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FLORIANOPC'LIS (SABADO), 15 DE JULHü DE 1961

�1�i��t��'i�agO;:J3.\oe�:c��f�
��í��c�a�g D�p.(h.uY
HLlLSE FALHA �Ô
SEZ�� ��:�ij7i��1.JnCia
crürc.rs ao setõr'oe energia
do Píemaa, sendo con.esta
Cf) p-Ios srs. Ivo Silveira e

wnídemar Saltes, que- sou
cnu,n consultasse o repre
semante udenist.a a em: e·

'}Ist? r-ue ° e�ovel'nadol'
Heriberto Hulse concedera
ao COL'1'eio Su íno. de 'I'ubn
rüo. � onde faz rererénctn
fll) hilhet.e dr. pre�idente
J[llllo Quadros que manda
e tud,,!" a aml1liat;fto da So·
lelea. ('om o objetÍ\'o de dar
COn;jUlllO ao carlião·vapor,

,bViLASIO CAON: OU SAí·
MOS Dli:SSE ESTADO DE
COJSf.S,IÕU HAVERA CON·
VULSÃO SOCIAL
O IWC-J: do P'I'B, em sun

cranân. anuuou. mostrando
as vantacens do Plameg.
cue o" cinco bilhões do OI"

cnrnerno estão prntlcnmen
te en.penhados, dai a ne

eesstdece do governador
Celso rtcmos busc ar OULI.!.$

ron.es para resolver os pro
uteuia , fundamcn ais de
Santa Ou-arma. Em apar-te.
o dcputndn Osny Regls ob
-crva -ue se não dlspcrmos
Cle gl':lndes quantla� para
�oll'cr os p,oblellla1:i bnsico;;.
nadtl .�e rara. e o orador
e>"1ntinnl exn"i]l�indo que
"OU salmos desse estado,

pagan-te-se um ónus, ali
hnvcra convulsão social,
u ts 't. estamos 110 sécu o
{In energia nuclear c vôos
cósmicos. e temes que nvan

cor n:1 ser.urto do progres
so, PI'(,):1;'(1n::-,0 nos-sr ctcscn
volvuncutc. pnru explora
":].0 p.one adn de tôdas as
nossas ronto- de rtnueza.

o cI"put_'1:i'1 0r1'l""" T'l"".

teu. em aparte, manifesta
«uc "i.: :1:1.[; ';""a:.",.;S U"úl

;ltl'UCI' ('I)l'a..i"''','l e ampla
a-ora. oue o Vale' do rtajat.
Sua zona. iá se ressente de
U1"1 �'I"DeriSIllO, "0'10 dil'C'
'110S nó� elas n'cr:l""C� vln·
rl'l11"a" se P:ll''l elns niio
Jl�:1ne:hl"n'o" a' ""1·fI�".

C, crador, e:mtinuando,

ATlVmADE DA PRBiDEftclA DA AS50n!(M
(ATARltiEN�E DE E�.G�UíU'{IS

FWylw�,e it>-/idWu II;J.J,j(! lWS �.;ssues elo {ee(;lt�c S':/II'.,ário é;e[,1<01., eJ (/1) Ca/"L:{w

j\.U"<Oltal, Icu.J:.. ttllv no 1,:1S .."lo.u(l .........0./1.«[1,."., 11-1) '-', ... ,/� (;,� ':'!'J�".,,(i ... C 1)'"''/'''

,t;iq,/J IJdtu "D,únu (..,iI'/uCI,( u J:,/J!;. (""i�" 1;'(1.iI1()�

,dI) GutitJl'nadl)/', o J::ny. Puulo Freitas ,II(JII"O, Ple�lden�e L'}>;l;:. ri

VU<lI,Y .$t,Lf.,n ..."u-n, j'I';�.(ti:Ili.e -41(..,1>, " IJ.I<{I. ,-UU!) I. CI/,(,!·",;'J,,j<--n, da L.",,:,, u UI'

Z,,"::.:: <--:� ��{t��'��� I'�':':II�' �,j��'I:����JI��:I�;1�c� {j��;JC:U:�,J(l�:;":�:�::::': I�'���ill�' � ���j�
/(I maioria,

O P)�c:lici!:!!lte da A,;so

{i,,�{�o, l�"t•• nu'"J1",C de }<;Il
),(CIIIIUJ't),-j, A,{JlIh.lo \ ai'
ii,," ]J.c ..�1ll:0", c, C,- te, c

