARANI' _ Aldo; depois de estar ínferiorize ..

'

do Paul� R,amo.s. ,l�larcou e n�o soube .encontrar o f�n�l. Tanto Beta como Va ... Wib.nar I, Siridakís e EI�. do no marcador por dois c

sua pruneu-a vJt�rla nr caml�ho das red�s. [lena, �ada a gravidade d�s dídíc; Zézinho e Béto; zéro. I
C:����fn;!o 19��t,a�;I�ota�:! na�:�u ao� �ri::���tos te��� , ���:::;:m r:cecb�:��. nao

:�m�el:�h�o�m�:;:�.Rol� l.:;��60�inha a renda: cr$

do o "onze" elo Guaraní rrt I obtido por Valéria, com um I No quadro tricolor, toda _' _

elej�07t�tu�:a �,1;!:�7��: :::�z��;;ora�:i:o'c::t�.� t��i�od;!ef�u:!��:e ob�:���:: PRATS TROCOU O MARTINELLI
_,_

Eurides. A,es 41 minutos,
'

nho de Bagé, qUe vem subs. PELO ALDO LUZ
Em hipótese alguma a· aproveitando gritante f�_ t�tuindo muito bem a. !'l.é-. Des ostoso com o seu Luz, por certo, com seu

gradou o prelio e�tre .0& Il_la da r;taguarda centrá- linho, ora no Comerciário.
clube

g
o Martinelli O hér-- novo

-

valor, pois Prats e,
dois �ricolores e Isto se na, �arreco aumentou p� ... Dos atacantes, nenhum de_, culeo' "rower" Sidn� Prata inegavelmente, um "ro
deve a. disparidade. �e. fo:: ra dOIS o esco,re. A�s 8 mi.', Ies �e.ve grande destaque

_ acaba de tronsferir_;e pare wer" de predicados técní.;'
cas, pOIS desde o mlCIO ja nutos elo penado final, o embói a achassemos que 01 CI b d R t Ald

., .

I(; nuadro dirigido por Hé� mesmo Marreco, que maís
'

menos falho foi Marréco. �
u e de ega a� f'

ocos apreclavels.

lia
-

Rosa fazia o que bem uma vez foi improvisado Entre 'Os bugrinos salienta", luz, 'ten o
. s�gun a_ -= C mpeonalo Juvenilentendia na cancha, não 0-, no comando do ataque, mos Aldo, figura porrtif ... mesmo assl�a o seu ln ..

; a. '

, I
ferecendo o "BUGRE1 completou o escore. cante na chancha, com um gresso no alviarubro. Prats. Domingo, no penado da

I�:��:se :e���:!n��� �:p�:� dOOC�I;éli;�I�:���� �:US;t: ����::s7 '�:t��ait:tn��ter; ;:ed!ó)�9c5�nra:�a��t:r���= �:::�!' dt:ng;ai;o�e 1.0�!ra�sam o que foi o domínio cip lina, ofereceu _lances Roldão. I com �cLeod, todavia não teve começo a disputa do

paulaínc, decrescido na bruscos, tendo deixado a Arbitragem: a cargo de podera defender o Aldo Campeonato Juvenil de

etapa final, quando seus
I cancha Zézinho, logo ao Virgílio Jorge, auxiliado! Luz em Campeonatos den., Futebol, cuja tabela é

aventes, usando e ebusan.,
I
entrar em ação, tendo re, por Iolando e Silvano. De.. tro de um ano que é o pra- idêntica a de certame de

do do individualismo qUo, tornado minutos depois, sempenh.o satisfatório do zozo do estágio. Poderá re .. profisionais. Dois jogos fc ..

tantos males tem causado Beta e Valéria, o primeiro apitador. I mar nas regatas "Anima- ram efetuados, acusando o

ao nosso futebol, desperdv
'

acs 21 minutos do segundo Quadros: PAULA RA... çêo'' e mesmo na Regata primeiro Tamandaré 1 x

