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rmlnl�amento no-Iri�unal �e
J

� � I�a o �rimeiro manóa�o �e
se�uranca, impetra�o contra
ato �o �oYerna�or, ijue anulou
concurso feito a 10ijue �e caixa
no final ��o �Oy erno passa�o

Apreciando o mandado de segurança, impetrado
por João Leonel de Paula e out, ')S, que não se confor
maram com a anulação do cone rrso decretada pelo Go'
verriador Celso Ramos, o 'rrtbunat de Justiça deu início,
em sessâo de ontem, ao Iu'san.ento daquele feito.

O relator da matéria, Desembargador Adão Bernar
des, denegou a segurança, por entender que, na espé
cre. não cabia a medida pteiter •.da, por não ser líquido e

certo o direito dos requerentes.
Acompanharam o voto do relator os Desembargado

res Osmundo Wanderley da Nóbrega e Belizário Ramos
da Costa.
:o O julgamento foi interrompido. em virtude de ha
ver pedido vistas do processo o Desembargador José do
Patrocínio Gallotti.

EDIÇÃO DE HOJE - S PÁGINAS

Nesta Capital os Governadores
soutos Relativos ao CODESUL e B DEvv ..\'\

o Governador Celso Ramos recebeu, na tarde de

ontem, no Gabinete de Despachos do Palácio do oovêr

no, comissão de Juraguá do Sul, composta dos Sra. Ro
land Dornbusch, Prefeito Municipal, Erich Batista, Pre·

sidente da Câmara Municipal' e João Irineu de Sousa,
membro do DM do PSD, os quais .re faziam acompanhar
do ·E�g. Armes Oualberto, secretãnc da Viação e Obras

Públjeaa e do Eng. 'rtiemtstcctes Fhornigieri, Diretor do

Depar-tamento Estadual de gsrracas de Rodagem.
A comissão levava uma quela região e que, agora,

antiga reivindicação da- gracaa â. compreensão do

Dia 11 a Aula Inaugural:
(urso de Folclore

Governador Celso Ramos,
"ai se tornar realidade:
construção da Ponte saore
u Rio Itapocú, no p_erime-
1 ro urbano daquela cidade.
Com um vão total prova
vel de 100 metros, estime
se o seu custo em 15 mi
lhões de cruzeiros. gerá
construída em convênio
entre o Estado e o Municí
pio, sendo que o Estado
entrai-é com 2/3 do total e
o restante a Prefeitura.
O Início das obras se

dará tão logo se ultime o

projeto, que ficou a cargo
do DFR Com o fim de es-

Será ministrada a 17 Santa Catarina,
do corrente a aula inau- mente, das 15 às
gural do Curso de Fol- raso

clore programado pela Poderão inscrever-se só
CNDF e realizado em co- mente pessoas que hajam
Ieboracão Dela Comissão concluído cualquer curso

Catartnense de Folclore e de ensino n\t·'dio (2.0 ci
a Faculdade de Filosofia cio).
da Universidade de San- Quaisquer informações
ta Catarina. serão prestadas, pelo te-
As rnscríções estarão lelone 2767, no horário

abertas SI partir do próxi- determinado para matrf
mo dia 7" na Casa de cula.

1�à��a: Chanceler do Chile -passarà
4 dl�as no Bras"ll �:1:i��/i�d��io�a��;�

ao Galeao está prevista
para às 13h 45m de ama

nhã.
'As 9h 30m de sexta

feira manterá audiência
com o presidente da Re

pública, em Brasília. 'As
1Gh do mesmo dia fará
uma visita ao governador
Lacerda, no Palácio Gua
nabara,

.

t 1Funcionários

RIO -

o minlatro das Rela
cõe.s Exteriores do Chile.
�r. Adolfo Mugica, chega-
rã hoje a esta cidade, pa
ra urna visita oficial do

Convencão
RIO, �

ReiV!!?:g�n�o��,ª.2..n�.gft<spn.�J{ê!�2 n :x;,n'ão
A Unmo N!1ClOnal dos ,;�o otretora ctetes. c:<rse_s- menta Interno, etetcão da mas. S�inetida a pi- aos servidores púbheos da

&evvldores _l'ublicos rean- sao prepacatórta. Poderão Comissão Diretora e com- nérto uma moção soücítan- União, de vencimentos, di-
zará !la peribdo de 8 a 10 parttejpar do conclave au- posição das comissões de co ao presidente da Repú- rettos e vanbngeus atribui-do mes em curso, a I Con- toridades, parlamentares e estudo em número de ctn- blica em caráter de ur- lias aos funcionários dos povencão N.aci.onal dos Ser- representantes dos .ó�gã?s LÜ. gêncla, o cumprimento do deres legislativo e judíctâ-vtdorea .Publlcos Federais, estaduais e mumerpars. A UNSP avisa que o Plane> de Classificação pn- rio. aoncuerá ê Camara dos
Al1tâ.rqui�os, Estaduais e Ha\'�rn_ sessões plenárias e transporte e hospedagem la todos os órgãos do Ser- Deputadas urgência para
�����IP���/ ���� p���: ������:� co�_ �:��f�;'.p�� ��� ��g�:nc�oa�a�el��I;:Õ':s� ��Çgeffc���iCO,os d�<;e�ig�re� �g�o�õ;;�� d6ashl�i�r�d�sd�;
eipal par::- � convocaçao, o bllco. � �essao _ plenária com a r.er de Paridade. Di- trabalhos, aposentaocrtenovo horano _?o runctona- preparatória sera realísa- AÇÁO ra que o PC "ainda não é aos 30 anos de serviços e
tremo, suspensao dos pa_ga- ca no dia 8 para apresen- Durante a reunião, a realidade em 90% dos seus aos 25 para as mulheres

�:��o�m��rme���t��c��:� clspositlvos. Outra reívln- funcionárias.

de ctasaírícacâc para di- 2° ACAMPAMENTO DISTRITAL

�:�,o:o�'���:d�' '�. .:e��t ESCOTEIRO Academia Calarinense de letras
Pi�S.UNSP organizará as te��: �:í;���� e��� !e!�s� ri�:li�!��: ����:;id��an�s Realizou ·se sábado, na

���l����s ai��n����im��: realizado no Barreiros. Clu pamentos. ;�s: d�eA�:�!�iaC:�a:��:
to d. Con"nção qu, ,e<. ��,r�1 ��!�0�;�:�: vi:.'��:,�a ',,�o����,,��: m�r�c�o,: l:i��:�"::Problemas de corrente. em Santa Catarina ,'.

Inlerêsse do os��c�:���::gu:rod::g� ��:�tP���áenl:�o����� Cda�
visita de pessôas interes' maneira a se ci-edencia-

Ensino Radas e terão, nêsse dia, rem os seus integrantes,
um programa espe_cial de à estima de quantos dese
suas atividades a fim d� jam prestigiá-los.o �ecretário de Edu

_cação e Cultma, jorna'
lista Martinho CaUado
Jr., l'e_cebeu na tarde de
ontem, em seu Gabinete,
a visita do Prof. Osvaldo
Fel'reira de Melo, Diretor
do Departamento de E
ducacão e Cultul'a, da Pre
feitu;a Municipal de Flo
rianópolis. Na ocasião,
foram debatidos vários
assuntos de interêsse do
ensino municioal e esta-
dual.

-

Prof. Guiomar
R. Maia

Encontra-se em Floria�

nópolis a Professora Guio'_
mal' Rodrigues Maia, que
veio a esta Capital cola

borar no Curso de Férias,
isto é,' Curso de Extensão
dos Professores Regen
tes.
Recepciona,da no aero

porto Hel'cílio Luz, pelo
titular da Pasta, jornalis
ta Ma!"tinb.o CaIlado Jr. e

pelo Assessor Jurídico da

SEC, Dr. Lídia Martinho
CaIlado, a Prof.a Guio
mar Rodrigues Maia di
rigiu-se logo para a Se
cretaria, tomando imedia
tamente as orovidênci

,:��c;�iSc;;f�-'!i!.;;t· •

em

a tratar. o presidente a

gradeceu o comparec-i
menta no repre_sentante
do sr. Secretário de Edu
cação e Cultura e do se

léto ':! numeroso auditório,
encerrando a sessão.
Os prêmios entregues

foram: "Prêmio Cruz e

Souza" - cr$ '5.000,00 e

Conto: - "Prêmio Caro
lina Bréves de Oliveira e

Silva" - cr$ 5.000,00.
A Academia, desdé 1958

até esta data, já disttíbuiu
vinte e três mil cruzeiros
em 'pl'êmios e quatro
Mencões Honrosas.
De�tro de alguns dias

será publi_cado o Edital
do� Concursos de 1961.

Esteve presente o repre
sentante do sr. Secretário
de Educacão e Cultura.
Aberta � sessão, falou o

presidente, Rcadêmico 0-
thon d'Eça, que salientou
a importância dos Con
cursos no estímulo à pro
dução literá�ia.
Referiu-se aos srs. Pé

ricles Pr�de e Tb.ales
Brognolli, dois nomes

<linda quasi "dl>gconhecidos
Jjtel'ál'iamente e que a

Academia Catarinense ha
via projetádo no cenário

��:t�:t;:� !o t!::a�� que Jânio Recebeu
��sin��!����;sn::o ':��é:� Mensagem de
sárias como' elementos de
ordem e coordenação cul- Fidel
turais, sem 'que isso im-

BRASíLIA, 5 (V. A.) _

porte em deixar- de reco- O presidente da Repú
nhecev. o valo!" 'ê a con- blica recebeu hoje mensa

tribuição dos espíritos gem pessoal do primeiro
novos e,' me�mo, rebeldes,

. ���ls�.-olid:rid��b���tr�eire�à revitalização 'da-s litera- :'aria .�ua confiança na po
turas. :itica continental do go-
Feitas as entregas dos Y�I���nt�ras��e�rorel�;ã�IC��prêmios ·pelo -

al:!adêl,lliCo
�;eu país. A mensagem foi

Oswaldo Meno, Tesourei- entre�ue ao presidente da
ro da Academia, falou, de Republica pelo encarrega-

impfovig6. o- s�-:· .. PéricIés�' ��ã�(J, ���6c�;a��i��baD��
Prade. minguez Company, que
Em seguida, por· solici- chegou Inesperadamente a

tação do-sr.'Thãles Brog.-· �1�:�\��ánle��0�el;e��b�1�nolli; que deixou de com- nio Quadros e retornou,
parecer por encontrar-ge em seguida, ao Rio de Ja

enfêrmo, o jovem laur�a- lleiro. Nem o cerimonial
do -em poesia 'leu o dis- �:, �l��ld:n:��i�:te��ú��:
curso do 'vencedor do- prê- nlstro das Relações Exte'
mio de Conto. Anibos- es dores, em Brasilia, recebe-

:l������fOI:� aplatl' �1!l�csfc��qU�� p���Çn:-�dO
1ftio havcndÕ-Wt.'lis l'i:adn ��:��?11�111:\::. :llbnnn 9.;lc:;;l.n

DEPUTADO PETEBISTA DEBATE
INOUILlNATO

Tramita no Senado, já
apro' ada pela Câmara,
mais uma prorrogação da

Lei na 1.300, recebendo no

vas modificações que re

sultam em quinze emendas
aumentistas.
Est:.l Lei, apresentada em

1950 c:ongelando os aluo

gUêi�, veio se desatualizan
do paulatinamente, e em

suas prorrogações aeumu

;:.ndO falhas, defei.tos e vi

cias, :;em que até hoje o

Í'robl�llla que implica num

elos maiores setõres do ar

eamento domêstico, se te

nha definltlvaulente resol
vido. A Cãmara e o Sena

do, d\Jrante esse 11 anos a·

�:;:�s d�ã�o���'�Usi�lush=��
moni'l:ar os interêsses en

tre locatarios e locadores,
apenas mais uma vez 'se

&.proxima da solução, com

.l aprrsentação do ante

projeto do então Senad?r
Abelardo Jurema, que nao

contou todavia, com O de

vido fl poio do poder Le

gislativo.
São estas aJ[Umas da.s

l\J)recnções, feitas na Ln

bunn (I'l. nossll Assembléia

Legis!ativa, pelo seu nobre
Primeiro Secretario, o bri
lhante parlamentar traba

lhista Deputado Agostinho
Mignoni.
Argumentou mais ainda

o repre�entante do Vale

do Rio do Peixe, expondo
os m:1les que afligem a

:-naioria dos brasileiros que
vivem sob tetos alheios,
Ilor ainda não existir uma

lei d� inquilinato de m<'!

!hor gabarito, definitiva e

('ompleta, tal como existe
rlll paisei;' mais adiantados

que o nosso
. .

Disso tudo resulta um sé
rio problEma, de proporções
alarmantes. E ainda que

rJão se possa, no momento,
!l.presentar a solução defl

nitivn, uma apreciação
com Isenção, pede ó Depu
tado Agostinho Mignoni a

travês de despacho tele

gráfico ·submetldo à apre

lCiação do plenário e ende

reçado aos Líderes de Ban

cadas no Senado, a apro
,'ação urgente de matéria,
isentando-lhe as emendas

t artigos que dão margem

para alimentos despropor
donals dos Jiul!uéls.

quatro dias ao Brasil. Se
rá recebido pelo presiden
te Jânio Quadros e jan
tará no Itarnarabi com °

ministro Afonso Arínos.

No dia 8 os!'. Mugica
concederá entrevista co

letiva à imprensa, regres'
sande ao seu país segun-

CELSO: Novo MéJodo de Govêmo
Não hã dúvida de que existe uma nova men tan- I

_

daâe gtrvernarnental em nosso tEstadO. Es[amo's víven-

(lõ. com .o sr. Celso RamOS, a salutar préuce do pla
-nejamento, dás sotúcôes buseadcs mediante estudos
r acícnais de nossas possibla�ades 'de auferir. maiores

benefícios' 'públicos.' 'srectaemente ai, se pode esta

belecer a diferença céstca entre' il.. administração atual

e os oovêrnos udenistas
.
que se sucederam nó poder

de 1.951 a: 1.960. O que os caracterizava era a ação
desordenada, a ausência ccmpleía de ptamrtcecêo. "O

gôsto pelo atogadühc, seja por incapacidade de en

centrar caminhos mais amplos, seja por negligência
pura e simples.

Pergunta-se: o que fizeram de essencial para a

educacão os oovêmoe da UDN? Quais as medidas em

ororundtcaces
Pode-se indagar, aindtl.: como foi por êles enca

minhada a cruciante quest:i.o da carência de energia
elêtrica?

As interrogações não ficaram aí. Se se inquirisse
sóbre o tipo de assi"tência efetiva prestada â. agricul
tura, a resposta ainda seria de todo desabonadora aos

homens que se in"talaram no poder, com o sr. Irineu
Bornhausen à frente, nos idos de 1.951.

O sr. Celso Ramos, com sua eqUipe, está traba·
lhando em· sentido inverso. Sua Excelência instituiu

�rupos de trabalho, que invesUg�m as causas para
conhe<:er a evolução dos fenô;nenos. Outro dia., o

Chefe do Executivo determinou que um dêsses G.T.

cstudasse os nossos morros e suIJúrbios, a fim de pos
sibilitar a instalação de uma rede de escolas. Nada

mais acertado e oportuno. A pr:Jvidência ê daquelas
que se esquadram no regime de prioridades de um 00-
vêrno que- pretende fazer· do ensino uma das metas

fundamentais, retirando·o da perniciosa politização
de um passado recente.

Mas, o Governador do Estado acaba de oferecer f'.

medida e-xata de suas dlr;etrize::;, encaminhando ao

Poder Legislativo a mensagem ;::riando o PLAMEO -

Plano de Metas do Govêrno.
A iniciativa reveste-se de cunho revolucionário na

administração pública de Santa Catarina. O novo or

ganismo governamental :1evera investir recursos da

ordem de 17 bilhões e meio, devendo-se ressaltar, ne·

le, a criação dos Fundos de ,Educação, Aparelhamento
da Justiça e Segurança pÚb_lica, AssiStência aos Mu'

nicípios, Saúde Pública; Ot)ras e EqUipamentos e De

senvolvimento Agro-Pecuário e IndustrIal. O Plameg
deverá promover a organizilção de socredãaes de eco

nomia mista, a participaçõ,,, do Estado em empreen
d1l11entos pa):tieulares ou oficiais de out.ra órbita (de

natureza civil ou comerciai), a ampUação do capital,
se necessário, das atuais �ocledades de economia mls·

ta, de que o Estado já participe, co�vênlos ou acõr·

dos com entidades particula.:es, a Unlao e outros E!6ta
cios e a centralização das co�pras do Estado.

