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�timistas OS GoYerna�ores �OS Em Imbituba
•

BRAS�J�t���)S_ �,�)J��! co,.sidera a
�orveta a�reen�eu navIO �OD�ureD�O

pOlítica externa do pregldente Jânio "altiva e corajosa, Exatamente às 2 har-as do dia 16 do corrente, na o Capitão de Mar e Guerra, trativo, nós realizaremos

cem por cento csnventente aos mterêsses do paiS", o altura das costas de Imbituba a Corveta Angustura da �ft��tgo:i.�f:;ã�eS�a�� inq�é1�t<? POrCi,al-l!l111t�\�
governador Brizola reafirmou os pontos de vista expos- Marinha Brasileir,a em missão 9.e patrulha'It:iento, sur- Catarina. �olic?a�!�a a,ra mqu r

tos recentemente perante a União Nacional dos Estudan- pj-eendgu um navio cam as máquinas Paralizadas e em "Este barco, fáz regular- FONTES DE INFORMA"

tes, declarando esperar que tal política venha. a ser tra- atitude suspeita. mente o transporte de ma- ÇAO
duzid'.3. brevemente em medidas concretas de realizações. Imediatamente a Angustura, que está subordinada ���eri.t�:,re d� Br::;ie�soa re������o�a��n��ci�: ckgl��
Brizola falou para numerosos Jornalistas, em �trevista ao V Distrito Naval, pediu a Identificação do barco sus- traz trigo." rou-nos o Comandante
realizada no Escritório do Rio Grande, em Brasília, en- peito.

'

DENÚNCIAS Mourão Sá: - "Possuímos

tes do cOquetel que foi oferecido à imPrensa, no mesmo As máquinas foram rápídannente postas em movi m��ar;�����oqU�enX:c�:; várias fontes 'de .inrorma-

local. Disse que o principal objetivo da sua presença nes- menta e o barco tratou de afastar-.se, sem responder ao de que êle transportava �:g' �:r6r:����� ve�hig:�
ta c-apital é conversar com o presidente, em companhia vaso de guerra. contrabando, e que esse atrasadas, porque a nossa
dos governadores do Paraná e Santa Catarina, sõbre a perseguido, posteriorunente, identificou-se. Em o contrabando, era largado costa é muito extensa."

organização do Conselho Regional de Desenvolv�mento L.S.T. One, navio de bandeira ondurenha, mas, de Pro- .i!i��e_ S;:;'��e���ta :q��f� u��ã�isc��za���ti�mme��:
e Banco Regional de Desenvolvimeto para o sul do país. PrietárioS brasileiros, comandado por um 1.0 Piloto da oficial superior da nossa ra, de modo que, o escoa-

Marinha Mercante brasileira e com 80% da tripulação Marinha de Guerra. menta das mercadorias'
composta de brasileiros· ta"�:z:i�m�:nÍI�:i�dd� �e,:; ��cl��a�ea���av���emt�r����:

Iluminado pelos potentes olofotes da Corveta, veio o L.S.T. One, trazia contra- ras a mercadoria seria
até esta Capital, onde estorou a noticia: - APREEN� bando proveniente de Mon� mais facilmente apreendi-
DIDO' NAVIO CONTRABANDISTA. tevldeu, logo, procuramos da."

verificar a au.tenticidade LEILAO
da denúncia." A uma pergunta sobre o

A REPRESSAO destino das mercadorias
Assim é, que, aproveita

mos ao Corveta Angustura,
navio de socorro marítimo
e patrulha costeira, que
inclue a repressão ao con

t.rabando, para verificar a.
autenticidade da denún
cia", � continuou o nosso
entrevistado.
"A previsão dp apareci

mento do navio era a 17
cio corrente. No dia ante
rior, a Angustura saiu com
o objetivo de patrulhar a

área suspeita. As 22 horas
na altura de Imbituba, foi
avistado em atitude sus

peita o L.S.T, One, que
surpreendido, ao notar a

presença de um navio de
guerra tratou de movimen
ter-se".
UOMBOIADO AT€ FLO-

RIANÓPOLIS
"Não foi possível conse

guir surpreendê-Ice lar
gando contrabando. O na

vio foi comboiado até aqui
pela Cor..veta Angustura,
quando então, foi vtstõ
riado 'pela Alfândega."

�ontra�aD�O
apreendidas, respondeu
nos o Capitão dos Portos:
- "O contrabando ficará
depositado e posteriormen
te trá a leilão."
"POl" incrivel que pare

ça, até ha pouco, os lei-_
Iões, estavam servindo de
incentivo ao contrabando.
Os contrabandistas ar
rematavam em leilão mer
cadorias e de posse da no
ta de compra, toda a vez

que surgia a -neceuaecão,
exibiam a mesma nota.
Assim, vendiam muito mais
mercadorias do 'que ha
viam arrematado, por esse
motivo o Ministério da Fa
s-enda está elaborando uma

nova norma,' a respeito
dos leilões alfandegários."
Assim, o Capitão de Mar

e Guerra Ernesto Mourão
Sá, encerrou sua entrevista
eoncerüde, na manhã de
ontem a "O Estado':.

cuja jurisdição atinja ape
nas os Estados do Paraná,
R. G. do Sul e Santa Cata
rina, a fim de colaborar
no desenvolvimento daque
la zona. O banco, segúndo
informou "teria seu capital
Integralizado por aqueles
Estados, que, contribuirão
com um por cento do seu

orçamento anual. O govêr
no central, por seu turno,
entraria com 50 por cento
do capital, previsto em 240
milhões de cruzeiros Ini
ciais. Os governadores pre
sentes em Brasília mostra
ram-se excepcionalmente
otimistas com relação à
missão que os trouxe à ca

pital.

BRASíLIA, 19 _ O go
vernador do Paraná, sr.

Ney Braga veio hoje de.

manha a esta capital, a

fim de participar, da reu

nião com o presidente da

República, da qual parti
ciparão ainda, os governa
dores do R. G. do Sul e

Santa Catarina. Os dois
último;; chegaram à tarde.
A agenda do encontro ver

sa sôbre as resoluções. to
madas durante a reunião
de Florianópolis. Falando
à ímurensa, declarou o sr.

'Ney
.

Braga que um dos

príncípaís assuntos em

pauta será a criação do
Banco de Desenvolvimento
pnra a região sul do país,

cante. Está sob bandeira
ondurenha, mas, pertence
a uma empresa nacional,
com séde em santos", -

disse ontem a . "0'- Estado"

BARCAÇA DE GUERRA
"O L.S.T. One, é uma

antiga barcaça de trans
porte transformada para o

serviço da Marinha Mer- Conven�ão Nacional �o PSD
.

Em BrasÍ'lia, a: 9 e 10 de Setembro
Ao sr Adhemar Garcia, presidente

do Diretório Estadual do PSD de Santa
Catarina, o deputado }l:artins Rodrigues,
Secretário Geral do Diretório Nacional,
comunicou, por telegrama, haver o Presi
dente Amaral Peixoto, cumprindo decisão
desse alto órgéo partidário, convocado a

convenção nacional para os dias 9 e 10 de
setembro próximo, em Brasília.

Além de problemas e interesses do

"partido, a conveneêo-dectdirá sôbre a re
-

torma dos Estalulos ea atualizaçãõ do
programa do PSD.

_
Cada diretório municipal poderá re

presentar-se na convenção por delegado
eleito entre seus membros.

A QUESTÃO DO TRIGO
Ma'is Uma Vez, Fôrças Poderosas,
Articulam-se Contra o Produtor

1 - A criação do Insti
tuto Nacional do Trigo.
2 - Apôlo ao plano ge

nético do triZo.
3 - stxação anuM dos

preços,mínimos �m face ao

custo da produçao.

4 - Uniformização do
preço dp trigo -imwrtadp _

e

1.10 tl'.igo.nacional na base
do custo da venda do trigo
nacional.

5 � Diminuição gradatl
"va das importações de tri
go. e utilização de sucedâ
neos.

É raro o brasileiro que
desconhece a existência de

fôrça poderosa que traba
lha contra o plantio do
trigo em nosso pais.
E e!:ta_ fôrça é conheci

da pelo nome de truste in
ternacional do trigo. A ela
está aliada a maioria dos

grandes MOAGElROS. �

Eles sempre trabalhàram
contra o trigo brasileiro,
porque realizavam negocia
tas altamente lucratIvas à
base do trigo estrangeiro
Importado.

Foi li era do trigo papel,
do passeio do trigo, dos
moinhos fantasmas, da
compra de autoridades pú
blicas e outras formas de
corrupção.

-,
submetido .. ne'',
- prosseguiu o Comandan
te Mourão Sá.
ENCONTRADO O CON-

TRABANDO
"Foi encontrado um pe

queno contrabando de uts
que, cigarros americanos e

perfumaria argentina. Es
peravemos encontrar maior
quantidade de mercadoria
contrabandeada, mas, é
possível que êles tenham
lançado alguma coisa ao

mar."
"O navio continua inter

àitado até que se façam
os inquéritos. A Alfândega
abrirá inquérito admlnis-

6 - Reformuiação das
normas de seguro agrária.

7 � Medidas de ordem
agronômica.

8 - Indústria de fertili
zantes, corretivos e máquí
nas agrícctes. , .

Tõdas 'estas, medidas fo
ram equacionadas pelos
melhores técnicos em ques
tões tritícolas, existentes
no país, dentro dos itens
enumerados.
Todavia, mais uma vêz,

c truste se articula e se

levanta contra a triticul
tura nacional e, por igno
rância ou impatriotismo,
combate as recomendações
do Grupo de Trabalho.
É preciso que tôda a Na

ção esteja alerta e, desta
vês, dê uma palmada vigo
rosa nêstes meninos for
rados com o dinheiro dos
produtores e os deixe gri
tar a vontade.

Vice-Governador Visitará o

Norte do EstadoNo clichê a srta. Stael Maria Abe�ha, brasileirinha de

Caratinga, Minas Gerais, escolhida sábado passado Miss
Brasil 1961. A nova soberana da beleza b1'asileira repre-

sentará o Brasil em Long Beach

Esta triste verdade pesa
sôbre os brasileiros e pre
cisa ser eliminada, para
sempre, em ação enérgica e

decisiva contra os grupos
que mercedeíam nossa so

berania.

Segundo apuramos na tarde de ontem o sr. Doutel de

Andrade, Vice-Governoador do E�tado, iniciara no Pró
XhT!IO dia 23, sexta-feira, uma viagem à zona norte do

Estado. A visita do ilustre paj-lamentt- àquela aíca zona

de Santa Catarina deverá. estender-Se até o dia 30 do
corrente. Acompanharão o sr. vice-Governador Os srs.

Rodrigo Lobo, (Senador), Romário MOreira, (Vereador) e

Jornalista Pedro Ditrich Jr., Chefe do Gabinete do Vice

Governador.

Reforma �a Ilumina tão �a rra�a
é �o���a S�a:ef:�iSa gr��: �1�SSS:S P���os a;:����\da�� f:J:r�:g���Ú,����a��tcia�:
reforma geral na ilumina- 5 - Construção da linha cimento armado
ção -pübnca da Praga XV

'

de Novembro, a ser reali
zada pela ELFFA. Num con
tacto com o seu Diretor
Presidente, Sr. Lúcio Frei
tas da Silva, foi-nos dado
constatar que inúmeras
medidas vão ser postas em

prática, no sentido de um
melhor atendimento às ne
cessidades da população,
no setor energia elétrica. A
respeito o Diretor Presi
dente da ELFFA esteve 're

centemente com o cenre
do Executivo, pondo-o ao

corrente das medidas a
serem adotadas, fornecen
do um amplo relatórIo da
quela Empresa, que se en�
r.ontra sob observação do
Govêrno, até que seja liga
do no novo sistema de
transmissão da Sotelca.
Em vista da autorização

do Governador Celso Ra
mos, ainda êste ano serão
executados os seguintes

��l�o��n��:. ��I�emEm;
�enor �ú.v�da, uma noU
,'Ia auspiciosa para os con
sumidores e a população
da capital:
1- Retorma, dentro de

;é�;��apf����i ::a�:�t
(: Jardim Oliveira Belo; .

2 - Refõrço da linha in
termediária na -transposi
ção da ponte Hercilio Luz
obra de custo aproximado
de três milhões de cruzel-
1'OS, qué evitará a perda
diária de 1000 KW;

3 - Compra de 10 trans
formadores .para refõrço
do sistema elétrico da ca

pital;
4 - Compra de 1000

,

medidores que serão aluga-

xvFoi êste o pensamento
que guiou a ação dos téc
nicos, no Encontro dos Go
vernadores do Sul e Que
mereceu apoio integral do
Presidente Jânio Quadros,
no instante em que deter
minou' a constituição do
Grupo de Trabalho para
estudar os PROBLEMAS
DO TRIGO, levando em

consideração:

SANCIONADA LEI AUTORIZANDO
AQUISiÇÃO PA'l'RIMôNIO DE LUIS

DELFINO

Nave Que Levou Gagárin Virou
Bola de, Fogo -nai Volta '

MOSCOU, 18 (F.P.) - tanto, em minha cabina a

Yuri Gagártn revela no úl- temperatura era de 20
timo artigo da série "A -ro- graus, apesar de eu me en

ta do Cosmos" publicada centrar-mo íntertor de uma

no "Pravda" a partir de bola de fogo. A imponde-
30 de abril que a nave es- rabilídade havia deaapare
pacial "Vost6k", que o le- cido. A.� sobrecargas eram

vou ao espaço; ficou envol- lnuito maiores do que quan
ta em chamas, como uma do subi. De repente, a na

bola de fogo, ao penetrar \'e deixou de girar em tôr
ua atmosfera terrestre a- no de seu eixo.
pós o histórico vôo em tõr- Era evidente que todo o

�ore�:toT�:r�es�i�aS�g;!�:: ·�istema de comandos fun-
cionara perfeitamente e

que minha nave- se dirigia
para a região prevista. Co
mecei a cantar minha
canção favorita "A pátria
ouve, a pátrJa sabe" ..

Faltavam apenas 10.000
metros, 9, 8, 7, .. via bri
lhar o Volga a meus pés e

o reconheci imediatamente,
já que ali começara meu

aprendizado de pilôto".

meará uma Comissão, com
posta "do Sr. Procurador
Ftscal do Estado, de um

representante da Academia
Catarmensê de Letras e de
um rcpresentante do Ins
tituto Histórico, podendo,
se nece�sário, louvar-se em

peritos e apresentar o In�
dispensável laudo de ava
liação

O Governador Celso Ra
mos sanctonou lei que au

toriza a aquisição, aos her
deiros, do patrimônio que
pertenceu ao poeta Luis
Delfina, ou seja, a bibliote
ca, os manuscritos inéditos,
objetos, adôrnos e outros
pertences.