çaram ocasiões preciosas tempo, com torção no '101"_ MOS - Pamplona; E'dio I
Internacional que se avizi .. Bocaiuva 1 e o segundo

par" dilatar a contagem nozelo, e o segundo com Nery e Hamilton; Bagé f nha. Muito lucrará o Aldo Guaraní 2 x Avai 1·

NA NOITE DE HOJE PROSSEGUIRÁ O CAMPEONHOREGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO, CHAVE B, COM A REALIZAÇÃO DE UMA DU
PLA. NA PRELIMINAR JOGARÃO BOM ABRIGO X LUSITANO. PERDEDORES DA RODADA INAUGURAL ENQUANTO QUE NO PRÉLIO
DE FUNDO ESTARÃO EM LUTA OS QUINTETOS DO CARAVANA E DO PAULA RAMOS. NO GRANDE CLÁSSICO DA NOITADA. O INíCIO DA
NOITADA SALONISTA ESTA PREVISTO PARA ÀS 20 HORAS, NO ESTÁDIO DA FAC. I

Jl'TADO" O M.A.lI!! &anQO O.l..A..aW u. II. O&TüU."

I.

1.r
DE SUAS COMPRAS! 'H E CONCORRA A� -._,' �

gORTE'O� EM dUNHO f PElEMBRO

� SEU TALÃO VALE 1 MILHÃO �-
'@0.

EXIJA A
NOTA FISCAl

TRaGUE SUÃS NOTAS, ATIl:: 31 DE MAIO, NOS SEGUINTES POSTOS E HORARIOS: ,

POSTO DA RUA TRAJANO (Prédio do Rancho da Ilha) - De 211.. a 6a. feira _ Das 7 às 18 horas - Aos sabados - das 7 às 13 horas
- PõSTO DA RUA FELIPE SCHMIDT, 36 - De 2&. a 8&. feira - Das 12 às 18 horas - Aos sábados - das 9 às 12 horas _ POSTO DA
RUA VITOR MEIRELES, 38 - De za. a 6a. feira - Das lZ às .18 boras _ Aos sábados _ Das 9 às lZ horas - POSTO DA COLETORIA ES
TADUAL DO ESTREITO - De 2a. a 61\ feIra - Das 12 ... 18 horas _ Ao!.! sábados _ Das 9 às 12 boras.

I

I
•
I

No escritório

Para trabalhar com eficiência c borr humor

é preciso cuidar da saúrlr-

Regulador Cesretr« normaliza as funções
dos órgãos femininos, evitando assim o desgaste
de nervos que certos distúrbios provocam.

Use Regulador Costeira

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MA lERNIDADE C,ARMELA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

"'�sr.Af'""#"-�"·--·-"\�"'���. ,

-HadloIOilstis: DRS. A. J. NóBREGA DE O!:.IVElHA
J.:WALDO J. R. SCllAEFER

f,J.aJU .. � do K_tôrnago - vesrcuta Biliar - Bln. -

rural. _ 05SC)� - Intestlno, etc

ni:<tl'r�Salpingograna - Radiografia Obstétrica

\Gr:nidê"lJ - Radiologia Pedlátrlca.

I'lljl'OE DE APARELHAGEM MODKRNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUmIDO
CNDERtÇO: Rua Irmã Benwarda a/no Onlbus • pot

�a <Allllte. Lam!go).

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIAO-DENTISTA

Preparo de cavidades pelalalla velocidade.
BORDEN AIROTOR S. 5, WHITE

Radiologia Dentária
CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL

Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 - 1° andar
Fone 2225

Exclusivamente com hora') marcadas.

llhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
DR. GUERREIRO DA FONSECA
TRATAMENTO das SINUSITES sem ?peração pai

lfLTRASO::-': e IONISAÇAO. EXAMES dos olhos e

RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB,
":XAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO_
fJERNO EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE
RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

