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Batalha Salarial

Mobilizacão Geral dos ..

Sindicatos: em todo o País
-

BELO HORIZONTE, 22 (V.A.) - Com a par-ti- �1:���nt�l:�lPr�e p;��;��� ��iS��� Sl��at�:���n�za:�cipaçâo de representantes de mais de quinhentas entiv.
aqui a atuação do sr. vttei- Internacional do Trabalho.dades de classe, foi encerrado na capital mineira, o I1 blno Ferreira de Sousa, Argumentam os proponen-

Encontro Sindical Nacional, qUe iniciara seus trabalhos presidente da Federação tes (sindicatos paulistas)
sabedo ultimo. Decidiram os trabalhadores lutar pela ��ssroe���I��i���Os�J��� ;��ld��:S ���Ú�oo�arà� dl�conquista de novos níveis I salariais e solicitar ao gO- to dos Metalurglcos de versos países;' oauc chne.vemo a remessa de mensagem ao Congresso Na.cic. Santos, autor de moção rngtaterra, França e Ita-
nal, estesdendo aos servidores públicos federais, es; (aprcvada) , que recomen- lia, alem de outros, cesrru-
taduats, municipais e autarquícos o direito de sindica. da a suspensão da remes- tam do direito de serem

aeção. \ ��a�:el���r�sté ���a : C��� 1'i��:liz���s�als impor-Iju-ante o conclave, o gaçân do decreto 9.070 e a
gresso aprove o projete de tentes resoluções foi a queprolecat-íado fez um oatan- regUlamentação democra- lei antitruste. propugná formas concre-

co das ultimas conquistas tica do direito de greve, Uma das inOVações do tas de apoio à realização
faciais, passando ainda em como uma das metas a certame foi a apresenta. do I Congresso Nacional
rcvlsta suas forças e delt- ntírigír o mais breve pos- cão proposta para que o II dos Lavradores e Trabalha-
bernncc formular, através sivet. Recomendou-se, aín- Encontro Sindical Nacional dores Rurais a realizar-se,da Carta de Princípios de da, a prorrogação da Lei catravés da Comissão Exe- Em outubro proximo (de 1
Minas Gerais, o encamí- tio Inquilinato. cuuva) envie fundamenta- 9 3) em Belo Horizonte.
nhamento de toda uma se- Sobre a Instrução 204, da representação ao- go- Apoiando o certame, o II
ne de campanhas. Os t�a- salientaram os partlclpan- vernc federal e ao con- Encontro Sindical Nacional
ualhadores decidiram am- tes do conclave que "a gresso (Cãmnra e Se!lado), recomenda, especialmente,
da presttgfando suas 01'- medida benertcíarâ apenas soltcttando a extensao aos o seguinte: a) sejam erra-
ga�lzações, lu t a r pela os trustes", se não forem nmctcnértoa publicas "O das, em todas entidades
i\�uaHzação dos mvets de tomadas providencias com- .dlreito de se consãtutrem stndícats, comissões de aju-
satarto minímc, de modo

em organizações sindicais, da e assistencia aos tra-
que o Norte e Nordeste do

I dA. para a defesa dos seus In- balhadores rurais, uma vez
País sejam en�lobados nu- Dr. YO e qUino reresses coletivos e Ime- que estes ainda não estão
ma untca reglao, a. fim �e cüatos. tal como acontece com. suas entidades devi-
que se evite o deSUlvel 0\ a

nos patses onde a Justiça damente reconhecidas; b)
observado. Desejam, tem-

Social está mais desenvot- que o proximo congresso
bem oue a� ser feita essa

vida". dos lavradores e trabalha-
levi�ãô, seja �ap.tida a

Essa proposta se funda- dores rurais conte com a

nterarcute prctíasíonal a-
menta na Declaração Uni- partíctpaçâo das entidades

tuallllente existente, me-
versai dos Oh'eltas do Ho- sfndlcaís de trabalhadores

dlant+;: o reajuste propor-
mem, da qual o Brasil é urbanos.

danai doS ordenados su

peri�res ao mínimo vígen-

teEntretanto, no que se

refere à instituiÇão. da es

cala movei de salarJos, o l�
Encontro recomendou, a

camara e ao Senado, a

sustecão do andamen� do

respectivo projeto, ate que
o,� trabalhadores possam
discutir, amplamente, o

problema, e apresentar
suas wgestões. acresceo

tem que o assunto foi exa

znínudo por encuanto.

��!��f�oPel� ���1$�ã�a��
jeederal, sem o assessora

mente dos orgãos repre
sentativos do proletariado;
"interessado direito em sua

eotucão''.

Ainda no capitulo refe
rente :1 salarios, aprovou'
se a Instituição do abono
de Natal e dos Contratos
Coletivos de Trnbalho.
Por unanimidade, resol

\'eu s:e reivindicar fi revo-

LOTERIA FEDERAL
DARÁ FUNDOS. PARA

O BANCO SINDICAL
BRAStLIA 2� - O pro- crédito profissional" obter

jeto criando' o Banco Sin- �s recursos necessarroa ao

drcat não 101 apresen- aesel'yolvlmento de suas

tado na sessão de ontem aptidões.
da câmara dos DeputadOS.

�foU MI�lí:�"tag�dt�li
r ornplexidade do projete,
resotveu desenvolver estu
dos mais profundos, a fim
de que a nova Instituição
de credito alcance plena
mente seus objetivos.
O parlamentar carioca

esclareceu que o Banco
Sindical abrirâ amplas pos
sibilidades ao trabalhador
já especializado, flnanclan
c'o·lhe casa pl'Opria e per
mitiC\do-lhe, através de

Encontra-se em Floria
nópolis, desde domingo,
nosso ilustre coestaduano,
tir. Ivo de Arquino, Procu
rado!' Geral da Justiça Mi
litar - a quem cumpri
men�<,.mos com votos de
feliz estada.

'4 Guisa
RENATO BARBOSA

Quem, na adolescência, não amou, co
mo minha gerar,ão amou, Maria Eduat'
da, a soberba beleza ruiva da Condêssa
Gouvarinho, a .\méliaslnha e tôda a exci
tante galeria das gl'arides amorosas de
E.ça? (",!uem? Quem nâo sentiu Impetos
de denunciar o Padre Amaro, - que re
tma.do canalha! -, a Dom Joaquim Do
mingues de Oliveira? Quem não teria
odiado, com plenitude de alma, a essa
infame criada ,Tuliana, do "PRIMO BA
sILIo·,? E os p'l.radoxos de João da Ega?
Quem, na nossa Idade, saboreando as
queijadas de dona Manita Llgocki, não
se dava a ares de se deliciar com- as
queijadas de Cra1t, trazidas de SIntra?
Quem não sentIU Impetos de beijar a
fronte do avô Aton:..o da Mala? E Carlos,
trotando pelo ChIado, no luxo de seu

"plaeton" mglês? - E a nobreza da Casa
de Ramires?

Quem não experimentou secretas
eclosões do seXo aos primeirOs ::ontatos
com Madame Bovary? Como vivemos
Flaubert, deixando a água correr sob a
ponte da vida! Anatole, por exemplo, se
tornou uma espécie de guia de cego dos
rapazes do meu tempo. E "THAIS"?
Quem, após a leitura do "GUARANt", não
se sentiu um pouco índio, com apito ou
sem apito? Quem não guardou, tempos
alem, o travôl' dos �,raças e o gosto doce
das jabuticabas da nossa literatura In
dianista? Qual de nós teria esquecido
aquele capitulo de "ESAú" E JACó", que
Machado de Assis Intitulâra "A GRANDE
NOITE"? E "UM ORA0 DE SANDICE",
das "MEMóRIAS PÓSTUMAS DE BRAS
CUBAS"'? Com o transcurso do tempo,
os livros nos transmitem a impressão de
marcos luminosos, delimitando itinerário
de beleza, no pouso noturno nessa solitá
ria pista, â Qual OS desencantos e as
amarguras ,nos levam a aterrissar. Na
literatura de lição, os personagens nOS
assaltam, nos escravizam, desordenada
mente, impedindo-nos a fixação das
preponderantes infiuênclas em nossa
formação. Êles não destilam, compas
sadamente, na passaréla da memória.
Porque redemolnham,

. atropelando-nos,
em farânflula, na ribalta em mela pc
numlJm das rccol'ctnl,:õcs. Impôl'-ll1cs clls
cipllna scr!,\ Impossível.

lI>F���c�f8fn�?&���C
rá com a receita oriunda
do Fundo Sindical e da ex

ploração da Loteria Fe
deral, que passaria ao seu
controle. O deputado Ser
gio Magalhães adiantou,
ainda, que, na diretoria,
estarão representados os
sindicatos e que seria obri
gatoria e movimentação
das receit.as das entidades
de classe por intermedio do
novo banco.

Minislro
Vasco d'Avila

Os Hómens Que Acompanharam SHEP ARD DE TERRA

Quandc o astronauta Alan Shepard foi lançado ao espaço, dois outros
ofiCiais 11!)l te.. americanos, que haviam cumprido o mesmo programa de
treinamento, ficaram de sobreaviso até o último momento. para, no caso de
algum imprevisto, assumirem o lugar daquele na cápsula "Mercury" Na
ocastãc du lançamento êstes dois astronautas reservas acompanharam todos
Os detalhes da operação, de Terra, servindo, assim, coma elementos de li� ..

ção entre Shepard e os grupos de cientistas que atuaram na experiência, já
que, pelo treino a que haviam sido submetidos, estavam aptos li. identificar
imediatamente as reações do companheiro em vôo. Nas fotos, Q Coronel
John Gleen, à esquerda, e o Capitão Virgil I. Grtssom. que particlparnm
dêstc notável trabalho de equipe.

Brasil já Ne�ociou Mais �e 1 BiI�ão �e
Oolares Nos Países Socialistasl'

tAR�: 'tt .

tFPf' '.;!:.. �ratJ-zes:-mefaís 'e màdet;
Uma delegação brasilei. ras, geradores a oleo Dte;
Ta, percorrendo vários sei, locomotivas Diesel ..
países socialistas, t. realí; elétricas, moinhos de tri.,
zou. até agora, acordos go, escavadoras e maqui ..
comercíats no valor total nas de construção e equl ..
máximo de um bilhão e pamentos para industrla
7'S milhões de dolares e o lextil, para cortumes e.
máximo de um filhão f e Ca.uçados, fabricas de eC' ..