Como se percebe, o sr. Celso Ramos está pondo
em execução aquilo que prometeu nas praças públi
cas. O calor do candidato, ávido l)or proporcionar me

lhores dias à sua terra, mistura-se a; atividade do go
vernante que completa aquele,

Com o correr dos meses, compreende-se mais e

melhor porque o povo preferiu nas urnas de três de
outubro o atual dirigente cios destinos de Santa Ca
tarina. A opção era claro. e lógica. Duas concepções,

I
duas maneiras de agir, dois sistemas, chocavam-se ra

dicalmente.
Um. repr?;entan� , '

. naçao, o mal'asmo� __

o

empe"rraynento do prOgress0 barriga-verde;,oútro, hã·
rlzontes n'ntis .�limPidos j):lra o E3Lado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«-Clube Doze de Agosfo-» dia 23 de julho
MONUMENTAL SHOW COM OS ARTISTAS DA GAROTADA - CABEQUINHA. FBEDY. ZUMBY E MEJO:QUILO.

INGRESSOS PARA OS ASSOCIADOS NA SECRETARIA
-----------------------

FLORIANÚPOLlS, Qulntu-Felra, 6 de JULHO de 1961

lo'"' conlecimentosOSVALDO MELO

A ·VACA MALHADA É sabidu que em certas aldeias
de Portugal e Hespanha, a bnncadetra com bois e touros
pelas ruas, ccnstttut um modo de dlve�'são popular.

Aqui em Florianópolis é bem possível que o fato tam
bem venha a figurar no registro dos jornais.

Ante-ontem, por exemplo.. uma vaca malhada, gorda,
muito mansa, fazia o seu corao pela avenida Mauro Ra
mos e ruas adjacentes.
Os transeuntes desconfiados cediam-lhe passagem livre.
Ontem, porém, a mesma vnen. pela manha, voltou ao seu

passeio.
.

Era um convite-tentação.
A rapaziada desceu o morro. Boas rértas para os escolares.
Começou a roüa.
Gritaria e todo o mundo açulando o animal.
As famílias vieram para as janelas (' outras qujaeram ver
a brincadeira mais de perto.
Durante algum tempo todos .";e divertiam.
De quando em vee a vaca brecava, dando sinal de que a
coisa não era lá multo de seu agrado.
Foi quando veíu a piada (que lião poderiã faltar)
Da porta de uma venda, um cidadão que vcltára da fila
do leite com o litro vasto e cansado de esperar, saiu-se
com esta: I
- Rapaziada, vamos pegar esse -põsto de distribuição
ambulante" e a vaca como se houvesse entendido, abalou
numa correria doida.

I�:�. e��a[.�l��lt�e dl:I��;tr�I���u��6,ISs���� ineditismo do

Será que amanhã teremos uovr, "vaquejada"?
Não ria que a palavra existe.
Estâ nos lóxlcos ...

BATIZADO DE GUIU
ANO - A CINDERELA
GAUCHA FERNANDA
,MARQUES FERNAN
DES. CmCULA PELOS
"STATES"

CRS em visita aos seus fa
miliares, o Dr. Francisco
Callottt Peixoto.

3 Na Chácara do Es

panha bairro chie da ci

dade, na noite de segun
da-feira aconteceu uma

outra simpática reunião
1 Com uma reunião

entre familiares foi teste
jado c batizado de Out
Iiano. filho do casal sr, e

sra. dr. Augusto (Sonia)
Wolf. Foram os padrinhos
de Guüíano, Mery Wolf e

Jorge Umberlo Burbato
Filho.

4 Viaja amanhã para
São Paulo, o conceituado
advogado Sr, Mauricio
dos Reís.

5 O Presidente do
Lions Club, Ministro
Nelson Estoteral, fará en

trega ao Governador Cel
so Ramos, da importância
de "Uu Milhão e Trezen
tos Mil Cruzeiros", para
inicio da construqão_ do
Hospital da Criança Po
bre. I

I
6 O Cronista Social

ISebastião Reis, está bas
tante atarefado com o

baile das Debutantes que
acontecerá nos salões da!

.

Sociedade GU31'any.

2 Na cidade do Tiju

@EMAS
r A H 'I" .\ Z E .-:; no DIA

CENTRO -

Cine São José

- BAIRROS
Cine Glória
I<:SiTP..ElT!)'
à", R horas

FO\'F.: xeau Fone: 1i2õ2
às3e8hllr1l�

STALI� Ililld!t vtvc"
- o mtsrérto mais lnqnlr-tunle de nOl'\S06

c1ia� !
A PRlSIONElHA DO KREMLIN·

r-om : Lex Barkcr . 7,,;a 7,,;u Onbor .

Jcífrey Stone.
_ Assistam és!c l'ilnll' E' (levai!'. digam:
Sl.'rlÍ mesmo o corpo de Stutin que des
cauca ao lado de "enin'!??,.,

])il'crllu de: n((lI�el Burrlwell
CellS\1l'n: nté 10 lUlaS

.\Tl'::\'DE�DO A DIVERSOS
PEDIDOS!

Ultima e Defínjjivn exibição rle :

SAETA,
O CANTO DO ROUXINOL

-!':Jt;;lman("olol'-
- com ___::

JOSELITO
lJirt·I'úo de; Antônio del Amo,

FONE: ;�43fj

��'::llde8�ESTlvAL POPULAR
- 17,0 FIJ�ME: -

- Um "welltern" sen;;ncional !!

eletrizante!
n(II'Y CIlIIHIllIl . Gloria Grahume - em

A LEI DO OESTE
LlltflR �:,ln,gl'�nta!l!

t\çiit)! - ViElrel)(,ill!
J)irc<;ào de: Bel"llll!'d Gil'unl.

Censut'n: nté IR 1\110:;,

PH(')XI'fA:-; . .\TUt\('üER

LIl.I'I'Y Parks
COIl.'\l.l1IlCe Smith

-em
OI,\IUO DELATOR
DiI'Clr,fiO tk: John GilIhlg,

CellStll'll: até 14 3nos

8 Fernanda Marques
Fernandes é a Cinderela
GaÍlch3, que representará

JUIZO DE DIREITO DA laide Cardoso Telemberg,
La VARA CIVEL Dr� onde mede 52,7 metros, ex'

.FLORJANÓPOLIS tremando pelo Sul,

comiEDITAL DE LEILAO propriedade de João FeH�
O DOutor Eugênio ciano Alves e outros, e pe
Trompowsky TaulÜlS lo Norte com dita de Filo�
Filho, Juiz de Di· mena Cardoso Dibernardi,
l'eito da l,a Vara Cí'

011.
de mede 55,2 metros, Di

1vel da Comarca de to teneno possui dois pré
Florianópolis, Capi dlOs de alvenaria, cobertos
tal .do Estado de de telhas, sendo tun pr6pl''Ío
Santa Catarina, na para oficina e outro nara

rol'ma da lei, easa comercial "Almazem
FAZ SABER aos qUI2 o etc," Dito im6vel está. re
presente. edital de leilão, gistrado às fls, 233 do Li-'
virem, ou dêle eOflhecimen� vro nr, 3·G no 1.0 Ofícíl,.
to tiverem, que, no dia 28 do RegiBÍro de Imóvei!:>
de julho próodmo, às �5 hc desta cidade, tendo sido
l'as, à porta do EdifíCio do avaliado em Cr$, , , , ,

F6rwn desta Comarca, sito 650.000,00. E para que ch�
n Praça Pereira Oliveira gue ao conhecimento de to'
n, 10, o Porfeiro dos Audi' dos mandou expedir apre
t6rio.s deste Juízo, levar� a &;ente edital, que será afixa'
público leilão, a quem mais do no lugar de costume e
der e o maior' lanço ofere' publicado na formit da lei,
ce!" sôbre, o im6vel abaixo Dado e passado nesta çi"
descrito, penhOl;aão a FIU - dade de Florian6P<llis, C3
Z ALIMA & IRMAOS elA pital ,do Estado de Santa
LTDA,. nos autos 12:713, Catarina, aos 10 dias d(1
de ação executiva que The mês de junho do ano de
move Q BANeO CATARI- mil novecentos e ses�ma

NENSE S0CIEDADE CO� e um, Eu, (ass,) Maria Ju'
OPERATIVA CENTRAL r-ad da Silvâ, Escreventu
DE CREDITO AGlUCO- Juramentada, o subscrevo.
LA: (Ass.) Eugênio Trompows'
Um terreno situa'do nes- ky Tauloi!õ; Filho - Ju'.z

ta -capital, â. Praça General de Direito,
Ozqrio, medindo 11,25 me- Confere com O original,
tl'o.� de frenfe a referida JI,1urill .Tw'af'i f1(J SiliOu
Praça, fazendo fundos com E�cl"evente Juramentàth
propriedade de Maria Ade- 8�28/7

7 Na luxuosa residên

'i�a
exma. era. Kirana

La érda, sua fit' Irene,re clonou co idados
par um elegant jantar,
Com sempre acontece
em nossas reuniões, a

elegância e bom gosto cir
culava Dela simpática e

acolhed,:>ra residên
cia, tendo l3S convidados
a melhor acoll}ida pela
anfitriã, Era então, feste'
jado aniversário de Irene
Lacertla, uma das srtas,
mais em' destaque na soo

ciedade catal"inense. Acon
tecimentos sociais cum'

primenta I"ene, com o�

melhores votos de felici'
tações.

Cine Rilz Cine Impé_rio
,ÊSTREl'l'O)
às 7 e 9 ho,ras
G1'and!! FESTIVAL POPULAR

lliY FILME:
- ?ll{)meIlL(),� que Lu'fio <) Plíblico tremer
de f::��Ç:��I� ià" di:"bólicll�!

FONE:: 3435 !'\llle: 02%
às ;j l' H h61'Us

- Uma espe!&l:Ulll1' :l.1)1'f'senlnc;iio ilo
Cinema Nacional!

AU1'Or:l. DunrLe - !\rbe!"to Ruschi?1l .

?liltot+--Ribeiru.

A MORTE COMANDA O CANGAÇO
-Ea;;tm:lI1(",'lor- CIUADOH DE �lONS'l'ROR

tom: Pele!" Diu<:ley - Jnne lIyltOll
- l'm:l dl'o�a �urel'llRI rli";,ie um
homem em (!o,;:; >{ere� �

Dil'Ct;:i,,, de: George E, Bl'enhlon,
Ccnsul"ll: até 14 anos

])il"l'�·rlO (\1': t'AHLOS COIMBRA
- Censul'll: até 10 anos

Cine Roxy
tine Rajá
(SÃO .JOS ..�)

;1:-'18 horas

E nào esqueçam! Em AGOSTO! - O merhOl' festi\'ar jli ol'gnni1.flChl
pOl' qUUhlltel' ,cint<ma:

- 7 Sl!:LEÇóES DA FRAN('.-\_ FlLi'\"fES _

- t:utl·c a!l quaiS:
o pu'ti('o: II I I{ O S H I M A M l� U .-\ M O R
o l'enlislu; O S P R I 1\1 O S

Fazem anos hoje:
_ Sr. Canitão

-

wílíbaldo
- ara. Cora Linhar..�s

A. Pires, do Exército Na' Bland_v
cionaI e elemento de real

- sr. dr, João Alves de

destaque na sociedade 10-' Oliveira
a sociedade de Pôrto Ale cal. 1-

sr. Nelson Demaria Boi-
gre no baile das Debutan

_ menino José Motta Pi' teux
tes em agôsto próximo, res Filho, filhinho do ·SI'. - sr. Júlio Cesar Goncal
Fernanda foi convidada Professor José Motta Piresl ves���a m����enAa::iO ��� e de sua exma. espôsa .:3, - srta. Almerinda Trtn-

neiro do jornal A Hora, �i::;:\:;�:'de Cassin I �d�., Mario Inacío C�\rf)
que também :stará ac�n' filhinha do sr, Ivan Cunha ti - menino Edison ME!lo
tecendo no baile das Cm- e de sua exrna. espôsa d _ srte. Anita Pisam
derelas. Atualmente

-l.e-INorma
Cunha. 1_ srte. Doris M, Brug-

nanda encontra-se em
_ srta, Adelina Souza gmann

�2�:d�::��St:;�:,':E�- I08tl'tuto Drg8ileirode: d;á ::::::Ie::t:'�:i U u
xou a Casa de saúde São

I

Sebastião o D,. João'

�o �afe'Bayer Filho,
.

10 Mal"Ínete - Bezeu-a
da' Silv·u. candidata an tí·
tlllp Rainha das MlIlc.ta�

Sociais

11 Em no-ua cidade O�

srs. M'lt":3S Frchbem e

Moacir Avci, em servlç-ie
para a insta acão dr, Ião
esperado ln-rtitufo de
Idiomas Yk"J!i. Estamos
lníormados de que será
em agôsto próximo, a

inauguração do Creden
cindo estabelecimento en.

�o.�;;a cidade,

12 Em fóco no "so
ciely" a elegante Miriam
Luz., Que s.egundo esta
mo"! 'info!'mados, em ce:'

tas reuniões, tem pales
tl'ado serillmente com O

não menos �utido �l".

MarcHio Medeiros Filho,
Mirian também será uma

das lindas Cindeleras da
noite de 12 de agô3to.

13 Também o jovem
sr. Delfim Peixoto Fi1lo
vai circular na Belacap

]4 Está de parabéns o

casal ;;r, e �I'a , Osvaldo
Ribas, Dela nascimpnt,O de
seu filhinho Wilson
Paulo,

'"U M'fjJ)(y' O •.AD ...Tleo OI"JO O.....,. .. CATA •• '"

ANIVERSÁRIOS -

- sr. Ari Sarturato
- sr, Serafim Forne.r:u!.!_
- sr, Norberto de Morais -

Cunha

RESOLUQAO N.o 195
A Diretoria do Instituto arasueivc do Café, tendo em

vista o disposto nos artigos }.o, 2.0, alíneas -a- e "e", e 3.0, ,

itens 1,4,7, 10 e seus § 1.0, da Lei 1779, de 22 de deze��ro
de 1952. e na alínea "d" das "Diretrizes de uma Pohtlc.a
Cafeeira a Longo Prazo", recomendadas pela Jun�a Admí
ntstrattva do IBC, em 29 de outubro de 1957; con�ldera�do
a conveniência da execução de um programa de tncenttvo
à fabricaeão de café solúvel no pais; considerando as con

clusões a' que chegou a Comissão constítutda pela Reso

lução n.v 185, de 22 de março de !�61; con.slderando que
o IBC se propõe a selecionar aqueles que Julgue aptos a

instalar ou ampliar fábricas de café splúvel, como orgu
nreacões de natureza privada mas Incentivadas e revere
cidas nela Governo nesse en.oreendrmentc: considerando
finalmente, que o IBe tornará públicas as condições- e ext

gênotas que deverão ser atendidas para a implantação ou

ampHa(l�o da mesma mcúeu-n. no regIme da presente
Resoluçao, '

RESOLVE
Art. 1.0 - DestinaI' aos intE'l'essados na instalação- O_U

ampliação de usinas de pwduçno de caté solúvel no B�'asil,
até um máximo global de :';1)0.000 (trezentas mil) sacas

por ano, de café cru, benefici'ldo, dos estoques governn
mentais, nos 4 (quatro) primeiros anos.de funcionamento
das referidas usinas, ou de sua partI;! ampliada, garantin·
.io-lhes o fornecimento da md,téria prima até o menciona·
do limite, pelo preço do merrado Interno na época do ta
,aturamento, para pagamen'o sem juros e nas demais
condicões a seguir estabelecidas;

j '1.0 _ A matéria pI'lma fornecIda em cada um dos
dois primeiros anos será. paga em 4e prestações mensais
iguais'e sucessivas, a partir do 13.0 mês dO fornecimento
Inicial de cada período;

� 2.° - Dito pagamento SE'râ feIto. em dinheiro, ou,
à OQcão do fabricante, em nrflduto manufaturado; neste
ultimo caso, poderâ o fabrlc-anie Iniciar a amortiza'ção de
seu débito a partir do mês subsequente ao do inicio do for·
neciment.o, na forma do art. 2.0, abll!xo:

§ 3.° - O pagamento do ,'afé fornecido nos 3.0 e 4.0
anos; será feito em dinheiro, ao pi"aZO de 1'50 (cento e

:.-Inquenta) dias; ,

� 4.0 - O fornecimento da matéria prima nos 2.°, 3.0 e
4.0 allos estará condicionadn no regular pagamento dos
compromissos relativos aos fornecur.entos anteriores;

Art. 2.0 - Estabelecer que o produto manufaturado
a ser entregue ao JBe em pasamento da matéria prima
fornecida (art, 1.0, § 2.°), deverá seI' embalado de aeôrdo
::om suas instruções e será re(�ebldo pelo preço resultante
da média ponderada das vendas efetuadas ao mercado ex·
terno pela indústria nacional do café solúvel, nos 90 (no
Clltll) dias anteriores :ta vencimento da tatura com O de

�i�lo de HI�}, devendo sua qualidade. outrossim, ser espe·
�Iflcada no contrato de fornecimento da matéria prima
pejo IBC; .