Depois de adquirir o pa
trimônio que pertenceu ao

ll!slgne catarin.ense, o go
verno providenciará no
sentido de instItuir a casa
de Luis Delfina, se pcissivel
no próprio prédiO em que

�:c��aoopf���' à atual

EMBAIXADOR MÁRIO DI STEFANO
Saudação aos italianos residentes no

Paraná 'e Santà (atarimi
O diplomataJ Málrio di gradeÇ(l as corteses expres-

Stefano, Embaixador da sões que ,em seu nome,
ItáJia, junto ao Govêrno l�uncionãrios desse COl;lsu
do Brasil, em resposta ao lado Geral e Consulados
lelegram'a de boas vindas àependentes, e em nome

formulado pelo Conde de das coletividades do Pa-

n Marzano, ilustire COO- ro.ná e Santa catarina, so
I Geral da Itália em. licito transmitir a todos
itlba, envIou a seguinte mi!nha cordla.Il saudação"
�ag'!m: f'VL'Wmleste a-

Prêsidente (do Paquistão) Visitará
Estados Unidos

SR. OJVAL'DO
,MELO
'Com grande satisfação

registramos ' na efeméride
de hoje, o transcurso de
mais 11m aniversário nata
lício do nosso eminente
conterrâneo e particular
amigo sr. Osvaldo Melo,
elemento destacado na so
ciedade l@ca!.
O nataliciante, dono de

vasta cultura, é membro
\1° Tesoureiro) da Acade
mia Catarinense de Letras
c exerce com brilhantismo,
neste Jornal, o Cargo de
Redat0r, com uma larga
tolha de serviços prestados
à imprensa catarinense.
No dia de hoje, várIas

homenagcns lhe s e r ã o
prestadas, pOJ parte de
-:;cus amig<?s e admiradores,
as quais nos associamos
formulando-lhe e à suá
exma. família os melhores
votos de felicidades.

feito pelo cosmonauta so-

viéblco: "O Vostak" come

çou a penetrar nas cama

das densas da atmosfera e

Para procederem ao le
vantamento do patrimônio,
o Govêrno do Estado no-�ua parede exterior cóme

çou a se reaquecer ràpida
mente. Através das peque
nas janelas pOdia ver um

'. reflexo vermelho e sinis
t,ro das chamas em oorno

EQUADOR PRECI·
SA DE MAIS DO
LARES

York. Pierre Salinger, Se

cretário de Imprensa da
Casa Branca, disse que
iDici'3.1mente a visita tinha

sido programada paro se

tembro; mas Que a meSim'a

fôra anteCipada "para Per
mitir aos Presidentes uma

troda de pontos-de-vista
sôbre assuntos de intereSse
Imediato â. luz da atual si

tuação tt'�undial".

WASHINGTON, 20 (AP)
- O Presidente Moram
bled Ayub l{has, do Pa

qUistão fará UlD'a vIsita
oficial

'

aos Estados Uni·

dos, no mês Vindouro. se

tunda anunciou, hoje, a

Casa Branca.. 'Pelos planos
atuais Ayub Khan chegará
II Washington em julho e

aqUi passará três dias, se-

8U1ndo dePois para Nova

do meu "Sputnik". Entre-

QUITO, 20 � O govêrno
equatoriano declarou a
AdIai Stevenson, que está
pronto a dar inicio a um

amplo programa que me
lhore as condições de vida
de seu povo,

- porém, reve
lou que, para tanto neces

�itará,. imediatamente, de
de um crédito de mais de
180 1111Jhões de dólares,

CURSO DE MERCADO E PREÇOS
A As�ociação Catarlnense no salão de conferêncIas do

de AgronomoSl QuímiCOS e Edifício das Diretorias
Veterinârios, confirma a A tarde do mesmo cÚa e
última ,oircular e comunl- no mesmo local terá. iÍlÍ
,ca a seus associados que do o Curso de Mercado e

di� 22 �este mês, quinta- Preços, pelo Professor Er
fCIra, as 8,30.horas, terâ Jy Brandão da Universida
inicio a Assembléia Geral, de Rural de Minas Gerais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- V\llJ{��
ANIVERSARIOS -

FAZEM ANOS HOJE
y- comearnemos

üne. Janice Pereira Daux
A data de hoje assinala o aníversàrto natalício da sra.

JACICE PEREIRA DAUX, virtuosa espôsa do nosso distin

to conterrâneo, Sr. Nagib Daux, do etto comércio de nos

sa Capital.
A aniversariante é dona de excelsas virtudes, aliadas

a um boníssimo coração sempre voltado para as causas

rnantroptcas de nossa nha'. Por êste feliz acontecimento,
muitas serão as felicitações e demonstrações de carinho

e aprêco que receberá de seus familiares e de suas ínú
meras relações de amizades Que conta em nossa melhor

Sociedade, entre os quais juntamos as nossas.

.�
- Completa hoje oito primaveras o menino João Fe

drlgo Neto, filho do casal Carlos Angelo Fedrlgo e Maria

do Carmo Fedrigo.
menino Luiz Francisco Evangelista
srua. mnéja Martins
sr. Carlos Bonettl, alto funcionário da Firma

Carlos Hoepcke
srta. Iolanda Cabral
sr. Airton Dias

dade".

sr. Franklin Delano Ferreira

SI'. Ivaldo Brasil
srta. Atheia Lauth
srta. Maria da Glória. Ferreira 3 Moços do "soctetv'', circularam na

noite de domingo de violão em sere

nata.
srta. Olindina Pauli
SI'. Miraldlno Dias

srta. Regina Magda Simões
sr. Ari Salles Brasil
srta. Ib Siridakiss

sr. Osni Raffs

sr. João Batista Dutra

sr. Adoacir Sehmldt
srta. Leatrtce Rõvere
sra. Libânia de Oliveira Goulart

4 A Faculdade de Farmácia e Odontolo-

gta terá aua representante no Con

curso "Mi8s Elegante Bangú da Ci-

9 Circulou em nossa cidade o Sr. Dr.'
, Wllly Renaux. •
•

5 ��:��eç�:ie�:;t�::l�U�� ���;�!�ã��� 10 Pelo ceraveue da Varig viajou para'
., da oounque t'A Bonita", o Rio, Brasília, o governador celSO'

Ramos e exma. senhora.
6 Outro dia num almoço Que participei, ,

• �:�::�: �::f:sn�:��:::m nota ,alta 11 Assumtu u Presidência do Iate Cluo,
• ��n����!a��p�:��qOu::�u�.r. SebaStiãO,
, 7 A Sccíedade Brasileira de Teatro e ,

-liiIiM;r�-õ-ciiiiüpiiã�e-qôe
f foi aD esp.-ço.

I

ROMA, j�nho (IBRA�A- trlbuição.
.

I netti, Bologrum e outros.
_. Desr.er�u g�ande inte�·e�· A 'rttanus-jzetro anunciou, I Luchino Visconti está
se nos meios cínematográfi- rara início, um grupo de 6 preparando no mercado "II

��� it�lIS:��d:to;og���re�� filmes que serão produzídoa gattopardo", filme extraido,
Lombarda, presidente da Ti- �ee�tr�i��a�:�:' ����I�l:��� ��e:�manCc�th:��eornaci�:;� I

tanus, fundou, com a. Me- Não se trata de filmes "ma- "best-seller" mundial. !LIú, uma soctedade para a de in USA", destinados a ae- Franco Rossi, apôs "Odis
produção de rumes italianos ttsfazer as exígencías comer- sea nuda", fará um filme'
oeetta qualidade, que serão ciats daquele mercado. inteiramente ambientado em I
distribuídos no mercado es- Note-se que trabalham pa- r.os Angeles. É a história do

trangeiro pela Metro-Gold- ta a 'rrtanus diretores de fa-I encontro de dois italianos
I

MIRAMAR VAI BEM. DEPOIS, PRECISARA DE SE- wvn-Mayer. O vioe-presíden. ma reconhecida, como Lu- na imensidão de cimento
VÉRA FISCALIZAÇAC- - Os que estêo acompanhando te da Metro, Benjamin Mel- chino Visconti, Pietrangell, UI mado de uma civilização

::�a �ee ����SepC;:iC:Su�; ��!:�:�:i��a���ase��en�n��: ��n�� ���!O;O:k,R;::'aV!:� Franco Rossi, Monicelll, Oia- que não ê a deles. I
em ritmo constante e antmeuor, sob a competente dire- são inaugural do conselho I���d�� :�:l��i;f:Ç���nheiro 11". Trindade, não' podem es- :�CI:���i;is:��Ç�� '�:no;��: JULIETA PAVAN SIMÕES

Trata-se de uma recuperação total daquele excelente "Tltanl!s-MGM>"I-, e da Qual 3.0 ANO DE FAlE'CIMENT'O Ilocal da Praça 15 e que esteve largado ao mais Incrível Ooffredo Lombardo é o pre-

esquecimento, num descumprimento completo de acordo stdeute.

que o governo passado havia assinado com a Prefeitura O sr, Melkíner -dectarou: CONVITE PARA MISSA
:u�����:l���:��oc����r�:d�u1n:�lt�s:;,a�� �d::O:Ç�:

área �L�X;;:;;��naV��i���I�ld:e�� SEVERO SiliÕES, filhos, genros, noras e netos convi- I
Uma reforma em regra al1 se opéra, transformando sa colaboração com a. pro-

dam nos seus parentes e amigos para assistirem à SANTA!
aquele monstrengo em que encontrava em magnifico 10- duçãc cinematográfica íta- MISSA que será celebrada no Altar de Nossa Senhora, na i
cal tão apropriado as reumõea famillares. nane, no momento em que �:r�e�:::, ��t��r:�içt:�aà�:lae d�eS�ah�:�SqU��í�!� e22qu�� i

. Breve, guardando as suas hnhas arqultetonicas, Mira I
o filme italiano atingiu alto

mar dará a Cidade mais um lindo prédio para tr.an_!.for. nível qualitativo, e estamos rida espesa, mãe, sogra e avó JULll:TA, por motivo da

mar para multo melhor, a fisionomia da Praça, dando satasreítos por podermos as- passagem do terceiro ano do seu falecimento.

vidap��nf:n:r:c:�a:.a�t��;a d:o�:�It��al, necessário se ����a�;;:��Oco:d��r�ara��� i qua��!e��:e�::e�!�;pa���:�ef�:�le::sof���O d'alma à

torna uma fiscalização em régra por parte da Prefeitura Iínna como é a Tltanus. as- [
Municipal e mesmo da nossa Policia, para que se não turnos certos de que a. atíví-

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

repitam o que ali era usual, quando e molecagem escolhia dade produtiva da nova so

os fundos do edifício para deixarem ali a marca de sua dedade oferecerá ao nosso

malandragem, transformando em mictório � pior ainda, circuito de distribuição tU

aquele local.
-

mes de grande sucesso. Ues-

Prisão e cadeia com essa gente para exemplo de outros. tf'S últimos anos, o filme ita
TemOS que manter o Miramar Hmpo de qualquer fór- liano penetrou nos circuitos,

ma, para que não fique ent,regue â. turma desenfreada despertando interêsse cada
dos sujos_ vêz maIor no público amerl

Fiscalização e polícia que possa manter limpo aquele cano".

patrimonlo municipal. .
Essa,� declarações lembram

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS as dificuldades enfrentadas
DE SANTA CATARINA - Com o antigo e com_petente hq- pelo movimento italiano cl

mem de imprensa sr. Gustavo Neves à frente, diretoria e !l.ematugrá!iCO "neo-reallsta"

respetlvos Conselho Fiscal, representante junto ao Consê· para se tornar conhecido no

lho da Federação Nacional de Jornalistas e todos OS seus exterior, onde ficou restrito

suplentes, realizou-se num perfeito ambIente de camara· :lOS limites dos frequentado
dagem e compreensão, a eleição dos membros que com- res dos "Cinemas d'essay"
põem a Diretoria, Consêlhos e Suplentes, daquela pres- �merlcanos, isto ê, pequenos

tiglosa associação de ciasse, ch'cuitos para filmes excep-
A Dlre�ol"la eleita com sellS companheiros de chapa danais. Hoje a situação ê di

vencedora esta no firme prop�slto de trabalhar pelo en· ferente. A televisão provo

grandeclmento da Associação, emprestando-lhe um cunho ccu uma revolução. Tornou

de verdadeira segurança e prestigio aos que labutam conhecido tambêm nos Esta

diariamente na imprensa de nosso Estado e que têm sabI- dos Unidos o alto nIvel ar·

do corresponder ao honroso titulo de profissionais que tístlco do cinema Italiano.

possuem à custa de mui.to trabalho e sem Interesses pes- P01' Isso, o acordo firmado

sonis de ultima hora. pela Tltanus com a Metro

srta. EU Silva

sra. Urbína C. Simões
sr. dr. Polydoro San Thiago
sr. Tenente Acácia de Brito Unhares

sr. dr. Renato Gutierrez.

PARTICIPAÇÃO
SILAS MAURICIO e MYRlAM

participam aos parentes e pessoas amigas de seus pais
Norma Cúneo Amaral e SUas do Amaral que a Cia. Trans

portes Aéreos "A Cegonha", trouxe como passageiro com

destino a Casa de Saúde São Sebastião, dia 20 do corrente,
_ ruats urna irmãzinha que receberá o nome de GLAUCIA.

-

FlorianQpoU:" 20/6/61.

OSVALDO MELO

Debates Asperos Nos Comuns Por
Ca'usa, De Bàrracas

Quatro Simples barracas
de lona foram objeos de

I'debates asperos numa das
últimas sessões da Camara
dos Comuns da Inglaterra
Essts barracas deviam seI'

erguidas para cobrIr os

jardins da legação britan!-
caQlemva�!�::�u a ques�
tão foi o deputado William

Hamilton, que dcclarou
que as lonas custaram 850
!Ibras eaterllnas, inclulndo
se as depesas de transpor
te para. lWma. - "Se bem

que se trate de uma despe
�a relativamente pequena
ctlsse Hamilton - o fato é

Que este episodio impressio
nou multa gente na Grã
Bretanha."

Da bancada dos conserva

dores ouviram-se gritos:
"Banalldades!"

Mas, impertubável, Ha

<;nl1ton prosseglu: - "po·

dereis dizer qual é a dife

rênça de uma lona branca
transportada daqui para a

ltália de uma lona adquirI·
rida naquele país? Quando
é que cessareis de comprar
semelhantes bobagens?" O
sub-secretârio respondeu
frIamente: "Se a rainha
tem um desejo é nosso de
ver tudo fazer para aten
dêlla, Procuramos em R0-
ma esse tipo de lona bran
ca. Mas não encontramos
P. decidimos comprá-Ia a

quI."

INFORMACÕES
TURISTlCÀS
_f)tEeJI(d�dtJ'
,9JuadilllJl/L

(SEGUROS VIDA EM GRUPO E
ACIDENTES PESSOAIS)

ESCRITÓRIO"uQ 7deSETEMBRO 16
FLORIANÓPOLIS S CATARINA

1 - as propostas poderão se rerertr a um só ou a

ambos os tipos de embalagem;
2 - nos totais acima especírícados Incluem-se 20%

em máu estado de conservacêo:
3 - o estado de conservação poderá ser verificado

no Armazêm Distribuidor do SAPS, à rua 24
de Mala nc 271, Estreito;

4 - as propostas de preços deverão ser remetidas
para a Delegacia Regional dei SAPS, rua Fran
cisco Tolentino nv 10, em envelopes fechados
com a observação "Concorrência AdminIstra
tíva", até às 10 horas d� dia 26 do corrente,
ocasião em que será processada a abertura das

propostas na presença dos interessados.
5 - aos proponentes vencedores será concedido um

prazo de 48 (quarenta e oito) horas para re

tirada e pagamento das Quantidades acima
citadas.