220 milhões. O acordo que, matadouros. fahricas
assinado sábado Com '-a de pneumaticos.
Checoslováquia estabele..
ce.o total de 310 milhões,
pal'a equipamentOs, com

úlciliclades de crédito de
2 a 8 anos. Os equipa.
mentos checos a serem
recebidos pelo Brasil são:
equipmnentos termelé.
tricos, hidl'elétricos, in ...

clustl'ia alimentícia e fri ..
gorificos, fabriCas de ci_
mento, cerâmica, benefi ..
ciamento de carvão, mi ...

nerios, industria quími ..
ca, de minas e industria

Acha-se nesta Capital,

�n;nl����a tis6�en�:nl�q��
d'Avila, do Tribunal Fede.

d l'a��iu���u���'lst�ado tem

í
�Ido

mu.
ito cumprimentado

por amigos e admiradores,
que os fea sem conta quan
do aquI residiu pai' varias
anos. ex'h'ativa, maquinns

AGRADE(ID{)�

Ao Presidente le il? Del�lldo !

Tais

países socialistas pre<.Q,n�.
Albania - mínimo: 3 1l1i�
Jhõcs: máximo: t 20 mi ..
lhões; Bulgária. de 100
milhões a 150 mtlhêes:
Iugcrlavía, 240 milhões:
Roménia, de 220 milhões
a 300 mílhões; Hungria,
�OO milhões; Checoslová ..

quia de 310 milhões. Após
a ,assinatura do acordo,
em PI'aga, <I deleg�lCão
partiu para ·Vnl'sóvia..•

� M
' I bem, haveria de ser direitinho como Nick

Cancr. Conhecia e aperfelçoára na Ima
ginaçao métodos. especiais do grandeC cmonas .. 1!. poliCIal, Para a eluc�ação até dos cha
mados cnmes perfeitos. Dai, até hoje,
minha pt'cdUeçao pelos filmes de moci
nho·

RIO, 15 DE MAIO. - Enterneceu-�l�,
_ sim, é bem o termo -, recente artigo
de Augusto Frederico Schnüdt, que, mes
mo vivendo nas .cQl·dllhelras dos valores
brasileiros, ainda se destaca multo, e .no
(jual êle lamentnva não haver escnto
sonhado. Seria a história dos persona
gens de fição Gue mais o impressiona·
ramo Relato da inlluência exercida pe
los mesmos, nos ciclos formativos do es·

crUor e poeta. t-ião (. escreveu, nem o es

creverá. Acontece que, há dois anos, em

PaJ'is André Mauriac lançou, �om o

mes�o roteiro, suas "�EMÓRIAS. INTE
RIORES". A fl,nteclpação nos priVOU, .a
nós, no país, de contarmos com maIs

uma admirável peça, lavrada na melhor
c mais pura prata de casa.

Semi-cerrei os olhos, procurando re·

cOl'dar os livros que mais fundamente
me empolgaram. Comecei pelo "CORA

ÇAO", de Edmundo d'Amicls. Vivi o dra

ma e as guizalhantes alegrias daquelas
crianças todas. Lembro-me de m'o haver

presenteado, quando ainda cu_rsava a

aula de Irmã Wlnfrleda, no Coleglo
..

Co

l'acão de Jesus. Depois, aluno de Brud�r
Boehler, _ nõs aPortuguezávamos o ti

tulo para bl'uda _, nos Jesultas de Flo

rianópolis, escondia, em casa, os cont�s
de Anderson sob o travesseiro, para fur:
tivas leituras â noite. Emocionei-me ate

âs lágrimas Com um livrinho chama�o
GENOVEVA DE BRABANTE". RelelO,
ainda agora, "DAV1D ç:OPPERFIELD",
como repassado de unçao. Repousante
Dickens!

Não desejo me referir aO longo pe
riodo trepidante de Nick Cartel'. Fui va

lente como Nick Carter. Arguto como
Nick Carter. Conch:slvo como N_lck C�r
ter. Em uma fase em que a gunzada l!l
telra da rua Bor.aluva queria ser chofer,
sob a impreSSI\o do primeiro auton:t0.vel
chegado ã cidade, eu nunCa InveJei. o

Major EduardO Horn, seu fellz propfle
târlo, que nele pas:;elava alta Importân
cia com motorista rardado e tudo. Inve

java multo, _ Isso, sim, confesso -, ao

Seu Henrique Maf:-a, Delegada de PolI-

���'l ���I����.��;n��.�ndC]� l�r�6��ss��!l� i�oG��
m"'ll p:ll. lHe IlIJ!llC:lsse Delcgado tam-

acordos Com Os

Buscér�pés

ope_

Trecho de um co�entário publicado no jornal
CIDADE DE BLUMENAU, de 21 do COrrente:

"O sr. Celso, anula tanto, que segundo
dízem, chegou até a anular o ato de sua

própria posse. E isto não é brincadeira não.
Considerou o governo que a Assembléia
Legislativa, não estava funciOnando legal
mente e por isso tornou sem efeito todos Os
seU!i atos. t
Tendo o sr. Celso Ramos, tOm�do pOsse

perante esta mesma Assembléia, naturaJ ..
mente sua ,posse seria ilegal e, assim, pela
lógica o governador não tomou posse legai,

no devído tempo perde'.l o mandato o met..
mo tacontecendo com o Vice.Governador."

Serâ preciso comentar!
.

x

Do mesmo jornal, mesma ediçãO, outra página:
"

. tomou posse como' Superintendent�
da Estrada de FerrO Sta. Catarina, o· sr.
dr. Ivaro BittencOurt Lobo Fo., um dos
mais compet(!"'ntes engGnheiros do Estado.
O acontecimento, que teve grande reper

cussão, pelo fato de se imprimir um novo

rÍtmo administrativo na felTovia em cau.
sa, contou, ainda com a presença do ilust.rc
Deputado I' Federal Elias Adaime que foi
quem indicOu o Dr. "..Alvaro Lobo para 1\

díreção da Estrada." �
Será preCiso cOmentar?
,

Ix

x

Depois, diz o jOI'nal, HOUVERAM
tos.. I

cumpl'imen ..

Será preCiso cOmentar?

xl
x

E finalmente houve mais isto:
" o Deputal:lo Adaime leu, para os

ferrovíarios presentes, os nomes dos que
deverão formar a chapa para a eleição da
NOva Diretoria da Associação, concitandc ..
os a'que,-sem vacilar, elejam aqueles que,
pOl' sua indicação, deverÃo l'e�er os desti...
nos (bqllelc Ol'gi'io de clas�e."

Será preeiso compntar?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As óticas Scussel
·0 _TAl")" o • .ll' .lfllTIGO OIA.IO UI I"'''TA t:.tTARIN.._

._---_

AOS UNIVERSITARIOS DE SANTA CATARINA
CONSCIE'NTES DE SUA RESPONSABILIDADE
Nesta hora em que os

universitários catartnen

ses arregimentam....e para

disputar- as eleições para
a Diretoria .Executíve da

�C� n:��u��:�i:�;a:e�d�
ver n mensagem ideoló,

gíca que nos anima.
Pertencemos, em prin..

cíplc, a um movimento
unlversltâc-ío mdepen;
dente, alheios a quaisquer
)injunções pclfuces, quer
internas ou erternas.

Nossos candidatos �..

presentam, no campo i ..

deolõgtco. a nobre e ver-,

dadeíra concepção do tr .. _

balho, o fortalecimento

d�aãoN��â�s�a:o c�;��=
crátíco.
Os estudantes deverão

estar preparados, quando
saírem das Faculdades,
para a diréta participação
da vida prática" lutando

�

pela modemíaecão do
Estado, que deve;'á cola
borar seus serviços em

benefício da pessoa hu...

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE

Lutamos pelo respeita
aos princípios sagrados
do ser humana, hauridos

jl'l3s vertentes !puras de
sua própria natureza, cal"..

.slderando, ainda, que o

indivíduo tem deveres
próprios e para com a
SOCiedade que o ampare,
Como pressuposto de sua

própria responsebtlídade.
Nossas metas: Unidad€

cultural do País; Nacro
nalismo sadio; Tomada de
Consciência das requezas
Nacionais; Afirmação Cí,
vica de Auto..Govêmo e

Soberania Nacional e Ir ..
dependência Internacío
nal.

Sr. Lauro Luiz Lopes da Silva
Sr. Ilton caneco Caldeira

Sr. Eugênio Alfredo Muller

Sr. Osmar Dellait
Srta. Maria Bezerra

arte. Rita de Cássía Ligorkl Lopes
vve. Lauro Born da Silva
Sr. Abelardo Goulart

Srta. Diva Gomes acneíemper
Sra. Noemla Lopes
Sra. Rlnalda Mund
Sra. Helena Martins s'onseea
Sra. Rita Carolina Martfns
Sra. OoraUce Martins

Sra. AUla SilVa
Sr. Idollno S. de Oliveira.

.�,
lmaribo S. A. Indústria e Comércio

23(5/61

Assembléia 'Geral Extraordinária

Convocação
São convidados os senhores acionistas da Imarrbo

S. A. Indústria e Comércio, a se reunirem em A"1
sembléia Geral Extraordinária, a realizar.. se às 9
(nove) horas, do dia 29 (vinte e nove) do corrente

mês de Maio, t em sua séde social. nesta cidade de
Tangará, Estado de Santa Catarina. a fim de
deliberarem sôbre a seguinte ordem! do dia: -

a) Aumento do Capital Social e consequente
alteração' dos Estatutos Sociais;

b) Outros assuntos de interêsse social.

Tangará. 17 de "Maio de 1961
A DIRETORIA

Com a súmula Ideoló

gica acima, apresentamos
nossos candidato"v
Presidente: -' Mal'cjlio
César Krieger- (Direito)
Vice.Presidente: - Dja.l..

�cr�t�h'�e d����t��f��
Faversauí (Direito)
Sub-Secretário Geral: E
liane Dornbusch (Füosc,
fia)
Tesoureiro Geral. Wilson
R. Karp {Ciências Ecc;

OSI'ALDO ',MELO

INICIATIVAS COMERCIAIS A rua Felippe
Schmídt nesta Capital é hoje o centro onde nosso

Comércio instalOu-se com o que há de mais moderno
no setor de lojas.

Comércio a varejo no � que diz respeito a esta
do ramo. onde nada I falta ao mais exigente
comprador.

Casas bem apresentáveis, Carta iluminação, -lu_
minosos e montras bem montadas com muita alie elesmero.

exist�ml1:���l'e:���:mll��s I::i��:sa��:�sn:U\�e�1' s��I� I

�::���e��b��o��e:�l t:.��:��oa�á:s�u�a�a:a�.��oS:�� I
ção, entretanto, tem sido COnstante e o espírito novo

e adiantado da época vai abrindo caminho e fincan;
do novos marcos de progres�. E' a rua por onde
'passeia a elegância da Capital.