§ único - No caso de entrega de produto manufatu
rado em pagamento de mat.éria prima nos primeiros 90
(noventa) dias de funclonal'lcnto da.. usinas, o preço sel":i
fixado Por estimatIva do !BC, para posterior reajuste com
base na média referida neste r.rUgo, calculada em funcão
dos oreços das vendas realizadas nos 90 (noventa) dins
seguintes:

Art. 3.° - Limitar a capacidade de cada emprêsa,

�:�ãoeJ�i��o�griob(ee�í%�f) ��e;�:s��s��uci�fio: di�����r���:
beneficiado. por ano, dévendo as requisições acima dêssc
'Imite seI' atendidas aó pre�o do mercado interno, paro.
pagamento a 150 \cent.o e cmquental dIas, sem juros;

Art. 4.0 - Solicitar aos órgãos competentes, na devida
:Jportunidade e nos termos da legislação em vigor, seja
concedida isenção de dlrelto,� alfandegários para o equipa
mento importado visando a este programa;

Art. 5.° - Recomendar às autoridades competentes
a aplicação do regime de "draw back', na" condições regu
lamentares em vigor, a importação de embalagem paro
acondicionamento do café solúvel a ser exportado;

Art. 6.0 - Recomendar a (;onc�s8ão de aval pelo Go·
vemo através de suas organizações bancárias ou financei·
ras nos eventllais contratos de financiamento· para aqui·
sição do equipamento pelas emprêsas que vierem a ser
j'llgadas aptas;

Art, 7.° - Em igualdade âe cor..dlções, terá preferên
cia a proposta que oferecer, como sede pata a instalação
da indústria, cidade situada nas regiões Norte ou Nordeste
do p.::�:, 8.0 _ Publlcar Edita: dando c�nheclmento 'das
condições para a implantação e ampliação da Indústria
do cafe solúvel no pais, medlante'8. concessií'o dos favores
e Incentivos esta.belecidos nesta Resolução;

Art. 9.0 - FIXar 9 prazo de 120 (cento e vinte) dia$,
� partir da publlcaçao do Edital no Diário Otlcial dn
UnJiQ, '-para a apresentação dos planos e estudos' pelos
interessados;

Art._ 10.° - Estudar, como alternativa; no caso de ne.
nhum_pretendente haver preenchldt) aa condições do Edi.
t.ai, a criterlo exclusivo da Comissão Julgadora a ser desig.
nada oportunamente, a constituição de uma sociedade de
pronom1� mista para :t-1nstfllnçfto de lIm� unidade "fahrll

RIO de Jctnelro, em 24 di! j(l,1)ho de 190k-'" �:_
StRGlO �1RMÀNDO },R"It'Z�O�

PRESIDENTE .. ..

,

\co:
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FLORIANÓPOLIS, Quinla·Fc'l'a, 4j de JULHO dc ID6I
--�

COM- APENAS

100 cruzeiros

MI'QUINI DE CDSTURI�
.

l

Você terá, prontamente, uma magnífica

i I ,,-'r

- >�
�(: o MELHOR I �

E o MELHOR AINO�
�

<e�@�lblUJ}x{
.

• eEUSSlMO MÓVEL EM INBUlA E MARFIM GOM e GAVETAS

• CONSTRueÃo sOUDA E DE RESISTÉNGlA EXCEPCIONAL
�

• GARANTIA DE 15 ANOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE E GRAl1UITA.

E TUDO iSTO você PODE ADQUiRiR AGOR'A,
COM

COM CROSLUX. A

CONFECÇÃO DE SUAS

PRO'PRIAS ROUPA 5,
NÃO SERA' MAIS

U� PROBLEMA.

• DE ENTRA[M

,
�:i.-_ .'.,.
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ires r\postolos, Pedro é ali
chamado o "primeiro, o E·

xarca. o Preposto, a prt
melra Base dos Apostolas".
E nem se pense que tudo

tsto é at.rlbuído a Pedro
como prerrogativa pessoal.
Não; a S. Pedro e a seus

-ucesscres, exatamente co

.'110 mais tarde, no 1° con

ente do Vaticano, na cone
l't\!lçl0 Dogmâtica "Pas

tor aeterus'', c. li, Da pre

petuidade do primado de
S. Pedro nos Ponlj/jces Ro

manOJ, Iria ser definido. E'
assim que daquele mesmo

modo são celebrados so nn
pas S. Silvestre, S. Leão

Magno. etc.
E .s precisamente consi

derando tudo Isso Que não
nos parece tão. difícil, an

tes relativamente racu

que, fl!l.'tilianle gratia, ou,

tor outra, cooperando com

fi graca, se cumpra, enfim,
l' depois de tantos seculos
de separação, a suprema
aspiração de Cristo: TIL

unum sint, Que todos SC!'

iam l!m, - todos, a despel ...
to da distância, vencendo

prevenções, num mutuo e

cristão entendimento. 'ro

UOS, quantos se alistam sob

a bandeira da fê cristã,
para que haja, como Im

porta, "UM SÓ REBANHO
E UM Só PASTOR" (Jo.
10, 16), Para que todos, en·
fim, �omo se canta na li

turgia de S. João Crisosto·
mo, "COM UMA Só BOCA
E. COM UM Só CORAÇAO,
POSSAMOS GLORIFICAR
F EXALTAR O PRECIO
SISSIMO E MAGNIFICO
NOME DO PAI, DO FILHO
E DO ESPIRITO SANTO
Amen!

Ajude·nos o Senhor n

que t<,dos sejamos UM!

"O "TAOO" u U._ ,.,.Ieu DldlO O. '''TA C ..,..&I",\

chefe nutentlco e

incontes-Ite da Igreja Universal? A

reepost a a todos esses ques-

�i��� ���i�t:!i:;:�v��al'l
A Igreja do Oriente, pela

boca do patriarca Antlmo,
de Constantinopla, a si
mesmo chama. "a Igreja
cios sete ooncníos''. Quer
dizer que os considera oro

todcxcs. vendícos e ínape
la veis na doutrina. Pois
bem: todos êles, do primeiro
<:0 ütnmo, não só írnpllcí
ta, mas expilcltumente, e
às veZCI, atê por modo bem
significativo, como ficou
tndíco do, reconhecem, a

catam e estão por aqueles
ctrettos u prerrogativas.
E não foi logo o prtrneí-

1'0 - objeta-se -r, o de
Nícén; convocado apenas
pelo Imperador Oonstantí
no, sem qualquer Interven
ção do papa de Roma? Pelo
Imperador, tascbem ccn

corde-»os: mas não pele
Imperador, apenas. E O�
motivos da intervenção Im
perla� já os deixamos indí
cacos acima. E se assim
procedeu, foi com o con
senthaento expresso do pa·
pa de então S. Silvestre. O
Papa Pio XI, grande auto
"idadp na matéria, é expll
cito, � solene nesse senti
do: "O primeiro Concilie
de Nlcéa.. não foi convo
cada lõenão com o consen·
tlmento do Pontlflce SlI·
\'estrf)", Concilium Nicoe·
1/U1U prfmum.. coactum
lton est nisi de consensu
Silvcslri Pontifisis". E há
ninda um outro testemu
nho ainda mais solene e

bem lnsuspeito, por proviI
de um C(.mciJio Ecumênico,
conv;)('ado no Oriente, com

posto de Padres do Orien
te, a �a.ber do VI Concilio
Geral;, 20 de Constantino
popla. que assim se ex·
presSfl: "Desde que se le·
vantou Ario, que dividia a
T r I n d a de, Constantino
sempre augusto, e Silves
tre, digno de louvores,
reumram o grande e inslg·
ne Concilio de Nlcea" (Act.
XVIII,sermo uccalamuto·
;·iuQ. Estes dizeres, ponde·
la Hefele, na sua monu
ment�1 História dos Conci·
lias, t.!m aqui uma- verda·
deira importância. "Se es,
te Concilio tivesse sido ce
lebradc no Ocidente ou na

propria Roma, tais afirma
ções [.oderiam parecer sus

peitas a ;llguns crítiCOS;
êle, porém, se reuniu em

constantlnópla, numa é
poca em que os bispos des
ta cluede começavam a se

apresentar como I'lv·als do
de Roma e como os Gregos
formavam de muito a ma
ioria dos membros do Con
eilio, fleu testemunho err,
favor de Roma, mais espe
cialmr-nte em favor da co

operação de Silvestre, PO
DE SER CONSIDERADA
SOMO IRRECqSAVEL" {C.
J. Hefele, Hist. des Cano.
t. l°, 407l.

9 - Domingo
16 - Domingo
23 - Domingo
30 - Domingo

o Dia Nacional do' PAPA
(Conclusão do número a Igreja sempre professou

no seu magistério ortllnárlo,

Iaté a eecreração. que nos

conste de S. Pio X aos De-

legados Apostóücos do on

ente, de 26 de dezembro de

1910.
Na Igreja Grega, entre

os séculos IV e IX, houve,

anterior) 1
Aqui, também ":1 Igrejn
dos sete oonctncs'' não ad
mlte a palavra, mas não
recusa a idéia e a verdade
ouc ola encerra. E Isso é
tudo. "No Oriente, pela
contrário. - escreve Ilustre

_,

autor _- perpas�a, ao ter
ruinar do século IV, um ar,

dente sopre de ereto por JUIZO DE DIREITO DA

I quem
de direito; leste me'

7�nria, mais ainda do que COMARCA DE TIJUCAS. dtndo 241 (duzentos e qua
no Ocidente". E, ao termt-

EDITAL DE CITAÇAO rente e um) metros, com
nu do século V. "a crença

COM O PRAZO DE TRIN· Runs Toenges: oeste me'
era tmacutada conceição de

TA DIAS, DE INTE� dindo 250 (duzentos e cin
Mm-i -I « às vezes formula-

SADOS AUSENTES, IN quenta} metros, c. ...nfrou-

;:ri:Il\Jl�e:s��� t:!:�J;�.e :e� CERTOS E DESCONHE tendo com uma rua conhe-

encou-rar mais claros". O CIDOS cida como "Caminho da

prcor:c Focio. de tão lo.

.

O Doutor Eran- Praia", tend, a área total

mentáve! recordação. deu �:�cC�li�::,i:;Ui����� �!!��'�os(de;o��� �n��)
.�e;,�:�llll�n��Um��I:edi�'igi� titutc da 6.a Ctrcuns- metros quadrados, ecníor-

..;, Mm-ía esta Saudação: er-içâc Judiciárià, n me croquis anexo; 2 - Que
"Tu roete sempre ímacula- exercício do cargo este te: rene possui uma ca

da desde o principio da de Juiz de Direito sa de moradia e plantações
tua crtacâo'' _ Quae ím- da Comarca de Tiju diversas, de que vive e sus

maculata sempre extitist! cas. Estado de Santa tenta sua família pois é su,

c.b C.l:ordio tuac creationis. Catarina, na fonna única fonte de renda; 3-

�i��t:�: v:o�t��::,g�Se�: da lei, etc.. ���!��nOto e����i:O c5��
prcssâc dessa mesma ver- i FAZ SABER a todos quan- do Código Civil e 454 e se'

dade: não só exaltam

ai
tos o presente edital de cí- guintes do Código de Pro

grande dignidade de Ma- taçêo, com o prazo de trin- cesso .Civil. propõe apre'
ria, como lhe consagram a ta dias, de interessados au' �ente acão de usucapião,
festa em honra da sua sentes incertos e desconhe- para aql�lisição do título há

,:;onceicão. Cm!] efeito, ela �idos, 'vil'em ou dêle conhe bil, requerendo fi V. Exc;:J,.
lo' a - PenUtLS Inculpata, cimento tiverem, que por que. recebida esta, designe
nbsolutamente sem culpa; parte de Raul Benedito dia e hora oara a justifica
(l- Nulli U7IqUQ71I cul']Me Guerreiro lhe f i dirigida ção pl'évia -e, após as cita
"!!bjecfa. jamais sujeita à

uma petição do leo" seguin- ções d"s intel"es�ados certos
,"u!pa. As.�im que ti- aceita· te: "Exmo. Sr. Dr. Juiz de � incertos e suall mulheres,
('âo !Jura e simples do de«' Direito da Comarca de Ti' se casados forem, seja a

ma, ou da maneira como
iucas _ Raul Benedito presente julgada proceden

I:le é expresso, não ê senão Guerreir '. brallileiro, casa' te, ouvindo'se sempre o ór

;�(��.Jt!l a um glorlo%o pas· do, lavrado)', residente e gão d.' Ministério Público.

taAM��.sa:i�J:oa;� ::t:� �:��\�����O deen�ôT�:r���!: �;o�:���s: ���' ��;it�ônpe:r�
mo, que a divergéncla en.

001' seu pr)Curádor infra- mitid-o, arrolando'se as tes'

ãssinado, advogado inscrito temunhas abaixo. que con;-

�r�oao���:!�ed! ��'!:�etee� na Ordem . dos Advogados parecerão independente de

d:l Brasil, Secdi-o de Santa intimação. Dá'se à presen'
Catarina sob -o n.1l 1479 te. para 06 efeitos fi.scni�, c
e'xpóe e"Jrequer ãV'"EXaC)"" �!or de Cr$ 2.H�O,OO <<I:is
o seguinte: 1 _ Que pos mL1 e cem cruzeIros) ..

Ter

sue há mais de 20 anoS, mos em que P. Oeferunen'
sem interrupção. mansa € to. Florianópolis, 2 �e maio

pacificamente, sem oposi' de 1961. (8.>;) Odonco Du'

ção de terceiros e com "ani ri eu.'!." Em dita. petição foi

mus'domini", um terreno exarado o scgumte de::;pa'
sito em JDerequê, município cho: "A. Como l'equel� De'

de Pôrto Belo, COIll _as di· ;igne'se temp�' e- local pan;,
mensões e confr.ontações fi justifioação, feitas as de'

seguintes: fundos norte' vidas intimações, Tijucas
medindo 77 (setenta e se- 4. V.61. (as) F. X. rvredeil'o�
te)- metros, com Manoel Vieira". Feita a justJ:iica
Taques: frente, sul, medin' ção foi pl'oferida a seguin-
1-0 74 (�etenta � quatlôo) le sentença' "VistOIl, elc.
)letl'O!'! c confrontando com Julgo por I sentença, pal'S

que pr:duza seus legais e

jurídicos efeito;;. a justifi
caç5.o de fls.. procedida
nêsles aulas a requerimpn
to de Raul Benedito Guet·
reiro. Cite·se. p \1' mandado,
o CQnfrontante Manoel Ja'

ques, residente nesta Co
marca; por ·pre-ca�ól'ia. a

ser e}(uedida \lat·:'! o Juiz
de Di�eito d 'p Vara da
Coma1'ca de Blumenau, c

confrontante Hans Toen
�e.;: por edita!. c.'m o p!'a
zo de trinta dias, na torma
prevista no § 1.0, do art.
455, do C.P.C. os intere.<;�a
dos incert _�<;, ausentes e

desconhecido!;; p e s s o a I·
mente, o Orgão do M. PÚ
blico na C'.'marca". E para
que chegue a,) conhecime,,.
to dos interessados--' e nin

guém possa nlegar ignorân
cia, mand'Ju expedir o pre
sente edital que ,�erá afixa
do nu séde dêsle Juízo. no

lugar do costume, e, por
cópia, publicado lYMA V€Z
no Diárb da Justiça e

TMS VEZgS no jornal "O
Estado" de Fforianópolis.
D.:l.do e oassado nesta cida
de de Ti]ucas, aos quatorze
dias do mês de junho do
ano de mil novecentos e

�essenta e um. Eu, (as)
G(-rcy dos Anjos, ESCrivão,
o datilografei. conferi e

subscrevi. L�ento de :'>êlos
por "C t:-atal' de Assistên
cia Judiciária. (as) Fran
cL5C, Xavier Medeiros Viei'
ra - Juiz Sl!bst., em cxer
ctc:o. E:4á c»nbrme o ori'
�inal afixa!'lo na séde dêsie

-

J ui;l,o, nn lugar do ('ostu'
.