.

6 - outros esclarecimentos poderão ser prestados
nos enderêços acírnc, referidos.

Florianópolis, 12 de junho de 1961
AntÔ7IW Carlos Vieira

Presidente da Comissão de Concorrência
VISTO:

Rinaldo Celso Feldmann
Delegado Regional

16/21/25/6/61

Faleceu JEFF CHANDLER
HOLLYWOOD - 19 (F.P)
O ator Jeff Chandler fale
ceu ontem, à tarde, no

Hospital de Culver City, em
consequência de uma inter

venção cirúrgica. Operado
a 13 de maio, em virtude
do deslocamento de uma

vértebra espinal, Chandler
teve grave' hemorragia in
terna alguns dias depois
recebendo transfusões de
cêrca de trinta litros de

sangue. A hemorragia re

começou em fins de mala,
oorém os médicos mais
uma vez lograram detê-Ia.
Quando se acreditava que o

ator estivesse restabeleci

do, sobreveio uma recaída,
que em 24 horas lhe seria
fatal. Jeff Chandler, que
tinha 42 anos de Idade e Imedia 1,95m, conheceu a

lama ao interpretar o ín-

Chandler foi operado
pouco depois de terminar
(/ filme "The Marauders",
que tinha como cenário as

Filipinas. trm de seus com

panheiros naquela película
assim .cesceeveu a dedica

ção de Chandler à cerrei
ra.: : "Filmava-se uma cena

«e grande violência, como

em todos os mmes com a

ções de guerra. Jeff rês
pràticamente o impossível
e sofreu uma série lesão,
mas preferiu continuar no

papel atê o fim, com Inje
ções de novocaína para a

calmar a dor."

dia cccníse, no f1lme"Bro
ken Arrow". Além do papel
de aventureiro e homem do

O�te, foi também preta
gonlsta de comédias Ugei-

22/6/61
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. «Lira Tenis Clube».J Sábado dia 24-6-61
JRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÁO - DISTRIBUIÇÃO DE PINHÃO, A�ENDOIM, LARANJA, RAPADURA E O CÉLEBR E "QUENTÃO" - DAN
ÇA DAS QUADRILHAS -:- CASADOS E SOLTEIROS - A DIRfJORIA INFORMA QUE O "SEU" MEDEiROHSTARÁ. NO CLUBE DIAS 20 E 22 A

FIM DE ENSAIAR OS PARES, A PARTIR DAS 19 HORAS. MESAS: JOALHERIA MULLER -CRS 300,00.
�---

Cinema em curso:
1/0 Caminho da Cultura"

Maravilhosos

são os vestidos e tailleurs de lã

recebidos pela 4.fJfiduJo

"*-

E até o dia 30, com as vantagens
excepcionais da comemoração do
37.0 ANIVERSARIO da firma.

VENDEDOR PRACISTA
EXCUENTE OPORTUNIDADE

Importante firma desta praça, necessita urgente
mente de um VENDEDOR PRACISTA, já relacionado corri
o comércio local de secos e molhados, casas de louças e

artigos de presente, ferragens, materiais de construção,
perfumarias, utensntos domésticos em geral, para ocupar

Imediatamente vaga existente,
•

Excelentes possibilidades para quem estiver rejunen
te disposto a trabalhar, podendo auferir resultados supe
riores a crs 30,000,00, ou mail, mensalmente.

.

Os interessados deverão se dirigir à rua Conselheiro
Mafra n.v 33 _ 1.0 andar, no expediente das 8 às 12 e

das 14 às 18 horas, não se atendendo por telefone.

Tabela de Pagamento do Mês de
Junho na Delegacia Fiscal do Tesouro,

Nacional em Santa Catarina
. Dia 21 _ Ministérios da Fazenda e Justiça, Poder Ju

dUcárlo, Tribunal de Contas, Catedráticos da Faculdade
de Direito."

Dia 22 _ Ministério da Educação, Agricultura, Tra

balho, Viação.
Dia 23 - MInistério da Saúde,
Dia 24 - Procuradores de Ativos e a todos os que nêc

receberam nos dias acima.
Dia 26 - Aposentados definitivos, gratificaçâo adí

cional e setértc famiUa dos que recebem pelá IPASE.
" Dia 27 _ Aposentados provisórios e procuradores de

inativos.
Dia 28 _ Pensionistas MlUtares e Provisórias.
Dia 30 _ Pensionistas crvre e procuradores de tnatt

vos e de pensionistas.
Dia 4 a 10 de Julho - Pagamento de todos os que

não receberam nos dias tabelados.
D.F, - Florianópolis, 16 da Junho de 1961,

JaNE DA COSTA MELJM
netegnco Fiscal Substituto

EDITAL
ASSEMBLÉIA GERAL

FOTO CLUBE DE SANTA CATARINA
06 abaixo assinados, no uso de suas atrIbuições e, de

acôrdo com os dispositivos contidos nos asteutos, artigc
18,0 letras Do e b, publicados no Diário Oficial do dia 28

de abril de 1961 sob n.c 6794, levam ao conhecimento e

convocam todos os associados para a eleição do Conselho

nenbereuvc que será realizada no próximo dia 22 na Ca

sa de Santa Catarina, à rua 'renente Bllveífã, 69, às 19,30
horas.

Florlanópolls, 19 de junho de 1961..
Eugênio A. Muller

Presidente
'rtieodoro Bruggmann

presidente do Conselho Delibera

tivo

28/6

ClINICA SANTA CATARINA

(Iinica Geral

Doençãs Nervosas e Mentais -

Angustia _ Complexos _ Ataque� - Manlu -

problem6.tlco Atet!va e sexual

Trato.mf'nta pelo Eletroeboque rom "oe�tl'�!s -

lnsultnaterap!s - cardtoaotoranta - Sl'notpfllplll �

Patcoterapta,
ntrl"çÊi.o ece Pa!qu!lI.trlU -

DR. rERCY JOAO DE BORBA

DR. J081: TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Ou 15 às 18 hor&!

Endereço: Aven14a Mauro Ramos. 28«1

(Prnçn F.teh'inn Luz) - Fone 37-53

Está aberta a inscrição para um Curso de Noivas,
que obedecerá às seguintes característícas:

l.0 _ As aulas terão inicio no próximo dia 3 de ju
lho, dlàrlamente, exceto aos sábados, com a duração
aproximada de um mês;

2.° - As aulas serão ministradas as 19,30 horas, na
Praça eio XII, antigo Largo Fagundes, n. 8; 1---------

3.0 - O programa a ser desenvolvido será o de Curso
ídênttco na Faculdade de Higiene e Saúde Pública de
São Paulo;
so Faraco e Pe. Bertoldo Braun, pertencentes aos qua-

4.0 _ Os proressõres do Curso serão os Prof. Dr. Bía

dros do Magistério Superior;
5,0 _ Para o referido Curso poderão Inscrever-se tõ

das as noivas ou senhoritas à partir de 18 anos;
6.0 _ AS inscrições devem ser feitas na Casa das

onde serão prestadas também materes Informações.
Noivas, n Rua Júlio Moura, n.c 19 ou pelo telefone 3004,

Florianópolis, O de junho de Em!.
Jonas Carvalho, patrocinador

27/6

(Entrevista • de Sllvelra
Lenzt)
Há poucas semanas, estê

ve em Florianópolis, mtnís.
t.r ando Curso de Introdu
do à Arte Clnematográfi·
ca. o Dr. Hélio Furtado do

Amaral, que velo â. conví
tc do Clne Clube da Capi·
tal, sob o patrocínio da
Secretaria de Educação e

Cultura.
Procurado pela reporta.

gem. o Ilustre professor
(Chefe de ssíccrümoiogte
da Universidade cetõnce
de Sã'J Paulo) acedeu o

convite que formulavâmos
para algumas Indagações.
Perguntamos Inicialmen

te ao Dr. Hétío F. do A·

maral, que também é o

Representante do Banco
do Esrado 'de São Paulo no

Jin�nCI�mentó-Ó, dos film�s Inacionais. quais os cami

nhos que êle via para o ci
nema?

_ A tendência atual _

disse-nos o entrevistado -,
é no caminho da cultura,
procurando refletir todos
os problemas da vida mo;
derna (Bxexemplc; HiroshI
ma Mon Amour, Dolce Vi
ta), preocupando-se com a

humanização e a captação
do homem na vida moder
r.a. Acredito - continuou
-, que o cinema é uma ar

te que não foi totalmente
absorvida nem aproveita
da ao máxtmo. Noto que os

jovens estão com esta preo

Icupacãc- de aproveitar, o

mâximo no cinema, e tor
nam-se uma espécie de
"caudilhos" de

problemá-jttcas.
- Qual a reação - per

guntamos -, dos alunos I
que frequentaram
Curso:

- Nas palestras mlnís
Sr-adas aos alunos que fre

quentaram o Curso, tive a

preocupação fundamental
de rcrmar espectadores,

r--::::::� ;,.__l_

�12DEA�
LU

PROGRAMA DO MÊS
JUNHO

DIA 25 - Domingo - "Encontro dos Brotinhos"
DIA 27 - Terça-feira - Cinema "Um Rosto na Multidão"

C. E. V I É " A S O R-L E
ADVOGADO

Ed. Zahia, 2,0 Andar - Telefone, 2248
.

CURSO PARA NOIVAS

O INVERNO COMEÇA DIA. 25 MAS O
TERMÔMETRO JA REGISTROU, NO
PAIS, 11 GRAUS ABAIXO DE ZERO
O Inverno dêste ano constituiu uma surprêsa. Não hã

muitos, muitos anos, uma temperatura tão gélida,
No "Estado de São Paulo", de domingo último, .depa

ramos com alguns dados sõore o rrto que entendemos in'

teressante transcrever:
"Em Põrto Alegre: os termômetros marearam 0,2 ne

gativos (abaixo de zero). Em Bom Jesus, a temperatura
baixou para 11 grâus negativos!

Em todo o terrttónci cetannensc o inverno continua
intenso, geando fortemente em Várias regiões, Em São

Joaquim a coluna de mercúrio' marcou 5,1 negativos. Lajes
4,6 negativos".

Até em Brusque, conforme noticia ainda o retendo
Jornal a temperatura foi de zéro gráu.

Como é natural, a intensidade do frio tende a aumen·

tar, uma vez que a estação de inverno pràtlcamente, não
começou ainda. O seu início terá lugar, como todos sabem
no dia 25 próximo.

Falar em frio é falar em agasalhos. E falar em agasa
lhos, não se pode deixar de falar na A Modelar. Ou, aín
da, na Grutinha de A Modela).". Ambas são símbolos. A

1.a, de beleza e variedade de mercadorias como também
de condições amigas, condições suavíssimas, Quaanto a

segunda, representa o máxímo em prêçOs populares e ar

tigos popularfsslmcs.

23/6

Bicicleta pintada, capital valorizado.
Rainha das Bicicletas, Rua: Conselheiro Ma

ira, 154.

predispô-los à eseímüerem
a extraordinária fõrça do
cinema, sob os aspectos cul

tural, Intelectual e univer
sal. A reação dos alunos
foi boa, pois encontrei pes
soas verdadeiramente In

teressadas no cinema.
- Poderia expor para os

'eitores - pedimos -, o

seu método de Iniciação aô
cinema?

-=-- Fundamentalmente,
uso dois métodos, sendo

Que primeiramente , preo
cupo em atingir um públi
co heteregêneo, embora em

fase de escolarização nes

se caso, provocasse nesse

publico, choques destina
dos a recolocar a hierar

quia de arte; definir até
onde vai a responsabilidade
de um autor de cínema' Idl
ietor) , e até onde vai a

presença do ator, que lon

ge de ser um artista. é um

mero Intérprete, urna par
te de um todo, O segundo
- acrescentou o Prof. Hé
lio F. do Amaral -, é des

tinado a tingir um público
heterogêneo, com cultura

lIzação, mas predisposto à
arte clnematogrâficamente.
Trata-se então de prepará
lo, gramatical e smtãtíca
mente para analisar e crt
ficar uma fita. Usei no cur

so, tnetustve - disse-nos o

entrevistado -, como ma"

teria} prático, da apresen

tação e projeção da fita

"VanOogh" de Alaln Res-
.

nals, para fazer projeção
orientada, posslbllitando
me Isto, produtivos diálo-·

gos com os alunos.
Tecendo considerações fi

nals, alertou-nos o Prof.
Hélio do Amaral, da neces

dade do estudo do cinemá
como arte, dos beneficios
que se pode alcançar, fre
quentando as cínematécas
e os clubes de cinema, or

gãos êstes, que congregam
os verdadeiros estudiosos e

interessados.

�SINOfi"
A VEMDA MAS

BlNClf DE IORNlll

E REVISTAS ,

Dr. Hélio Peixoto

Advogado
Escritório - Rua Felipe
Schmldt, 37 - LO andar -

Sala 4.
Residência - Alameda
Adolfo Konder, 27 - Caixa
Postal. 406 - teierone 2432.

VENDE·SE
Um ACORDEON SILVERS:

TONE, 80 Baixos, 1 caixa e

1 pandeiro. Preço de oca

srão. Tratar nesta Redação,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«-Clube Doze de Agosfo-» dia 1 de julho
"FESTA JUMIMA" - Canlorias, Sanfonas dos Gaiteiros,Emboladas. Mas mesas, Laranjas, Corujas, Broinhas, e ele.· Mesas a venda na secrelaria

8 - Os fans da Sétima Arte revivem bons ou maus

momentos que passaram numa sala de projeções cine

matográfica, colocando sôb o "pick-up" o mtcrossuíco da

DOT -Billy Vaughn no Cinema".
9 - Era propósito da RGE aprontar um L.P. com.ra

temas do gaúcho Lupicinin ROdrigues, interpretados pe
lo Roberto Luna. Teríamos. dêste modo, a oportunidade,
excelente diga-se de passagem, de apreciar em 12 faixas.
um dos mais. férteis compositores brasileiros, de cujo
"entusiasmo poético" brotaram os versos de "Vingan
ça", "Ela Disse-me Assim", "Exemplo" e tantas outras

ricas páginas do cancioneiro brasileiro. No entanto a

idéia não se concretizou e gravadora e intérprete de

moveram-se do assunto. E apenas quatro canções de Lu

picinio inteiram "Quando Canta o Coração", usurpando
do discófilo o ensejo de adicional' uma .jôía valiosa à

1 - E' sabido serem os discos sertanejos os mais sua discoteca. Há anos a Copacabana produziu um

vendidos no Brasil e a maioria das fabricas gravadoras 33 Y2 rpm., de 10 polegadas, em que o cancionista men

dispensa atenção especial aquele gênero de música. Não clonado cantava suas próprias músicas. Que outra gra
está alheia ao setor a RGE, que entregou a Juracy Rago vadora confeccione novo L.D. homenageando o autor de
a direcão do mais comercial dos ramos da canção no "Cadeira Vazia" e assim distinto alento será proporcio
país. Recen�emente foram culocedos no mercado bom nado aos que dispensam cuidados à verdadeira música
número de discos comuns aos apreciadores do estilo. do Brasil. Não há dúvida ter a HGE- dormido quando
Duo Aparecida, Zé Pagã e s'ostmo. Souza e Silva, Nhô desistiu do seu magistral desígnio.