Aogóra mesmo duas novas casas estão ali functc;
nando.

Ravena (calçados de estilo moderno) e Credí ..
lar (Feingold & Cia.).

Ambas com montras elegantes c Ostentando hont.,
tos luminosos.

_
Credi ... lar com confecções para homens, senhoras

e crianças e uma variedade de 'artigos de grande prc;
cura. vem COmpletar uma série de estabelecimentos
também no mesmo ramo de negócios todos: enfileira
dos na mesma rua.

Duas novas farmácias surgirão brevemente no

principal ponto daquela movimentada rua.

A primeira Ocupando oito pertas no prédio da
Confeitaria Chiquinho (filial da Farmácia Vitória).

A, outra, onde até bem pouco tempo estava ins..
talada. a Livraria Moderna, agôra filial da Farmácia
Catarinense, cujo t prédio está passando por refórmas
gerais.

Ocupando os novos estabelecimentos os melhr- ..

���v��tá��s,daarC�:��� e:oeJ:;;:s q�e be��j�m�;�:s� L__õiiiiii__�
Será lima contribuição que os flcrianópolitanoa

esperam. _

E' NECESSARIO MELHORAR A PRECARlA ILV.
MINAÇAO DA PRAÇA ]5 A ElIía está procurando
melhorar a precária iluminação da Praça 15 de No..
vembro e o Jardim Oliveira Belo, respectivamente.

A iluminação atual é velha, arcáica, de aspecto
leio, antiquado e becessita seI' Completamente modi _

ficada e atualisada.
I

A iluminação pública da Capital, desde o tempo
do, então Pl'efeito Durval Melchiades de Souza, que
passou por lei a ficar' a cargo do Govêrno do Estado.

Segundo est�mos in,fonnados já existe um plano
pronto nesse sentido, hàbilmente executado pelo en..

genheirO Augusto !Gel.
Ba'sta, agóra. executJ.. lo.
E a nova f! corréta administração daquela em...

presa, saberá, estamos cel'tos, oferecer à Capital,
uma ilumina�ão condígna e moderna para a nossa

Praça.

nômicas)"
Tesoureiro Auxiliar:
Waldemar Barbosa (Me..

d�círia)

ftNSINO
_� I> J .,.,
,.

'" ,VEIIDA liAS

;'1À!I&l� oO� M�IS ,'.
E REVISTAS

ICAfEZINHO,
NÁO!

CAFE ZITO!

..

LEIA
Panorama
A REVI$fA DO PflRANA

em todas as bancas

Atenciósamentc
óTICA SCUSSEL

Unica Casa Especiellzada n� Capital

Procurador: Odorico

DU"'I
Sub-Procurador: Enec

r-ieux fjCi,lências Econr _ Pacheco Andrade (F'ar..
micas) máiia)

'I'em a grata satisfação de comunicar à distinta
classe- médica, o lançamento do seu novo e revolueío..
nário tipo de lentes de contacto: LENTES DE CON ..

TACTO CORNEAIS TORNEADAS - LAPIDADAS,
consideradas as mais eficientes pele técnica moderna.

Comparando com as comuns que são prensadas.
ar; atuais oferecem inúmeras vantagens, sob todos 0.1

pontos de vista. A sua espessura é ínfima de 1110 mm

e proporciona uma adaptação rápida e tolerância índe
finida. São elaboradas com plexiglás especiais que o.

Ierecem segurança e precisão absoluta, sendo ainda il'.,
deformáveis e eliminam totalmente a tensão visual

Irequêntes nas lentes de contacto comuns ou antigas.
Este. aperfeiçoamento. representa, sem dúvida, c

último ampJamnte difundido, onde milhões de pessoas.
vêm usando com pleno êxito, segundo a estatística pu.
blicada nas revistas técnicas internacionais.

.

No Brasil, estamos 'lançando em primeira mão,
fabricadas inteiramente em São Paulo, com matér-ia
prima e mão de obra alemã da mais alta qualidade.

Este aperfeiçoamento, represente, sem dúvida, o

último passo para a completa perfeição' de lentes do
contacto.

Brevemente. lançaremos lentes de contacto cor ..

neais bífocais. Com o mesmo processo.
Para quaisquer informações mais detalhadas, es ...

tamos ao seu inteiro dispôr.
Certos de merecermos uma bôa acolhida por

parte- de

Inslilulo de Aposenlaàoria e Pensões dos
Comerciários

Delegacia no Eslado de Sía, Calarina
�D!TAL

Pelo presente editai faço púbüco que, por aesoíuoêo

do Senhor Presidente do Instituto, 101 prorrogada para o

próximo dia 15 (quinze) de junho, o término do prazo de

Inscrição dos concursos de médico e dentista, cujo edital

foi publicado no Diário Oficiai do .Estado, número 6.792,
de 26/4;61. página 5.

Florianópolis, 19 de mala de 1.961.
lflRAIU DO LIVRAMENTO

Chefe da Divisão de ServiçoS Oerals

"Jo i DAUlfíRO DUAR.TE SlLV2�.�_:S;���(:(IO
MO fOCICLlSTAS

:\ HA1:-íll.J" DAS BICICLETAS, avise que

cstú apt:j a executar o eervlço de pintura em

Motor ielctas e Lambretas. Rua: Conselheiro

�vlafrn, l S-l .

máquina de somar

B
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hurrou'" s
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.�� � -, regolve
,-r

�eut! problemas
de (!álc�los

Dep, Burroughs
RUA TRAdANO# n! 23

MAIOR ASSISTÊNCIA
MELHORES fACILlDADEg
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Florianópolis, Terça_Feira, 23 de Maio de 1961

Agencia In'l�rme
diária de Imóveis
Rua Conselheiro
Mafra, 41

OFERECEMOS

Amanhã, deverão chegar
a esta Capital, as delega
ções remisticas, para aprt
metra Regata rnternacío
nal, patrocinada pelo Clube
de Regatas Aldo Luz.

A senhora" Waldemiro EstadO Civ}l
(Neusa) Tonelli, destaca- Os Srs. e Sras. Agenor de A Sra.·Tereza Corsini ree- Aluga ..se dois npartamerrtos no Edifício-do Banco Nrs, - - �;._".o _ .: ...;.

se no Clu!) da Lady de Tu- Barros e Lucia Otney, to- tejcu ciata natalícia, sábado cional do Comércio. I
Empregn 0P cargo

barão, pelo seu dinamismo ram anotados, na festa ��p�i:a�e�idê;gi�clonando 'Tr-atar na rua Arcípreste.Patva, 11. . '4"�
_0_oo_m_p_et_'n_,_'a_o qU_'_p_'_"_ou_o=oo=--=__ -t--

__ �= """"_ 23/0:..5/:._61=--_:...._ên_,0:_go_Cd_O_"_'_'_Co_,"_O_' 0 _

A�aior Festa Ite�'ani'ersáriõ

NO CLICHÊ - A elegantíssima e bonita Jussá Ca

bral, Miss Florianópolis de 1961, em pose especial para
esta coluna, após a sua apresentação oficial no Lira T.

C., no Baile do Bisturi. Antversariou domingo p.p.

As Ladys: Sra. Iracema Ae-eennoras: Dr. Mussl

Medeiros ("Mimi"), Sra. (Maria Cecília) Medeiros;
Neusa Brognolli Tonelli, Odno (EUta) B a I s i n i;
Sra. Alaide Canziani, Sra. Paulo (SteIa) Medeiros;
Nelli Tonelli, Sra. Terezi- Dr. Arnaldo (Ivalda) Bi-
nha Campellt, Sra. Miriam tencourtt, as elegantes
Neves, Sra. walqllll'ilt ,?ar:�;! -anobadas pelo colunista na

valho, Sra. Ivalda Biten- quínta-retra p.p ..

court-t, Sra. Stela Medeiros,
Sra. Carminha Martins,
Sra. Norma Burfgu, Sra.
Tetê Marques, Sra. Elitu
Balsini, Sra. Tidà Faraco,
Srtas. Dulce Thiesen e De
te Burigo, estas, unidas,
patrocinaram a grande
festa que aconteceu no "7
de 'Julho", dia 18 p.p ..

A Rainha do Hipismo,
srta.: Yara Francalacci,
aconteceu com um bonito

vestido de renda gripir,
bordado com fios dourados
e nacarados, acompanhada
da Sra. Lêda Prancalaccí,
Sra. Vera Santos Melo, sr
tas. Maria Lucia Franca
lacei e Maryse Hosterno.

A senhora Yeda Mesqui
ta, está incluída na lista
das Treze Senhoras Mais
Elegantes de 1961.

1 - TERRENO com 368 m2 _ na Av. Rio aranco -

Esquina Esteves Junior
1 - BAR na Rua Francisco Tolentino com

, Restaurante e moradia anexa.

I - INSTITUTO DE BELE�A com instalações moder
nas. -

PARA PAGAMENTO EM PRESTAÇõES vendemos
em Capoeiras - Morro do Geraldo _ Rua Odilon
Galotti

2 - LOTES DE TERRENOS com 283 mz cada
I - CASA DE MATERIAL - de esquina _ própria

para negócIo e moradia
Assumiu as funções de 1 _ CASA DE MADEIRA.

�i!���d�nt��y�p���_ieiS:â ---------- -------
p. passada

o

IATE CLUBE DE nORIARóPOLIS

O elegante brotinho aa
teu Brezcla, filha do Sr. e

Sra. Deputado Augusto
Brezola, está na llsta das
debutantes �e 1961, do LI·
ra T. C ..

NO próximo sábado no Convocação da Assembléia Geral
f���� �5m�e g�����r,�so����'� l'egis�:d:so:��J:�i,:���8cO�r:Ó�:�;g�o�4s��hO�:sta:�:�;�
��a�md:l����;�o�������: proprteterlos, a participarem da Asembléia Geral, que
nado veratucta Modas. Des- terá lugar no dia 11 (onze) de junho de 1961, na sede

fila.rão as sr��s.· Arlete social a rua Frei Canéca n.o 145, às 9 (nove) horas,
Cald�so, Ma.nlia Ral1!-�s, em primeira convocaocã. Caso na .hora determinada

b��'���oha ��s, M��re�e�a - não comparecerem um -terço dos associados, fica desde
Meller, Lucia Maria Lang= _já convocada para meia hora após, quando deliberará
e J�ane�e Dias. Na ocasião com qualquer número.

�r{�lOc��t�n�s c:�����t:es�� Ordem do dia: Eleição de vinte Conselheiros e dez

i:os��s r�;li���:m��opr�� Florianó�utJ::�i�s'de maiô de 1961
õíube 12 de Agõsto.