:n('. $Qbl'e . que mE' rep(Jr'
ln e dou fé.
Dai" �llnJ'B_ (l E:=cri'.

Gerc!! dos Anjcs

EDITAL

mero equivoco.
Ant.c.!j de tudo, de come·

eo ou nos primeirOS sécu
los, todos, sem discrepân.
ria, �:l':pressando, portanto,
:i mais antiga tradição pn·
tristicrt, representada por
S. Justino, Tertuliano, S.
Ambl'Osio, S. João Crissos
lama. S. Agostinho, etc.,
constantemente atribuI
l'am às palavras da Instl
t.uiçãf)· "Isto é o meu cor·

po", "Este é o câJice do
meu �ungue", n virtude de
mudar os elementos no

Corpo e no Sangue de CrIs
to. Foi essa a doutrina que

\lÔI: UO�t
PQGUE DEPOIS

A PRAZO

em verdade. quem aünnaa
se que as palavras da con

sagração eram não somen
te as pronunciadas por .re
sus Cristo, como ainda as da
Epicleds, que se seguem, e

que, sogundn o sentido 11
terei, pedem a Deus operar
a transsucstancrncão. co'
mo se as palavras da Con
sagração não tivessem sor
tido pleno eteno: - e hou
ve, até, quem afirmasse
que a Consagração se vert
ficava exclusivamente pe
las palavras da Eplclesls.
Mas também é certo que S.
Germano atribula a enca
ela a ambas aquelas for
mula." isto é, n uma c á
outra, portanto também
às palavras da Consagra·
cão: e o grande doutor da

f�rej;t S. João cneostomc,
1)0 a estas últímaa é que a

tribula a encacía de mudar
o pão e o vinho no Corpo
f- Sangue do Salvador.
Por sua vez. houve tum

bém na Igreja Eatína
quem. como o dominicano
ambrosro Catarina e o
rrunctscano Cristovão Chef
rontau.os, afirmasse ser a

Trans�ubstânclação o erer-
10 ua� palavras:" Quam
oblalt�mem", que no canon
rom::mn prec{'dem a consa
p,'l'aç§'J.
Enfim, a formula latina

foi maIs tarda aceita "por
>iel' a adotada p01' todos os
sa11llM doutores da Igreja,
eS1Jeci'llmente por S. João
Criso:;!.omo", como o riecla-
10U !) grande Dessnrlon
Juetl'opoJita de Nlcéa.

'

Que motivos, já agóra,
também nesta matéria, po.
rlerlam justificar a separa'
cão? A própria palavra _

- Tl'ansubstanciarão _

:lão � nenhuma novidade
na Ig!'eja Unida. Não da (-a,
apenas, pomo'. se !nrm11U,cio 4° ctncll!6 d . Lat'rio
em 1215. Nilo; já foi em:
pregada de algum modo
pelo papa Oelãslo (492·496)
cm se!) de dita bus naturts.
"Pa1li,� et vlnll?n in ,iivi:
1Jam h'a7!seut Spirilu Sane
to perjiciente sllbstantiom'"
rctr. Rel'ile d'Apolog., t. 6.
431).

Ol:ljetiull-nos, ainda, a

Çomunhão sob uma só es
pécie, o Batismo por infu
"ão, etc.; mas é evitente
que se trat.a, apenas, em
tudo :S5O, de uma simples
qllesFi.o de disciplina, que
poderia ser alterada ou
rriodW::ada de acôrdo com
as circunstândas. Aliás,
"desde os pl'imelros sécu,
los, a Igreja considerou co'
mo �uficiente para o sa
,']'anwnto a comunhão sob
uma �Ó espécie."
Diopísio de Alexrandria

no fim do século 20, men�
clona (} uso de levar aos
doentGS a EucarIstia sob 11

('spécie de pão; Tertulia
no, pelo mesmo tempo, o de
�evar consigo o pão euca·
rístlco para comungar.
.o pnnto capital, contudo

�.liâs !'econhecido por to·
dos e maIor pretexto para
t, seps ração, é o primado
cu a supremacia espirItual,
de verdadeira e propria ju
risdição, e não apenas de
simples honra, do papa de
Roma.

Rec;p.beu êle esse poder?
Exerceu·o atravéz do tem'
po? Mostrou sempre que o

possu\a, desde que utiI ou

necessãrio, em toda aI,
gl'eja, assim do Ocidente
como do Oriente? Os Con
cilias, Issto' é, essas iran'
de,') A,�semblélas de bispos
de todo o mundo, mesmo
05 convocados no Oriente,
e às. vezes, com rarisstmns
exceções, constando só de

blspo$ maquelns partes, fo

ram, todos, convocados,
presididos e aprovadOS pe
Jo papa de Roma, a despe1·
to dn distância, e de tal
rOrnlf\ Que só essa convocll·

I]ão, 0.1, pelo menos, apro,
vação, prflsldêncla" con

flrmaçân é que lhe .atribuiu
o verdadeiro valor e auto
ridade da lei em tãda" a I·

breja? Re·,'eleu·se. enfim,

Pl'!Si��:O ":" C���l:::��: I
Presidido pelo Papa, não

pessoalmente, por estar íã
multo avançado em anos;
mas por seus Delegados, ts
to é, por aqueles que no

meara e competentemente
o representavam. E em ctr
cunstêucías deveres ex

pressivas: reunido no Ort
ente: composto de mais de
trezentos bispos ou exata
mente 318, segundo a opi
nião mais comum, todos
tumbem o Oriente, menos
o patriarca de Alexandria
OSlO Bispo de Cardava e os

padre.s Vito e Vicente, sa

cerdotes romanos, sendo
crecteemente os tres ulti
mas os Legados papais.
Portanto. um bispo e dois
padres representantes da
Sé anostonce. Pois bem.
s.ào çlf':; que presidem; Que
assínurn por primeiros as

»tas I! os decretos do con
dUo, embora dois simples
sacerdotes. passando por
erma cios proprlos petnar
cas. que só depois é que
subscreveram.
Confirmado pelo papa de

Rom�, - mesmo por ser

essa "uma regra e uma lei
da Igreja", como o decla·
tau o papa Júlio l0 poucos
a.nos após o encerramento
do C,'ncUlo de Nlcéa. E"
certo Que essas palavra�
M:' referiram parUcular·
mente ao concilio da An

t.loqula. que não era ecu

lliénko Mas se para m

partir.ulares era "regra e

lei" a aprovação de Roma
a jortiori o era exigida pa·
I a os Concilias Gerais.
Intpressante notar a ln

fluêncIa da Igreja de Ro
ma n9. celebração de algu
lIlas festas, como, por e·

lIemp:o, a de S. Pedro ce

;ebrada na mesma data, a
29 de Junho, quer na Igre
�a de Roma, como na BI·
�antina.
Dos Hinos, então, nem se

tala. Pedro e somente Põe
,Iro é �di chamado o "Cla
v [gero do reino dos c4us";
(I "fiêl d!spense[ro e econo·

mo d;) reino"; a "Pedra da
}'�é"; o Chefe, o Presidente
lia IgreJa"; o "Chefe dos
Pastores, a quem roi con'

fiado todo o dlletlsslmo re-I _

banhe racional de Cl'isto,
l'ol'delros e ovelhas"; aque
le que tem "as chaves da
graça".
Rei:\.Uvamenle aos ou·

!!!!III$$S
S - VESTIR BEM ? $
$ - BRITO, ALFAIATE! $
$ Rua Tiradentes, 9 S

$IS$$$$$S$

Ampliação da Fôrça e Luz de Videira
"Estiveram �m visita a

I
ta m1micípio do Oeste Ca

CELESC os 51'S. Cesar i tarinense.
Augusto Filho, Prefeito! Os visitantes ficaram
Municipal de Videira, e � impressionados •

('om O
Saul Brandalise,

indUS'1
Plano de Trabalho que a

trial, que mantiveram CELESC preparou e fará
conversações �om os 81'S. executr, ainda êste ano,
Hermelino Largura e Eng. relativamente a amplia'
Heinz Lippel, respectiva- ções na Fôrça e Luz de
mente Diretores Comer- Videira S.A.. subsidiária
ciaI e Técnico daquela da CFLESC, procurando
Empl'êl!a, concernentes ao atenuar a carência de
abastecimento d«: energia' energia elétrica naquc'1e
elétrica àquele progressis I município.

ESTREITO
FarmáCia Catarinense
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense

Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

O plantão noturno será efetuado pelas farmácias do Canto, rndiana e Cu
tal'inense.
A pl'c�ente tabela não poderá ser ulierada sem prévia autorização dê�;:;o-.De��
partamento,

.

;.� .�,_"

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA
MÊS DE JULHO

8 - Sábado (tarde) Fannáciu Sio. Antônio Rua Felipe Sdunidt'
9- - Domingo Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe Schmidt

15 - Sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Trajano
16 - Domingo Farmácia Catal'inellse Rua Trajano
22 - Sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano
23 - Domingo Farmácia Noturna Roa Trajano
29 - Sábado (tarde) Farmácia Vitória Praça 15 de Novembro
30 - Domingo Farmácia Vit6ria Praça 15 de Novembro

I.l.��

O plantão noturno será efetuado pelas farmácia!! Sto. Antônio, Noturna e

Vitória.
O plantão diúrno comprc<!ndido entre 12 e 12,30 horas será efetuado pel:l
fal'málJia Vitória,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Informação Literária
Salim Miguel menta da Edlçõ,õ que a A- ta o seu primeiro ano deCATARINENSES NO II gujllar prepara. Uma edi- cuvteeoes a Boa LeituraFESTIVAL DO ESCRITOR cão à altura, reunindo tõ- Editora de São Paulo JáRea;;zado com grande da a obra do poeta, e en- com UI�a série de títulos

HtlCeSSO, o I. Festival do tregue justamente a quem a novel editora anuncia,gSCrlL01� serviu como uma melhor nccerta se deslm- para lancamento até o fim ..

promo..;aa sem .par, le�ando cumbír da tarefa: Andrade do ano, obras de Vladimir
esta n1ercad�l'la e.SqUiva: Muricy, Vindo do stmbons- Nabokov, Knut Hamsun,

�:�i�llca;�:d= �a:�vr�m��: zs: c���bué:� ���.�a, :�� ��l�;r��.é�o!� :U�::aSri����
{Ia população. Para tal, a- i: a melhor a respeito do ..e GUida wümar aasst o
pelou-se para "v�detes" tema r-r'anorama do Mo· qual obteve, com São Mi.
cm todos os set�res. ertts- vtmento Simbolista no guel o primeiro lugar no
Ias de teatro e cinema, TV, Brasil"), AM vem pesquí- concurso nacional de ro-

!\ptástícos, senhoras da soo oando, estudando carinho- mance promovido pelo CiI'- '."
eteoade esportistas, etc. to samente consultando tôdas curo ee Boa Leitura e Edi·

:

�',O,'toi"m aaj,Ueda:a�n�br�e.",- as fontes, no sentido de 0- cões Melhoramentos. l'" terecer, por fim, uma edí- 4 LIVRO DE KRISSH t«onnectdo e vender o seu cão como ainda não temos lIlAM�RTI _ Em vista da I;ivrin!lo, Mas a verdade é e que já se fazia mais do acolhida dispensada pelo
�

r
que deu resultados poslt[ t.ue necessária. leitor b r a s i I e I r o aos

11:..•.vos, fazendo com que gen- E que vem na hora. Per- volumes anteriores, a Edí-
•te que nunca ou quase tanto, à editora Aguillar e tora Cultrix lança mais

nunca manuseara uma o- .. o Andrade Muricy, os nos uma obra de Krtshnamur-
bra de autor nacional, deu- ses parabéns e os nossos ti: "COMENTARIOS SO°
cobrisse que afinal tam
bém temos os nossos auto
res que merecem ser lidos
c discutidos. Muito bem.
Agora, vem aí o II s'es

uvar. E a União Brasileira
de Escritores resolveu am

pliar o quadro do Festival,
rczcnco com que escrito
H!,� de lodo o país compare
(,UU1, levem seus livros, os

auogruf'em e vendam, Me
(lida de interêsse, pois a

.eui de colocar o autor em

contacto direto com o rei
ter, cerceará os autores
('111 ccntccro direto uns

com os outros;
A êste II Festival do ns

cntor,
-

a se realizar, como

o 1, no Shopping Center
de Copacabana Santa ca
urrlna estará presente. O

coluntsta, por carta do
Presidente da UBO, escn
tor Peregrino Junior, foi
eonctteôo a se encarregar
{la organização da Delega,
cão de Escritores do Bata
do. -..I1IiII!
São os seguintes os nos

soa escritores que deverão
autografar seue nvroe: 1_
Oxvafdü R. Cabral ("João

�nria, uma interpretação

�ft�;�d��c����o v��
310 d.l coleção Brasiliana);
1. - P.Jmiro Caldeira de!
Andrada ("RoCamaranha"'jl�ovela Histórica"

�

edição

�:ve�����' r: c����:I�a C�;'i
Souza ("O Vigia e aCida·

de", contos, com xílcgra
vuras c planejamento grão
fico de Hugo Mund .rr. edí-
do do Livro de Arte); 4 }
:_ Silveira de Sousa ("50-
netos da Noite" de Cruz e

Sousa", seleção e nota de

SS, com xilogravuras e pla
nejamento gráfico de Hugo
Mund Jr., edição do Livro

ce f.rte); 5 - C Ronald
Hchmidt (" Cantos de A

rlel" _ edição do Autor),
0utlos escritores interes

sados em apresentar livros

ou em participarem da De·

legação como simples ob·

servadore$, deverão dlrlgir
�e ao colunista. I
O l�estival do Escritor,

Brasileiro durara uma se-,
mana t24'31 de jUlhO pró
ximol sendo que a noite do

autógrafo será a 24 de ju
lho.
CRUZ E SOUSA TERÃ
UMA EDIÇAO A ALTURA
Afinal, se aqui pouco ou

nada está se fazendo, 10-

,:a, a'S iniciativas, para a

{'omemoração do primeiro
centenário do nascimento
C:e Cnlz e Sousa, são Inüme

las. Qllase não se passa
oia sem que o noticIaria

cultural dos jornais não

:10S traga notícla de nova

a respeito. O que, conve·

nhamos, é alentador e desQ

lentador ao mesmo tempo.

Alentador. porque afinal
vemos que o nosso grande
simbolista é reconhecido
como um do' maio'" poe· VENDE.SE OU ALUGA-SE

.���, d�o��a:il�nq::���en!� Uma C:l,;a à rua Dl'. Fuhio A.rlllei, 298 Ef\ÜeltO.

todos os Estados e setores
_ Tratar n� Jo�::I ou com o sr. Renato Lem��/�/61

�����:IS ��IS��o�:s���:��� _.:..:.R:.:,:.:,"_:B_:"..'C_:IO_,_,_an_a_,6_5_. _

em seu estado, que deveria

(:ncabeçar o movimento,
Ilada se está 1azendo.
Ainda agorâ, por Inter

médio do Des. Henrique

.naís sinceros agradecímen
tos pela tarefa,

ÚLTIMAS:
1 - FERNANDO PESo

SOA: VOL. I DA ANTOLO·
GIA MODERNA, DA EDI
TORA mIS - Com o Ian-

BRE O VIVER". Coletânea
de 88 pequenos ensaios, por
eles o leitor terá oportunl·
rtade ce conhecer o pensa
menta do Autor a cerca de

questões morais e ruosoü
tas da atualidade.

5 _ DOIS VOLUMES DA

COLEÇAO NOVELA BRA·

SILEIRA _ Na coleção No
vela nrasnetra, dirigida por
Braunc Pedroso, para _�
Dífusâo Européia do Livro
sairão dentro de breve ma

is dots volumes, o sétimo e

oitavo, respectivamente:
'O Tembadilho", de ao
nald Peres, com pretácto
de Anlbal Machado e nua
trações de Vera Tormenta;
e "Use a Passagem Subter
rânea", de Lêdo Ivo, com

mtrorluçâc de Adonias Fi·

lho e ilustrações de Hilde

çamento do estudo de João
Alves das Neves, "Fernan
lia Pessoa", acompanhado
de uma antologia do poe
ta e profusamente Ilustra
co CO:11 fotografias, dese
nhos e documentos, a Edi
tora IRIS dá início à pu
oncacão de uma série in
titulada "Antologia Moder-
na". Outros importantes
rancan.entce estão progrn-
mados para breve.