�T:'\USITES pelos mais modernos processos. Opera em

'odos os HOSPT1'AIS de Florianópolis.
CONSULTóRIO - RUA JOÃO PINTO 35 (em

frenle a Radio Anita Garibaldi).
RESIDBNCIA - RUA FELIPE SCMMIDT 99 -

FONE - 3560.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A UDN agora pegou a

mania das auto-nomea
ções. Vendo que Presidente
JQ não dá muita bola pa
"(1 (IS suas reivindica(!ões,
promove os elementos do
quadro, "nomell.1l!to.-os" por
u,�animidade. Assim 10i o
caso catarinense do Sr.
Brasilio Celestino de Oli
veira, "et" conspícua Exe
cutivrr. udenista. "No Pcr
lla11!-bu-co amigo", como diz
o mestre Gilberto Preure, o
deputado Herbert Levy,
também foi NOMEADO,
por unanimidade, para a
direção nacional do Par
tido, atoçanâo, 1latural-
1ne,;{�e, as ondas de des
contentamentos, as di�·
sençôes.
Noticias captadas do or

gão oficial de divulgação
udenista em nosso Estado,

�lf��,��;�:�iO :�e M�n��:
Brasília Celestino de Oli
veira, lambem NOMEADO
para A Comissão Exec!lti
va catarinense, assumirá o

Senado, em virtude do
afastamento do Sr. Irineu
Bornhausell. Da manobra.
pOdemos deduzir o seguin
te·
Como existiam e exis·

tem correntes de pensa
mento diferentes no seio
da UDN, correntes estas,
acalmadas com a dita NO
MEAÇAO ia Sr, Celestino
de Oliveira ,o Senado/"
Bornhausen, dando oêz. ao
S,·. BraSília, poderá Vif
1Jara cá, fazer a sua poli
ticazinha, SÓLITO, não'
como dirigente oficial, mas
como chefe espiritual da
agremiação. O Sr. Hulse,
por sua véz, anda às vol
tas com a Cia. Siderúrgica
Nacional, e preocupado em

11rocesSar jornalista, ?lá')
incomodando assim o Sr.
Bornh,ausen.
Belo golpe o do Senador,

NOMEANDO o Sr, Braailio,
1Jara depois colocá-lo "ã
dispOSição" no Senado, que
de lençinho na mão, ace·
na brigadeiristicamente
para fi. Chefia da Comis
são Execu.tiva... que niio
é bem uma Chefia!
-x_

O "programinha" dtt
UDN, na Diário da Manhã.
110 meio dia de ontem, fez
critica construtiva ao SI".
Paulo Stuart Wriht, Dire
tor da Imprensa Oficial do
Estado. Sim, fêz critic/,
construtiva, pois na tenta
Uva de "lenhar" o jove'm

���;!�o:_e:l�e::::d�es�e��'
Tem a grata satisfaç50 de comunicar à distinta méritos do "'lenhado". Sd

classe médica, o lançamento do seu novo e revolu... ����:ee7n srj:a:�!a,fê�r�::�
cionário tipo de lentes de contacto: LENTES DE cando o Presidente JQ, os

CONTACTO CORNEAIS TORNEADAS - LAPl� moços ficarp-m brabinhos,
DADAS, consideradas as mais eficientes pela técnica ::;�ié��s'de o;g;içã�rade ���
moderna. nestidade, de gabarito mo-

Comparando com as comuns que são prensadas, Tal) de limpeza nas aUtu
as atuais oferecem inúmeras vantagens, sob todos os des, o Sr. Paulo Wright

pontos de vista. A sua espessura é ínfima de 1/10 1�. ��e�IS:�t:C��:=��'�
e proporciona uma daptação' rápida e tolerância ln.,

rota que eles talam te,. o

deCinida. São elaboradas com plexiglás especiais que ,ovem m"etor sofrido, foi
oferecem segurança e precisão absoluta, sendo ainda transformada em vitória,
indeformáveis e eliminam totalmente a tensão visual, ����sper;:'a po� sg�����t�
frequêntes nas lentes de contácto comuns ou antigas, 1tden1.sta que em deputado

t"ste prOcesso na Alemanha e na$" U. S, A. já. na época, Sr. Jose Veildo

se acha amplamente difundido, onde milhões de pes.. 1nil'0 da Silva, encoberto

sôas vêm usando com pleno êxito, segundo' a estatís� �;é ofic'f![g�:: 8�1��P��q�;:
tica publicada nas revistas técnicas internacionais.