I"C"C)" •• .IU.:cHlllcn'C cum

,.,,'1 Oe � .• ,,;crIHC" u,�, 1111 o:;,u
min.u·io t:.lIllómÍ\;u tiu
Cal'.iw ;'\'·l.ional.
Além de aUJluj)illll1ill' '

alldlllacnlu t!,-,,; 1.1·"lwJjlO�,
J lJr, V. D. U'Ollxe pa i 11 .),;

.IMsociados da .4.C�; todil�
,IS I<=!s�:; ajJl·üoS..:nt .. d.L.,.
ucm enmo um pequenr) (iI'
llC �ôbl'c o _ a, \'úu Ila tu

nal, o (:ual é l<lnlhe)'1
),' _Ll·o.;,,�;,. d" Jl]'uf<),;�u)'cs
de "c'Jj;!Tari,l,
Alll'(!\'ei�HIHlu 11 via'H"

<) Pô'e"idcnte da ACE l' "'1

I'h;lm.; HO ciclo d,� lonh·
,'..ln ias lécnj a� (Ille <)�_Ú'/
I<elldo O\'l.\lIui);arl:.I:; Ill.).�ta
(:'l.pital. fui recebid'l I)':!i
�'\T in;.� t )." r1 a \.' i 1\('[llj U

0bl'lI.� l'úLJicas, C1W. CI,,·
\'ôs Pe�' :Illa. Xa oj)o!'!lIni
(llUJe. o Arouitet'J \'11101.\'
l-:i:i"11 "I· t- f(\)"I'lldoll 11

�. F.XI·:·'" o o'1rite !la I';!
",'�l' a Froria�lÔ'101ifl fazeI'
.� a1H=I'lllJ'1I 011' o ell""r",I'
n"ll�O da :3t'llll'na 110(10
1':j·'1'ÜL. O )1ini!'�ro acei·
t"l1, fi lllHl(1 'I ')'lfi''''''\
l':"O IPI c\<!nrl'dion{'ill d'l ,Ia'
t'\,I)1' PIII,,"'l;''), )'" ,-. .. '"".

1;11111'. , .. �.itllhl' da 1''' '"

rll) "i\'I':'-:O e (l\":I,; Pllh'j·
('''c' Of"l'f"'e''l i" teg 1':1 I
apôi-o :' in! iflliv'l .,'

'n"fOl'n'(' r1eiw'lI ('1;\1'0.
11:'" é !',í do illt .... l':·
p'·ofil'�j""Ú11. ma;; 11I'11h"'11
d01:i I>-r"'�],lle'� e do:> n[l\"U,
"'"'I ·,;llinl··1 ;)nálj�f'."':l 1'",1'

P"'H':iw(lf' hi� "l1"so", 1)/1

1'11 ''''e os té""i,,� 1l"I·j·
nlfll't'r'Jl 'i! at,ualizem "C'U!\

cUllhc imerüos, (lelJtro dH
n .. "dlUll_ 1I.1o.;IOll.,1 " <!.�ta·

dual.
.... i'l outro a�/lUJ1t(J lllcre

,C,I .a ;t,,,,,\au "o ,'I'C,�I,,":l1

t ... (11' .-I.L",· .--\. 11,,1 tI'; CO'

I"�I' el\l""'"ev,," ""c ;"M'

� .. 1I1 OJ'ÍCll •. :l" 0" lJI'ofisoSio'
11"IS tlu l�llgclI"nl'ja l! d.)

.··.I'lIUil\ltl,'. ". � 111",\ a po,,
�iullid1\{le de lJÔ1Sllli de
.. ""lU ... !;. l' Al"uu;tclo Yal'
r,,�· DI (leI!, ou I � e",\lI'C llO

ItanWl"aiJ \"'1\"·:; ..0 l li!. ..
·

r ,I' e j'.1 l.IIlI,J, Ilha �a
..,;1111;,] de . .-\]ll;!rfeiçllalllell
to do.PC"<'O .. 1 de l'l\d

�UpCrlOl' (CAPES" tliI'

zell(lo tiS dHdos Jld":e,,,�ú
rios.
SiI me:-;llHl o asitlO se

encontl'll':a na GUll11aVal'<l
(l 811g, Paulo dc 1",ci(,I�
:i\Ielro, l're,;idcllle <h CU'
llli�l-;âo fie Encrg::' Ele:d
l'H, o ('uHI, de COUlum H(:ôr
do �om u ACE, cllll\'ir[',u
o i\Iildstl'n }lll\'conue;; Fel'
nu ))lll"ll "er um do" COll'

r l·I".. I"a� dur 111(: li :'I'U
xima Semana de Enel"!i •

tendo o me:;mo al'eita,l,
fi, ando 11 dllta J)"' :"1 �el'

con firmada posteriormen
te.