'

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Data Nascimento ..

No Brasil, como no mundo inteiro, OSRAM quer dizer

lâmpada ... e sempre a melhor lâmpada, Por .Jeso, quando
Você precisa de lâmpadas, lembra logo a marca O$RAMJ

LÂMPADAS

OSR
PARA O BEM Dn� SEUS OLHOS'

CADASTRO SOCIALComodoro em exercício
21.25.30..5 e 7/61 Pedimos aos nossos distintos leitores o obséquio de

preencherem o coupou abaixo e remete-lo a nossa Reda

ção, a fim de completarmos, o quanto antes o nosso ca

dastro social:

Miss FlorianÓpolis, Srta.
Jussá Cabral, festejou "ní
ver" domingo p.p. receben
do inúmeras homenagens
em sua residência. A colu
na lhe felicita pelo aconte
cimento.

4 em 1
Mude os rumos dos seus interêsses faz-endo o curso

ginasial pelo Artigo 91 em 1 ano apenas.
Multiplas possibilidades de êxito e garantia de sa..

tisfação.

NOME

O Guarani de Itajaí, está
Ún1 grandes preparativos
para a festa da coroação de
Miss Santa Catarina de
1961, Carmem Neusa Formi
ghieri, que acontecerá no

próxímn sábado.

RUA
Exames em maio de 1962. IInformações à rua .Nereu Ramos - 39 (Grupo M�_
dêlo Dias Velho) das 18,30 às 20,30 roras díértamen- t

te, execeto sábado.

MÃE

31/5/61 PAI

AliUGA-SE

Jã vista em Florianópltlis!

37tdias de festas
,37 em brindes em cada, \ o

177 de - comp,ras

_

e H �razo tu�o �elo mesmo �re�o �as
o

ven�as à vista I
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_______________F_lo_l'ian6polit;, T�rça .. Feil'a, 23 de Maio de 1961
____·_O_D"I'AI)()" O ••UI "'JlTIOO OIUIO D••••TA. CATAIlIN.'_

._�--------------------,._----------�----,----_._---------------,

•. A MAIOR FESTA BÁUTICA DE TÜDOS OS TEMPOS EM SABTA CATARIBA - É indescrilí,!el O enlu$iasmo que desperla em lôdos os circulos :
: esporlivos a Primeira Regala Inlernacional de Sanla Calarina, arrojada inicialiva da di reloria do Clube de Regalas Aldo Luz que de pronlo encon· _
_ Irou o apôio e o aplauso de lôdos, podendo·se, desde já. pre ver um sucesso como poucos na manhã de domingo, na baía sul. com argenlinos, uru- _
_ guaios e brasileiros de São Pa ulo, Guanabara. Rio Grande do Sul e Sanla Calarina buscan do os Iriunfos que naluralmenle lerão repercussão· em lôdo _
_ o Conlinenle. Binguém quererá perder a oporlunidade de presenciar a um aulênlico desfile das melhores e mais crede nciadas guarnições da Améri· :
: ca do_Sul. e, assim, domingo próximo/a baía sul de nossa Capilal deverá oferecer um asp éclo inleiramenle diferenle, com milhares de aliccionados vi- _

'"' brando com as peripécias dos remadores nos diversos páre os do bem elaborado programa. •

-----liõ�aúiva-x_Ifleifêõ�-preiiõ-iiesià--iiõíiê-------
'Defrontam-se, visando a primeira v ilória, os dois times do Estreito - Não há favoritismo - Provável a est, réia de Oscar ,no

i-am ,alguma melhora e Luiz, Guará, Célio e O.
assim, esta noite estarão dilon.
áptos a realizar uma Inicio do jôgo: às 21
grande púgna. No Atlé-, horas, devendo as 19 ho
uco, .deverâ estrear O�. ras ter comêco o encon;

o

QUADROS PROVAVEIS trc dos aspir-antes.
ATLETICO - Wilson;

.

Acácia. Ciro e Bezerra; Prêçcs das localidades:
César e Vadinb.o; Mari.. Arquibancada - CR.$ ...
nho, 'I'elê, Aíhon e Sá. 20,00 e Geral - CR$ ..

SOCAIUVA - Tatú; 20,00, Senhoras e Senhc;
Juarez, Pedro e Jacó; r-itas têm entrada fran ..

César e Jaime; Pitcla,

Atlético c I :r��::�n A�ll:�óri:str:;: �:g���i��sfo;�as;;�:::�:: ��tl��. consequência dos

Bocaiúva e Atlético, Poderá acontecer um ram perdendo, o aurt; te por 3 x 1 e 3 x 0, empates diante do Gua..

hoje à noite, darão pro..,.' grande jôgo, mesmo se; celeste pera o Tamandaré diante do Figueirense e r'ani e Tamandaré. Nestas

seguimento ao Campeo-;' bendo-se que estarão I (2 x �) e o tricolor para Paula .RamOs. I?ep�is sl:',a� últimas p'�rtidas, A.
nato de Proftssínaís da I frente a frente os dois o Aval (5 x O). conseguiram o primeiro tléücc e Bocaiúva, Com

Cidade de 1961. I Clubes que ainda nào co-'. Nos seus compromissos cal', exdefensor do Paula novos reforços evidencia..

�����rn�
O Lider atuou mal, mas venceu: 2 X O
Também decepcionou o Tamandaré e o resultado ,foi o,que se víu - Par tida fraca 1'a da
tarde de domingo -, Vadinho. e Mirinho, os autores dos tentós - Vencida pelo Taman
daré a preliminar. �:�:I.r'�o�n����.:.-l�: �iS�:� !:n�� trs::e�c��1�:��:7�� �� ��:���!���r:;�a�a:cl��� ���
Realizou o líder, anteon- Bínha jogpu magnificamente. ta de uma bola alta com Au- nha aos 41 minutos. querda vadínho - Betinho

tem. a sua partida mais Ira- não permitindo melhor poli- jor, comete raol no zagueiro, Finaliza o jogo: Aval. x Ta- convenceu. No Tamandaré

I:u�� �a�:s:��;t�, s�e�x���� �:l�o:��:ea :a;::::,����i: ��� ;a��o�a��:�Iod� �:::io�o� m�7::;! o. destacadas: No :�t��7:h�,aln;:���::::d;��
clda". Mas. seu adversaria -tatta de dianteiros, vem sen- bola para escanteio, Sorte do An"'·ni,"tMód•.a•.•.n·hdo'.f:,'m·' d""'�""'di.al.- m�r�t�:.l��m�;�ca de vírgí-

;

igualmente decepcionou e, do improvisado na linha de Aval que tais erros do apita- "

assim. numa peleja em que frente. prejudícgndo, é fácil dor não o prejudicasse quan- 110 Jorge. I
os defeitos foram ínameros e verificar-se, a sua carreira. to ao marcador. Entra Betl- Campeonato Quadros: AVAl � Acácio; I

�í:il�:.d�!:C�I��a��a�:� �U; �:;d���tod�s��:�:dO�:� ���l:ir��e��:nc::�n;�z�o� Juvenl'l �:��I:� ��{�:'dO� ::��:n;i��
,

pelo Tamandaré, conservan- do campeão na tarde de do- oportunidade pendida por son (Binha), Betão, Vadi-

do. desta torma a llderança mingo. A estréia de Aujor, Vadinho. Vem a etapa final e O Campeonato Juvenil de nho e Betlnho. TAMANDARÉ

e-a Invencibilidade. Fatores
I
vindo do Carlos nenaux. foi o panorama não se -nftel'u. Futebol prosseguiu na ma-

� Jaime; Miguel, Abelardo e

vários provocaram fi baixa: boa, Muito calmd e seguro o ContInuam as falhas em am- nhã' de domingo, apresen- vnmar: Valmir e Hellnho;

produção da linha de rrente. Ii zagueiro que domina bem coe os lados, continuando o tunda apenas um ioga. já Sereno (Betlnho);-�ICIã':"'''Ra
A ausência de Alair, machu- nas bolas altas. Chegou o: Aval melhor que seu antago-, que o aocaíuve não compa- .to. Waldemar 6 Latão.

cede no amistoso de 5.0 feira evitar um tento certo. vanc- nista. aennno perde nova receu para a preliminar com Preliminar (aspirantes):
com O Carlos Renaux, em I sa a sua aquisição pelo Clube oportunidade. Aos 6 minutos, o F1gueirense, ganhando o 4x3, pró Tamandarê.

Brusque, foi, talvez. o maior do dr. Francisco GrilIo, não batendo 11m escanteio. Beti- alvi-negro os pontosda par-
Renda: CrS 5.620,00.

deles, porquanto Betão, em- resta dúvída. nho passa, arreeando. Para tida e," consequentemente.
bóra procurando acertar, não O jogo começou com o Avai Mirinho que, de fora da área. mantendo a liderança que
tem quattdades para o co- dando a impressão de que fulmina. ganhando a bola o divide com o Guarani.

mando do ataque, já que seu venceria a partida. Aos 5 mi- iingu10 direito do arco ta- Paula RamoS e Atlético to

jogo é pelas extremas. Nel- nutos. Renê perdeu boa opor- mandarino, sem qualquer ram os protagonistas, ven-

:��� �:I���a �::ei��P��:tl� ��n��dueto.:,tir:nd�ar:�d�;; ��:��e�:n�I����aB��I�h�a����� !
cendo o tricolor por 3x2.

contln1.lar cont·undldo Lolo, respondeu com uma Investi-
foi figura apagada, sendo da perigosa, tendo Rato, de
batido pela maior classe de tóra da área arremessado no

Valmir, Indiscutivelmente o travessão. Aos 23 minutos.
cérebro do quadro rubro e duas bolas, arremessadas_
um dos players mais em evi- uma por Vadinho e outra por
dência no certame. Renê foram de encontro ao

Uma das piores partidas do

I
traves;jão. Aos 24 minutos

certame, assistiu o públiCO serVido por Renê. Betinh�
na tarde Calma e sem sol de cabeceou l"aspando o poste
domingo. Multo monótono o dh'eito do arco guarnecido
jogo. tendo a salva-lo. de um por Jaime. Aos 25 minutos.
desast:e. os gOls e as bolas na numa manobra com Betão,
trave, em número de cinco. e Renê. Abelardo e Betlnho.
algumas jogadas magníficas Vadinho conseguiu o tento
de Valmir. Mirinho. Vadlnho de abertura.

A.
seguir,

sal1e Bonga. A saída de Nelson Nelson e entra Binha. Aos
que cedeu seu pôsto a Binha, 35 m. Rato. impedido, aV{ln
repre:�entou uma medida a- çou; tendo AcáCia, deixando
certada do técnico Nlzeta. o arco, ido de encont.ro ao

Troqlle sllas notas, at{ 31 de maio, (SOmente até 31 de maio) nos seguintes postos e horários: .