-��;I��IOC�j�h;8�:���T�ãa°l't�a�i�e�r:p�;:��� :����� S!� I

se n�� �ja��o%d�:O��. �:t��)it��:���St� ��c��;�:� DR. HOLDEMAR O.

etiq�é� �!����a:l"gentino, cantor antilhano que se tor- �����i��o��sa�iaab�� ���, E'?����as��o�:i��" ";���;�ef,� DE�ENEZES
nau conhecido do dtecõrno brasileiro com "Ay, costte Dado'� a ,kenSib'i!i,_dade artlstica da moça e '1rS núme�o� t �O:drc��� T�P�i�ur:��.�át R��
linda!", está novamente no mercado com um 12 pule- selecícnados e d� se prever êxito cara o 45 TP.m.. de JaHei:fo. Ex-Interne do
gadas, lançado pela RGE, Interpretando rítmos predt- 11 - Brevemente, pela etiqueta tricolor, eJill seu no- HMOa'tP,�tna\ld.dda,G'Cmlab�•• -Bar:� DIi\ 24 -'- SABADO

J U N H O

tetos do público latino-americano. vo mtcrossutco, Pat Boone, o melhor vocalista dos pre- � • ,�

3 _ O fato dos atores de cinema formarem suas feridos da mocidade. -Ao con.rárto dos seus L.Ps. an- baum - Da Maternidade TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO -

prórias companhias produtoras refletiu nos que, prí- tenores, em ;'This anei. That Pat Boone" o norte-ame ri- M��:e��!iidade: DOENÇAS
Haverá Quentão - La.ranjas - Pinhão etc.

mordialmente, auferem compensadores proventos atra- can� selecionou os números que co'llta, podendo, destar- DE SENHORAS _ PARTO
A DIRETORIA CONVIDA AOS ASSOCIADOS PARA

vés do disco, como Frank Sinatra. senhor da marca te, mqstrar sua versatilidade ãõ i!tterpretar .diferentes _ CIRURGIA. ENTRAREM EM CONTATO COM O "SEU" MEDEIROS

"""""R",'",P'"·i's"',,,R,,'.,COcCd,,",,"==c=====r====,,",,'i,,,'n,,'",d.,'",o."n."ã"O",'"A"'","""V'"'"ãO=",,",,ln,,',,,l,,'",d.=D",O""T'==,D ca��e��lij�tr�a;:f�����ã �U��R�H�.SE INSCREVEREM PARA A DANÇA DA

VENDE-SE, MOVEIS I DR. GUERREIRO- DA FONSECA nl�c�'i�ên.:ta�'L�'��W Ju

DAS"��';;O�:�EJ��SD���A: :�2 ';,��E'E�S���Ti�
Por �uotivo de transferência., vende-se moveis. Po-

'Olh
.

O:d N' G nla Dr Henrique Prisco SOLTEIROS E CASADOS.

dem ser vistos à qualquer hora, à Av. Hercílio Luz, 60 - OS - UVI OS - afiz e arga .

p. TREOE�����Ai������ARA A CARGO DE "U� MES-

ap. 4. TRATAMENTO das SJ.�USITES sem operação pOI aralSO ....

20/6/61

����trSAO�e e6!�1�!SA,,��O. E��:p�ESBRd�;;���sMB� MéJ1ico
Irmandade do Senhor Jesus, dos EXAME de OUVIDOS, NARrs , GARGANTA por MO- OPERAÇOES � DOENÇAS PNEUS DUNLOP, O melhor

DERNu EQUIPO RHENOL (único na Capital) ÜPf!: DE SENHORAS � Rainha das Bicicletas, Rua Conselheiro Ma-

Passos e Hospital de, (aridade �l��S�'T�� �����!�sA!o�r�)o�S:rlo��sso�: S�:e�� e: curs�l�1�iC:s;:c:a��:!��0 nú
fra)� 154.

EDITAL DE FORNECIMENTO tOdo�Z��0���I�',�IS_deR��r�a;��oIiSplNTO 35 (em ;:t����l ��:r��;�i��re;r�; -..,-:----;;,-:-"...,,----;;---------------'--
sen�� �;��� :o� �:::o�d:n::::::.�!;V�,d�:;l�:;,�a�:,�� f,'n�E�r����r�Di� �a��a��LrPF "CliMIDT 99 - :�;�:�o �:l�nd�,���ã CO�O �o,�wYo�, �ia�'m,-v'n!.s�q�,t! C�mp�to�.ca
no aos interessados que até o dia 27 deste mês, às 12 ho- I?ONF. -- 3560. Hospital dé Caridade. A casal, forrado de imbuia. Prêço: Cr$ 15.000,00. Quartlo 501-
ras, receberá esta Irmandade e Hospital, na sua Secre·

VISlTl
tarde das 15,30 horas em teiro,'mesmo tipo. Prêço: CrS 10.00a,OO.

ta ria, proposta, em cartas fechadas, para o fornecimento .) dia_nte . .no. conl\l!ltório,
.

de todos os artigos necessários ao seu consumo, durante Rua Nunes Máclládo,'1 'I

o semestre de junho á dezembro do corrente ano. esquina da Tiradentes - MA TERNIDADE C,ARMELA DUTRA
Consistório, 15 de jun��t::iC�9�;spúcw Prates S A Y O H A R A e m H I - F I ��:f�;::�b;.l�:i�lêan��;; SERVI'O DE RAJOS XSecretário em exercício O melhor ambiente com a melhor música, n.O 141 _ Tele!,;. 3120. 't

----------------------- RUA JOAO PINTO _ TtRREO DO HOTEL ROYAL "."dloloilltaa: DRS. A: J. NÓBREGA DE OLIVF,IRI
RWALDO J, R. BCHABI'EB

PAISAGEM SONORA
ORIVALDO DOS SANTOS

Ilustra esta coluna Edith veíge, cantora da Onan
tecíer. Seu primeiro disco, em 781·pm. já nas laias, in

clui "Nunca num Domingo" e "Faz-me Rir', bem-rece

bido pelos discamos. A jovem Interprete não demonstra
ser uma revelação. mas stin bastante experimentada
e possuin-do voz bastante agradável Qualidades não

lhe faltam para credenciar-se como uma das melhores
revelacões da nova geração de estdêtas brasileiras. A

etiqueta. paulista acertou com a aquisição de Edith

Veiga.
ROTEIRO

.DR. LUIZ E. ROCHA FREIRE
CIRURGIAO DENTISTA
ADULTOS E CRIANÇAS

Participa a seus cllentes e' amigos' a Instalação do

seu novo consultório equipado com motor de alta rotação
E' outros melhoramentos técnicos.

Rua Fellpe SChmidt,. 34 � 1° andar - S/3.

DR. JOÃO HAROLD BERTELLI
MÉDICO

DOENÇAS NERVOSAS - DOENÇAS MENTAIS

CONSULTóRIO: Rua Gerônimo Coelho, 325
2.0 andar - Sala 204.

HORARIO: 16 às 18 horas

RESIDli:NCIA: Hospital Colônia Santana

o SR. QUER COMPRAR CASA!
o sr. <luer \"enuer sua casa?

Entiío procme sem demora o escritório de venda de

irll(lvei>õ. Vende também lotes no Grupo Escolar de Bar

reirn!':: I.01'EAI\fENTO "BAIRRO DO IPIRANGA".

Infnrmaçil(�!I:

0110 Jlllio, Malina
HUIr Felipe Sclrmidt, 1<:1 - Sobrado, telefone 2347.

4 - "Era só o que Flautava", da Copacabana, 33 Y2
rpm, com Altamiro Carrllho exibindo seus dotes em 12

faixas alegres.
5 - Para a mocidade é a RGE apresentadora de

um novo "ídolo" ('?!): Fantanicchio, jovem de 19 anos,
Italiano.

S - A maior antologia musical brasileira é alíquo
ta de êxito dos lançamentos dos discos Festa. Gravações
de compositores eruditos edificam um legítimo templo
devotado ii. história da fina canção de nosso país. A co

leção "Relíquia", com discos mtcrossulcos de 12 polega
das, é composta na sua grande maioria de melodias ins

piradas em nossos mais representeüvos autores. São
discos realmente merecedores de constar das discotecas
dos que cultivam a música brasileira de valor tncon
teste. 05 últimos lançamen toa clássicos da citada cole

ção trazem páginas como "Lendas Brasileiras", de Ale
xandre Levy e Souza Lima; "concerto para Harpa e

Violino", de Radamés Gnatallf e "Sinfonia em Sol Me

nor", de Alberto Nepomuceno. Do último, anteriormen
te foi gravada "Série Brasileira", com a Orquestra Stn
fónica Brasileira, regida per Souza Lima. Nova prensa
gem da "Suite Vila Rica", tle Camargo Guarnieri, com a

Orquestra smrõníca Brasileira e Associação de Canto

Coral, regidas pelo autor, está sendo ultimada.
7 - ótima, explêndia até, a junção efetivada pela

London, de Caterina veten'e e Orquestra de Edmundo
Ros. O L.P. está na praça. "Felicidade Infeliz", "Fale
Baixinho", "Saudades da Bahtu", Baião", "Reca

do, fazem parte do repertórto de Caterina e do vene

zuelano.

Guida PUCCIO malia e ali; como adminis- ministllJtlva.
ROMA, junho (IBRASA)

I
trador fiduciário, pode da â A EMBAIXATRIZ

- O sr. Mario di eterano. Itána o gande mer1to histó-' A sra. Di Stefano, mar

ãe. nobre família sic.mana, rico de conduzir esse pais à! quesa Francerca Saulí, des'
vai suceder, no Brasil, ao independencia. Os dois anos cende de uma familia histó
marquês Blasco Lanza d' que passou em Mogadiscio' rica. Os Elauli pertenciam ao
Ajeta di Trabia como em- ·permanererão ligadoS" par:!.' Livro de OUro da nobreza
bajxador. Sua carreira, pe- sempre- á historia da Soma- � genovesa � se distinguiram
las míssôes díplomátdcas lia, assim romo Os poloneses' não só pela grande rlquezà
da Itália. de Varsovia guardarão pere-

I
acumulada e seu poder mas

Entrou para o serviço na reno-dação dos mdlagres

II
também por sua muniÍicen

diplomático em 1926. Em
apeadOS pelo embaixadOr ue da.

��s�:�sed:mS!.�c:�:���a�:� Hano durante a ocupação Fora.m os Sauli homens de

incomuns: mas foi durante aJ���, após as duas visita� ��a�oe�::,egl;:I��i:�S, �����:
suas di:[íceis missões em

IMoscou e em varsovta que, ���:es��e����rJ���\�egOo :��:ss:::;��i::��r:�'nr�o�:;
�:r l�a:':��ae:e��!, c���� diplomata mail' idoneo para 1 à República. Trôs foram do

cidade em momentos gra-
representar a Itália no Bra-: ges bienais; três foram car

ves. Após exercer um Co- si! é o embaixador Di Stefa-I deais. E os Sauli podem ga

mlssáriado Civil em Monte no. E ele estará certamente bar-se de Possuirem um Ifln

��;;��n�:��� ��;�an:�: :â�lt;: :�:e�bill��:�i:��! to� S��� ��:�7::; S:�tli�
de 1945 a 1948. Foi depois tecnfca e iniciativa. I que riqueZa espiritual dls
enviado a Otava, onde de- FIara aco�Panhar a rápi-

'I
tingue a pessoa da emibalxa

senvotveu trabalho recun- da ascensão do Brasil nas triz que acompanha em sua

do durante 4 anos de per- ertradas do futUl'O, é neces- missão ao .minlstro Di ste-

manêncta. Rário um diplomata que não fano.

SEIS ANOS EM MOSCOU se Contente com a rotina ad_I
A fase culminante de sua

urrreíra é talvêz a que decor
reu em MoSCoU, onde, du
rente 6 anos e já como chefe
ãe ,mdasão, teve que enfren-·

.

A diretor.ia convida a seus associados e exmas. famí

ter e

.em
parte r Iver l-I

lias, paar o baile a caipira, a realizar-se no próximo dia

guns' dos pr;blee��s m:is lias, para o baile a caipira, 9. realizar-se no próximo dia

árduos das relações entre a
-�

.

Itália e a União Soviética. /"

E isso num período em que

os dois Países não consegui·
ram encontrar um denomi�
nadar comum de entendi
mentos. Assinale-se QUe c

embaixador Di SteDano do

mina perfeitaml€nte o idio
ma russo
Foi depois enviado ii. So-

CLUBE 15 nf NOVEMBRO

�'3:O"<:i1€In S miH
'%

(OHFlWW.It.QUilOU(�lINIIlCHA.Vf
Qlil'f!lfItIlUToltll1iM,A.'2t

DR. SAMUEL' FONSECA
""paco d�I��v�f�!?·�,��;:�aT�'loddJd'

BORDEN A!ROTOR S, S. WHITE
Radiologia Dentãria

CIRURGIA E PRóTESE BUCO·FACIAL
COllsultório: Rua Jerônimo Coelho 16 - 10 andar

Fone 2225
Exclusivamente com horas marcadas,

l'::ramelO do �tómalO - Ve�leula BWIIF _ &Ia.. _

'orall - 0"'"0' - luteltlDo, eh.
Bllterosalplnlogratla - RadJol"ral1& Obltétrlra .

{Grtnidêz} - Radiologia PedJálrl(:a.
lJ!SPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEI'tIBNS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
J

ImJBRIÇO: Roa Irmi Benwarda I/n. OnlbQJ ., por·
ta (Almte. í.amêgo).

Dr. Lauro Daura
CClínica Geral IL:. CONS:. DED:. KAD:.
Especialista em moléstia .

�l::�:��'::di�.�i::, ��:��: SESSAO ESPECIAL DE ELEIÇAO
ções agudas e crônicas, do De ordem do II:. Ir:. Presidente do Cons:. da Kad:.

aparêlho genito-urinário em n.o 5, de Santa Catarina, são convo�ados os IU:. CCav:.

amb(ls os sexos. Doenças do Kad:., para'a SESSAO ESPECIAL D�; ELEIÇAO a realizar

aparêlho Digestivo e do siso se no pr9ximo dia 21 do corrente, quarta-feira.

tema nervoso. ar:. de Florianópolis, 17-6-961, E:. V:.

Horário: das 10 às 1130 fis. ilJWlI\f!i.�III"': ! O Gr:. Sec:.

e da<_; 14,30 às 1'1,00 horas. i�I�·"""I---�
• 21/6

Consultório: Rua Saldanha
Marinho, 2 - 1.0 andar.

(esq. da Rua João Pinto)
- Fone: 3246.

JULIETA PAVAN SIMÕB-
3.0 ANO DE FALECIMENTO
COJjVITE PARA MISSA

.

SEVERO SIMõES, filhos, genros, noras e netos conVI

dam aos seus parentes e amlgús para assistirem à SANTA
MISSA que será celebrada nq .·\]tar de Nossa Senhora, na

Catedral Metropolitana, às 7 e meia horas do dia 22 do

corrente, em intençãÓ da alma de �u& inesquecivel e que·
rida espôsa. mãe, sogra e avó JUL1ÊTA, por motivo da

passagem do terceiro ano do seu faleelmento.