2 - PREMIOS DA ACL
_ Já foram conhecidos os

vencecores dos prêmios ins
fituidos pela Academia Cu
tartn-nse de Letras: o prê- wecer.

(Para remessa de Inter
mações e publicações: SM
__ Caixa Postal, 384 - Fio I

r.anóuorís - Santa cata-Irlna)

I

mio de poesia foi conquis
tado por Perícles Prade,
enquur-tc o de conto coube
:l 'rha.es Brognoli.

3 - I ANIVERSARIO DA

BOA LEITURA - Compte-

No escritório

Para trabalhar COIl! l'I·ici('llci,. c hom 11Ilmol'

é preciso Cllic!<lr da s;l,',dr

Regulador G�SI('il"t� 110nlW.li:.<l as rl1l1ç'1c�
dos 6rgiios femimnos. C\ ltanel!) nS"llll n desgaste
dc nCl"\·o.� quc c("rtus di�I(lrbi(Js provocam,

Use Regulador G(Ost("il'fl

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIAO-DENTISTA

Preparo de eavidades pela. alta velociu�t!�,
BOIWEN AlHOTOH S. �. WHITE

Radiologin Dentána

fllWUGlA E PRóTESE BUCO-FACI!\L

(ull<,u!:ório: Run Jerônimo Coelho 16 - l° andar -

Fone 2225

F:x\"lu�i\'ampnte co�:��_�!!�_ .. __

ATENÇÃO
LUSTRA.SE, LAQUEIA-SF:, ENGRADA-SE E ENVER�

NIZA.SE MOVEIS. MAIORES lNFonMAçÕES RUA CON

S� AFIV:, 1M VUNO

FLORIANÓPOLIS, Q\linta-Fe'ra, f_; de JULHO de 1D61
._------ _._----

- -------_._.._-_ .. _----_.

UrT'l gesto de afeto. um gôsto em comum... -Ó, ..;i(',/

"o"""oohQ.llqw.º�d =��:j

PROCRAMA DE FÉRIAS
IHA 7 - Súbnc10 - Noite Univel'sitúria dfls 20 i\� 21

hOl'tls - últim03 suee"iJo!-\ elo Dl'lIsil [lJlI'C
sentHdo� pela orqllestt'a.
dedicada aú� Universit.úrios.

IHA 2a � Domingo - Tartl� Infuntil - Distribuic:w
de Bombolll-: P,ll';l a GHlot�d:l,
Shaw do CARÊQUI�IIA,

01.\ 2!l - Súbado - SllÍ!'ée - J,:nta[, da S;llldllr!C
(Gl'find� SUJ"lll'('.�a).

ClINICA SANTA CAURmÃ-
Clinicd Geral

Doenças Nervosas e Mentais -

"ORu.<IL!a _ Compll'X08 - Ataque� _ Mania.!' _

ProblematlC<l Aletlva e liexual
.

Tratamento pelo EletrocbOQUl' com aoestesia _

ln3ullnnternpla - CardlozolcrRp!a '3on<ltffRplll"
P.<llcf)t�rRpIR

Direção Cloa PalqulAtrlLS _

DR PERCY JOAO DE BORAA
DR. JOS� TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRAD!

';'J.'/Sl.!,LTAS: Das 15 às 18 horas
Endereço: Avenida Mauro Ramos. 288

(Praça Elelvina Luz) ....:.. Fone 37-53

DR, LUIZ E. ROCHA FREIRE
--C/RURG/AO DENTISTA
ADUI,TOS E CRIANÇAS

Participa a seus clientes e. amigos fi Instalação do
seu novo consultório equipado com motor ele alta rotação
e outros melhoramentos técnicos.

Rua Felipe Schmldt, 34 ._ l0 andar _ 8/3.

PINTURA, a 1110lhor
Rainha (las Biriclrtns, Rua: Conselheiro Ma
fra, 154.

GANHA PÃO EDUCATIVO
rO����à�o:er;al����I�r �:!
uma pessoa do que ter sido
'.'rindo. num lar de traba
lho. Num lar onde existe
r. espfrltn de economia e

de cooperação,
E dentro de um lar na

da coopera melhor pura o

economia do que uma má
;!uii1'1 de costumo O trace
'no da máquina dispensa
,,� gestos com costureiras,
conserta e simplifica os

n rranjcs. as modificações...
[os tr.1.:1sformações e n con·

�c�i;�' das roupas de todo j
QU.9:ndo a dona de casa, ,

cu uma filha, possue gosto!
e conl.lecimento, a máqUina!
:lassa a ser um ganha pão. I
Algumas vezes chega a ser;
o fat'1l" principal do con· I

���� �,n��ia�em estar de I
Dttl'nnte êste mês de ju-!
:110, Ledos, ou quasi todos,

terão poaslbllldades pnm

comprarem uma máquinn
de costura. E se truta de
una hôa.s de uma eõcrente
máquma. Uma máquina
que vem acompanhada ele

garantias para 15 anos. 1\

múquinu crostux.
As eonotcões que A Mo

dclar apresenta são OILCOp·
ctonruroente tentadoras e

racütt .•i.rias: apenas urna

entrada de cem cruzeiros c

o restante à longo prazo.
t uma valiosa coopera'

cão d� A Modelar para os

i'ares rlorianopolitanos. t
ilmfl das muitas inlclatlvn.s
cuc tanto recomendam -s
Modelar :i simpatia da po·
pulaçãc.. É mais uma con·

ti ibll�ção que poSSibilita
�onfõrto e bem estár.
A entrada num lal' de

lima máqUina de costura
Croslllx é a entrada num

"el'dacieiro ganha pão. De
>Im ganha pão educativo,

-OR. GUERREIRO DA FONSECA •

Olhos _ Ouvidos - Nariz e Garganla
TRATAMENTO (hs SINUSITES sem operação por

ULTRASON e IONISAÇ.lO. EXAMES dos olhol' e

Rt;CEITA de óculos ,:Om EQUIPO BRUSH·I,O}IB.
F�XAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA ·por MO�
DERNU EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE�
Rt\C'ÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

�INUSITES pelos mais modernos processos. OperR em

od!).!' (>$ IIOSPI'l'Ars de Florianópolis.
CO:fSULTÓRIO - RUA JOÃO PINTO 'J5 {em

(rente 1 Radio Anita Garíbaldil.
RESlD&NCIA - RUA FELIPLi' �rnMIDT !l!"l -

FONE - 8560.

PNEUS DUNLOP, o· melhor
Rainha das Bicicletas, Rua Conselheiro Ma·
fra. 154.

VISITE.
SAYONARA em HI:FI

o melhor al11uientc com (I melhor músic3.
RUA lOÃ() _PINTO - q'�RRP,O f'O florI!. ROYM.r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ENFRENTAM-SE ESTA NOITE ATLUICO-E TAMANDARÉ _ O falo do Campeonato de Profissionais já estar definido em favor do Paula
Ramos que domingo supladlou o Avaí por 1 a O, não quer dizer que o mesmo vai perder a sua g raça. Ainda há a disputa do lítulo de
vice-campeão, enlre Avaí, Figueirense, Atlético e Tamandaré, estando o primeiro à frente dos demais apenas um pontinho. Sim, a
dispula do vice-campeonalo lerá um cunho Iodo especial, pois os qualro concorrenles reunem quase as mesmas possibilidades. Ho
je dois dêles eslarão frenle a frenle: Atlélico e Tamandaré, os quais, no lu roo, empalaram por dois lenlos. Os dois rivais do Eslreito
por cerlo. que propiciarão ao público que hoje acorrerá ao esládio "Dr. Adolfo Konder" uma das melhores e mais renhidas pelejas
do cerlame, já que não há favorito e as condições físicas e lécnicas de am bos são as melhores. Todos, pois, à pr aça esporliva da rua

Bocaiuva, que a pugna enlre tricolores e vermelhinhos será das mais empolga�les e equilibradas!
_,__I _."

�. ��
Com a���o����dPEE.��E,�:��nos,o"d_

���rnm] copular "Nízeta" na Rádio versários foram fracos e
.

_�. .

.

_ '. '

,Cuamjá e corri a perfeita desütutdos de qualquer
�

defesa do veterano craque técnica.
feita no "Estado" por 'Dias Quanto aos êrros que
Velho", chega-se à fria rea- muitos cronistas gostam de
[idade de que de fato Osm reparar nos outros e impu-
Gonçalves estava e está tal' a determinados espor-

Dem·lte-se do Departamento Te"mko o
sendo boicotado na Seleção tistas. ma, Fazem vista g'o,
Catarinense de Futebol, no sa por se tratar do técnico
cargo que lhe presenteá- que nos deu um título. Eu
ram de Auxiliar Técnico. e ("I grande público despar-

A b (i Ib N h
SoUcito a V. S. demissão prestigiado pela Federação. Em verdade. deperamos tive da capital e do Estado

r I·tro I- rto a as
do quadro de árbitros da Atacando uma decisão 'àb- com algumas colunas em não pudemos desconhecer.� F.C.F., entidade que em" "urda elo Departamento negrito, num matutino de No Paraná, quase pes-� prestei meus serviços per 'I'écntco, que até hoje não cidade, fazendo comentá diamo, a partida, porque

sidente da F.C.F. está re ���;�o ;;,.6S�r:::� a���r: :71��n���ud:;�;i�a�m qual- ���:t�.o�e�onl�:�:��i�"o�ne�� ��I��PO,re��I�r adis;���; ��digldo nos seguintes têr colocando-me à vossa dis- Satisfeito por ter referi" ma 2 demitir-se. do cargo árbitro; valeu-nos naquelamOS: posição em tôdas as oca" do dois prélíos do Campeo- cargo êste sem gl�ria algu- ocasião a calma de Teixei-

�r�::ia�l�polis- 3.7.6]. síões que o departamento natcsEstadual. indicado que ma, mas que muitos baju- rtnha. Em Bluroenau, quan
careceu de árbitros. fui pelos clubes par-tici- Iam nossas dh-lgentas paro; do técnico do Figueirense,Presidente da F.C.F. Afasto-me pois, certo de pentes, retiro-me, certo

-

de adqu ir í-Io. permitiu que um atléta as-

que servi ao esporte cata" que, assim o fazendo esta- A época dos penachos e sínasse na súmula o nome
r-inense com bôa vontade, rei agindo corretamente. panamás já caiu, Não cre- de outro e jogasse. Em
honestidade e bons propô- Atenciosamente mos. portanto, que o prêsi- Brusque retirou a equipe
sitos, não sendo entretanto Gilberto "N�as. dente da F.C,F. nresentea- de ca-mpo, por discordar do

, rá com cargos vitalícios l1D árbitro, além de viva voz,

TO P I ( OS D O O I A seleção, êstee que ag.rrn I pelo rádio, tachar o árbi
procuram fomentar adis" tro de ladrão e outros ado

'.

� I

'I
des pat.rimônios. córdta, orocurando injusti letívos. Na partida contra

vertes foram os ar-tigos O Ipiranga Futebol

Clu-I cal' Nízete. os mineiros deixou de co-

de. no�sa ,autoria com e'!· be do Saco dos L�mõe!;i -.
·

Xâc vejo o porquê (e is- locar em campo o avante
pelto.<I. s:de de clubes e � clube. amador, pOSl\UI Ul:naj to digo com Sinceridade) Nilo, porque a torcida em
orgamzaçao de seus arqur- orgaruzaçuo exemplar, dig- da oreferêncta maciça

-

por dtos brados exigia, e por
\'�s. Os clubes d: nos.sa ca- na de 9-u�alquer clube. Faz Saul Oliveira. Acredifo que isso fomos derrotados. N(J
p�tal :om exceçao feita ao o .J"�latorlO mensal de, suas conheça um pouca de Iu- clássico Avaí x FtguetrenFigueirense, nenhum outro atividades CC?!110 também o !ebol. como jogador que "e, mesmo vencedora a sua
possue U1�a séde em que a�ua.l. Mantem �o:l'espon" foi. Como récuíc-, não o Vl equipe, chamou o ârbltro
posso r�ahzal'. alguma pro' dência com o Flummense e alcançar a glória. e sim, as" de rato ladrão, porque êste

EI� o connuua
q-arnacac festiva para seus outros grandes clubes da sisti repetidas vêzes o SCI! 'lera descontos por lei.

�(,/���:/�/(�O(I(?��I��6Cd!7J��t:IJE:��e �O/lt gl(mde� 1/Ie
associados e ('�n...:equente- �uan�harn e, de ...�ão fauh fracasso. Mas, para todo.'! êstes fa� .

ritos logrol( d07lquilllM o til/llo de cUlnlJeão do oesl.e C(!ttj- mente proóof-clon_al' mo· 'lambem o Frummense da Disc�rdarão de mim, tJS, sempre teve defesa, co
(i/te/LIl(' e !'elll (lis/)utanrlo (J certame ctr.lari1iellse de �l men{os de diversa � pai a Pramha poSSUI um al"qul\'O bem seI. Saul nos deu um mo a tem um atleta ;'�dis.ci-11atrLse (Ir unI(' e(jlupe I/wi/o 7WV(j fllW no fu.turo mllltú aqoeles que são os susten" dos mais eloglàvels onde a título que há muito não plinado. E como a .t"'erri1JVuelct realIzar neSIl{1 sua lu,,, ]>elo �oclgll17lteJlto

dOJJeOO'1
tillulos aa VIda do rube >qualquel momento pode Se c h damos. Derl'otamos qualquer UI(L,\ JJlospe/(L COII/llnu OC1itma
Com respelto a"lS arquI leve Ia hlstó!"la do clube o�n ;aranaenses e os gaú- O que sel�ota entretan

F' h 'd d' r se so'menle a ll'z vos então nem se fala Se varzeano que fOI uma cons- :!hos. dirão f)S mais fanáti" to, por êstes fatos é queIS err apos e Ica ..

'I
e�l 1957 ou 58, �eSSleVell1o:; tante fonte de jogadores:::os pela candidatura do não se pode mesm� traçm

'd f" I \atlOS arhgos sobre a Vida para os nossos c1ubas Saulzinho. um paralelo entre Nizeta (reloma a sua VI a pro ISS lona " Avai Futebol Clube fm p,of"s<ona" Saul, pO'que ° qu' t,m N;
LAb VEGAS !IBRASAl c.anções e emalavR em sua p�rque rebuscamos em edl- Prefiro, entretanto, c4J zeta de sobra, falta a Saul;

casa, sem o aux1Uo de n1n ;oes de JornaIS. e recortes, O Iplranga trabalha pala :1 maior parcela de glória serenidade, atributo neces

I
é>S detalhes Importantes construir sua suntuosa sê- :lOS noSS{ls atletas que na sário a um técnico de fu'COll�{';�:ab::� T����e��� gUêlll.
para que pude!sem.os apre- de enquanto o Fluminense, queIa ocasião demonsUg- tebol. a um cidadão qual-

die Fischer não era mais COMO VOLTOU ;;en�ar algo a0S tO.:r:.cedores orgulha-se da sua que ape' ram alto espírito de luta, quer que dirige grupos de
considerado o mesmo. Sua avalanoS na OCaSIao em sar de ser de madeira, co- ':iubjugando os adversários pesSoas. Que surjam poi�
rapidíssima carreira fora Foi uma 'reentrée" bri- que que completava mais mo é a do Figueirense. po- que temíamos há longos os que desejam desmorali
!ntenompida subitamente, lhante, na presença de per"

1
um aniversário. Naquéla 1:st:!er:c��u��:sSO:��a� 3.nos, não pelo fator técni- 7.ar Nizeta e desmintam O�

��:���ic:��o:e�eer::�a��:: ��;e����d�udr��m�:;bur�� I �r:r�i�:�:;e, E:;��i�: e�� para seus associados. ��o�as pelo fator psicoló" fatos aCim�elis MrL1'comles.
o apogeu, de situar-se en· Mel Ferrer, Tony Curtis e

I'
Jornal A Gazeta e passava' Como se observa., os nos'

lre os melhores cantores Janet Lelgh, Natalle' Wood mos a co�ece1- o outro

la"/
SiJs. clubes profi�sjonai� j�- B O L A DE P A P E Lnorte-americanos. Dunny Thomas. do da Vida dos clubes da mais deram Importancla,

A d�dicação a ElIzabeth Eddie «antou '"Dizem que capital. Também o FiguCj· aos seus arquivos o que é
I