tão govêrno do Sr. Hu.lse.
No Brasil, estamos lançando em primeira mão, O jovem Paulo Wrigt, com

fabricadas inteiramente em São Paulo, com matéria menOj de 30 anos, nado

prima e mão de obra alemã da mais alta q�al.idade. �i��:av:t01d�:too qC::1:::;
:este aperfeiçoamento, representa, sem duvlda, o

para os fossilizados e ar

último passo para a completa perfeição de lentes de cáicos udenistas de Joaça
c�ntacto tia; por isto êles preten'-

Brevemente, lançaI emas lentes de contacto cor.. ��:! f�������f�/o�.. Ec���
neai�a�.i!OC=�s�i����ro i�����'ç���ce::is detalhadas,

_ �J�p�����am���at'em� �ii��
�stamos ao seu inteiro dispô)". bem mesmo, obrigado!

Certos de merecermos uma bôa acolhida por parte
de V. Sa. (s)., subscrevemo.'1os mui

atenciosamente
Ó T J C A seu S S·E L
Onica Casa EspeciaUzada

1W1 Capital

FLO�IANÓPOLiS,Quint�- Fe;;:'4-de Ma'lo de 1961

MAIS UMA ESCOLA CRIADA
O Diário Oficial de ontem publica o

decreto SE - 1 .. ')4_61/76, pelo qual fica criada ma1s
uma escola isolada na localidade ele Parado}" distr-ito
e município de Tijucas-

E' mais uma iniciativa do governador de Estado
no tocante a campanha nenhuma criança sem escola
em nosso Estado.

Buscà:"pés
.

Os tristonhos rapazes da emissora udenista - pur ..

gondc as mágoas que têm em cartório - querem a

todo custo que o sr· Celso Ramos seja o governador -

Feroz, o governador - Vingança, o governador -

Perseguição.
.

tles aplaudem o Baullilho. Coca..Cola por per..

seguições pessoais e odiosas no Instituto do Pinho·

.Mas se o governador promove a anulação de

testamento e panamás - sentem .. se logo chicoteados

naquela parte mais polpuda do corpo e mui apropria�
da para êsses- castigos, segundo o presidente Jânio

Quadl'osv
Que é que querem, afillaI?
Que >O avanço ao Tesouro, através de leis incom-_

titucionais, fôsse permitido e ficasse como est·ava?

Que defendem, pois?
Imoralidades administrativas?
O governador, por haver feito o que fez, não

precisa de defesa, porque tem o aplauso e a apre ..

vação do Povo.
Se os rapazes tivessem oiças para auscultar a

opinião pública já teriam arrepiado carreira!

Os seus ataques, os seus insultos, a cusparada de
todos os dias são as provas de qUe o Governador

tem andado certo.
No dia em que os trefegos rapazes o elogiarmn

_ aí sim!" cuidado, que estará €_;m êrro!
A emissora udenista mantem filial em Lajes. E

os seus rapazes, de lá, são pelo menos mais fanta

siosos. Os daqui, sem assunto, se apegam aos insultos

vulgares e indecorosos. Os de lá, inventam fatos. Há

poucos dias largaram esta: que o governador estava

acabando com o leite na Capital porque era um dos
maiores acionistas de poderosa fábrica norte-americana

de leite em �!!! Como a piada caisse no ridículo,
entenderam de salvá ... !a piorando aind'a: .que era só..

cio também dp uma fábrica de uisqUe "made in U.S.A.

Depois, quando em 12 pleitos, a U. D, N. perde
11, êles fingem não saber porque.