Antecipadamente, agradecem do fundo d'aIma à

quanl.os puderem comparecer no piedoso ato. Residência: Rua Lacerda

CAMARAS DE AR DUNLOP, a melhor
Rainha das Bicicletas, Rua: Conselheiro Má
fra, 154,Coutinho, n.o 13.22/6/61

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta-Féira, 21 ele Junho de 1961 -1-

_a

PRONTA ENTREGA
LP/LPK/LPS 331 S

/

MOTOR

o novo e mais poderoso veículo para
- transporte de carga fabricado no BrasilModêlo: •..••• OM326lV

Entra em ação um novo veiculo ostentando a estrêla que représenta 75 anos de experiência muno

dial. Na vanguarda da fabricação de unidades automotoras, a Mercedes-Benz do Brasil S.A. apre
senta o mais potente caminhão produzido no pais. O novo Mercedes-Benz Diesel, com 193 HP a

2.200 r. p. m., permitirá transportar cargas pesadas com velocidade media superior às até agora
atingidas. S�be tampas e Iranspãe serras cobrindo maiores distâncias em marchas diretas do

que qualquer outro verêulo de transporle pesado. Notàvelmente rápido � econômico, prcpcrcena
mais viagens e maiores lucros, com garantia da tradicional e mundialmente reconhecida qualid.ade

Numerolletilindros:
Cilindrada:.

DiJmelro du cilindros: 128mm

Curso:.

Poléncia(SAE):.
\93 HP/2.:200r.p.m.

Relação de comprn!ão: 20.5;1

..,

:as,ERCEDES-BENZ
Três Upos de chassis: LP para caminhão, lPK para basculante, lPS para cavalo mecânico. Mo
tor: Djesel, 193 HP - 2.200 r. p. m., 6 cilindros com cabeçotes individuais. Sistema patenteado de

- combustão na antecâmara em fluxo contínuo lUle permite o aproveitamento lotai do combustível.

Regime lermico mais baixo assegura vida útil muito "mats longa. Caixa de câmbio: 6 marchas

para frente e uma a rê. Freios: freio a ar. com ar comprimido. aluando sôbre as rodas dianteiras
e traseiras. O freiO de mão age sõbre as. rodas traseiras. Eixo traseiro: diferencial helicoidal tipo
-Gleason. que asseg�ra grande resistência com menor desgaste. Pneus: dianteiros simples 6 tra-

seiros duplos, de igual rodagem, ll00x20, 14 lonas HD. Chassis: Upa escada e longarinas em U

asseguram a elasticidade do conjunto. Dlrecêc: sistema Ross. extra reforçada e leve. Suepeneâc:
molejo dianteiro com amortecedores hidráulicos telescópicos e molejo traseiro com contra-feixes

de ação progressiva. Eixo cardã: dividido e apoiado por um mancai central elástico. Oneetas de

arlicuJaçâotrabalhando em rolamentos blindados, à prova de poeira. Cabine: tipo avançado, prepor
ciona ampla visibilidade, maior capacidade cúbica e permite melhor distribuição da carga. Assenlo:t

Pullman, ajustáveis, olerecem máximo confõr!o em longos percursos. Cabine com leito, opcl(mal.

SUA BOA fSTR�U. fM QUAlQUER fSTAAOA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O _T� o • .AJa UlTleo OU&lO O. IU1'A CA'IAall\l
._-----

,'fUIZO DE DIREITO DA c; se aguarda; 8°) - Se em prejuízo dos acionistas ISEGUNDA VARA CtVEL confirmada a decisão em desta, especialmente de JUIZO DE DIREITO DAI do, a contestação que ti

!mIT�fS���AP��'i:HECI_ �:���iiaose-s�������esa t���� g�nzo�lâ��nd:rim���iOC��� COMARCA DE TIJUCAS. verem; - V - Que, não

MENTO DE TERCEIROS trotar os destinos da C, T. oucento. O procedimênto
sendo contestada a ação.

E A QUEM INTERESSAR V., tomando-os das .mãoe dos diretores da C.T.C. as- Edital de citação, com o ceve ser desde logo re-

POSSA da atual diretoria dessa eume os matizes de uma
. prazo de trinta dias, de in· conhecido e declarado, por

O DOUTOR WALDEMI- empresa, que tem como seu Iiquidaçân apressada, de teressedos ausentes, tncer- sentença, o dominlo do au-

�glt����A�.�, l°cf��n���� ���e�o�a�l��s���;� F�rna�� �a0�e�1:S�;�ÇaãO ��:���� tos e desconhecidos. tor sôbre as terras descri-

pão .rodtcíárín no exercício dez que acumula as run- sccíeis, eis que outro nome tas. Dá-se á causa o va-

pleno de Juiz de Direit.o da côes dêsse cargo com as de não se pode dar ao ato de O Doutor Francisco xa- lar de sete mil e- qulnhen

s.a Vara Cível desta Co- nwentanente do espólio se transferir ou alienar por vier Medeiros Vieira, Juiz tos cruzeiros. Protesta-se

marca de rtorteôõpoüs, do CeI Ganzo, em cujo e- APENAS Cr$ 79.600.000,00 Substituto da all Clrcuns- por todo o' gênero de pro-

��t���mdae :aa�!�. Catarina, �:��;c�� s7;;���f�raciae o��: ;:S������E q�:le�a�� crtcão Judiciária, no exer- vas admissíveis Inclusive

·

...AZ SABER aos que o pre- ststêncía as pretensões do que o dobro dessa im- eícío do cargo de Juiz de depoimento pessoal dos In-

sente edital para connecí- manifestadas pela primeira portâncía; ou, mais presto Dírelto da Comarca de Ti- teressados. Nestes 'rêrmos

mente de terceiros e a Suplicante na ação de sobre samente, Cr$ 166.000.000,00! jucae, Estado de Santa oe- Pede Deferimento. -rn»;
cuem possa, virem ou dêle partilha; gol - Inc�"lfor- 15) - Face ao expôsto, tarina, na forma da lei, cas, 2 de maio de 1961.

���he���:;tâe ti��6�nibX �:ld��j�O��:fl��!g�� ���!� �����a�elo�s ��fol�C��:�� etc. . . Ias) Raul Bayer Laus." Em

Oll.RrCOCIIEA GANZO, víztnha Inapelàvelmente, tares de direito, a transferên
dita petição foi exarado o

JUAN EDISON GANZO <JS atuais controladores da cte do acêrvc da "Compa- FAZ SABER a todos seguinte despacho: - "A.,

FERNANDEZ, FRANKLIN C.T.C., antes que Isso ocor- nhía 'reterôntce Catarlnen- quantos o presente edital como requer. Designe-se

GARICOCHÉA OANZO, ra passaram a menoseer se", anunciada nos Manl- de citacêo, com o prazo de tempo e local para a jus-

�����Ae Dlf�Z?�� â�mfr�\sf:�rs�� re����:��� ����a��i;n����it!���e�: ;��ot: nu:����s, d�n:;rt:sesé uncecão, feitas as notifi

�?t'iÇ��e ��r ��es����te� :��';:ICfOO� adgver���ISn�O q� ����fÕ�:��Ô�i�: d�'C��;::� cesconnecícos, virem ou �:!��J�c:.t�l�a��e:1. d(::\
;.�:o·d�r·V��� Jgi�eld�e�:� ��Çãe;i�!n�����!�ã� e��!� ����II����� ����ê�aiua�s� ���e ;�;h���:nt�et��;�� ��I�' aM��:!���aç:aleir;�;
caoitai: CLORINDA OA- na edição do "Diário Oti- organizações. Requerem, NOR AMANTINO DE SOU- emmus-domíní _ que se

����6��A���Z�ER�:: ��al�1a��. p�s;:�âd�� d�I�� ���;:�l�! �u����;;:ÇãOP��� ZA lhe foi dirigida a petí- manifesta por atos cons-

DEZ, FRANKLIN GARICO- "MANIFESTO DE INCOR- seus direitos, nos têrmos cão do teor seguinte: - tantes de exploração agri-

CHÉA GANZO, BERTHA PORAÇAO" da "Compa- do art. 720 e seguintes do "zxmo. Sr. Dr. Juiz de DI- cola e feitura de �enfei

GARICOCHÉA GANZO e nhia Crlr.lumense de Tele- Código de Processo Çlvll,' reíto da Comarca: Ante- tortas no-local; - III -

��11�ÉL��u�uAa�:�' :s p�!: ���S��x��l o��a��z;r:��t�� �U:n�arE����;n!� ��n:tu:l� I ��:Sil�:�nt���ad�,e ���;:� ::I�'ei����nt:en���f�;U���
����s b���:��f��s,ela�:�I��: !�::�f��es atópti����c�::� �� ��l�����ada c�f:;r:e��!,� clor, residente e

domicma-I
com todos os recuesttos

nadas e residentes em Pôr- ionuentes e que, pela sua Sr. Juan Oanzo Fernandez,_ cio no lugar denominado legais, (' a seu favor, o usu-

���::�g����lc�:;�i�;�:�;::= �i�r;:��:I��:���f!���� ��;:�;�:0:!t���ir�!0�1;�� ��:;����:��::�: ::�o:�:� i��ã�:17,�x��::5��:rtc�:!�
���;�: f�I���lá�d�in�d�s c�t �e "��mie��f��es,?��u:r:�: �;�i��:.tl�:n�:rã� �������� infra-assinado, vem peran- nova redação da lei 2.437

Juan Ganzo Fernandez; a- nizaçãu _ através de sua bilidade pelos atas que pra- h. V. Excia., expôr e afi- de 7 de março de 1955; -

r:ionistl:ls tôdos da COM- incorporadora, obteve da (.lcarem tendentes â con· nal requerer o seguinte: - IV - Que, pretendendo le·

PANHIA TELEFONICA CA- atual concessionária dos cretlzação dos comprom!s- I - - Que há mais de vln- glJlmar a sua situação de

'l'ARINENSE (C.T.C.), por serviço.) telefônicos, opção �os referidos nos Manlfes· te anos, por si e por seus iato, o suplicante, na for·

t:u�o���it�����,re�s :�����: �:,��i�;ians�s co����cted� ��:'nCi��ad;�����r�i�udlês anteccssores, possue por ma dos arts. 454 e 456 do

dos. infra-assinados, vêm transferir todo o seu acêrvo cs Suplicantes não eon- ocupação um terreno de Código de Processo Civil,

respeitosamente, expõr, a- referente ao servIço telefô- cardam, em hipotese algu- forma retangular no lugar proferida a seguinte seno

legar c requerer o seguln- !Jlco urbano, â companhia ma. Pedem, outrosSim, que denominado Arataca, dls- hmça: - "Vistos, etc. Jul

te: 1°) - A prImeira Su- que óra se organiza. tste do intp.lro teôr dêste seja tl'ito de. Tigipló, município go por sentença, para que

�i�:nJ= �������� �:l�el�; fecf�r;�ad�a�:rrle���,la c�1� ���:d�;:�c�a a?'c��p���f� de São João Batista, com produza seus legais e jurí·

com o finado Cei Juan Gan valor atual e real foi cal- Telefônica de Florlanópo-
3& seguintes medidas e dicas efeitos, a justifica"

zo Fernandez, de quem se culado em Cr$ .16.000.000,00 lis", Srs. Drs. João David confrontações: 136 metros ção procedida nestes au·

desquitou em meados de (DEZESSEIS MILHOES DE Ferreira Lima, Roldão Con que fazem frente no RI- los a requerimento- de An-

1952; 2°) ...-- Na partilha a- CRUZEIROS), no que diz soni e Paulo Henrique Bla· beirão Boa Vista Grande tenor Amantino de Souza.

����;e! ��i�:��ãOS�;li���� ��i��t�a��Ss��ViÇ����b�: ji�s,tôd��IC�:;�d��irO!, cr���= ao nOite; 1.241 metros de Citem-se, por edital, com o

t.e recebeu apenas dois ter- TAR O VALOR DAS CON- dentes nesta cidade; b) à
fundos que fazem ao sul prazo de trinta dias, na

;'enos sitos em Pôrto Ale- CESSOES, será entregue à Associação Comercial e In- no travessão de João Faus- forma prevista no § 1°, do

ffre, havendo o esposo re- "Companhia Criciumense dustrial de CrIciuma Incor- tino do Nascimento aonde art. 455, do C.P.C., os in'

cebido o equivalente em din- ele Telefones" - em orga- poradora da "Companhia f-xiste um marco edificado leressados ausentes, incer-

����fdOdeo c��I�a���n�OÓa; ;��i��r�ãO�om:el�en�alo� �;������n;:r:eê;:lef��e:�:, €m uma volta do ribeirão tos e desconhecidos;
.

peso

zo Fernandez no ano de de APENAS Cr$ 9.200,000,00 t'xpedic!a carta precatória Agua Fria; extrema a Les- !loalmente, o órgão do M.

1957, teve a primeira Su- move milhões e duzentos para. li comarca de Crlclu. t-e com terras dos herdeiros Público na Comarca; e,

'C'licante conhecimento de mil cruzeiros)). 11) - E ma: C) ao Consórcio de De- de Jozhno do Nascimento ]:001' precatória, a ser expe·

que no Inventario do mes na edição do dia 10 do senvo�vlmento Econômico Assunção; extrema a Oeste

I
clda para o Juizo de Di

mo foram relacionados mesmo mês de malQ p. pas- S.A. Banqueiros de Inves- com terras de herdeiros de reIto da 4a Vara da Comar·

�:��redeosin:�;\�á;�lt��lj�' t��O;,�oÁ:;��c;go�Em ��� ����!°ciu!c:�ap�bl�;'�!� c�: .!oão Estevão da Sllva na ('a de Fiorianópolls, o Sr.

l!xistiam ao tempo do des- CORPORAÇAO" da "Com- ditais pela Imprensa, In- parte sul e com terras de Delegado do Serviço do

quite {:' foram sonegadOS ).Janhia Telefônica de FIo- dusive pelo "Diário Oficial ivlartlnha peixer na parte

I
Patrhnõnio da União. Sem

lla pllrtllha respectiva, co- rianópolis", em organiza âo Estado, nesta e nas norte.,. perfazendo uma rusl.as. P.R.P.. Tljucas, a

mo, por exemplo, 393 ações cão, subscrito pelos Srs. (..omarcas de Criciuma, La· área aproximada de de junho de 1961. (as) F.

�'::n�:,\ ��Ii��i��oC:rt:{�� ���a�a;�ld��VI�o���eir! �eÓ�to B�����au, JO;���,lle� 16a.776 metros quadrados; x. Medeiros Vieira - Juiz

��o:e����e�o\os�ê��sa�i:i· ��j�iO j,�Xe�rl���S�l�s�Se s�: T.e��a�ãeO�ta ��Çã�, in���� -;;l'::n-; t��e S�d�s:�e:��: 1 ���:t�uee�e�:e:c��IO�:nh!�
social nominal da Cia. Te- plicantes a transcrever o riênclu de terceiros, a fim Jlor êle desde o início mart-I dmento dos interessados (l

;efônica cataripens�, que seguinl.e Lóplco: "Pa'ra con de que não venha!l1, mais .�a e paciCicamente, sem nlngucm possa alegar ig-
1i0 tempo do desqUIte era tretização de tão valioso tarde, alegar Ignorancla. e. Interrupção, contestação llorãncla, mandou expedh

�iU��s ��OOc���e��oii�a�� =��ro{'e3�j����'vol�im���� :s�n;é e�v:�����:�-rS�çõ�� (lU oposição de alguem, e i) presente edital que serâ

presentada por 400 ações, Econômico S. A. _ Ban- das novas companhias te- com a Intenção de dono - aflxade na sede dêste Jui-

P A R T I C I P A ç A- Opresentemente se acha e- {iueiros de Investimentos, lefônicas acima referidas l'equer a V. Excla. a deslg- 20, no lugar do costume, e,
'

h·vado a Cr$ 100.000.000,00 obteve da atual concessio- erentes das vantagens pro nação de dia, hora e lugar, por cópia, publicado UMA João Pedro Nunes e Sra. João Vicente Gomes e sra.