Pôsto da Rua Trajano (Prédio do Rancho da Uha) - 2 a a 6" feIra - Das 12 às 18 horas - Aos sábados
- das 9 às 12 horas - Pôsto da Rua Vital' Meireles, 38 - De 2a a 63 feira - Das 12 às 18 horas _

- Aos sábados - Das 9 às 12 horas Pôst o da Coletoria Estadual do Estreito - De 2." a 6.a feira - Das
12 às 18 horas _. Aos sábados - Das 9 às 12 horas.

NA 'VÁRZEA: SÃO LUIZ) X INDE
PENDENTE 1

Conduzindo-se melhor no da.
gramado durante todo o

desenrolar dos 90 minutos
da contenda, o São Luiz
E.C., da Agronõmlca, logrou
vencer o "onze" do C,A. In
dependente, da Trindade,
domingo, no campo do Pau
la Ramos. naquele sub
distrito da. Capital.
Adllwn, contra, inaugurou

o marcador, depois de um

chute fIaco do _atacante
Joel, quando o balao tocou
no defensor do São Luiz, e

engano",l totalmente o guar
da-valas Vicente.
A contagem foi igualada

na COl)rança de falta má
xima por Bibe, quando de
Infração do zaglleit·o Valter
Gomes.
Um gOlaço de Blnha am

pliou pal'a. os da Agronômica,
perslstjndo o marcador de
2 a 1 &LIt o tl;;'al da... part.t-

Dirigiu o encontro o sr.

Osni Goulart, que falhou em

não conceder um tento con

tra oS trlndadenses, após a

cobrança. de uma fa.lta pai'
Bib�. quando a bola tocou
na parte I3l\perIor das ma

lhas, depoIs de vencer a

Ari, e voltou para as mãos
do arqueiro. No entant;o, [oi
visível o lance em que a

l'edonda ultrapas5aI'a o li
mite da cidadela .

.AS duas equipes alinharam
com:
SAO LUIZ: Vicente, Sàra

rá ,depois Betinho),. Adil

son, Pista, Bibe e Gastão;
Binha, "tnlo, Deba, Vadinho
e Dói. .

"INDE�NDENTE: A r i,
Valmir, Valter Gomes e Lou

ro; Acilio e 03mar; Odilon.

��:reca, Jorl, Vavá e VII-

EXIJA A·'
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS � .. :E. CONCORRA A� /"

.

'

goRTErO� EM .JUNHO E PElEMBRO'

,!II SEU TALÃO VALE 1"MILHÀO
'@_0.

CAFEZINHO. NÃO!
CHE ZITOI

f

Líder da Taça I "Eficiência" o

Figueirense
Após os jogos de domingo. as colocações dos concor

rentes aos títulos de juvenis, aspirantes e profissionais
passaram a ser os que seguem:

JUVENIS

1.° lugar - FigueIrense e Guarani, O
2.0 lugar - Aval, Atlético. Bocaiuva e 'ramenderé, 3
3.° lugar � Paula ,Ramos. 4

ASPIRANTES

].0 lugar � Paula Ramos, O p.p.
2.0 lugar - Figueirense. 2 p.p.
3.0 lugar � Tamandarê, 3 p.p.
4.° lugar � Aval. 4 p.p.
5.0 lugar - auéuco. 5 p.p.
6.° lugar � Bocaiuva. 6 p.p.
7.° lugar - Guarani. 8 p.p.

PROFISSIONAIS

1.° lugar - Avai, 1 p. P.
2.0 lugar - Flgueil"ense e Paula Ramos. 2
3.0 lugar � Atlético e Bocaluva, 5
4.° lugar - 'remendaré. 6
5.0 lugar � Guarani, 7

'T A ç A EFICIQNCIA

}.O lugar _ Figueirense, 47 pontos
2.0 lugar � Paula Ramos. 40 pontos
3.° lugar � Avaí, 33 pontos
4.° lugar - 'ramancaré, 31 pontes
5.° lugar - Guarani, 21 pontos
6.0 lugal' � Atlético, 9 pontos
7,0 lugar - Bocaluva, 7 pontos

•
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Florianópolis, Terça...Feira, 23 de Maio de 1961 -.-

Paraiso

OPERAÇOES - DOENÇAS
DE SENflDRItS -

Clínica de Adultos
Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do
Estado. (Serviço do Prof. de futuro. ótima remuneração.
Mariano de Andrade). Con-
sultas: Pela manhã. no

Hospital de Caridade. A
tarde das 15.30 horas em E DI.T A' L
diante no consultório, à

JUIZO DE DIREITO DA engenho de farinha r. (':1]
Rua Nunes Machado, 17, VARA DOS- FEITOS DA tum de mandioca; ::)
esquina da Tiradentes -I FAZENDA PUBLICA E ACI" Assim, r.omo os suplna-ue«,

��I:t�Z�:��lR��!ê;:�; DENTES DO TRABALHO. por s! e ,11.'l: seus nraeces

n.c 141 - Telet, 3120.
EDITAL DE CITAÇAO COM �:es t�;;!�:� �!l ����:L)�l;,.�
O PRAZO DE TRINTA (30) desceítcs, hu mais -Ie vtnte

DIAS anos, mIUQ�:::', cont.ouc, e

pacificamente, cem oposil.:ão
O Doutor MANOEL BAR- ou embargos de terceiros,

BOSA DE LACERDA, Juiz querem legltlm l� .lo POS",I:',
de Direito da Vara dos Fel" nos termos dos artigos 550
tos da Fazenda Publica e do CÓdigo Civil e lei 2.437 de
Acidentes do Trabalho, da 7/3/55. 6) - Nestas condi"
comarca de Florlanôpolls, ções requerem a Vossa Exce
capital do Estado de Santa têncla que sejam admitido!!
Catarina, na forma da lei, a justificar a posse em

etc, rererencta, com a citação
FAZ SABER ao que o do Orgão' do Ministério

presente etíítal de citação Público. Feita a justificação,
com o prazo de trinta (30) Vossa Excelencia deter-mi
dias, virem ou dêles conhe- nr.rã a citação dos ccnü-

Dr. Hélio Peixoto ���:en�e R6���NOg��:�� �::jt:;u::s t::reC:��d�S s���
Advogado �I���E�� n�N�ç�:�! �s��� �:�� �:;I�On:55t�:�Ó��oa�c�

ISEscrlt6rlo2§ER: Feu:e �!��� e:te Q��iZ�e��:r��1 Pdei� �r��::��teC���id��n�:s::��;�
Schmldt, 37 - 1,0 andar _. rigida a petição do teôr se" os demais tramites legais,
Sala �. gulnte: Bxcelennssímo ae- i sendo annat reconhecidos a

Residência - Alameda nhor doutor Juiz de mretto ; posse c o dominio dOS su
Adolfo Konder, 27 - ema da 4°. Vara, da Capital. RO. � encantes sobre as áreas
Postal, �08 - telefone 2432, MALlN0 FRANCISCO DE aludidas. Dando a presente

ANDRADE e sua mulher, o valor de Cr$ 5.000,00 tctn
brasileiros, casados, ête, co- co mil cruzeiros), para os

merclante, ela doméstica, efeitos legais. Espera dele"
residentes e domiciliados no rimento, Florianópolis, 10

distritq...de Ribeirão da Ilha, de março de 1961. (assina'
localidade de Caiacangussú, do) Dtb Cherem. Estavam

Município de Florianôpolls, esbampllhas Estaduais no

por seu advogado, diante valor de erg 4,00, Inclusive a

assinado (procuração inctu- respectiva taxa de saude
se j , vem Intentar, pela pre- publloa estadual. Em a dita

sente. ação de usucapião, petição (oi proferidO o se-.

nos termos dos artIgos 454 a gulnte despacho: - A. á
456 do Código de Processo conclusão. Florianôpolls, 10
Civil, expondo e requerendo de janeiro de 1961. (asslná
o 'qlle segue: 1) - �ue, os dor Manoef' Barbosa "de
stiptícantea por si e por seus Lacerda. Subindo os autos
antecessores, vem poseuíndo i conetusâo, foi prorertco o

ALUGA ..C;E OTIMO APARTAMENTO COM SALA há mais de vinte anos, con- seguinte despacho: Designe
2 DORMITORIOS, COZINHA, BANHO, E J\REA

�

tlnua, mansa e pacmca- o senhor Escrivão dia e ho-
, COM TANQUE, SITUADO A RUA DUARTE SCHU_ mente, duas áreas de terras, ra pala a justificação, cíen-

TEL. DIRIGIR.SE 'SAALAR�A6. FELIPE SCHMIDT, 34

I no distrito de Ribeirão da, tes os interessados e o dou"

Frigorífico C�nslruido em Terreno_ com; Ilha, nêste Municipio, sendo tor 40 Promotor Publico.

I Cod. 3/6/61 ,I � primeira na localidade de Florianôpolls, 10 de janeiro

565.687.00 m2 de Área Localizado em I Caiacangussú e a segjjnda de 1961. (assinado) Manoel
, I na Costeira do Ribeirão; �rbosa de Laceada. SEN-

Barbacena - Minas Gerais i DR. SAMUEL FONSECA 2) - Que. ° terreno descrttc TENÇA' vístce, etc. Joloo

EDITAL DE VENDA CIRURGIÃO-DENTISTA l deEie�C���!!a ee�a��;:� :�f�:n:�ç�:r:: I��i::::;n�:� :�s::��:nç�e �1;.U�ti�:����
O Banco do Brasil S.A. faz saber que está à venda o Preparo de cavidades pela alta velocidade. rias. Cura radical das mtec- u frente' com a estrada da que tol requerente Romalino

ex-FI igol'iflco Barbacena. localizado em Barbacena, Minas 80RDEN AIROTOR S, S, WHITE ções agudas e crônicas, do Barra do Sul numa extensão Francisco de Andrade, afim
Gerais, contando com uma área construída de aproxima- Radiologia Dentária aparêlho gemtc-urínárto em de 160 (cento e sessenta de que produza os seus de-

damente 10.297,00 012 em terreno de 565.687,00m2, con- CIIWItr.IA E PRÓTESE BUCO·FACIAL ambos os sexos. Doenças do metros) de um lado com vldos e legais efeitos. Expe-
tendo vários edifícios obrigando maquinária prôpria, es· COl)�lIlt(JI'iu: nua Jerônimo Coelho 16 - Iv anilai'

aparêlho Digestivo e do eis- .erras do Suplicante, numn ca-se mandado de citação
c�itório, oficina, almoxarifado, carpintaria, depósito e Fone 2225 tema nervoso, €-Xtensão de 1.500 (mil e aos confinantes do Imove)
casas residenciais. Inteiramente equipado com capacidade F.xclusi\'l\mpnte com hOI'a, marcndas.