.

fts óticas �CU��[l

Fe"

Secretário da Saúde Viaja: Estudo e MOVIMENTO
Verificação de(Noyo.Regulamenlo da NAS SECRETARIAS

Saúde Pública EDUCAQAO E CULTURA

Com o titular da Pasta,
jorn. Martinho canado JI".,
estiveram em audiência:
Dep. Elgldlo Lunardi ; SI'.
Carlos Prado -Macíel ; Dona
Belarrulnda Vargas Ma
ciel; Sr. Melquíades Fer
nandes; Sra. Marlene Ma
ria Cardoso; Sra. Dirce
Mafr3. Redivo; Sra. Irene
Beck e filha·; Sra. Alaide
Santos de Sousa; Delega
dos de EnsIno.

Com destino a São Pau- c o outro no bah:t·o do
lo, seguiu domingo o Dr. Estreito.

Walmor de Oliveira, Se-
cretário da Saúde co Es· ENTREGUE AO GOVER-
tado. Presldmdo uma co- NADOR PROCESSOS DE
missão composta dos Drs. BOLSAS ESCOLARES
Fernando de Oliveira, rné
díco sanitarista e Cid Go
mes, fisiologista, o titular
ela Pasta estudará e veri
ficará in loco, na capital
bandeirante, o runctcna
mente do regulamento da
Saúde Publica naquele Es
tado, afim .de colher In
formes para a elaboração
do novo regulamento sa
nttáno do Estado de San
ta Catarina, pois o em

vigor data de 1928, não sa
tisfazendo mais as atuais
l�ecessldad�s e exigênclns
ela saúde pública em nosso
Est.a,do.

.

Aproveitando a oportu- SEC DETERMINA IN-
nidade, o Dr. Walmor de VENTARIO
Oliveira irá ao Rio de J3-

���Iir o�:ep!��!a�� ����eo
Dr. cntete Pinheiro, de va�
rios assuntos concernen
tes aos .problemas da saú
de pública, especialmente
da instalação de dois Pos
tos de rehídrataçân para
o município de Florlan6-
polis, sendo que um fun
cionará anexo ao Depar
�e. Saúde Pública

Palacio �o Covêrno

Ao Governador do Es
tado, foram entregues, pa-
1 a consideração, pelo Se
cretário de Educação e

Cultura, cerca de 400 pro'

����ia��s bO���! �������i�
de Estudos e Planejamerü
tos. E conforme informa
ções do Prof. Milton Re
sende, Diretor de nstucos
e Planejamentos, dentro
de poucos dias o Gover
nador Celso Ramos terá
em mãos mais 100 Proces
sos.

O Titular da Pasta de

Educação, [crn. Martinho
Callado Jr., determinou as

nutorldades escolares te
vantamento do moumérto
existente nos educandàríos
estaduais, através do pre
enchi.mento de quadros
distribuidos pela Diretor-la
de Estudos c Planejamen
tos. enviando à DEP uma

cópia do Inventário.

DESPACHOS
Com o Governador Celso Ramos despacharam no

dia de ontem: Walter Roussenq, Secretário 'do
Trabalho; e Geraldo wetael, Secretário da Fazenda.

AUDIENCIAS
O GOVERNADOR CELSO RAMOS recebeu em

audiência no dia de ontem:" Sr. Arnaldo Mendes,
de Chapecõ: Deputado Elgídio Lunar-di: Dr. Mário
Ferreira, Diretor elo Departamento de Endemias
Rurais; Padre Loebmann, Diretor do Colégio Ca
tarinense, 1

lumeDro �BS passagens e 08 estu�aotes
Como do conhcimento geral as empresas de lando oaõno Faria, repre- TARIO ESTUDANTIL OPE-

transpor-te coletivo d�sta ca�it.al,' no mê� passado. !e�!,\\:sdosB;��I��dO�:� NOTA. A ��ENSA ES-
enviarem ao sr. Prefeito Municipal requerimento pre- presentante da sociedade CRITA E FALADA
tendendo aumento nas tarifas das passagens. Para Pró-Desenvolvimento do Por iniciativa do Movi-