Aproveitando

pa�!:'.lgem I1nl' �;',() 1',,;110,
" ... r,;., I.�,., \. ,,�' 1;", c_,
l.:O,d·" l,laut, ,,'
all',,\ ,;.� {i0 l,.C,�.U·,,,,,h:Il.,,
,(C �au l',hl:u ,lU ,,1.'.'-,1'

to II.J .--\,.('llllCIOl' (l{] no;!
s;!. C011"1: .. 00l ".""" .. \"1.'

IJilil(nde (,,\ \"iCHh de um

Hl'quitelo (; de 1111\ u. ua'
I ,{. (' ':1·'-'"" ", .. ·lI·

ll'O de P('_Hl)1i,.;a� Ul'hHlJi,;
tici1�, O� uuai", a :r:1l1 li",.;
1,01 le;� .. ,.",l' "r,',:� ;1"'1<.1"11 t: �

tr,]"];,m um:1 f'Xll"sit-fto
r:l'll ii Se�l .. 1':1 de' Lr(u-
llh;mo AI'("li dura .

FINANC!AMENTO
DE VElCULOS
A �cdc,.,l'iil da !'azc!)'

da. �\()i" il)l�I'�l��d_.1 tI<I 1):.
l"e.lI, i:L (i!l �je!'\ ll' IJ d ., I" i",
l d"L.a�'.ão clil 'c"azenda, e;a·
;�Ol"OU an,e'pwJeto de lei
j)rhand0 o finallllan.cnto
.Ie veiculas de�tin.lt1os C.,;,
DccHican.en,.c ., 11\,JtOl'iZI'

';'ao da FJ. cnda. Vi: a
o l'eeí: ido projé�v alem
ri'" :'" �it)iii, .1' a l(1!1 i I,·. "

(le \'eículo:-:, p�IO� Fi.{·u:�
(I 1',';-.. ;1";1 diIIHmi";\1" n

,.;en·i,'(l de fi, HJ'�l,('iLlI C1\

t,'dl) . F.�l, do .

tliz que 11 OpOSIÇUO procurou
r umuuunr suma o-uarmu

Pede. na oportunidade, que
I1i).O '�UIJle)11 o I' J..b pe .. \ .\..!.

.errênc.c de que aa c U:;;';Új
r.on,«. .ucc.us estac couve

cucas para a t.rrcru de co

,,10Jnu' CO.'I o PI,\ll0 de Me
la" '-I'I;e;; que luja convul
são e oun-o re �1,.le �e 1,,1'
p.ame pela força a ígual
oace (li' oens. como já acon

teceu I�OUtrO.'1- pulses. E:':l,
j),,.>i:;. peta apl' .... , lIÇl,O co

P!allll':';. pois -dcvomos bus
tal' nos {IUe disp':'em de rc

l·urso.,;, os meiOS p.lr:l cn·

[·;'andt:('el· Sant.1 C,llal'ina."
TOl'l!I':-!OU j:DJ' (!I"c, 11:lve,'
,no." r::..do o �extc do Plema;
"'o '.'iv:·goyeJ'l1:ldoJ' Duul.d
de Andrade. pre_;id .. 'n,c do
P!I3 ,at:ll'inün�c. c (lue li:;:

"l�\en 130<; de 1:iCU partido) fv'
:':Ull .lco!h.d:1S,

SEBN::T1AO NÃO E CON·
IR ... 1" D�I3 C, L.H�i'\'i F.\Li\
<;uER� A SISTE?,I.\TICA
DU .!:'i-AMEG
.) 'iúel' da UD:-l. sr. Se·

IX"lsLii;_� i�e\ c,;, l;iJlI filie JJe.;�
,1:; eriticn,� relLa:;: ao PLA·
MEG_ cteclam C\)l1ljJlc<!l1cle,·
a ne!":!, sidJ.de dJ govenl:J
.C;J.;;DIl' li,ll P :lll!) }>a:a g-o·
�'en1a!·. e porlsso n:io era

'Ol�lra o Pla!llC:;. O I'e!)!'c'
"CI1�alltc do PSD da lC:!_,J"al.
"1'. Dih Cherem, na trl:"un.l,
mki::tlmcnte Iala na d;le,
rcnc:a entre o Pla!1o de ':,1�·
tas f' I) Plano dc obd.>. cano
tes�an(;o as alegaç(c.s d�l

.. p.Licuo de que o Plamel
era rutno por nào c-pccí íl
tal' L,�dns :1.<; 001·".s que se'
nem -ccüeccres pelo govúr
:10. U,�"c. e.II xcguídu. da
"i:;tCI: á:ka til) PI:1l10 de Me
tns do GOV�lllO, o qU:II cspc
ctrnava os motes. como Ins
,ru� cruo ar.nvós do qual
r, govr t 110 ..e senurta à vou

tade IJfL!"a rexer as obras e

ccner.ctos de que o Estado

���C�'l'l�ld��!::Ll:�:��I� :I��nd��
�USSl):.. ).