HoráriO: das 10 às 11,30 be. julnhentos l metros, pelos em questão, bem como :1.Q

pala matança de 250 reses diárias W horas de trabalho). e das 14,30 às 1'1,00 h.Qras. uucos com vertentes do doutor Promotor Público, IHI

:���:v\:�t���aes��a�::od:��r�;e�a��t����n:ni:.s:n;;:Xi� MA IERNIDADE ('A'RMELA DUTRA �o;����rJr�ual�al:�:r� ::.��rr(o�ent�umea s::::�::o.: ��a��::da ded:e:::::�t�I��
mudamente 500.000m2 se destfnam a pastagens Para re- (esq. da Rua João Pinto) 'roS) e de outro lado com Orgão do Ministério Publico

pouso de boiadas. Conta o rnzortüco com mobiliário e SERViÇO DE' RAIOS X - Fone: 3246. terras de Archanjo Genuíno e o Diretor do Serviço do

utensíüos diversos. �gua abun�a�te (12�.000 lil�o� e;a�! 1{It!llulu!r(sI8S: DRS. A. J. NóBREGA DE OLIVEIRA
Residência.: Rua. Lacerda Sigueíra, ��ma ext�n�ã\ d� ��rimoni� � União, para

��r.ao�o i�:��ndo tres reserva riOS com �c a e
�

IWALDO J. R. BCHAEJ'BR.

�!?:,_.
����os, (��m :m�l:r:: ��. que�:n�:� e�o r��az� �:di��:.

Poderá o Banco recusar uma üu todas as propostas fo:nmu do F..IIlÔma,o - Vel'lcol. BUlar - 1110_ -

'�:! .._
tnl aproximada de 240,000 Outros�lm, citem-se por edI"

sem que assista aos ofertantes direitos a indenização ou r"ru - 0150_ - lole.Uno, ele.
€IN S' ,netros Quadrados; 3) _ tal com o prazo de trinta

reclamações sob qualquer pretexto. lIi'lt.ro5alpln,o,ran. - Rlldlo,ratla O......rln
Que, o terreno descrito sob (30) dIas, oS intereSSados

lnformações e entrega de propostas na Agência local (Cir..... ldêl) - Radlolo,l. Pedlâtrlça. COIf!.WIIU 0lI.l10lIl '" :1Umer:l 2, tem as seguinte3 incertos, citação essa que

n.ll\ o dia 30 de junho de 1961. 111SPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA MOI&'ff 1 .�onrrontações: limita-se pela deverá ser feita de confOl'"

BANCO DO BRASIL S. A. SIEIUENS RECENTEMENTB ADQUIRIDO 1Ir. rllldlct',,-,I.·. �rente com a estrada .la midadc com 6 artigo 455

AgênCia em Florianópolis (SC) .&ND&Rl:CO: Rua Um! Beowarda _/0. OD1bua • por-
Costeira do Ribeirão, nutr,a § l0 do Código de Procosso

���� �ea�;�t� J����:�r��eGerente DEPARTAMENTD DE SAÜDE PÚBLICA �:�er���� :e n���) (C;:�o: ��!��n�:\�:. :o!l�aldl:�Rd�
_____________"_-2_'_-2,7/_'_1'_'_ P L A N T Õ E S D E F A R M Á C I A �):g��:/a��r��i� F����Jn�l� ;!:d�� ::�oeieB��!�sa(a;�

Indústria e Comércio de Madeiras I MÊS' DE MAIO m, extensão apmxim'da Laoceda - Jui, d, Di,."o

( A
1" - 2.° feira (feriado) Farmácia Moderna Rua João Pinto ���!��O��n���iSco,:il� �:���: ::n;:,ar;u���aFe�to�ci:e!:�Tangará J., . 6 - Sábado (tarde) Farmácia sto. Antônio Rua Fellpe Schmldt

são da Lagôa do Pery, numa do Trabalho. E para que

G I [ d'
i.", 7 - Domingo Farmácia sto. 4ntônio Rua Felipe Schmldt

·x:,..·n.<;!.o de 149 (cento e chegue ao conhecimento de

Assembléia era Extraor mana �: = :':�go(tarde) �:�::�!: �:::�!::�:: :�: ��:�::� qua�enta e r.OVf» meWll e todos mandou exp'edlr o

.le out,'c ·lado .tom terras 6'1:' 'presente edital que será fi-

Convocação �� = ��t;:I�bgo(tarde) �:�:::�:: ��;�;�: :�: ��;�:�� �(')'eu R!\mv� Filho ou qne;ll xado no lugar de costume e

Je dl:-dlo, numa exten·j:t:l publicadO na forma da IIH.

com�;�ioco:eVI�:�:�r:: s;:�;��� ..�t:�i:t�e dr�:��:�i:� I �: =. ���i�ogO(tarde) �:��:�:: �:���::, :���� !� �: :��:���� �c 2.COO '(lflis mil) metr0f, Dado e passado nesta cida·

Assembléia Geral Ex,traordinária, a :ealizar-se às 10 horas O plantão noturno será efetuado pelas farmácias S. Antônio, Npturna e Vitória. ��n�:o.:��a l����:::Xi;'�!: �: ��a:��Ia;��o��, :::0 ndo�
do dia 27 do corrente mês de Maio, e.m slIa sêde .social, nes- Ó plantão dlúrnocompreendldo entre 12 e 12,30 hs. será efetl1rtdo p'eln farmácia Vitória, venta mil metros quadra. ano de mil novecentos e
ta cidade de Tangará, Esta,do de �anta Catarina, a fim de

E S T R E _I, T O \ dos; 4 _ Que, os SupU- Gessenta e um. Eu, EDISON

dell:Ee:,��:�� i�:�:��:I::::t;::·:, dos.Estatu- ;'� ��om:��� «.,I.do) �:;:�!::� ��i.:��o ��: ;:d�� �;�:'o :�:';��!�f.:�:;:::.�t::E�i� �!. �O��:"::'����i���i;
tos Sociais; 14 - Domingo Farmácia Catarinense Rua Pedro Demoro

cada um1> �asa de m ,.,.,�;:.

Manoel Barbosa de Lacerda.

c) _ Outros assuntos de interesse da Sociedade. 21 � Domingo Farmáclo do Canto Rua Pedro Demoro
,mde m ..nlfm lavo'I�'r. � Confere com o original.

Tanga1'á, 16 de Mal�d�I�:ioRIA �8 P����:����rno será efelu ad�!\��l:�I�at�I�����: do Canto, ��:i:�ad: �a��rlnense. criaçà? de �ado; no ��.: ·m· O Escrivão

. A present.e tabela não poderá ser alterada sem préVia aut.o rlzação deste Departame!lto. do eXiste uma casa com Edison de MOtim Ferro

______ ._�_ A �__�_� � � •

mÃ28DEMAIÔ - NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - SOIRÉE COM APRESENTAÇÃO DAS 7 UNIVERSITÁRIAS MAIS ELEGANTES

- MESAS CR$ 200,00 - DIAS 27 E 28 NO LOCAL
'

São convidados os senhores Acionistas da Ade.,
gas de Produtos I Casa Grande S. A. a se reunirem,
em Assembléia Geral Extraordinárta, a reàlizarese
às 14 horas do dia 27 do corrente I mês de daio, em

sda séde social, nesta cidade de Tangará, Estado I do
Santa Catarina, a fim de deliberarem sôbra j a se-.

guinte ordem do dia: - I
a) Aumento do capital social; Rua Tiradentes, 9
b) - Atteracão {e nova redação do art. 5.° .

_

dos Estatutos Sociais. I O fR QUER COMPRAR CArA Io) - Outros assuntos de tnterêsse da Socíe., J •

.

J •

dade.
��'''-

DR. GUERREIRO. DA FONSECA
São convidados os senhores acionistas da

Olh O'd N GaMADEIREIRA 'DAL PAI S.A. a se reunirem em OS - UYI OS - ariz e rganta
a�sembléia Geral extraordinária, a realizar-se às TRATAMENTO das SIKUSITES sem operação pOI

9 (nove) horas, do dia 31 do corrente mês de I Maio ULTRASON e IONISAÇAO. EXAMES dos olhos e
em sua séde social, sita a Rua Irmãos Rícollí s/n.l- RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB ..

Tangará - Neste Estado, a fim de deliberarem sf_ (';X.-\;\iE de OUVIDOS. NARIS e GARG • .o\NTA por MO.
bre a seguinte ordem dodia: ,I DERNO EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE·

a) Proposta para aumento do capital social e t{AÇAU de AMIGDALAS _ DESVIOS de SEPTO e

consequente alteração dos estatutos sociais, :ilNUSITES pelos mais modernos processos, Opera em

b) Outros assuntos de interêsse da sociedade. odos OI! HOSPI'l'AIS de Florianópolis.
CONSULTORIO - RUA JOÃO PINTO 85 (em

(rente a Radio Anita Garibaldi),
RESIDmNCIA - RUA FELIPE SC!lMIDT 99 -

F{):'\E - 5560.' 'I' � !

Programa do mês de Maio
DIA 22 - Terça - Cinema "Serenata".
DIA 28 - Domingo - sorree -reotte do Remo".

DIA 30 - Terça - Cinema - 'Sob o Comando da Morte'

Adegas de Produtos Casa GrandeJ.A.
Assembléia ,Geral Extraordinária

Convocação

Tangl'ã,116 de Maio de 1961.

.?ar:
A DIRETORIA

MADEREIRA DAL PAI S/A.
Assembléia Geral Extraordinária

Tangará, 17 de Maio J de 1961.

A DIRETORIA

V E N D E·S E
Um lote _ esquina com 12x30 mts. na Praia do

Meio em Coqueiros ver e tratar com o snr. Antô

nio Peixoto no mesmo local a qualquer hora·
23"25-27/5

DR. LUIZ E. ROCRA FlEIRE Ven�e�or Viajante
Companhia Internacional procura elemento residente

CIRURGIAO DENTISTA
ADUI.TOS E CRIANÇAS MédicoParticipa a seus clientes e amigos a instalação do

seu novo consultório equipado com motor de alta rotação
I:' outros menicramentos técnicos.

Rua Felipe Schmldt, 34 _ l0 andar _ S/3.

em JOINVILLE, para. completar seu quadro de vendas.
Exíge-ae condução própria.