discutir a matéria o sr- Prefeito Osvaldo Machado Estreito, pela segunda, menta Univ_e�sitárlo Estil�

convocou reul�ião da Comis.s_ão Mçnicipal �ara. as; i'��s:�:nsd:�u��;�r lO�� ���stild�p���r;�i��lt�����I:
suntos Executivos. Na reumao, conforme foi divul; (dez por cento), A classe paI para Assuntos do Exe·

gado, ficou deliberado que 'as peticionárias deveriam estudantil sempre alerta cutévo �izeram entrega a

fundamental" s�u � pedido com �elhores dados, a fU:1 ��í:emos aP���I�::O qj: �un::�:i dg �:gUI�[:f���
d� qu� a CotnJss�q_ estivesse mars apta a tomar decí-

tão espoliada, vem de se DIDO DE RECONSIDERA·
soes sobre a matéria. reunir, a fim de tomar po- ÇAO:
As empresas, em vista rú : 30% de aumento e sieêo. Ontem, chegou-nos "Os Membros,. abaixO-

disso, voltaram novamen- tO�L Como jã do conheci- às mãos o seguinte doeu assinados do Conselho Mu-

i.e, com dados mais com- mente publico, os senho- menta, já enviado ao SJ'. ntcípal para Assuntos
pretos. ao sr. Prefeito. q�e res Eugenio Trompowski Prefeito Municipal: Executivos, vêm, respeito-
convocou nOVa reunião, 'rautoís Filho, Haroldo Pés- Florianópolis, 3 de maio sarnenta, formular pedido
desta feita sob a preslden- �'l, stortsbeíe Campos. Ha- de 1961. de reconsideração de de-

etc do sr. Waldemar vret- rolão Pederneiras e B. von MOVIMENTO UNIVERSI- cisão do referido Consêlho
1'0. Prefeito em exercic\o. Vangenhelm votaram pela que em reunião realizada

Ia sr. Osvaldo Machado primeira proposta (30%) e no 'fim do mês de abril

encontra-se licenciado). os senhores Flávio

Alberto.
próximo findo, aprovou

Após acalorados debates cc Amorim, Domingos eu-

II
. por cinco votos contra

foi R matéria posta em vo- gusto Oaio, (ambos estu- I quatro, o aumento de 30%

tacão da seguln'te maneí'- dantes ��lversitârIO�), ov-

•

_

," .1,
_

nas tarifas das emprêsaa
_ _

de Transporte Coletivo de

Florianópolis.
Face ao presente pedido

de reconsideração, reque
remos se digne V. zxcta.:
to) - Sustar a publlca

ç:.ão do Decret.o ou PortarIa
do nxecuuvo Municipal
que concede o aumento
sctma mencionado .en
quanto o Conselho Munícl
pal Para Assuntos do Exe�
cuuvo não tiver apreciado
o pedido de reconsidera
ção;
20) _ convocação, den

j ro de 48 horas, para nova

reunião do consêlho ectma
mencionado.

JUSTIFICAÇAO
a) - Os dados em que

se baseou a decisão do
Consêlho provem de fonte
unilateral -: A Emprêsa
interessada;
b) - O aumento foi

aprovado por cinco votos
contra qUatro. Ora, o Con

selho é composto por 16
membros. Portanto ,menos
de 1/3 aprovou o referido
aumento. É justo, pois,
que se dê oportunldnde
1Jara que também �s SI"S.

Conselheiros que nao es

\,lve'ram presentes na últi
ma reunião, tenham opor
tunidade de manifestar o

pensamento da classe qu�
representam, mÓl'mente
em se tratando de assun

to do máximo interêsse da
coleElvldade.
c) - O direito de recor

rer de decisão ou formulal'
pediüo de reconsideração,
ê ponto pacíflco_
FloriauôpoUs, 3 de maio

de 1961-
Ass.: Domingos Augusto

Gaio _ Representante dos
Estudantes
Ass.: Vitalino Pereira -

Representante dos Moto
ristas

notr�D��p!���:nt:roJ;
S.O.D.E.
Ass.: Prof. Pedro Bosco

_ Representante dos Pro- -------------------- _;

fessóres
Ass.: Cap.t Andrelino

Nathidade - Militar
.