DIAS VELHO úni.cos I'esponsáveis pela
'Taylor, desde o casamento p·stamos enamorados", o rense não possui um arqui' lamentável. Enquanto isso 1 Quem compareceu à pl'a' ,'eduzida assistência que
afastava-o do sucesso. Não mais recente sucesso da 1 vo onde se possa colhe} Ipiranga e Fluminense, ça de" espo:te "�dolf(' linda fie dá ao luxo de
f'omente deixara de cum Broadway. Depois, "SÓ dados preciosos para mon clubes amadores surgem Konder, dommgo, nao há "aturar" exibiçõe!l tão PO"

Far" Aplausos calorosos lal" um comentário;) a res' Com Seus arquivos onde a dúvida que saiu horroriza- �res de técnica como a que

::��:a�:� �ss:�bJ�:Oasn:;t�. �:�fa �a;�: i�:�:.tórg�m� ������:ría���e���al�e�co��1 ��rc��:ad� :r:�C�!�e��:� �::e�:ram Avaí e Paula

americano tanto ama. Se" se observa os idretores dos sua� façanhas o que s"€m ções do Paula Ramos f' A rigor. vamos alertanao
g:uiu·:<e "As Jovens do PI- clubes da capital, deram dúvida alguma requer 01'- AvaL de.,de já os dirigentes
reu" cantado em grego, pouca importância ao ar' ganização. Depois, falam PeÍo menos para o críti- I)aulaínos para que provi'
uma ('anção com a qual o quivo do clube que geral" da impreicsa.. co, Dias Vellio, o match -:tenciem conU'atações que
jovclIl interprete conven- mente é um de seus gran M. BORGES não correspondeu à expec' venham reforçar o onze

temente preocupada com a "eu. Depois uma versão de tativa, já que tomou am I\-icolor praiano, evitando
�aude de Liz Taylor, não '"Mark lhe Knlfe" em ale" PARA O JOSÉ CORDEIRO LÊR caráter de verdadeira "p=- lssim verdadeiros fia.':icOS
podia dedicar-se à voz, aos mão. Mais aplausos. lada" :e: possivel que este' como ocorreram quando d('

Em darto momento Eddic Nem sempre o respon�' de deixar seus nomes com jamos caindo em contradi" último certame estadual.
,õ'ischer parou, para dizer: vel por uma secção esporti- o responsável pela página, ção - o que não aCredita'
- "Sinto-me realmente fe- va de jornal pôde contar con�ol'me determina a lei. mos - porém, nós que -XX-
llz em saber que ela está com auxiliares DU colabora' O José Cordeiro, do "Diá- sempre primamos pela d.�" Parece que náo hã geit<..Mas, superada a crise p(1r aqui. esta noite. Penso que dúres cujos pensamentos ou rio da Tarde", defen'dendo cência e imparcialidade mesmo de se promove ..... \.

que passou Elizabeth Tay- 1>1C .::.mpreendels. Sc me opiniões coadunam -com os a Saulzinhó, Lauro. etc., para com nossos leitores, El'nani Silva a 1..a categolar em Londres, Eddie pre- permitis, cu a apresento: seus_ Aqui nesta fôlha, na achou que pseudônimo é vimos em Avaí e paula Ra' ria de árbitros. Quanb
parou seu retorno â vida cls a sra. Ftscher." ElIza- questão Saul Oliveira - Se' sinônimo de covardia. pa- mos um cotejo verdadeira- mais t.t'abalha mais tanso
profl:>slonal. E escolheu Las beth, .indlsslma, ergueu"se leção bal'riga:verde, o dire- 1'a êle, "bagrinho" ainda no mente decepcionante. fica. Ainda por OCasião do
Vegas, onde seu publico é de Sllr" cadeira e correu pa- for esportiv-o- tem um con" jornalismo ilhéu, 'uma cor' Não será de se esu-a- encontro de d.omingo, ore"malar e ê onde frequen�"1 ra abraçar Eddle Fischer. ceita formado sôbre o nei- ja de -covardes escreve nês" nhar, amanhã, lá no "!le" ferido cidadão andou famenti! se irradiam os suo F. o �,úbllco constatou que nadar db Scrach_ Como êle te jornal." rói.co campinho" da Bo zendo das suas: ora mar"
(:essos por todos os Estados havia outra Llz naquela não pensam trê s de seus O J�é Cordeiro, pelo caiuva não comparecer vi" cava a favor d') Avaí quan'Unido�. Depois do regres"

p

Iragil figura. Nenhum co" colaboradores. visto ainda não passou do va alma para presenciar do deveria favorecer ao
so de Londres, enquanto. ;nr� um vestido l1tmples e,

curso primário. Seu artigo jogos do certame citadino eauIa Ramos e vice"vers:!ElIzabeth convalescia lu-' wbretudo. um olhar pro- Que fazem? ê quem. o diz. Pobre gra- porque, no que diz respai- Em dado momento, nã� suxuooSa vila da Califônla,' ���::n�e�t:da S!���dO no� para quem quer fazer jor mática_ Ainda há quem a to a atlétas isto já se ve- portando mais aos constan'Eddie Fischer ensaiava, nalismo_sad�? e,construtiv�, assassinam. E da forma rificou, inclusive .domingo'l
tantes êrros, um'roreedorenquanto Mel Ferrer. seu f::��;d���:t��ed��:�I�:r��� a soluça0 nao e faze"los SI- mais cruel

_ quando Nizeta V1U-se na levantou-se e desabafou:
�:�����t!�so. :���:a d;:' troqup.otomla. �::��:' p��i,na:S1!�i�0 l�� de�;_u ts:e:;g�i��sé nio°r� ��:g=� �e !e:ÇC;oard�!� (�=tea;���!�-â t�t� .só �!�luz. I concordai' com que diZenl, sinônimo de covardia, O gueiro central, pois !leus chocante a entrevista conCh�gou finalmente o dia mas deve"se defend�-los tempo e a experiência nos titulares Aujor e Cláudio cedida peI.., treinador S'aulcio retorno. O repertorlo quanto ao direito de crfti" assuntos de íOl'pal lhe eo- não deram "ar de sua gl'a" Oliveira a uma emissôraOI escolhido.i� pro})r C_ri sinarao. Não arlfanla expli- ca" local de .

nando atéEddie, (lll.:' não obstnntc OE 1)"is déles e:,-Cl:évenl nes" c,u-·lh(! finOra. Você lliio· A conclusão que cheg.. · mesi"o ao Canet, p!ir:7it1mn,l"ece!1te.�. PI'QIt'lem�$�. que -

-1a, !õ!ha s·:,lj pseudônimo, ent�nderia' \
mos é de que

..

os próprios., .gau1 vem ,sen-ao "aw1:erf'oa-çnfre�te�ll'�f..,e�olhja.,",!\nna.'i tendo, porém. a ombridade. Pcd'ro P�a'tl9, Macha.do clubes da Capltal. são os" 1:l$- ,1 ", '...-."......,.;J!;·.c .�'
L".-'!·· ·t.

Do ár'bitro GilbPl"ln' ci-ita aos dirigentes e atlé
Nahas recebemos o segutr-] tas que sempre me pre�ti"

te"�lí�:'��nópolis, 3.7.61 i gi���I��iosamente
lImo. Sr. Direto!' .lr- "O

I
Gilberto Nahas

ES}:��oE:PZ��!�V�::�R cópl; _O_O_f_"_io_di_'i_g;_do_.o_p'_e_· _

do oficio que enviei ao st

Osni Melo, presidente ,i ...
F.C.F., no qual solicitei I
demissão do quadro de át ;
hitros. !
Nesta oportunidade. que i

1"0 agradecer a V. S. e to'
dos componentes dêsse de

I�:��:�n�:I�o t:��;il�10'llOP���
50 criado dentro do Depnr
tnmento de AI'bit!"o.� da
F.C.F ..

Como entretant-, nenhu
ma providência foi tomada
por parte da F.C.F. no to
cante ti direção do Deparfa
menta Técnico da Entidadr
prevalecendo ainda um cli
ma de desarmonia, deixo o

Departamento, fa.zend; dI'

público meu agrade"im�l\'
to a imprensa falada e eS"

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado Pela Facu.ldade
Nacional de Medicina da

Universidade dn Brasil
Ex·interno por concUl"so da

Maternidade-Escola. (Servi'
co do Prof. Octávio !to"

ctrigues Lima). Ex,lnterno
do Serviço de Cirurgia do

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

(oe Janeiro. Médico do Hos·

;Jital de Caridade e da
Maternidade Df. Carlos

Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇõES
_ PARTO SEM DOR pelo
mêtodo psicO-1)1'ofilatico

Consultório: Rua João Pin

to n. 10 � das 16,00 às

18,00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone
3035 - Residência: Rua
General Blttencourt n. 101.

1lT. Hélio Peixoto

Advogado
Escritório - Rua Fellp{'
Schmldt. 37 _ 1.0 andar _

Sala 4.

Residência - Alameda

J\dolfu Konder, 27 - Caixa
Po.�tal. 406 - telef(\ne 2432

Dr. Lauro Daura
Clínica Geral

EspeCialista em moléstia
de Senharas e vias uriná
rins. cura/radicai das Infec"
('õ"" agudas c crônicas, do

:1p�ll'elho genHo \\I-Inário I'nI

ambns os sexos. Doenças do

aparelho Digestivo e do sls

tema nervoso

Horârlo: das 10 às 11,30 ht..
(' d.1". J4.30 às 17,00 hora...

Consultório; Rua Saldanha

Mnrinho 2 - 1." andar.

Ir'''1 rb Rua .JO:1O PlntõT
)')11": 12';1)

!I"'ldr'J\P"lú' Rua Ca.:erda

Couunho, nO 13

FLORIANoPOLlS, Quinta Fctru, 6 de JULHO de Hl61
.._------ --- --------

prlr eontratos. como dCs")
culdou·se do repertorlo e

sua voz. E mais ainda: dei-;
>:ou o cinema. Seu ultimo
r.pilreclmento, mesmo as-

I

�Jm em papel seeundário
foi em "Butterfielcf 8", ao

lado da mulhel·. Constan"

contratos, aos discos.

PREPARAT1VOS
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_T.&.DO" o ....&.1. &IITlOO DIA.IO D. I O&T........

1-:..:----------------------__��N_Ó_PO_L_IS, Qulnta·Fcna, tj de JULHO de 19_61_� ......__•• ._� -

nfen�ão
Garofa�a·

CARÉOUltfHA - FRED - ZUMBI - MEIO QUILO e MI CK BABY (mágico) DOMINGO DIA 23 NO LIRA T. CLUBE.
No mesmo programa domingueira infanlil das 15 às 20 horas - Shaw da maior Turma Infantil do Brasil com duração de
2 horas - Caréquinha distribuirá bombons e presentes para Iodas as crianças - Reserva de mesas na Agência Geral de
Passagens - Rua Felipe Schmidl. n. 7.

DR. HOLDEMAR O.
DE MENEZES

Formado pela ESCora �e
. MedIcina e Cirurgia do RIO

de Janeiro. Bx-Interno do
Hospital da Gamboa - Da

Maternidade Clara Bas

haum - Da Maternldatle
Mãe-Pobre. .

Especialidade: DOENÇAS
DE SENHORAS - PARTO
_ CIRURGIA.
Consulta: Maternidade

onrmera Dutra, pela manhã
Residência: Esteves Ju

nior. 52 - Te!.: 2235.

PRll:MIOS DERIVADOS DO 1.0 PRIi:MIO COM
APROXIMAÇAO DE CR$ -1 . 000,00

811 .908 - Alfredo Kolhler _ Estrada Coral _ Indala!.
3J2.908 - N. Distribuído _ ó11.001 ..:... Nadar Morro _

R. Apiuma - Indalal.
813.908·� N. Distribuido _ 311.002 _ Nadar Morro _

R. Apiuma - Indaial.
<114.908 - Ilda Dutra _ RiF'eltpe Scnmídt n 110 - Fpolls.
815.908 - Marro Fragoso _ R. Heitor Luz, 114 - R. do Sul
316.908 - Osvaldo Carlos Rosa - R. Passa Vinte - Palhoça.
817.908 - Mârio Gregorio dosv Reía _ R. Marechal Flo-

riano _ Crlcíuma.
818.908 - Valdir Ferreira _ Tubarão.
819.908 - Jose Benda Filho - R. Bela Vista - R. Negrinho
820.903 ____: Rene Rothenburg _ R. Presidente Getullo.
821.908 - Valdir João SeU - São .rosé.
822.908 - Victor Schulz - R. Apiuma - Indaial.

Miss Guanabara, srta.

Alda Coutinho de Mo

raes: Míss Santa Catari-

. na, srta. Neusa Carmem

Formighieri; Miss Ama'

zonas, Neila Loureiro Ne

ry; Miss Ceará, srta. Elze.

IRENE LACERDA ANI
VERSARIOU - DESFI
LE DE PENTEADOS E

PINTURAS NO LUX
HOTEL - HOMENA
GEADA ZAIRA HULSE

A senhora 'feno Cel. Dr

José (D01'a) Araújo, of�
receu ontem. em sua re

sidência, um "lunch:' J

Exma. Sra. Edith Gamo
Ramos.

O canitão de Corveta

Egberto Geraldo Fernan
des Cyrilo, foi designado
para ser o assistente do
Almirante Luiz Clovis oe
Oliveira, que tomará pos
se de Comandante do 5.')
D. Naval. no corrente
mês.

O Dr. João Carlos '1'0-
lentino Neves, noivou

com a elegante senhorita
Clélia de Silva. Felicida
des.

A senhora Dr. Jos,é
(Zaira) Hulse, uma das
Treze Elegantes desta co

lun:'!, foi home,?agea�?
ontem, com um lunch.

por um grupo de senhor.:!s
do alto "society", no Que-
rência Palace Hotel. Co·
mentarei.

Maria Laureano dos San

los; Miss Pernambuco
srta. Maria Lucia Santa

Cruz; jornalista Robertr

Faria de "O Globo" e o

coluni!:ita; ocasião do aI

môço oferecido pelo- Rc.,

taurante do Mesbla, às
misses estaduais. ./t_ foto
foi enviada gentilmente
pela Miss Guanabarll. \

candidata eleita pelo Clu \

be Leblon. da Belacap.

(Virgina) Borba. ofere
ceu um "lunch", .na ter

ça-feira p.p., às senhora�
do Lions Club. Foi convI
dada de honra. a Exma.

Senh�·a Edith Gama Ra-

o jornalista Narbal Vi
leia. idealizador da Revis

ta Social do Cube 12 de

Agôsto, festejou "nive(
ontem. As minha,; feliri

lações pela data.

o "Carequinha" virá �

esta Capi tal e estará pre
sente nos Clubes 12 d�

Agô!lto e Li!'a T.C.::1o

próximo dia 23. Uma pl:O
mocão dQ programa '!\

Hot:a do Despertador'-, d')
radialista Daky!' Polvdo
ro. da Rádio Diário da

Manhã.

O Grupo S2F - Avia

ção Embarcada do Porta
Aviões "Minas Gerais".

composto de sete aviõ",s
visitará e!ita Capital e no

I�estar.amento Ue Base

Aérea, acontecerá uma

elegante recepção aos ofi

da.is. Aguardem.
Os meus cumprimentos

ao Dr. Victor Peluzo Ju'

nior, pela data natalícia
La' que ontem transcorreu.

No Lux Hotel. aconte

cerá am elegante desfill"

de penteados e pinturas.

cia PaJace Hotel.

O Desfile Aéreo, que €I

colunista está organizan
do, despertou muito o in

terêsse do/"nosso "society"
Provavelmente a viagem
será à .Curitiba.
Lembre-se do velho

"ditado": Não faça mal
ao seu vizinho. que o seu

vem a caminho .. 1.

Siderúrgica NaCional, Ex
Govel'llador Heriber
to Hulse, viajOU pal'a a

cidade de Tubarão.
Podemos informar con

absoluta segurança que o

ilustre Professor Renat(
Barbosa, Catedrático d�
Faculdade de Direito dt.
Santa Catarina, entrega
rá em setembro próximo
o seu "Curso de Direifo
Internacional Privado-, a

Livraria Frf!itas Bastos
editora das maiores obras
juddicas do país, preta
dado pelo Professôr Ha
roldo Valadão, Consu1t'ur
Jurídico do Ministério
das Relações Exteriores,
Catedrático da Faculda
de de Direito da Univel'
sidad€ do Brasil e um dos
maiores internaCiona1i!ltas
americanos.