ÓTIMO NEGóCIO }dade de 25 a 40 anos. Curso de treinamento. Lugar

POR PREÇO DE OCASIAO VENDF.SE EXCE.
Cartas para Caixa Postal, 8848 - S. Paute.

LENTE LOTE NO MELHOR NUCLEO RESI-

DENCIAL DE COQUEIROS. EM RUA ASFAL.

TADA I COM FA,CILIPADE DE AGUA E LUZ

TRATAR PELO TELEFONE 25 5'.

-.

Auxiliar de Escritório
PRECISA.SE DE UM. TRATAR EM MODAS

CLIPER. RUA I TRAJANO. N. 4.
26,,'>-61

- Vestir bem?
- BRITO - ALFAIATE!

o sr, quer vender sua casa?
Então procure sem demora o escritório de venda de

imóveis. Vende também lotes no Grupo Escolar de Bar"
relros: LOTEAMENTO "BAIRRO DO lPIRANGA",

Informações:

Otto Julio Malina
Hun' Felipe Sl"hmidl, H - Sobrado, 1t'lerone 2317.

A P A R T A M E.N T O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Reunião dos Ciovernadores Frutifica
Rêde de Agua e Esgôto Para Florianó I
polis., e .

,Estreito Nesta Capital Enge
nheiros do Ministério da Saúde.

Chegaram ontem
-

a Florianópolis, viajando pelo
Convatr da Cruzeiro do Sul que atert-izou no aeropoz;
to "Hercllíc Luz" por volta das 18,30 horas, os 51'S.

Ivan Rischter e Osvaldo DOurado � do Departamen..
tojNactonal de Saúde Pública. Os referidos técnicos
do Govêrno Federal, nesta Capital, estudarão porme..

norízadamente os detalhes 'para o início dos ta-aba;
lhos da)nstalação da rêde de abastecimento de agua
e esgôto, qUE' t compreenderá todo o subsdtstrtto do
Estreito.
A providencia adminis

trativa faz parte do que
ncou assentado com o sr.

Jãnlo Quadros presidente
da República, o Governa
dor Celso Ramos e o Mi
nistro Catete Pinheiro -

titular do Ministério da
Saude, quando em visita
em caráter administrativo
a Florlanópoll.s, e defini
tivamente assentada por
ocasião dos entendimentos
mantidos pelo Dr, vatmor
de Oliveira com as auto
ridades competentes, no
Estado da Guanabara,

Centenário �e Cruz e Souza
o presidente da Acade

mia Catarineflse de Le
tras, sr. Othon d'Eça, rece

beu do sr, Governador
Celso Ramos, o seguinte
telegrama:
Honra-me comunicar vos

sêncza acabo encaminhar
Assembléia Legislativa,
prOjeto de lei elevando a

pensão mensal concedida
á famUla de Crlte e Souza
em homenagem ao Ceare
nlÍrio que neste ano se co

memora. Saudações. (A)
Celso Ramos, Governador,
Acusando o recebimento

dessa comunicação, o Pre
sidente da nossa alta tns
tituicão C1/Ultral assim se

expressou:
Senhor Governador: Re

cebi com grande honra e

ilmd,J desvanecimento, o

telegrama em que Vossa
Excelência houve por bem
comunicar à Academia Ca
tarinense de Letras, por
meu intermédio, a remessa
r. Assembléia Legislativa,
do -proreto de lei elevando
a pensão que o Estado con

cedérc, aníeríormente, à
familia, do magnífico nce
t(t e prosador Cruz e soe
zc.

Altamen(e expressiva se

tomou a contrtbuição de
Vossa Excelêllcia ds nome
nagens pelo transcurso do
10 Centenário de nasci
mento do artista insigne,
pois vai levar (lOS humildes
netos do criador de tantas
belezas eJn. prosa e verso,
a certeza de que o Governo
catari11ense não os esque
ceu na hora de exaltação
do seu grande avô,
Queira Vossa Excelê7tcia

aceitar as expressões do
meu profundo respeito.
-0-

.

A Academia Catarinense
ae Letras, Como parte das
home7lagellS que prestará
(J. Cruz e Souza, fará colo
car 7I-a sua herma, uma

:.)Iaca de bronze comemo·
rativa do 1° CentelUirio de
nascimento do patrono da
Cadeira número IS, octlpa
da pelo seu Presidente.
-0-

Academia Catarlnense de

r.eeres, na parte que lhe
está destinada.

Reuniu-se ontem, na re

sidência do sr. Othon d'Eça,
a Comissão Executiva en

carregada de organizar o

programa de fes.j;ejos co

memoratívos do l° Cente
nário de Cruz e. Souza, Esse
1JrD,WamOi, depois de toro
lIado definitivo, será sub
metido· d apreciação do sr.
Govemador do Esta,do e da

.
-0-

Relativamente à impor'
tanci", do Prêmio "Cente
nário de Cruz e Souza",
tudo dependerá do que /õr
acertado com a Secretaria
ce Educaçáo e Cult1/ra.

Petróleo: Pesquisaj e Lavra Em 1960
Fato marcante em 1960 em Brejinhos, perfurou-se

no tocante a produção de um 110ÇO que revelou de-

óleo cru _ assinala a re- pôsítc de óleo a uma pro-
vista "Desenvolvimento e íundídnde de 1.400 metros,

���1u��uI��:er�gos� foiÚ� �ârc�rCimue��o pr��é.i!�r:��
alcance, quase ao findar do tensão do campo de cee,

ano da meta dos 100 mil sarongongo.
bar�is díãnos que, anae foi De acõrcc com "Dese�:
.mesmo ligeiramente su- volvlmento e Conjuntura,
plantada nos últimos dias 0_ fato de malar signtüca
de dezembro, quando se çao rol, no entanto, o re

registrou o nível de 100,5 sultado Inicial da per�ura
mil barris/dia. ção realizada em Sa�lro
A acentuada expansão Dias, área fora do Recon

da produção durante o ano cavo Ba�ano, até o mo

passado têz com que a mé- menta a !lIlica zona produ
ctia do período _ 80,9 mil tor� de oleo no pais. <?om
barris/dia, suplantasse em efeito, o poço exploratório,
25,2% o nível

.

médio con- que está sendo perfurado
signado em 1959 _ 64,6 ao sul da Bacia do Tu�a-
mil barris diários. no, vem revelando bons m-

Em 1960, ocorreram na d!ces de petróleo. Em face
Bahia importantes acon- <1ISSO, os geólogos qu� ope-
tectmentos com a desce- mm nessa area estão m-

berta dos campos produto- cunecoe a supor que se

res de Sauípe, Taquipe, Ja- trata, efetivamente,
.

de

carandá e Cassarongongo. uma nova bac;la petrnlífe-
Com relação ao primeiro, �a, com u.ma al.:.ea geográ-

que se encontra a 20 km nce de dltnen�oes aproxi-
ao norte do campo de Bu-. madns do Reconc�vo.
I acíca _ observa a citada Confirmados tazs prog-
publícaçào _ prosseguem nósüccs, teremos grande-
ativamente as pesquisas mente aumentl_ldas nossas

que visam estabelecer se reservas petrohferas (atual
se trata de um campo in- mente estimadas em 700

dependente. mll�ões d� barris), o que
No tocante a Taquipe, os posslbllitanu. grande_ m-

testes, que se processaram cremento na, �!oduça� de

lla área. consolidaram a oleo _c a conseq_unte dupl-
hipótese de que éste cam- I�ulçao d.a� Importaçoes
po se estende para su- aessa matena-prima.
doeste, faltando apenas (Da Revista P.N.)
delimiLar sitas reais dimen-
sões.

-

A perfuração reaUzada 1----.,..-----,

r6'.'ne;�;:':�d:Úl ....·ia��!: C O �1 O É G O S TOS O

�� �ti��h�m'�a?:7 de.,;:��; O CH É ZlTO

a Grande Regala· dQ Dia 28 _jO;;gu_úl�f�;i_I"'';'é'_dO.no_.'--_-_---'
A lA, RegaLa Interna- dais, não só desta capital, tal' do Remo, escreveu para.

dona! de Santa Catarina. :nas tambem de ·toda San- o Brasil as mais belas pa-

corajosa Iniciativa do Clu- ta Catarina e do Brasil.. ginas de sua história es-

be de Regatas "Aldo Luz", Toda a imprensa do portiva.
que terá a abrilhanta-la país vem tecendo, diária-
as mais poderosas gunl'ul- mente, comentários em tor-
ções dos mais famosos no da impol'tante. compe-
clubes do Brasll e da Amé- tição, o que vale dizer que
rica do Sul aproxima-se da o acontecimento remístico
data de �ua real1zação de 28 de maio, projetará
num ambiente de grande ainda mais Santa Catarl-
entusiasmo e expectativa na esportiva, - que, tan-
nos melas esportivos e so- t;Js e tantas vezes. no se·

As Emprêsas Industriais do Brasil Vão

Custeat a. Manutenção de. Cêrca de
•2.500,' Novas IEscolas Primárias

Em decorrênotn de um

otspcstttvo constitucional
(art. 168, item UD recen
temente posto em evtdên
da pelo Excelentíssimo Se
uhor Presidente da Renú
buca, aproximadamente
2.500 novas escolas primá
rias surgirâo para atender
aos operârlos e seus filhos.
Segundo dados divulga

dos pelo IAP!
.

(Mensário
Jo;statistico-AtIlRl'lal, nO 991.
(tas 114.961 empresali in
dustriais, com um total de
2.186 operáriOS, que fun
cionaram normalmente em

1960, menos de 2.500 estão
obrigadaS ao cumprlment.o

Assim. pois, iniciados os
trabalhos para instalação
da rêde de agua e esgêto
para Florianópolis e EstreI
to, importante nucleo. po
pulacional da metrópole
barriga-verde. solução há
muito reclamada pela po
pulação. O secretario da
Saúde e Assistência SOcial
_ Dr. Valmor de Oliveira,
esteve presente ao desem

barque dos' referidos énge
nnetros. e com os mesmos
manteve longa conversa

ção.

desse preceito legal' em

benefício dos seus empre
sndos e dependentes
êese sábio diSPoSitivo

constt-ucíonet ira propt
clar ensino gratuito, além
da' massa operária neces
sítada de alfabetização, a

cerca de 500 mil crianças
em idade escolar (7 a 11
anos), liberando equiva
lente número de vagas nos

Estalelecimentos onde a

t.otalidade ou parte dessas
t.;rianças estão atualmente
matrkuladas, contribuin
do, assim, para' a erradio
cação do analfabeU;:mo no
Pais.
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No baile do Clube 12 de
Agosto, na noite de 28 do
corrente, quando o Clube
oe Regatas "A1do Luz", ho
menageará todos os rema

oores e dirigentes dos clu
bes participantes da la.
Regata Internacional de
Santa Catarina, será elei
ta a Rainha do Remo de
Santa Catarina de 1961. O
(oncurso, que nâo obedec�
râ ao critério de venda de
votos, para a Magestade
do Remo, serâ feito pelos
remadores, em conjunto
com lima comissão espe
cialmente designada, com

a supervisão do conhecido
cronista social sr. Lazaro
Bartolomeu (Radar).

xxx

Segunda feira, dia 22,
pelo l.Ivião da Varig, que
aqui posou as 9 horas,
chegou a esta capital,
acompanhado de sua

cxma. esposa Dona Anita
Gil, o prestigioso esportis
ta uruguaio, sr. Ismael A.