,����: l����:�ta�� ��uzel- ��i�d�o:;���a te��1��: g�e��:�hr:l�e1��Ó��a ��: ���� �U:al:�ma;r:l!�s::,m�� �'E;R�j� ����� d�oJ:!�� Participam aos parentes ,� pessoas amigas o contrato

ig:�g,o�:ôCe:d�\��� 50)'':'':' �Á� aE������e�s�o-;- �b.� �·���f��se e�::r��?f�::!o�s nâ! j proceda a justificação do "'0 Estado", de Florianó-
de casamento de s��;��o� PLINIO

?s aumentos desse capital mos da qual esta última se !ncorporaçao. Requêrem I ���gas��' a���s�al�:�t=e:�� �;II:id��:o �e P;:js:cd:s,n:��. noivos

:l����, J:I��ati:�g:::s���� ���p�o�:�acê�v;r������er�� ;l�n�fl�:���'la�Uie��!�rct��a: I :ados os atuais confron� Quatorze dias do mês de·
Rua Juba Mo�ra, 2a, Fpolis. São João Batista

g:r�e�i����;l�t:, �: V�1�: t��: �e��l!�!��f:��� �l�� �:�;�itl�sesa�ej�:-nmaJl:�t�!� I
tantes e interessados cer- junho do ano de mil nove- !llm1i'�J ]' ..__

.

__�-------2-2_1•.

Quenta para cem mllhoes se procura e�truturar. O c-ues ao nutos independen- tos, e suas mulheres, se l'entos e sessenta e um. ""�.,..a;'
--

rle cruzeiros, e sempre In- acêrvo.da Companhia Tele. temen�e de traslado,

parai
{'asado:; forem, be�mo E;u .. (as) Gercy dos Anjos,

_'9- - �-

tegrall.zat!0s por �eio de tónica Catarlnense, cujo lhes scrv�rem, de compro- c órgão do Ministério PÚ- Escrivão, o
-

datilografei, rr==============��

reavailaçoes do atlvo Imo- valór atual e real foi cal- vante, Tao somente para. blico c, ainda, edltalmen- conferi e subscrevI. - Isen'
I �r------------�

bct.!liza:o e utlUzaç:ilv�e f�� culado em CrS 150.000.000,00 ;:��!t�s vaf�SC�IS g$ã�OàOOOp,O'o- tc, com o prazo de 60 dias, to de �elos por se tratar I.os e reserva, (CENTO E CINQUENTA r e .,

I
ps interessados Incertos e (leASSIST�NCIA JUDICIA- CLuBE RECREAT1V()

primeiro, quando o CeI. MILHOES DE CRUZEI- (vinte mil cruzeiros). N.

Juan Ganzo Fernan�ez in- liOS), no que diz respeito �.P.D. Florianópolls, 15 de desconhecidos, e o Dominio RIA. (as) Francisco Xa-

6 OE J fi N E I R O
��:r�����rl�:s200V�I���â��� ��kser�b�����S 6°C��: ���� �c�:�;� (AS:lna��:� �:p��!������ p:�s�:t��o�e� ;�i� s��=:/;:�, v��aex� '_. H -

������ �� io�rtt: ��rre�et� ��: e�t�gu;O�CE������ :���i a::;�s�a��s _ d���: :1:re���l;Çg.�oalndl:nv".' .p.o,;. d:� cicio. Está conforme o ori-

lia Companhia Telefónica nhIa Telefônica de Floria- curaçao; b) _ sentença
".. "".. ginaI afixado na sede dês-

<?atarinense, que também llópolis (em organização), sobrepartilha (certidão);
darâ :::Jencla desta ação, te JUizo, no lugar do cos-

1ôra sonegado na partilha r,omo bens a incorporação c) - Qualidade de herdei- afim de que, dentro do tume, sóbre o que me re-

lelta por ocasião do desqul- pelo valor de APENAS C�S ros fotocópia); d) - ca- prazo legal, a contar da porto e dou fé. I��e���'a���oha�õe�:��� ��i�·g�o� QU������- ��;:�I�t���si�:nt�'�'��v��� ��tl���oa�r::e�t�:,a q�:r��- Data supra. O Escrivão:

Te!:::li:l::stá:��me��lãl!�� r2�S_M;�vav�fn�e��;R;'��� �����t:) d� ���gã6c�f;�i -f::Cf::CS"'T::-A-O-O-P-A-O-R-O-E-I-RG-Oe-,.c-'-OU-Ed-o-'C-AA"':"'p-.o'-O·-.E-IR-A.f��:g���I�ui��o :� ���a!:� �ai�é��c!Z;��� c�i:rln��� á�d�' JI�:�;) �r��Id;nf�aá� ,)

�:�. ��n:grç�o�� :I����I��� ��s ������:�t�:I�ã�·Ti�� �� g:.�'�� ig.��tn��rl�t�a�: - SÃO JOÃO BATISTA _

,'os expressos do D.L. 2.627, puzerem uma· resistência' festo de Incorporflção (D.

��l���t�ad� �e����nt�� �!) c�n�!S:�Is:rr���ô�l�:! � �� 9i���:��:�ã�a��:�� Nos dias 23 -14 : 25 de Junho
dos bens de1xa�.?s de par- refletem, não hã negar, de 10.5.196�)' Florlanó-

�i�?t�� p��) 9�S��g:�dg::� ���co:o d�a����;I��I� T�� f��:�) 1�0�� J��;m�e a��:� P R O G R A M" A
com direito·a partllhaJdês- Jefônlca Catahnense com gado". E para que chegue
�cs bens e rendimentos, a cs quais os Suplicantes ao conhecimento de todos,
primeira Suplicante moveu r..bso;uLamente não concor. mandcu expedir o presente
contra o espólio do seu ex- uam; 14) _ A direção da edital que será afixado no
marido Juan Ganzo Fer- C.T.e. não se acha autorl. ,ugar do costume e publl
n3.ndez uma ação de sobre- zad3., de modo algum, a as-

cado na forma da lcl. Da-

������:�t�ue e��1 s��l���: ���l�l�fe��l'ció��r�m:��osac:r� �� ;It.�;�:li���:pfti�la��
que determinou fossem par vo referente aos serviços Estado de Santa Cata_rlna,
hihadas, entre outros bens, telefõnicos em Criciúma e �os quinze dias do mes de

300 das 400 acões primltl- Florlallôpolls a quem quer junho do ano de mil nove

vas da Cia. Telefônica Ca· que seja, e,'muilo menos,
;:entos (' sessenta é um. Eu,

Larinense, acrescidas dos nas condições anunciadas. (Ass, \ Ivo Evaristo de Car

�eus f:,utos c rendimentos, Esses compromissos che- �'alho Escrlvão, o subscre

D par�lr da data �a homo- gam a Ultrapassar, até, as
'o. lAss.) Waldemlro Cas

lúgacaQ do
_

desqUite; 7°) raias de um ato de Ilbem- f'aes, 1.0 Juiz Substituto, em
essa declsao h�uve apela' lic\.<tdes 011 renuncia, pois a- exercícJo na 2.a Vara CiveL

.
"l'r .Egre� Tnbu- te�m IJ obl*:to sori:"1 p de� Confe!'p t'om o originAI

de Just.iç.a do Est3.�O. falcam .3.bmaValllenLo: o pa- /io f;"urislo de Carll(l-
j)ronunC'wn1cnto aUl- trimólllO da COnlll3.11hi:1, ih (I. r';:;crivão.

Florianópolis, Quarta"Felra, 21 de Junho de 1'961
--------------------------------

•

EDITAL

Dia 23 � 6.a-felra - As 19 horas: Missa e Comunhão
Geral. Dia consagrado a São João Batista.

As 20 horas: Inicio das bRrraquinhas, fogos, leIlões,
serviços de Bar e Alto-Falante.

Dia 24 - Sabado _ As 19 horas: Novena preparatôria,
As 20 horas:. Continuação das lmrraquinhas, cavali-

nhos, fOgos, )ellões, serviços de Bar e Auto-Falante.
Dia 25 - Domingo - As 10 horas: Missa festiva.
As 12 horas: Churrascada_

As 16 horas: ProcIssão com a Im!igem de São João Ba
tista e sermão no páteo da Capela. Continuação das bar

.

l'aqulnh:J,s, cavalinhos, servlço� de Bar e Aueo-Falante.
As 22 horas: Queima de. fogos e encerramento.
As solenidades serão abrilhantadas poi" uma alinada

Banda de Música. Haverá ônibus para o centro, com horâ
rios C'�PIt�.�t.,iité o clH'et'ramcnTo.

-j

COMISSÃO CENTRAL OE· COMPRAS
Edital de Concorrência Pública n. 1
A Comissão Central de

I
ta Capital, até �s 15

..
00 ho

Compras Inst.1tuida pelo De- ras do dia 20 de Julho do cor

ereto no' SF-26-05-61/113, pe- vente ano, medl�nte. recibo

��leP�!��n;�al����,anoPgi�i�g ;mh!u: J� �����::�,d���
de julho próximo vindouro, unedo por _um dos Membros

às 16,00 horas, na séde do

I
da. conueeêo. -

���:�âa, ��:C�i:i����ã�Úb�l� xa��a�!sp��po�:�� ser��r:�
ca nas condições abaixo es- do dia 20 de jul1:0 p. vindou-

peil�ag�s;ETo DA CON. r-��a�e�st���I:S:lO
deD;g:r:�

CORRtNCIA: to nc SF-26-05:61/133, pu-

A concorrência de que tra- bucado no órgêo oficial de

ta o presente edital se destl- 3r. de mala do corrente ano e

na à aqinaíçâo de 40 (qua- na presença dos proponen

renta) . [eeps .destinados ao �es ?U seus representantes

Sc:t� :S�ii,ctiL:Ç�:�al. :{'��:ã declarado venced?r o

Os Interessados deverão a- proponente que oferecer.

presentar:
a) - menor preço;

_

1 _ Propostas devidamen· b) - melhores condlçoes

tc seladas, em �nvelopes te- de entrega; "

c_hados e lacrados, ccnten- dl��eZs��á 1����d��:f::êX�?�
oo�( Especificação do nome ����r:as estabe�ecidas no

e ��d�e��s��:�i���a mer- Ig��ld�eca:� :l'�A�s��O!��
cadoria que se propoe torne-

feito sorteio para decidir o
roer; vencedor.

bai: c�rrf�eç�s;e�l}t�!�ã� gl�� 6 _:-_ Abertas as propostas

estão incluídas ou não des- �o ar:e�����r��n�ia,j��:���
pesas como impostos ou se-

dos interessados tem o díret
guroe, etc... to de apõr, a sua rubrica nas

el) - condições de entre-
Iólhas da proposta dos de-

ga�) _ declaração de co- mais concorrentes.

nuecímento e submlãsão às de7 f�r��çj:�P�a��V;!�O c��
normas dêste edital; tração nas quatro rodas, ti-
f) - na parte externa dos

pc> Standart, incluindo socar
envelopes,deverão conter os

re, chave de roda e macaco.

seguintes dIzeres: Concor" 8 _ Deverão ser observa"
réncla Pública para aquisl- das tôdas as condições esta
!tão de 40 jeeps destinados bdec1das nêste edital, bem

r,02 s_:_rvrm ����c�p::s;:g:r�_ cc,mo as demais exigências

do, os documentos com pro- �á���s�a: �30 d�eC:::�-I� . ��
batõrios de Identidade e de 1938.
tdoneidade, devendo êste úl-

9 _ A concorrência pode
timo ser fornecido por um rá ser anulada desde que
Banco ou por duas firmas lenha sido preterida forma
c('mprovadamente idõneas. !ldade expres.�amente exigl-
Além das provas de Iden- da pelo referida Decreto-lei,

tidade e de Idoneidade, de-
e a omissão importe em pre

verão ser juntados ainda: juizo aos concorrentes ou ao

'a) - prova de quitação Estado, ou à moralidade da
cum a Fazendà Federal, Es· concorrência.
tadual e Municipal; 10 _ A ComIssão reserva�
b) - prova de que está se o direito de anular a con

registradO em Junta Comer- corrêncla desde que, as pro
ciaI, especificando o capital J)<>stas apresentadas nio
registrado. correspondam ao interêsse
3 - As propostas deverão do Estado.

ser apresentadas com a ru-

brica dos proponentes em Florianópolis, 19 de ju-
tôdas as páginas, com a p�o- nho de 1961.
ve do pagamento do Impôs-
to do Sêlo Estadual - CrS HenrIque'de Arruda Ra-
2.00 por fis. \ 1110S, Presidente

4. - As propostas d(\lerão

���c:�;����esd:oF::��� � Mem��en9 Victor da SIlva,

d!ficlo das Secretarias, sito
â Rua Tenente Silveira, nes· A}Sedo Russl, Membro

CURSO PARA NOIVAS
Noivas façam Inscrição para o curso das Noivas do!.

�:����s���:�u��a�0����c1�,eq��;�n::;\�a �::o��
de tO% nas vendas 'J vistlli de todos Os artigos não tabela·

dos por fábrica.

lt_. l_l-_15_.1_8-_22_.2_5_-2��.
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PROGRAMA DO MES DE JUNHO

DIA 24 __ SABADO _ Ballé Junino dos

casados com gra.ndiosa quadrilha _ Início

às 22 horas.

DIA 25 - DOMINGO - Animada Festa
Junlna Infant·il dedlcada aos filhos dos

sócios - Inicio às 15 horas.

NOTA - Será rIgorosamente exigida a

carteira social e o talão do mês
corrente,

L
--::-==-_:= _.---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DUAS GRANDES PROVAS POPULARES: CORRIDA DA FOGUEIRA E III VOLTA CICLlSTlCA DO MORRO A tradicio nal Corrida Pedestre
da Fogueira, que há tantos anos a Fed eração Atlética Catarinenst promove e a não menos famosa Volta Ciclísti ca do Môrro, inicia
tiva da Rádio Guarujá, que- vai, ser efe tuada pela terceira vez, são as provas que vêm monopolizando as atenções dos esportistas não
só desta Capital como·do interior e me smo dos Estados vizinhos. A primeira, como se sabe, é efetuada todos os a" cJS no dia 24 de ju
nho e a segunda êste ano está marei da para o próximo domingo, devendo reunir os mais· consagrados pedalado res do sul do país.
Os preparativos prosseguem animado s, tudo estando a indicar que o sucess o das duas gigantescas disputas será tremendo.