A Segunda Páscoa da

Imprensa Escrita e Falada
será no uróximo dia de
zesseis, domingo. O ato

Ireligioso que constará da

Santa Missa e Comunhão

que será oficiada na Igre
ja do Rosário, às 19 horas I

RELAÇAO DOS PREMIADOS DOS 2.0 PR2MIOS
COM CRS 100.000,00

Certiifcado n.o 915.351
Nome - Waldir Albani
Rua - São Jorge n.O 43,
Cidade - Florianôpolis

Certificado n.O 606.280
Nome _ Sebastião Freitas
Rua - Rep. Argentina s/no
Cidnde _ Blumenau.
PRi':MIOS DERIVADOS DOS 2.<' PRf:MIOS COM

APROXIMAÇõES DE CR$ 5.000,00

Rela�ão �os Premia�os no Concurso «Seu Talão Vale Um MHMo»
'.

1.0 PREMIO DE CRS 1000.000,00 823.908 _ N. Distribuido - 822.001 - Edmlr Araújo _ 909.351 _ Arice da Costa Brasil _ Rua Presidente Cou-
Certlftcado.n.o 861.908

I �. R. Amadeu Luz - jndalal. tinha n.o 9i - Fpolls.Nome - wigando Diener 824.908 _ João Camazzoto _ R. 15 de novembro - Videira. 910.351 _ Josê Marcelino d09 Santos _ Tijucas.
R�a - Visconde de Taunay 825.908 _ Domingos Trindade - R. Av. Rio Branco n.c 88 911.351 _ N. Distribuido _ 912.00t _ asaria stopassoll1Cidade - Sao Bento do Sul .

_ Florianôpolis. _ Síderôpolia.
8l6.9G8 - Raulino Hedel- Trombudo Alto - Rio do Sul. 912.351 _ Dirce Darela Placent.1nl - aíderõpous.
827.908 - Seminario N.S., conscre«, - Rio do Oeste. 913.351 _ Felix Eugenio Retcnert _ Banco Inca - Fpolis.
8:.:::3.908 - Manoel Maíat - Laguna. 914.351 - Premiado.
829.908 - Avelino BUZI;li - Rodeio. 915.351 _ Orty Grabner - Trombudo Central.
830.908 - Cecilia Brand - R. Duque de Caxias e/n. _ 916.351 _ Evaldo Buchele - Av. Nereu Ramos s/n. -

Rio Negrinho. �
São Bento do Sul.

d31.908 - August Scheunemam - R. Gustavo Richard 917.351 - Roberto Meies - R. CeI. Federsen sln _ Taiô.
_ Presidente Getulio. 918.351 _ varérto CarUni - Timbô.

:::32.908 - Maria Gonçalves - R. Raul Machado sln, Fpolis. 919.351 - Vilma Rodrigues - Tangará.
633.908 - João Mosimann _ R. 15 de novembro s/n. _ 601.280 _ Ogê Cunha - Rua Bernardino Vaz n.c 127

Blumenau. - Estreito - Plnrumópolls.
834.908 - N. Distribuldo - 833.001 - Eucl1des Schenai C02.280 - Alfredo G. Knuppel - Canolnhas.

der _ Blumenau. 603.280 _ IvO Milchert - Centro Massaranduba c-,

835.908 _ Frei Fidencio - Santo Amaro tia Imperatriz Blumenau.
836.908 - Alvaro Flôres -;1. Servidão Floriano n.c 72 604.280 _ Walle Ullirch _ Rua Blumenau - Brusque.

_ Estreito _ Plm-ianópolls. 605.280 _ Elisabete Batinga -- Rult Afonso Pena - Es'
837.908 _ Dr. Clovis Von Hartendej - R. Bela Aliança treito _ FlorianÔpolis.

s/n. - Rio do Sul. 606.280 - Premiado
338.908 - Albano Dalpiaz _ Rio c'oeste. 607.280 _ Odilon Vilela- veíga - Rua 28 de Agõsto s/n.
839.908 _ Evelio Fernandes Picasso _ R. Nereu Ramos _ Guaramirim.

n.c 34 _ São Bento do Sul. 608.280 _ Asteroide nuarte s'crrelra - Imbituba.
840.908 - N. Distribuido � 839.001 - Afonso Jung _ J()!1.280 _ Renato Schmidt - Banco Inca - Curitibanos.

Estado do Paraná - São Bento. ':;10.280 _ Reinaldo Bornhausen - R. N. Ramos - Gailpar
841.908 - Alivia Jabronki - R. Bernardo - Rio Negrinho. J11.230 _ N. Distribuido _ 012.001 - José znenrras Es-
842.908 - N. Distribuído - R41.001 - Herbert Jorge pindola - Estreito - F_polls.

Wolff - R. Carlos weber.
- 843.903 - Cecilia Pereira dos Santos - Rua Major oeste

n.c 23 - Florianópo!ls.
84'1.903 - Josef Helnrich xtennen - Caminho das Areias

- IndaiaL
845.908 - Orlando Guimarães - São Francisco do Sul.
846.908 - Osvaldo Aguiar Lenta - S. Amaro da Imperatriz
847.908 - Catulio J. C. de Sá -'- Rua Visconde de Ouro

Preto n.c 93 _ Florianópolis.
848.908 - N. Distribuído - 847.001 - Jeronlmo Weber

- Santo Amaro da Imperatriz.
849,908 - Juci Silva Rita e Ivone - São João Batista.
850.908 - Rolf Pfeiffer, - R. Antonio Kaeslmodll- São

Bento do SuL
851.908 - Alex Persbun - Rodela.
852.908 - N. Distribuido - 831,001 - Inácio Ftamenclní

- Rodeio.
853.908 - N. Dtstrtbuído - 1151.002 - Inácio Plamenctní

- Rodeio.
834.908 - Bolivar Boson - R. Bocniuva n. 225 _ Fpolls.
,,55.908 - constanctc A. Machado - R. Inácio Palma _

- São Joaquim.
856.908 - Clementina Meyer Schmelzer _ São Francisco

do Sul.
857.908 - Josê Destri - Santo Amaro da Imperatriz.
853.908 - Elza Gama D'Eça - Av. M. Ramos, 108 - Fpolis.
859.908 - N. Distribuido - 858.001 - Maria B. Bercka

- Rua Pedro Ivo'- Foolis.
8ÔO.908 - Celeste B. oarretrâo - -São João Batista.
861 .908 - Premiado.
862.908 - Leopoldo Fiamencinl - Rodeio.
863.908 - Herta Bernadina Hermes _ São José.
364.908 - N. Distribuido - 8135.001 - José N. Wagner

Rua Osvaldo Cruz - Estreito - Fpolis.
865.908 - Rosangela Maria Gomes - Rua Abaâo _ co-

queiros - Fpolis.
866.908 - Ivo Sell- R. Paula Batlck a/n _ São Joaquim.
�67, r03 - Agostinho PchJer - São Francisco do Sul.
:,l)tr."9()8----· Alde-Souza_ �ão...l.purenço do Oeste.
MiO.90S - Francisco ooveía _ R. Padre Roma, 51 - Ppoüs
270.908 - Alcino Motta Espezim - São José.
871.908 - Carlos .rcsé Peixe)" _ Silo João Batista.
872.908 - Lucy Poener Beckert - Hão Bento do Sul.
873.908 - Augusta Pradi - R. Fi. petxoto . Blumenau
874.903 - Adolfo Bum - Sào José.
875.908 - Nilo Humberto Deitas - São Miguel d'Oeste
876.908 - Léa Maria Camargo - R Getulio Vargas n.c

226 - Florianôpolis.
!l77.908 - Benevenerii:.o Cavalheiro do Amaral _ Rua

Vidal Ramos - Sã.:! Joaquim.
878.908 - Raimundo Campos Paiva - S. Francisco do Sul
879.908 - Lourivaldo Zim - São Lourenço d'Oeste.
880.908 - Edite da Costa Romão - Rua Bento Gonçal-

ves n.o 14 _ FlorlanÔpolis.
881.908 - Napoleão Delambert _ Rua Osmar Cunha

s/n. - Florianôpolis.
R82.908 - Ariedi Bortolim _ Concórdia.
883.908 - Ginásio São Bento - Sno Bento do Sul.
��4. 908 - Rubens Valdick - R Timbô n. 129 - Blumenau
885.908 - C-rlando Baumer - São Josê.
886.908 - Nilo Humberto Deltas - S. Miguel d'Oeste.
887.908 - Ivo Biancqini - Rua PrEsidente Coutinho n.O

83 - Florianópolis.
3S8.908 - Silvio Zabot Net.o - Rua Sebastião Furtado �

São Joaquim.
H89.908 - Alberto Gnewuch _ São Francisco do Sul.
890.908 - N. Distribuido - 891.001 - Paroquia São Se·

bastião - Tijucas.
891.908 - Ac�cio José Sardá - ItJ.corobí _ Fpolls.
392. !l08 - LUIZ �'io Valente - Rua 14 de Julho n.o 687

- Estreito - Florianôpolls.
893.908 - Pedro Recordelllto - Seára.

O Vice·Presidente da 894.908 - Norton Oliveira e ::Silva - Rua Guilherme Boi·
lmann - São Bento do Sul.

895.908 - Nair Pinto Ferreira _ R. Anchieta - Blumenau
8D6. n08 - Osmar de Souza )Junes _ Rua Lauro Muller

n.o 55 - Itajai.
897.908 - N. Distribuido - fi98.001 - Dalila Dias da

Silva - R. Fernand(l Machado n.O 6 _ Fpolis.
8!)8.908 - Manoel M;achado _ Rua São Vicente de Paula

s/n. - Florianôpolls.
&99,908 - Neli Timermann - Rua Verglllo Ramos s/n.

- Lajes.
900.908 - N: Distlibuido _ 91.11.001 _ Angelo Nava _

Slderôpolls. •

!101.!JOe - Josê Artenes Vieir"l. _ Siderôpolls.
902.908 - Dorotéia K. de Souza - Rua. Silveira de Souza

n.o 12 - Fpolis.
{l03.908 - Léa :'-lmeida - R. José Maria Luz, 88 - Fpolis.
904.908 - N. Dlstribuldo _ 905.001 - Aroldo Hruska _

Av. Argolo s/n. - São Bento do Sul.
905.908 - Eugenio E. Kurowsky _ Avenida Argolo _

São Bento do Sul.
90G.908 - Waldemar Raimundi _ R. CeI. Federsen - Taiô
907.908 - Ana Ribeiro Russi _ Rua Lauro Muller n.o

37 - Itajaí.
908. !)08 - Altevir Brocardo _ Tangará.
909.908 - João Thiago Gomes _ Rlla 14 de Julho n.O 606

- Coqueiros - Florianópolis.
910.908' --.. Aliatar Silva - Rua Tljucas.
\)11.908 _ N. Distribuido _ 912.001 - Osôrlo Stepassoll

Siderópolis.

, .oi
$0' ••

RELACAO DOS PREMIADOS DOS 3.0 PRIi:MIOS
.

COM CRS !iO.OOO,OO

ccrurtcaoo n.c 438.353
Nome _ Julio Lopes
Rua _ Itapur n,v 151
Cidade _ Blumenau

Certificado n.c 849.650
Nome - João Ramos Junior
Cidade _ São João Bat.ísta.

RELAÇAO DOS PREMIADOS DOS 4.0 PR�MroS
COM CR$ 20.1100,00

Certificado n.v 973.374
Nome - Valesca Bona
Cidade _ Timbô.

ceruücaoon.c 4�.130
Nome - Iva,nilda dos Santos
Rua - Brito e Silva s/n.
Cidade - Caçador.

Certificado n.c 476.741
Nome - Renato Ramos da Silva

�i��ct; �c�7�rt;�ó��íl�'0 �5
certtücado n.c 515.082

Nome _ Renato Gelhardt
Rua - Maranhão s/n.
Cidade - Blumenau

Certificado n.c 541.350
Nome - Jair Marcollno
Cidade - Caplnaal.

PRf:MIOS DER1VADOS DOS 4.° PR€MIOS COM
APROXIMAGAO DE CR$ 2.000,00

972.374 - Dirce Sandrini - Urussunga.
!l72.974 _ Fernando de Fável'i - Cocal _ tnussaaaa.
973.074 - Armim Boettger - Timbô.
!ln .174 _ Carlos A. Grumlché - 'rimcó.
<l73.2'14 _ Heru-Ich Paul _ Tlmbó.
973.374 _ Premiado.
073.474 - Quilo Ehn1ke _ 'runbõ.
973.574 _ João Flotiani - Timbó.
973. S74 - Ilona Timm - Timbó.
073.774 _ Edgar Meyer - 'rtnmó.
973.874 - Gersom S. de Araújo - Tlmbô.

143.S30 - Ight'to P. de Aguiar - Saco dos Limões n.c 71
- Florianôpolls.

-143.730 _ Maria Isabel Carneiro da Nobrega - L. Ben-
jamim Constante 53 - Fpolis.•

443.830 _ Domingos Souza Martins - R. Prata. Maria J.
Franco, 53 - Fpolis.

143.930 - Dinoram F. Vieira - Rua Francisco Tolentino
n.o 4 - Florianôpolis.

444.030 - Valentim Carlesso - Caixa d'Agua - Caçador
444.130 - Premiado
444.230 - Solon Coelho de Souza - Rua 7 de Setembro

- Caçador.
444.330 - Solon Coelho de Souza - Rua 7 de Setembro

- Caçador.
444.430 - Sebastião Alves - Vila Paraiso - Caçador.
444.530 - Dr. Jandlr Sperança - Av. Rio Branco s/n.

- Caçador.
444.630 - Dr. Jandir Sperança _ Av. Rio Branco s/n.

- Caçador.

476.241 _ Alberto Leopoldo Bach - Rua Nereu Ramos
n.o 102 _ Florianópolis.

476.34f - Madalena Torres V:egas - Rua Crispim Mlrn
n,o 43 - FiorlanôpnNs.

476.441 - Amilte Maceno - Rua Vidal Ramos s/no -

Florianôpolis. .

47S.541 _ Murilo Magno Vieira _ Rua Rui Barbosa n.o
48 - Florianópolis.

476.64t - Maria Augusta Correia - Rua Fernando Ma·
chado n.o 23 _ Fpolis.

176.741 -'-- Premiado
476.841 - Claudio A. Silva - Rua Victor Konder n.O 25

- Fiorianôpolis.
476.941 _ Flavio Perdeneiras _ Rua Jerônimo Coelho

n.o 13 - Florianópolis.
'l77.041 - Eduardo Halmussi - Av. Rio Branco s/n. _

Caçador.
�77 .141 - Beda Alves Ferreira - Rua Campos Novos s/n.

- Caçador.
477 .241 - Silvio Linhares - Jtororô _ Caçador.

'it4.582 - Narciso Ruthes - Canoinhas.
:; 14.682 - Arrrêrico Araldl - Canolnhas.
:;\4.782 - José Porfirlo _ Canolnhas.
"14.882 - Josê de Lima - Canolnhas.
"'14.982 _ Dr. Arnaldo Peiter Filho _ Canolnhas.
.'i15.082 - PI'etniado
S15.182 - Jorge Wagenfuhr - R. Paraná 247 - BlumenUll
"t5.282 - Gertrudes Moritz _ R. Progresso - Blumenau.
515.382 _ Enio Gruendling _ R. CeI. Federsen n.o 46 -

Blumeilau.
<',15.482 __;_ Agnes Silvel'io - R. Cui:l.bá - Blumenau.
'i15.582 _ Antonio P .. Pereira Nunes - AIC S.E.S.I. -

Blumenau.

�40.850 _ Dalto dos Reis - R. Marechal Floriano Pei·
xoto tOO

-�lU
enau.

540,950 _ Mario Card _ R. Pastor O. Hesse n.o 231
- Blum� U.

-"41 050 _ Olmiro Luiz Vucel1 - Caplnzal.
!i41.150 - Dr. Flávio Zortêa - Capinz::tl.
"'41 250 - Ana Maria Mattos - C::tplnzal.
�41.350 _ Premiado.
�41450 - Otai!"ibio Boehl - Caplnzal.
'>41.!l!lO - Benjamin Ba'tison _ Capinzal.
_" 1 . C,fiO :__ Benjamin Barison - Caplnznl.
'i41.7.'i0 - Artur Colombo _ t'::aplnzal.
:'41 850 - EUendinm Planato - Caplnzal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Declarações do Diretor do Serviço deA'gúa e ÉSgôto:

10: FmanClamen O uperlor a
PLAMEG: Investimento de Meio Bilhão - Construção de Rêde de Argua e Esgôtor Inicialmente, Para

Governador Prestigia e Compreende Importância do Problema.
,,_ Falar da tmportãncte do problema de agua e es

goto é supérfluo; todos os que sentem a falta dágua e a

deficiência dos referidos serviços, sabem o que Isto

significa: é problema fundamental de Saúde Pública."
Com estas palavras, inicia o seu depoimento o Eng.