Ass.: Orlando Ozôrlo Fa

rias _ Representante dos
Trabalhadores
Ass.: flávio Alberto de

Amorim - Representante
da Imprensa
Ass.: Manoel Galdino

Vieira _ Representante do

Comércio
xxx

A Empresa Ylori?,nópoli .. ,
na mesma data foi envia
da a seguinte carta:
"0257/61
Florianópolis, 3 de mala

de 1961
Prezados Senhores
Atendendo recomenda

ção da Assembléia Geral

efetuada ontem, a União
Catarinense dos Estudan-

�i:�r team V�. ���r� ��P�il;i
obséquio de lhe fornecer
os seguintes dados, refe

rentes ao balanço de

1.960, da Empresa Florla

nôpoJis S/A:
a) Quais os saldos d�lS

seguintes contas:
1 _ Ativo imobiltzado

pm função do serviço;
2 - Estoque (Almoxari

fado)
b) 3 _ Despesas de Ex

ploração
4 _ Receita de Explora

ção
c) 5 _ Qual a qu�ta de

depreciação usada pela
Empresa no encerramento
do balanço?
d) 6 - Qual a taxa de

remuneração que a Emprê
sa aceita como compensa
dora?
Tomamos -a liberdade de

encarecer a Vs. Ss., dada a

i't'emência de tempo, ur

gência /no fonnecimento

�:s����'e:e�ão ve:erq����
clados em Assembléia Ge�

ral, já marcada para. °
próximo dia 5, sextn�feil',L
à noite.
Aproveitamos a oportu

ndade para apresentar a

SS.Ss. nossos agradecimen
tos, e

-

subscrevendo·nos
com cordiais
Saudações universitã.rias
Domingos Augusto Galo
Presidente da U.C.E."

F'AZENDA

Com o titular da Pasta,
Sr. Geraldo wetaeí, estive
ram em audíêncta: Sr.
João D. cavareaei, Diretor
da Usina de Beneficiamen
to de Leite; Comissão de
r'estejos do Asilo de órfãos
Vicente de Paula; Sr. Me
chiades Fernandes; Dr.

Wri�!��ad;r('!tcGe�:1 d�o���
lado, Juntamente com o Sr.
José oraaarottn,' de vícei-
1':1; e Dr: Aderbut Ramos
da Silva.

VIAÇA,O E OBRAS
PúBLICAS

e!l���n�·u;�ttg�l�lg�tt��S!��
Wveram em audiência:
Eng. Wilson _ Gonçalves,
Diretor Presídente da EN
TUCO; Deputado Antonio
Almeida; Comissão de ses
carta Brava composta dos
Srs. Antonio Pedro de Sou
sa, vereador, Walter Fmn
cisco, 3° suplente deputa-

��esfd�nt/n��n���al�w�
me da Silva c Nilton Ro
drigues, tratando de as
suntos de interesse daque
la comuna; e Luiz certos
de Sousa, estudante.

SABOHOSO?
80 CHE ZlTO

HOJE às 20,30 no TEATRO ALVARO ,de CARVALHO
I T At O C Ú R C 10 e sua da de comédias

apresenta seu 2.° \Iançamento com o Vaudeville
em 3 aIos e 6 quadros

"Intimi�a�es �g-UmaNoitc lteiúU�tHS"
fazendo a sua estréia a atriz Penálva Muniz

Não perca mais um espetáculo alegre e divertido.

Ingressos à venda na bilheteria do Teatro

Os "superiores de Florianópolis", nenhum real de

imposto e setenta porcos!
O deputado Alfonso Ghizzo tinha ordem. Laerte con

firmará ou negará?
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Esta história só tem titulas! Para que não me acusem de enredos!
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