�����rn[ffiJ�� \.
�e�astião BOnDISBis �e l!DUr�Uer�ue, o novo comOdoro

�o Iate �Iobe'
rem pela categoria de sócio' Determinar uma revisão na

prOprietário: determinar I s�tuação dos Portadores de

q�e, c �artlr desta data
I t�tulos de !;:ÓC1os proprletá

nao serao mais Permitidas nos.

da a 17 de junho de 1959;
2.0 Ratificar os valores das
mensalidades: 3.0 Revigo
rar as decisões tomadas a

18 de setembro de 1955, com
relação '2. guarda de embar

Reuninu-se, domingo ar- 1 lho; suplentes: Haroldo cações nos galpões do cic- FALANDO DE ('ADEIRA
:::0d: i�;es��:be,D;!lr�er:s I ��t�b��;en���o�ev��:z�. e ��� �:a���ser���r�:�a�io���� Os árbitros da F.C.F. ío- seus gastos, têm o despra-
eleições gerais, com '8 pre- Deliberou ainda o come- 4.0 Tendo em vista o edital mm cientificados que o con- ZCI' de serem xingados cons-

sença de 15 ConselhelJ'os. lho, o se;guinte:. 1.0 Apro- public'aclo em abril de 1958 sclho fiscal arbitral, aumen- tantemente por torcedores
Presidiu ia reunião o Co' var todos Os atos Pratica- concedendo Prazo para os tára as taxas de arbitragem malcriados e fanáticos; não

mo.joro Arnoldo Suaj-ez dos pela Diretoria empossa-I sócios contribuintes opta das partidas do campeonato confundir critica da impren
cunee, Que após fazer um citadino. Ao invéz de Cr$ •• se com malcriação e falta de

��:t�o��oSUlti���t:�:�n(��� FOI FELIZ EM SUA EXCURSÃO A TlJU.. �OriO�oo,��� majorada para :�l�:a�ão�ã: ����c�e� �:c;�:
c1ar:�o:ebde:�:eOs :::�lh�: (AS O GUARANí: UMA VITÓRIA !10R���I���a��tre�:n:�59;u: �:,��t: �:�:a:::� di��:n�:�
��eiçôs:�u��te�Uaisre:��:::�: E UM EMPAlE ��a �!v:��o d�;;!n�o��: �:I�:a�O�� �:;{��::. adquire
Con�elho Delibe:ativo -

A cidade de Tijucas ex. umes trtcolores que tiveram
nento :I�um;. o que h��;� E"�:o;t���ad�� é ��:r�:�!��re�e�:e D�i Joao �;uar- cursíoncu domingo o Clube atuação magnifica, prlncl- ��uv:; :ir:gen�;u:c�:am a não critica dentro dos são�

D�. ;�:I�' SC�:��;;� ::� I �!�=�lci:V��:�a�:�sd:�!aéSC:� paímente o quadro dos gare- tua multo elevada e dimí- principias da desportividade;

m'��dato até 1965. ._como-j profissionais e juvenis, os ��se;�:r�e��r;maao�:!��:::� :���: �:r�u7:� ::'':e' v�� �����::co:e�a�:!�:;:�oes�:dOlO. - Dr. Sebastlao BO.-1 quals,!J. tarde do mesmo que os profissionais consegui- cuscutrr: a verdade é que a ralizantes.nasSl'; de Albuquerque, VI-. dIa, perante colossal assts- ram honroso empate de um

de-comúdoro Dr. Sidney Da-' têncta, deram combate aos tento. ��:I�;�a f�;�fi�;toe �:�ohU: In����:n�I���:e'd:u:r��t���miam, com mandato até conjuntos das mesmas cate S $ S $ $ $ $ $ $ $ v da Mas no final, todos1963 Conselho Flscal� Efe-

ti
gonas do Tiradentes, 'lcal s _ VESTIR BEM? $ tem suas razões, os Clubes,

gem ser maior ou menor;
üvos - Armando Silveira Duas sensacionais disputas $ - ERITO ALF,A.IATEI $ d

-

i ��af;;::::�;u:� �::����s�de SouZ'a, r» Emanoel Fon presenciou o pubhco, sendo S Rua Tiradentes, 9 s ;Iorsqu:�: �:t�S �a�lt�sr z�� mos malcriados agissem ates e Dr Osvaldo Melo FI bastante aplaudido os dOIS S s $ $ s $ s $ $ s ��etas porque Jogam q�ase vontade: um árbItro que se

•
.....------------------ .. ---,-_,,ltodoS �or amôr a camísa: e preza, por dinheiro algum

.:@INEMAS °C'A·'Mbltp'OE"OPúN'AqUTeOal,e..
m de goata de ser rnsurtauc: ° dl·

l1li' nhelro não paga uma ofensa.
Fato extranhável entretan-

to, é que o conselho arbitral

, AMADORISTA :�����o �:'�e!':::� �:'c��:
• _ Centro _

C A R T A Z E S �IN� G�H�A� F:e: 6252 h�ebco�rt��:sse��i�d��S;:r�:ll��{���O 0d:i����r::' �:;:r���
• CINE SÃO JOSÉ Fone : 3636 (Estreito) de sâbado, com a pugna en- vil' suas explamações; deve-

•
às 3 e 8 horas às 8 hOI'l\S tre São Paulo e Tamandaré, ria por certo ter assento à

• Maurício Morey _ Norma Monteira às 8 hora� ���l��ro pe���s�i��e �:V:d::, �eS:;d��:a :�:n::ti:u�����
• HOMENS SEM PAZ

-�
Gary M:'l'�!��o%::�a�a:is _ em ��I�:�;�:�odiV�:n:�r: :;�;� na:��'m como os clubes têm

Censura: até 10 anos. SALVO DAS ONDAS tal Telegráfico. Para sába- I'eus problemas, os ârbitros
Censura: até 14 anos do próximo, em andamento também tem direito liquido.

-
- - - - - - - - - - ao certame, jogarão o Postal de aceitarem ou não suas im-

CINE IMPÉRIO _ Fone: 6295' Telegrâfico.e Flamengo. ��:IÇ::� np��'c:!�mco�!�:���
(Estreito)' mensal.

às '{ e 8 horas , VENCEU O m:s��s �:�d:�o���c�r�:s;n�
, TAUBATE' tf'rior, .onde os clubes prepa-

Inkio do Gl'ande '.. ram boas equIpes e propor-

<'FESTIVAL POPULAR" • \e��tZ�i:�Po j�;a���em��- t'1�qau7 �e���spe��cl���ital.
30 DIAS .. 30 FILMES!. • samente. domingo, à tarde, llf),sta um clube de fóra apre-

BO�°io�:�Rhonda Fleming -: em , �1�;�en�:an�;iCi�� �o���:�� � ������!:. S�ja:� ��:s.a� a�';:�
VALENTÃO É APEUDO • triunfo ao primeiro pelo es- ':llema não são tão somente

- Teenicolor -

• CMe de 6 a 4. No encontro dos ãrbitros, se bem que suas

elos quadros suplentes, efe-l i.tuações poderiam ser me
- - - - - - - - - - - '\ tllado c:)mo preliminar, não lhoradas.

• IIouve vencedor: 2 a 2. I Lelis Marcondes

.
'

,
- C'memltScope - •

A LEGIÃO FAN1'ASMA _. 9.° Eps. •
prõxlmas-A-t-m-çõ-e-"----C-,N-E-SAO JOS€

•

transferencias, 5.0

CINE RITZ Fone: 3435

às 5 e 8 hs.
ROCK HUDSON - CYD CHARISSE
TUnnILHÃO DE PAIXOES

- C'incmaScupe - Eastman;:olol'
Censura: até 10 anos

"'-----------

CINE ROXY Fone: 3435
UI; 5 e 8 hurna

Grande

"FESTIVAL POPULAR"!
30 DIAS .. 30 FILMES!.

2.° Filme: CINE RAJÁ (São José)
Frances Lederf'r - Norma Eberhard em às 8 horas

IMPÉRIO DE GANGSTERS

Para a estação em curso, além de manteuax, que
apenas representam agasalhos para os dias de frio mais

Intenso, impõe-se, como expressão de elegância aprimo
rada e genuina comodidade, os vestidos de lãs, não multo
pesados,· e os tailleurs.

Para o nosso clima, que é uma sucessão de Imprevis
tos (pois até em pleno verão o vento sul é fator de esfrIa
menta da temperatura), os vestido:; em lãs flnas e gos
tosas, são de alta significação pratica.

Tivemos ocasião de admirar (sim, admirar, no mais Ielevado significado do têrmo ) uma coleção de vestidos e

tailJeurs de lã, recebidos pela A Modelar. Entre os vesti- r
dos, podemos citar como verdadeiras jóias de bom gôsto
os vestidos do famoso atelier Sayonara, do Rio de Janeiro.

Quanto aos tailleurs, vale mesmo a pena olhar e

vesti-los. São um encanto!
E' oportuno lembrar que a bonificação dos 37 em ca

da 177 representam. para a freguezla, um excepcional
desconto. E até o dia 30 continuará em vlgôr essa boni
ficação.

Ainda como vantagem considerável, dentro dos fes
tejos do 37,0 aniversârio dos Estabelecimentos A Modelar,
devemos mencionar as vendas a prazo, exatamente pelo
mesmo prêço de à vista. Sem :}unlquer Juro. Sem qunlquel'

VESTIDOS SAYONARA
SÃO JÓIAS DE BOM GôSTO

O FANT,i,STICO HOMEM QUE
..

DESAl1ARECE
Censura: até 18 anos

,

l""'f'"
SENSACIONAL! . DIA 22!OPORTUN1SSIMO! ..

EXPLODE BRUTALMENTE NA TtLA

TODA A VIDA DE CRIMES do

HEICHMANN. o ASSASSINO N.o 1

CINE ROXY - A PHrlir do dia 20

GRANDE "FESTIVAL PQPULAR"

30 DIAS! - 30 FIUims! - UM FILME POl{ DIA!

- Espetacular FESTIVAL DA FRANÇA FILMES!
- O maior Festival jã organizado por qualque:· cinema ...

VIRÁ EM AGOSTO!

OUTROS DETALHES NAS PRÓXIMAS EDiÇÕES
Ainda êste mês!

SE MEU APARTAMENTO FALASSE ..

ClaSSificações dos certames de juve
nis, profissionais e aspirantes e

Taça "Eficiência"
Realizados os encontros de domingo, os certames de

juvenis, profissionais e aspirantes passaram a ter as

classificações que seguem:
JUVENIS:

1.° lugar - Figueirense e Guarani, 1 p.p ..

2.° lugar - Atlético, 3.
3.0 lugar - Avai, 4.

4.° lugar - Paula Ramos, 5.
5.° lugar - Bocaiuva, 7.

6.0 lugar - Tamandaré, 11.
ASPIRANTES :

1.0 lugar _ Paula Ramos, 3 p.p ..

2.° lugar - Figueirense, 4.
3.0 lugar - Avaí, 5.

4.0 lugar - Tamandaré, 7.
5,0 lugar - aoceruva, B.
6.0 lugar - Atlético, 11.
7.0 lugar - Guarani, 12.
PROFISSIONAIS:

1.0 lugar - Paula Ramos, 4 p.p..
2.° lugar - Avai, 5.

3.° lugar - Atlético, Figueirense e 'I'amandaré, 6.
4.0 lugar - Guarani, 10.
5.° lugar - Bocaluva, 13.
TACA "EFICIl!:NCIA":
Em' vista das cotceecões acima. a crasetncacão pela

Taça "Eficiência" passou a se:' a seguinte:
1.0 lugar _ Avai, com 65 pontos.
2.° lugar - Paula Ramos, 64.

3.0 lugar - Figueirense, 63.
4.° lugar - Tamandaré, 43.
5.0 lugar - Atlético, 42

6.0 lugar - Guarani, 34.

7.0 lugar - Bocaluva, 19.

C A S A - ALUGA-SE
Com 8 compartimentos e 11m rancho, com belíssima

vista panorâmica situada à Alameda Adolfo Konder, 10.

Informações pelos telefones 2105 e 2682 no período da

tarde. 21/6.

III PROVA CICLISTA VOLTA AO MORRO
Promoção - Râdlo Guarujll .....
Patrocínio - Monark S. A ..

Orientação _ Federação Atlétka Catarinense.
-xXx-

Dia - 25 de Junho de 1961.

Horârio _ 09,00 horas.

Pista _ Volta ao Morro (2) passeio e 5 cor-ada.
Distância - 42 km ..

Modalidade - Velocidade.

Máquina - Passeio e Corrida.
Classe _ Aberta a maiores de 18 anos.

REGULAMENTO
1) - Ajuda mecânica: livre.

2) - Abastecimento: 2.a volta,
a) não serão permitidas viaturas na pista que não

sejam oficialmente autorizadns pela FAC.;
b) não serâ permitida a inscrição de menores de 18

anos;
c) não será permi'lli.do o uso de recipiente de vidrQ

para o transporte de alimento ou liquido;
d) todos os ciclistas deverão se apresentar da calção

com o respectivo numero distrlbuido pela Comissão Or

ganizadora;
e) deverâ o percurso total ser guardada pela D.V.T.P.;
fl deverá ser requisitada da Df'légacia Regional de

Polícia autorização e policiamento para a prova;

\ g) os juizes e ârbitros serão designadas pela FAC.;
h) a F.A.C. e a Comissão Organizadora não se res

ponsabilizarão por danos materiais ou pessoais que ve

nham a ocorrer em virtude de acidentes verificados du

rante a prova;
i) não será permitido, em hipótese alguma, o uso de

câmbio e tubulares, Incorrendo, tal uso, em desclassifica

ção;
j) na véspel a da prova será realizado um Congresso

tendo por lacaio auditório da Rádio GuarUjá, com a par

ticipação de todos os ciclistas ou representantes, quando
serão discutidos e explanados os pontos do Regulamento

.

da Prova, sorteio de pelotões c distribuição dos numeras

aos ciclistas;
k) somente poderão participar da prova, os atlétas

que tenham sido julgados apto� em exame médico recente.

Florianópolis, junho de lílG1.
A COMISSAO JULGADORA

Irm,andade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade

EDITAL DE FORNECIMENTO
De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do

Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, previ
no aos interessados que. até o dia 27 deste mês, às 12 ho

ras, receberâ esta Irmandade e H05pital, na sua Secre·

taria, proposta, em cartas fechadas, para o fornecimento
de todos os artigos necessários ao seu consumo, durante
o semestre de junho á dezembro do corrente ano.