Anita Pebry, Diretor dos Serviços de Agua e Esgoto.
Apaixonado pelo problema que lhe está afeto, estu

dando-o em todos os seus aspectos e em tôdas as suas

implicações, sabendo o que representa para a coletivi
dade e os beneficias que para ela pode carrear, o Dr. Pe

try, incitado, se entusiasma e passa a explanar seus

pontos de vista a respeito.

lMPORTANelA RECONHE
CIDA UNANIMEMEN7'E
,,_ Apesar dessa Impor

I àncla, reconhecida unâ
nímemente _ prossegue'
"êle _ poucos govêrnos se

lançam à sotucão eêsse
problema, princi�almf'nte
porque as obras sao demo-

�:�d:��nRJe i����Õe�sa1é�PJ�
mais, ele pequeno rendi,
menta politica, jâ que as

coras permanecem enter
radas. havendo pouco
lugar e oportunidade para
a cotocacão e ínauguraçâu
de placas ccmemorau
vas ...

"

GOVERNADOR CELSO RA·
MOS E O PROBLEMA

O responsável pelos ser
vicos de Agua e Esgôto no

Estado. continua:
,,_ Para que se possa

avaliar a importância que
G Governador Celso Ra
mos dá ao problema de

água e esgõto, 'basta lemo
brar que, no Plano de Me
tas do Govêrno, hã lima

previsão de tnvesctroentos
da ordem de meio bilhão
de cruzeiros. Daremos uma

idéia do que isto significa,
dizendo apenas que a do
tação total, consignada ao

Serviço de Agua e E!'j!õto,

Obras no Abrigo
de Menores
o Secretário de

r-icr e Justica, Dr, Acácio
S, Thiago, �s�eve, na ma

nhã de ontem, no Abri'
go de JYIenores vü;itando
as obras que" ali se efe
tuam, pa:'a <l. ampliação
das oficina� de aprendiza'
do industrial.
Como se recorda, -0- ti

tula)' da Pasta do Inte
rior e Justica, em relató
rio apresen t�do ao Go
vernador Celso Ramos,
deu con�a do máu estado
em Que se encontram as

referidas oficinas, preju'
dicando, inclusive, o ma

quinário e;:cistente. Par�
sanar as falhas e ,.;uprir
as necessidades, a DOP
está -construindo um pa'
vilhão, onde deverão ser

abrigadas as diversas ati
cinas, para o ensinamen
to dos menoreS interno.$
no Abrigo de Menores.
Agora, nesta sua visita

constata0 o aludido titular
que se encon tram em

marcha acelearda as o

bras mencionadas, 'espe
rando-se o término das
mesmas para curto espa'

ço de tempo, quando, en

tão, voltarão a funcionar,
normalmente as oficinas de
tipografia encadernação,
alfaiataria, s.apataria, e

ferraria.

VISITANTE
,

Deu-nos, ontem, o praz�l'
de sua visita lI,ilustre Coes

taduano e correspondente
dêste jornal, no MÚnicípio
de Pôrto União:_. sr, Abílio
Heiss.

A vinda do sr, Abílio
Heiss a esta capital pren
de-se a assuntos de illterês
se do seu município, espe
cialmente do ensino secu\\"
dário. Representou na opor
tunidade a Escola NOl'mal
Santos Anjos, bem como o
Ginásio São José daquele
Município, pai' ocasião da

���;:���i!:n�::o��aÇeã:�i��
de Santa Catéina, fundada
em 1.° de julho, nesta Ca
pital.
Ao ilustre visitante o::;

voto.� de feliz estada em

nosso meio,

na previsão orçamentária
do atual exercício, é mre
ríor a 30 milhões de cru

zeiros."

UTILIZAÇAO DOS 500
MILHõES

Tínhamos uma pergun
ta: queríamos saber de
que forma serram aplica'
dos os 500 milhões. e ree

posta veio imediata, sem
titubeios:
"_ f: intenção do govêr

no utilizar essa importân
cia não para construção,
mas para amortização dos
emprestimos que forem ob
tidos, Assim sendo, conror
me as condições (prazos e

juros) que rotem conse

guidos, pode-se plaOfljal' e

executar obras que pode
rão alcançar o vulto apro
ximado de dois bilhões de
cruzeíros."

POSSíBJLIDADES DE
FINANCIAMENTO

lnte

A pergunta imediata foi:
quais S��l iam estas ,JO�'
sibllidades de ãnancta
mentov Esclareceu oauge
nheíro Anito Petry:
"_ A fim de estudai' a

possibilidade de obtenção
de financiamentos, deter
minou o Governador Cel
so Ramos que o Diretor
cios Serviços de Agua e Es
gôtc se dirigisse a Bra<:.!H:t
e ao Rio de Janeiro, once.'
após entrar em contacto
com as autoridades rede
r-ais respectivas, encanu
nhei, ao Banco rnteram-.
rtcano de Desenvolvimento,
com sede em Washington,
um pedido de nnancra

de âgua e esgôto de Tuba- to Petry _ o Serviço de
ião, Itajaí e Lajes. Ou- Agua e Esgõto será trans
trossim, determinou o oo- formado em Autarquia,
vernador Celso Ramos que, devendo celebrar os con-
dentro do menor prazo vêmos necessários e res-
possível, rôseem procedidos -, pecüvos, com os muntcl-
os estudos dos projetos das pios interessados, l!; que só
demais cidades do Estado, mediante a mais íntima e
com a finalidade de se- ampla cooperação do povo
rem encaminhados os res- e dos governos, será pos-
pectívos pedidos de Hnan- sível a concretização das
elemento. aspirações populares."
Posso adiantar que, en-

tre as sedes municipais O PROBLEMA NA CAPI
que terão seus estudos ini- TAL
dados Imediatamente, es

tão Laguna, Imbituba, S.
Bento do Sul, Videira e

hio Negrinho. Queremos
ainda lembrar que em Blu
menau e Joinville o Ser
"iço Está a cargo das Pre
Ieituras; em Criei uma, a

cargo do Plano Nacional
do Carvão; enquanto em

Brusque, a construção hl
dráullca está sendo ultt
mada."

Rebeldes de ftragarças: Jânio anulou sentenças
proferidas pelo T r i b U 11 a I m i I i t a r

RIO _ o decreto presidencial, "O presidente da Repú- Teixeira Pinto e os capí
único na história judiciâ- blica resolve anular, de tães Geseh Nerval Barbo-

ria do pais, teve grande conformidade com a -deci- sa, Washington Amud Mas-

repercussão na Justiça MI- são proferida em 5 de ju- carenhas, Prospero Puna-

Iitar. Os ministros do Trl- nho de 1961, pelo Egrégio ro Barata e o �enente-coro-
bunal Militar só vieram a Supremo Tribunal Federal, nel Aroldo COimbra Velo-

saber dêle através do Bo- ao julgar o conflito de ju- 50".
�.

letim da aeronéuüce, cuja rísdíçâo n.v 2.260-GB, sus- A decisão mvocada pelo
divulgação também só age- citado pelo procurador- presidente da República,
ra foi liberada pelo minis- ;:�ald a

da c!:J':e��i�! ��d�:2fãr1���J�taf,�bgcs��tr��o��_in'têgl'lf o' de�reto Justiça Civil para julgar premo decl.diu sobre o con-

da.. sr. Quadros: 3� p��t�f�:::;6s d�o 1�:���: ��i:fos d%a J;��t���ãO�.m��_
cas, os processos de deser- sus�enta'se que as c<:mde
�ão lavrados em conse- naçoes do Tribunal Militar

quência as condenações -"ão vâlidai e nada têm a.

que tenham sido proferi· ver_ com o conflito, ,A anu-

das, (' mandar reverter ao l�çao do processo .'la pode
servico ativo da FAB, de na sel' feito - segundo tal
acôrdo com o artigo 94 do entendimento, pelos Con-
decreto n.o 9.698 de 3 de se selhos de Justiça de Mlli-

temb.o de 1\)46, combina- Lares t" nã!l I;>elo presiden-
tio com o artigo 11 da te da Repubhca.
Lei 2,:>70, de 9 de dezembro Com êsse ato, liquida-se
de 1%4 os tenentes-.coro· o processo de Aragarças,
11éis al'iadores João Paulo beneficiando até os acusa-

Moreira Burniel', Geraldo dos que ainda se encon-

Labarte Lebre. major Ebel' travam sUbjud1ce.

menta imediato, de im
portância supertcr a um
bilhão de cruzeiros, para a

construção de rêdes de
abastecimento de água e
de esgõtos sanitários nos
21 municipios sesutnees:
Araranguá, Biguaçú, ce
plnaal, Chapecó, Concór
dia, Curitibanos, Gaspar,
Guaramlrhn, Herval D'Oes
te, Ibiràma, Ituporanga,
Joaçaba, Mafra, Rio do
Sul, São Francisco do Sul.
São Joaquim, Taió, Timbó,
etém da Capital e muni
cípios vizinhos de São so
sé e Palhoça."

_ Dr. petry, qual o cri'
térto adotado para a es
colha dos referidos mu

nicípios?

,,_ A razão é bastante
simples. astes muníctpíos
foram incluidos devido ao

fato de Ié estarem com os

respectivos projetos pron
tos e atuafizados."

SAG TRANSFORMADO
EM AUTARQUIA

Cassada
Concessão

d;��:��!�t'Jânio Qu,- ,Idros determinou ao De'
partamento de Correios f'

Telégrafos ? cassacão da

Iconcessão de teto "de pa
lavras para transmissão
de notícia de que gozava
a Agência Noticioia Su]
Americana S. A. (Asa
press), em medida que
vigorará a partir de 15 do
0Orrente.
A cassação foi determi

nada pO!' haver o presi
de n I e da República
considerado ilegal a con

cessão que o Ministério
da Viação E' Obras Pt'i
blicas fizera ii agência,
seguindo-se ao desnacho o

estabelecimento na- norma
de indeferir pedido!; de
permissões semeJhantes.
A agência atingida a

firma que a medida "não
afeta o serviço que vem

executando no país que
continuará em seu r'l:-mo
normal"

Na nota com que ela
própria informa da me

dida, diz a Asapress que
"o presidente da Repú
blicà agiu normalmente,
com o indeferimento de
outros pedidos semelhan
tes, e a Asapress não se

sente pl'ejudicalla pela
medida que vem de ser

adotada".

ATUALIZAÇAO DE OU
-raos E ESTUDOS DAS

DEMAIS CIDADES

Urn., pergunta se fazia
r.ecessárta: e os demais?
Vamos por parte �

Informa o Engenheiro. Foi
providenciada a atualiza
ção dos projetos de caça
dor, POrto União e canoí
nhas, bem como as am

pttacôes para os sistemas

SAROROSO?
SÓ C!lfE ZiT9

L _

O presidente da República, em episódio inédito, aca

ba de anular as sentenças proferidas pelo Tribunal Mi
utar contra os rebeldes de Aragarças.

Assim, em decreto que consta de Boletim n. 134, de
27 de junho último. da Diretoria do Pessoal da Aeronán-
uce. a fls. 2.052, o sr. Jãnio QuadrOIl, além de determinar
essa anulação, mandou reverter aqnêles rebeldes, já con

denados, ao serviço ativo, com todo:> os direitos. e van

tagellli.

Como última pergunta,
pedimos que nos dissesse
em que pé está o problema
da melhoria dos serviços
na Capital.
,,_ Quanto ao problema

de Florianópolis (e mais
particularmente o do esgô
to, no Estreito) podemos
informar que, atendendo a
uma solicitação do Gover
nador Celso Ramos, o
deputado federal Joaquim
Ramos pediu a inclusão de
uma verba de 100 milhões
de cruzeiros no orçamento
da União, para 1962. Com
isto, teremos o inicio das
obras respectivas, pois o

proíet-, correspondente es
tá sendo elaborado em rtt
'mo acelerado. conforme
rcnstatet nesta minha via
gem. Mas a êste respeito,
em próxima oportunidade,
poderei dar maiores e me
lhores esclarecimentos!' _

conclui o Engenheiro Ani
ta Petry.

E S T AD 0"
A Direção e os /lwcionúrios do Jornal "O ES'l'ADO", tem a honra de co

municar às autoridades federais, estaduais, municipais, eclesiasticas, aos seus

anunciantes. assinantes, leitores,.e ao público em g-eral, a inauguração de sua

Rotoplana "Duplex Pri1lting Press Batle Creeck" sabado as 16 horas,
Na oportunidade será oferecido 11m coquitel a03 que nos honrarem com a

sua presença. As bebidas constantes do cuquitel sàó wn b�i,nde das j'epresenta
das da firma G. da Costa Pereira S.A.

Comunicamos outrossim Que o nosso Matutino não circuluni 1I0S dias 7
sexta feira e 8 sd,Gado, reapareCJ;,ndo domingo em SUIl nav'! fase.

mudaram de tática: em vez rlJ. campanha de terrorismo,
recorrem, agora, à destruição r.iste:l,ática da colheita de
café e de Indústria, de grande importância para a eco

nomia o territôrio.

Rebeldes mudam de tática:
destruição sistemática

gUésL�:����Cl�n!��, i�fO�:ll)q:;; o�n�e��i�::I�� ::�.��; �f���e�r: p����:�r ê asSi��:
das e propriedades, pElo
que não compreende como

tais acusações podem ser

feitas contra um Estado
que, entre outros, também

O jornalista acrescenta que os rebeldes considet'am protege os interêsses dos

perdida a primeira fase de sua batalha _ a dissemina- ;�i:!�n:r;�I�giO��S�o�os� d��
ção do terror _ e agora lançam-se êm ataques inespera- dica a manter a ordem.
dos contra as plantações. ,Mulheres e crianças evacuam o "Os rebeldes, não os por"
território, mas os homens ficam para lutar. É cada vez tuguêses - concluiu _ são

maior o número de tropas portuguésas que chegam a ��s���l c��i;��om�rJ:l���Luanda. monst.l'Ou o delegado por-
o .ministro das R�la�ões �1�:�e::� d� ���:,ra:. s�� ;.��U��l �:rv��U� �������

ExteriOres negou energlCa· se o ministro
.

dade ao combater o I.er-

����;�a:sP�l���t{�:sreii���� Ac.escentou que o tra- rorismo�.

��iro�, ��S:l����i� é�����:� ... _ ... .. '

�:� �:ti�!Zirea�n�ol��-eula.. _
�����o ma��ri:ro::: ;�:t�:' ,
guêsas chegam em auxílio, -

•�tac����en�!IOslOC�!�ei��i,. ,

;��::���n:�:"::��!���?': Loleria do Eslado. �de,·Sanla Calarina:'
Curso Avulso: Engenheiros de : .:

Telecomunicação , Amanhã cr$ 800.0000,00 •
Estão abertas nesta Ca- çoamento dos Correios e' ,

pitaI, na séde da Direto- Telégrafos em Santa Ca-' ,
)': T��:��Zf�s ��)'a�:rt��)� taf�;'ea �D:�t�ll:!��d��::r��. ,
as inscrições para o CUR DCT que posfluam di,ploma' ,
SO DE F,NGENHEIROS de engenheit'o e engentl�i-, ,
ç��S, 6E�����U�.�7n�� ��;� D���'anho,,' no quadro

_ •
ção da Escola de Apedei- ·

l III

21 Municípios -

_____ , __ -10
,

FLORIANÓPOLIS, Quinta-Feira, '6 de JULHO de 1961

Diplomação de J.K.: Dia 12
BRASILIA-
A diplomação do sr, Juscelino Kubits

chek, pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Croiás, foi transferida para o dia 12 do corren ..

t., às 9,30 horas,
No mesmo dia o ex-presidente viajará

de Goiânia para Brasília, à frente de uma ta ..

ravana prevista de mais de 6 mil carros, a

fim de tornar posse de sua cadeira no Sena ..

do,
VISITA AO TRIBUNAL

Juscelino visitou ontem o Tribunal Re

gional Eleitoral de Goiás, sendo recebido pe
lo presidente e demais membros da casa, com

os quais palestrou por alguns minutos.
Tôdas as vêzes Que aparece é êle ovacio

nado pelo povo. Pretende descansar uns pou
cos dias n� capital Goiânia, onde será padri-
nho do casamento de um amigo,

.

VÔI; uom;
PQGUE DI:POIg

PRAZO

"t.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