Gil, destacado dirigente da
It'ederação de' Remo do
Uruguai, e Chefe da Dele
gação daquele país irmão e

amigo. Os remadores, em
numero de 16, chegarão a

Florianópolis, no dia 24 â
tarde, por via terrestre, em
onlbus especial.

xxx

A Delegação Argentina,
composta de 15 remadores,
três dIrigentes, sob a Che
fia do Presidente da As
sociação Argentina de Re
meros Atficlonados, qu�
viajará via aérea, aqui de
�embarcará na tarde do
dia 23.

x x x

Os gauchos, os cariocas
e OS paulistas aqui chegar
rão dia 24, via aérea, o

Botafogo, do Rio, em avião
da FAB, também estará
aqui no dia 24, enquanto,
os clubes catarlnenses:
Amerlca (de Blumenau) e

Cachoeira e Atlântico (de
Joinvllle) sàmente no sa
Ilado, dia 27, estarão nesta
Glpit�1.

x x x

Os al'gentlnos, os uru

guaios, os cal'locas, os pau
listas, os gauchos, tlcarão
hospedados no Hotel Royal,
ftgora transformado em

Palaclo dos Esportes en

quanto os remadores cata
rinenses, do interior, tem a

sua hospedagem resel'vada
no MagestlC Hotel.

respeilo e C07lsider(ição.
Não (;·llere1ll01J dizer com

isto, ({ue sómente porque
certas pessoas sáo hones
tas, 71ão devam sofrer as

acusações; pelo contrária,
([ue sejam acusadas, mas

Ilue lhes sejam dados os

meios de defesa, ou melhor
(I opOI·tlmidade de defesa,
J eguladas mesmo pela 7IOS,

.'ia Carta Magna. E isto não
tem ac071tecido; como num

INQUÉRITOS & óDIOS �i�I���O:o c���:�o, f:d-:r��:
Em outra ocasiâo, já 1IOS amargurados das derrotas

preocupavámos nesta co· consecutivas, váo respon·
luna, a respeito das tais $ubillw7Ido todo o mundo
comissões de inquérito, désde o ex·Presidell,te JK,
constituidas sob o signo e ao mais humilde servente
luz do govêmo JQ. A 11li- de autarquia, sem chamá

cintina, inclusive, foi 1II1ti· lo.'i à autoria. ,�em reqlcerer
to bem recebida, pois so- depOimentos, sell� nada.
mos dos que também pw· ;" li Z i L a 1?l simplesmente,
testam contra a vilipen- dando em seg1lida, larga
diação dos cofres públicos. lJ1/blicidade demagógica.
Atê ai, muito bem. Fo· Engrossou tanto a coisa,

i nm as coisas s€: desenvol- qU6 o. próprio V'ice-Presi·
vendo, engrossando, ate dente da República, se viII

que culm.i1tl:�ram 1I0S de- envolvido como responsá·
gradantes acontecimentos, ve" em inquéritos do lAPB
com as irresponsáveis ofell,- e do SAPS ,sem oportuni
sas, dirigidas contra pes- dade alguma de defesa, 1s
soas de comportamento e to, original' a falada crise

I"fólha" limpíssima que JANIO & JANGO. e a

funcionam Olt flmcio7w- veemente carta do Sr. João
vam nos orgãos federais. Goulart. tste último, abriu
Os illqnéritos, acusam, slm- mão d(es suas prerrogativas
plesmente acusam, sem da- constitucionais de Vice
l'em direito de defeSa para PreSidente, desejando to
ningltêm. Chegaram os mar conhecimento das ir
acontecimentos, ilwlusive. "cgularidades em que se
a impressionar uma grande via envolvido, oferecendo·
maioria de deputados com se pam· depôr. Não obteve
((ssento na Ctl1nara Fede- resposta - dn comissão de
ral, não tolerando que os 1nqué�ito -, que o envol
tais inquéritos, tomassem via, deliberadamente para
o rumo do publicitarismo explorá-lo 1Joliticamente,
demagógico. Chegaram ês- injustiçfi7ldO-O, di/aman
tes deputados (ver "última do-o.
Hora" de 6 do corrente) a Assim estão as coisas,
apresentar requerimento, construidas pela irrespon
com número acima de as- �ablljdade, pela leviandade
sinaturas regimentais, pa- de alguns "comandados",
7'a que a direção da Casa, que mais cedo ou mais
"constituisse uma Cornis- tarde, serão julgados pela
são Parlamentar de In- r,pinião pública, como cau·

(Juéritq, destinada. a apu· s(tdores de crises como es

rar o comportamento das tas� usando e abusando do
comissões de sindicancia e dtreito, da posiçdo de si·
comissões de inquérito", tuacionistas de vergonho-
insti'f.uidas pelo senhor sos difamadores,
Presidente da República", As Comissões de lnqué-
1.0 que diz respeito aos di- rito devem funcionar, mas
1 eitos e garantias indivi- sem aS caracterfsticas do
duais dados pela Consti- 6di� da patrão cega, que
tUição, promovendo. se fõr estao dominando os se·
o caso, a respo11sabilidade nhores mandantes desta
de seus membros". enlameada república I

Os jornais da Guallaba- .. ,

d�ta�e������es c:;�t��qll�� ri
�:�o�a;�e �av:��� co;:� .'f'l&ilmn-
"embrulho" pessoas iliba- _1 _
dissimas, dignas de todo o

•,

Florianóp�is, .:r;;ç�Fei ra, �23 de Maio de ] 961

Política Universitária
Para a próxima eleição

ce escolha dos novos mem
bros da Diretoria Execu
tiva da União Catarlnense
de Estudantes. a ser rea
lizada no próximo dia 24
(quarta feira), o Partido
ce Renovação Acadêmica,
vem de apresentar os seus
candidatos, no que ena-

mou de CHAPA DA SAL
VAÇAO.
Eis os candidatos:
Presidente: Paulo Rober

to Pereira OliveIra (Direi
to)
Vice-Presidente: Darcy

Pacheco (Filosofia)
Secretário Geral: Nelson

Fuversaní (Direito)

Um Fato Por lOia \:
O GOVERNADOR CELSO RAMOS E O

FORUM ECONÔMICO
I

ILMAR CARVALHO
Antes de errtrarmcs no mérito propriamente dito

do Forum ECOnômico realizado em Pôrto Alegre,
semana passada, e promovido pelo Correio da Ma
nhã do Rio e Associação Comercial da capital ga�cha, par um dever de [ustiça temos que evidenciar a

hospitalidade gaúcha. .

Ela esteve presente em todos os- momentos,
mesmo antes do governador Celso Ramos chegar a P.
Alegre. Seus assessores de imprensa falada e escrita
puderam desenvolver a cobertura oficial de manei.
:a �ápid�,_ através dos meios que lhes foram postos

�:��k�lçao pelo govêrno riograndense e pela Radio

O chefe do Executivo berrtgeeverde, ii sua ch€'•
gada no Aeroporto Salgado Filho, teve a recebê-lo
o governador Leonel Br-iaola, mundo oficial e merr-s,
bras da colônia cetartnense. Após as honras milita.
res prestadas por uma companhia da Brigada Mílí-,
ter, os dois chefes de govêrno e comitivas se encamí;
nharam diretamente para o Palácio do Comércio,
onde se realizava o Fórum Econômico.

E' preciso dizer também, antes de focalizar o

depoimento do governante eatar-inensa, que o certa
me ef!l questão foi prestigiado pelas figuras de maio;
relêvo da vida nacional. Lá estavam o governador
Magalhães Pinto de Minas Gerais, govel'nador LeC'..
ne} Brizola, o presidente do Banco do Brasil, dr.
Leopoldo Batista de Figueiredo, dr. Alcides Flore$
Soares diretor da Carteira Agrícola do Banco do
Brasil, ministro da Viação Clovis Pestana, sr. Alva..

1'0 COelho Borges, presidente da ASSOCiação Comer..
ciaL senador Mem de Sá, sr. José AugUsto, presiden_
te da Feder.ação das Associações Comerciais do Bra_
sil. sr. Alinio Salles, diretor do Correio da Manhã,

���s�::��so d�a���l:'O d�:����:t d;a���:asec����!st��
Ban.co de Crédito Real de Minas Gerais, estudi�sos
de problemas econômicos, técnicos e autoridades es.
taduais do Rio Grande do Sul, Santa Catarína, P2 ..

raná e São Paulo, industriais comerciantes e jorna_
listas.

O governadOr Celso Ramas, antes de se dirigir
ao Forum Econômico para discorrer sobre os proble.
mas de Sta. Catstina, já em entrevista coletiva e na

saudação que fizera no Aeroporto Salgado Filho, por
Ocasião de sua chegada, ratificára seu pensamento
inteiramente favorável à idéia esposada pelo gover_
nadaI" Leonel Brizola, da criação do Conselho de
Planejamento e COOl'denação Regional, e do BanCO-

. Regional de Desenvolvimento. E em tôrno dessas
aspirações, que são Comuns aO Rio Grande, Santa
Catarina e Paraná, que o sr. Celso Ramos realçou
os problemas catal'inenses, afirmando que eles não
eram estanques. E do conteúdo do importanfe depoi.
menta, nas oCUparemos na próximo comentário.

Diz um ditado que "dia de muito é véspera
de nada,"

Com o nosso jornal vai. acontecer o contrário.
Estamos .com edições reduzidas porque esta.

mos preparando nOva fase.
Os leitores que desculpem.
A ,CRISE passa. Voltaremos acresCidos, para

.compensar os atl'azados.

x

Enquanto ísso vamos suportando, cOm pa ..

ciência, as justas reclamações,
.

x,
x

O diabo é que, numa fase assim, o telefone
não enguiça!

'Seria uma grande colaboração!
xl

Mais uns dias!

x,
x

Ontem quis correr: entravam nas oficinas
três bobinas de papel.

- Mais "rôlos"?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