Consistório, 15 de junho de 19&1.
Américo Vespúcio Prates
Seoretál'lo em exerclclo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



No Brasil a segunda Conle·Lígação da Serra e Oeste
rêDcia Mundial do EucaliptoCatarinense com o Litoral

Fala à Reportagem o engenheiro florestal H. Chauvin, da FAO O dep. Dib Cberem propõe pedido de informações ao 16.0 Distrito Rodoviá-
Patrocinarão o certame os governos Federal e Estadual (São

Paulo) e a Organização de Alimentação e Agricultura rio - Manifêstação de .todas as bancadas.
das Nações Unidas São deficientes as Ugações da capital corru os outros têneía, na torma regímen-

dissemos anteriormente, se munJcipios d� San�a Catarina. �f�, � ���d��ã�d�oO J�����:
��i:��: ne��! ct��re�Se�� Com tal enrenacao, o deputado Dlb Cherem, analisou te ofício, endereçado ao

de 1956, poderá ser dividi" a sltoo.,ção de penúria em que vive o litoral, por falta sr. Engenheiro-Chefe do

da para efeito de urganl- de melhores vias d� acesso. O Porto de FlorianóPolis, !�eD�:��toc:eft:��l. com

zação dos trabalhos, em Por exemplo, que ja teve movimento dos mais satlsfató- "Senhor �ngenileirl)'-quatro Itens distintos: rios, está hoje relegado a segundo plano. Chefe:

8:ti:ti���g:COiO��e�á��á A Capital não possue, por outro lado, lIgações fer- Levo ao connecímentc de

parte final de comentarias rovlárias, muito embora as estradas d� ferro Santa CI.l.- �:'��éi�enh�!�i�l�ti�a!'l. �;
sôbre a União rntemecto- tarlna e Tereza Cristina, tenham seus terminais eml Ita- Santa Catarina em sua

l�tesft�aç��ga�{��:�::l. dÃ jaí e Imbttuba, respectivamente, a Poucos quilometras sessão de 19 do corrente.

primeira parte buscará da séde do Govêrno. / ��r����tad� j5�e����!�
���s�ibUJ�õrde��ff�c��oPrJ� asses fatos foram men- trazendo desenvolvimento d����it����lto 1������Ç3:�_sementes e que seria em- danados pelo deputado Dib notável a essas regrões. damento dos trabalhos da
pregado pelas encarregados Cherem, na sessão de se- A proposta do deputado . BR-36, trecho Lages-mortade viveiros, enquanto que a gunda-felra da Assembléia Dlb Cherem foi apoiada nópolls.segunda, de Genética, es- Legísratíva, para juatm- por todas as bancadas, ten- Durante a Reunião ele
tudará os aspectos prãtl- cal' requerimento de sua do em vista os seus altos Governadores dos Estados
cos do melhoramento, tele- autoria, em que pede ínror- propósitos. t. oportuno re- do Sul, levada a efeito em
cão e enxertos de [euceüp- mações ao órgão federal cardar que o PresIdente Florianópolis, no mês de

�él�i�� d�m�or�s e��a��= ����� d� ��:n:��hO �� Jânlj_ QUd_droÓ na re�ente março, o Exmo. Snr. Pre-

mentes nos últimos cinco ges-Florianópolis, que li- �6uns�� reiUzad�e�! ��� �I_de?te da RePdú�liCa'l Dr .

anos. Quanto ao problema gará o oeste e a serra ce- rtanópolls, determinou ao q��lO�����s, d: ��riâ� João Estivalet Pires
da ecologia do eucalipto, tarfnense ao litoral, tor- Departamento Nacional de rodovia fossem executadas PresIdentedabater-se-ão os progres- nando-se numa vía natural Estradas de Rodagem o _

ses observados no estudo de escoamento da pro- inicio dos trabalhos atra
das reíacões entre o melo duçãc 'agro-pecuária da- 'lés de duas frentes.
e as espécies". . quelas rlquíssímas zonas do Fazemos votos para que
SILVICULTURA E UTILI- Estado. o empreendimento se tor-

ZAÇOES. A "Rodovia Nereu Ra- ne realidade, afim de que
- "A análise e o debate mos", que parte do extre- FlorIanópolis esteja ligada

dos avanços verificados no mo-oeste de Santa Catan- a todos os pontos de Santa
setor do desenvolvimento na, tem vários trechos Catarina por estradas mo
dos métodos e processos concluídos até Lages, com dernas e de fácil transito.
desde 1956 se alongarão magnificas obras de arte e SENHOR PRESIDENTE:

gl���I�,s���:çg:s vlv��roS�I: �\�e�h��\�nt:oJ��fãar\�o n<!:- Requeiro a Vossa Exce-

vtcuttura, manejo, prote- clonaI. Resta agora atacar
ção (contra Insetos, doen- com veemênctá o trecho
cas, lncêndlos, vento etc.), Lagea-Flortenópclis que,
establllzação dos solos e pelos seus inúmeros ecí
conservação de água". dentes geográficos é o mais

- "Quanto á utüteacão difícil.
do eucalipto - aduzíu - O deputado pessedlsta
será dada especial aten- lembrou que tal ligação
cão a experiência adqulrt- rodoviárIa beneficiará os

da, ObjetIvando um uso munlcípíns de Lages, São
mais generalizado da sua Joaquim, Urubici e Bom
madeira, tendo em conta Retiro na zona da serra e
suas propriedades mecánl- os municípios de Santo
cas, adaptabilidade para o Amaro, Palhoça, São José

;����!h�, ci�I���Ões P:::�ã� e Florianópolts no litoral,
utcas (madeira serrada, ta-

;"'í'cadO��::\�'. ;:;� �a��\: Jango Vai à China
essências, tanino, etc.) ".
TRABALHOS FUTUROS
- "Nesta fase dos tra

balhos, que é, pràticamente
de encerramento, serão
discutidas as' conclusões
sôbre o potencial econômi
co do eucalipto. com as

recomendações dos Grupos
de Trabalho para estabele
cer orientação futura da
FAO junto aos pataes-mem
bros''.
concluindo, chamou o

engenheiro florestal H.
Chauvln atenção do repór
ter para "a importância da
�ooperação das autorida
des e dos técnicos brasilei
ros, assim como da Impren
sa e das Instituições ofl�
dais c privadas I1gadas ao
problema do eucalipto pa-
1'a o sucesso desta 2a. Con
ferência Mundial do Euca
lipto, que se realizará na

capital paulista dentro de
dois meses, sob o patrocí
nio do Oovêrno Federal, do
Estado de São Paulo e da
OrganIzação de Alimenta
ção e Agricultura das Na
cões Unidas".

"Em cinco pontos bãsicos dividir-se-à a agend...
da 2.a Conferência Mundial do Eucal1pto'" _ declarou ii.

. rePOrtagem o sr. Henri Chauvin, Assessor Florestal do
Escritório Regional d'a FAO no Rio de Janeiro, rerertn

do-se ao grande certame Internacional que deverá reu

nir em São Paulo, de 13 a 26 de agôsto próxi�, repre
'sentantes da m<a10rla dos- países plantadores de eucalipto
E aCrescentou, concluindo seu pensamento. _ "Aborda
rã a Conferência, em primeiro lugar, o Problema. do po
tencial eConômico do eucalipto, região por re�ão; cui

oaa, a seguir, dos problemas basicos. da valiosa Mírtâcea

e, imediatamente, da sua utilização, analisando, enu amo

bos os casos, os progressos havidos em cinco -anos de

investigação (desde a útttma Conferência, realizada em

Roma em 1956); debaterá os aSPectos nitidamente sll
vicult�rals do problema, com atenção aos progressos ve

riflcados, no ersesmo period'o acima indicado, com refe

rênoía ao desenvolvimento dOS métodos e, finalmente,
discutirá as conclusões <la Primeira etapa Com as reco
mendações dos grupos de trabalho".

POTENCIAL ECONÔMICO
Esclareceu, mais adtan-

��e o s!�ão H:;:�senc���:nà
Confcrência exposições sô
ore os trabalhos reenee
dos com o eucalipto na

África, no Oriente Próxi-

���o, :U�op��t��m�m�f!in�ô
verte E na América Latina,
c que êetes trabalhos se

rão analisados pelas co

»ussôes técnicas do concla
ve e debatidos em plena-
1 ia. Accrescentando que
estas tomadas de contato
com o problema, na base

de região por região, in
teressarão vIvamente ao

nosso país quando fô1r
abordada esta parte do
continente latinoamerica
no, arrematou:

- "Estas exposições re

gionais apoter-se-ão nos
Relatórios Nacionais, já
solicitados por ocasião da
emissão da carta-convtte,
a todos os governos-mem
bras da FAO".
PROBLEMAS BASICOS
Prossegue o funcionário

técnico da FAO:
- "Esta segunda etapa

dos trabalhos, que, como

Buscér�.pés
Lemos no CORREIO DO POVO, de ontem:

IRREGULARIDADES NO INSTITUTO DO PINHO
RIO, '19 (CP) _ O Presidente do Instituto Nacional

do Pinho nomeou hoje uma comissão de sindicância pa

ra apm'Jt· quais as firmas favorecidas com aumento
ilegal nas anolações de seUs estoQues nos exercidos de
1957 a 1960 A!I investigações abrangerão os postos de

classificação daquela autarquia sediad,a,. em Pôrto Ale
gre, São, Francisco, Laguna, Florianópolis, Antonina, Pa

ranaguá e CUritiba.

Não vã o PreSidente do I.P. encontrar'se, atr'lvés
de firmas, entre os tavorecidos.?

Todo mundo já sabe!

BRASILIA:, 20 .(V. A.) _

O sr. João Goulart está
sendo esperado hoje pro
"Cedente do Rio de aenetio.
O vice-presidente da Repú
bUd�, segundo apurarmos,
permanecerá alguns dias
nesta capital e, depois, so
licitará licença doCongre�-
so .para se ausenuar do
pais, Pois sUa excelêncíe
foi oficialmente Convidado

r::.ap:?:t:�;�r�:ln�:��e�;
país.

MATAS E
Quando Vicente Yanes

Pinzon borde10u as costas
do norte e nO nordeste e
Pedro Alvares Cal:n"al. man
dou rezar em Pôrto Seguro
a Primeira Missa, por Frei
Henrique Soares, o históri
co Frei Henrique de Coim
bra, o Bra.siZ éra na opi
nião de üustre literata _

ex-futura Ministra da Edu-

CONCURSO DE "MISS MULATA"
Esteve em visita à nossa.

Redação, o Sr. AVandlo de

Oliveira, radialista radica

<lo na Cidade de Blume

nau, que em nossa Capital
devera organizar o concur

so em Que será apresen
t.ad-a. a mais bela mulata
da ilha. ,..------....:...
O concurso idealizado pe
lo aludido cidadão, J8. foi
levado a efeito em outros
Estados, tendo obtido su

cesso.

E' interessante ressaltar
que a mulata que sair ven·

cedora deverá representar
Florianópolis no certame
que escolherá a mais bela
mulata de Santa Catarina.

GOSTA DE CAFÉl
ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

No clichê, o Professor Hélio Furtado do Amaral, que mi·
nistrOI/ há pOllCO tempo nesta Cap_ttal, um Curso de lni

ciaçã� Cinematográfica. (Vide reportagem na página 3).

por duas frentes, uma de
Lages·Florianópolis e ou

tra vice-versa, a cargo do
-Departámento Nacional de
Estradas de Rodagem.

Tratando-se de um em

preendimento altamente
significativo para o litoral
e serra catarlnense, esta
Assembléia demonstra a
Vossa SenhorIa o máximo
Interêsse pelo assunto, uma
v ez que a mencionada ro

dovia beneficiará os muni
ciplos de Lages, São Joa
quim, Urublcl, Bom Retiro,
Santo Amaro, palhoça, São
José e Florianópolis.

Aproveito a oportunida
de para apresentar-lhe
meus protestos de elevada
estima e apreço.

Cordiais Saudações

- __ o _"

Florianópolis, Quarta-Feira, 21 de Junho de 1961

Acima a suntuosa Matrte de Herval Velho, progressista Muntcipio ))0 oeste deste
Estado. Construída recentemente, toda de alvenaria, obede.ce os mais modernos

requisito.S de conforto ..F.ai levantada pelo laborioso povo daquela cidade, ao lado
do Hospttal N. S. de Fatima. t Vigârio da Paróquia o virtuoso padre Ben1amim

Basso, a (illem se deve a iniciativa da construção

CAATINGAS
cação - um matagal tã�
denso e umbroso, que só a
audácia de JK, na mega- ,

foman1a de Métas contra
as florestas circundantes,
da Nova Cap, transformou
a PAUSUAMA _ como di
ria o nosso Cel. Zé Mauri
do - em Catingas Tropi
cais. Os I"ios do nordeste
::Iecaram (isto pretendeu
dizer a literata no seu xe
nofobismo caboclo) porque
()s botocudos nacionais,
nestes quatro séculos e
meio de gradativa vida ci
vilizada, levantaram casas

d� taipa; cêrcas de pau a
mque; cortaram dormen
tes; usaram len"'a nas for
nalhas da locomotivas e do
lar; fundiram aço com a
criminosa derrubada dos
jequft"ibás e frondosos
paus-darco.
Tudo na transformação

de desertos, abrindo opor
tunidades aos JKs dagora,
constituirem para l1aúdio
próprio, Orós-piscina de
mergulho a,ragarceano das
peruas chocas que, pelos
vergais e caatingas ,esga
ravatam alheios assuntos
10rnalísticos ,dos quais sa
bem apenas literatura de
almanaque.
Diz a fUosofia castelha

na: CADA UNO SU OFI
CIOI
Escrever, Senhora quase

Ministra, s6bre assuntos
que nos silo devesos, co
nhecidos sómente de outt
va, é perigoso. Melhor se
rá omitirmo-nos, como re
celosa o fez V. Excla. na
investidura ministerial. Na
da de censuras e afirma_,.
ções! Que o façam os silvi

ju.f:rI/Ós,ge610gos ET QUE-

S6 a Cartilha, do estra
bismo udeno-raqueleano
consigna e ensina a ine
xistêncfa no sul, de Par
ques-Florestais.
Em Santa Catarina os

há. Venha vê-los de perto
E:tcia., não ao longo das
carreteiras de SUas andan
ças negativistas, mas na
exuberância frondosa das
essências Que já foram
emoldurar o Paláclo da AZ�
vorada.

AGRICOLA SILVADO

,
Em Mato Grosso, no dia 3 de outubro de 1960,

o Povo elegeu Governador do Estado o sr. Fernando
Correa ei'a Costa, Candidato da UDN, derrotan'do o
sr. Filinto Muller, candidato do PSD.

De lã fiquei sabendo, Por telegrama pUblic·".1do
na FOLHA DE S. PAULO, de 18 do corrente, o se
guinte:
O GOVERNADOR DE MATO GROSSO ANULA

CONCURSOS
CUIABA', 17 (FSP - via VASP) - Através de

portaria baixada n'a. manhã de õntem, o governador
Fernando Correia da costa anula todos os concUr
sos realizados ija gestão passada (desde o concurso
de porteiro até o de fiscal de rendas), por Conside
rá-Ias de "reall2la.ção irregular".

A Assembléia Legislativa, par sua vez, nomeou
comissão de par}>amentares Para apuração dos moti
Vos da anulação dos Concursos. Por outro lado, va
rias pessOas Já imlPetraJ'am mand'a.do de segurança
contra o ato do chefe do Executivo anato-grossense.

Com que cara ficarão Os que -acham que anular
concurso irregular é ato odiento de perseguição Po
lítica?

Por influência dos "mora)istas" da UDN cata
rinenst, a Alfândega de Itajai foi SANEADA! O têr
mo é deles.

Mas, depois de SANEADA, de um enorme con
trabando de ulgque, apreendido, desapareceram. 50

caixas.
O senvergonhlsmo foi tanto que mandarQm.

telegrama para um jornal de São Paulo informando
que o ladrão Já tôr.at descoberto: era um Ramos,
parente do Governador do Estado!

E depois não querem ser INDECOROSOS II! Os
coitados! Como dão dó! Como despertaml piedáde!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