Í'I�a.· nôtanto. i-eatcou a

�,n�ie��o do Plume-; ('00\ re

l::t('!b :"l Floriau_';j)oli,; c lito·
ral. n,l'!1I'iüil \llrlo a enormc

';_j_('-:J. Oe )jeJ1Crl\<('.� (!uc os

,lIe;,;; :�!Jsor lrlllS p<,lo Planl)
'c -�c�as (\,I_'I:l.:n i\ capi':\1

Ü l,'-xn Ilt ll'-ll1ea falcn'
,ia·..., .; 1 IC:I':"'.5 dc :�'d\'n('.5.')
,�(' UI;l "r ,. I ,)t"almcnt"!
",., fi ":'o";,e� o a que fa'!:
",s. r> , .. (' nv!.;. '··-e :I� c,,·

I ('onL na :i.a p::"g.l

Ded"l'�:ção de Dens

Ar, .. ""

. , .. h"'�".J U<=!
H.dll. "l!U·�I)�

o Governador Celso Ramos fará, no dia 18, terça feira, às 12,30 h.:n
.

ma cadeia
de 22 emissoras, urna explanação sôbre o ,fano de metas do Govêrno (PLftMEG)
Maioria -.jParlamentar Aprova PLAMES--na

-

Assembleia
PULVERIZADAS CRITICAS DA OPOSI C.Ã;O PRETEKDENDO ENVOLVER COMfRCIO E INDÚSTRIA -- UDER DA UDN COjv;PREEt�DE NECESSIDADE DO
GOVE"'RN'O ELABORA'R UM PLA o :"""'0 de 62 a opostcâc po-

N dcrta vertrtcar as obras 1:i1.\1'·

" mntorra parlamentar goven\ll;ta aprovou, após três dias
gtneo em Santa Catarina,

cc cr.scussao quase ini.nter�UpLa na noíte de J2 do cor-reu- ��C;(..'j���'/��ii'.1��tLJ!��
te, na nssembrera Legfstatíva, a meu .. agem que o governa- L .... 0J3,-,,\� "t'�I"Jl,S J.�U
0 .... 1' cn\10U aquele Poder, crt.cneo o PJüIlO de Metas do l<'H\1 J.J(J OO\ll!.RNU
GUiemo - PLAMEG. .t:;m llparúr,ôild& do PSD

A opcsicún não poupou c-íuces infundadas, no afã uepucacu AUf,Ulhu .<\.ll>IC�\.l"

de destruir compjetamence o ttaba.Iio do- govêrno, que b·';::::.�"�:el{�� �n�fo:���i�
prep ..v·ou, após estudos Iaborícsos, o instrumento que durá "uge"l a .l1.;;S<!lllOlL.Ja cnau-
a eanta catanna um sem numere ue ouras e cenerícrcs, C'u u i+ano de oora, e .l!;Cjul·
co.ocandc o I!:studo na rota d.J pl'OgH:SSO e do de ..envolvi. j) •.I.Jl.C.l .....S no .lul ce :se .. ]:;""

u.entc económico. Vl:1'IlU, puru .l>IPU·W a ;sç.J,

SUl;lJ�1:iui", e pon""u 11<1.0 aCl'C'

JU1',\ GOl�yALVES: PLA· {IUela regiáo, e ..pecialmelh.:! .;"a'..... que Hllgasse, O Pia·

.. v _,;; ""•• .c..t ..... �.� U"..!.Rr1. ..... .t� '" oIv'..... .:. oi ... 1. ..... -.; ....... , .. u.
llO ue".un::;�fUl1 "el.' ncgu.�l'

r-I.'l:v lin..:;."'v ,,'u ... v lSI, H"."" ... -'--'''''.. I........ vo, e (' deputado Dib (.;11�·

\ c� �;".:���n��L�..����a� :::� :::�"�::;::.. t>;.���:':'�::: �:�:1� ��esP��de��o ������l�
�����l�"'" �� �;;r;�';;eiaal.��; � �:�·��:il�.�:��·:·::.:'IO��'�:� � ·df.��":l�ed�ill�����:�l����
, ....... � .... enl '-i�u.'"l ...e. 1' .... ..: ""' � ... _._._ "' .. n ...>� J'.anUi) ....üs, que lia .... ;setá e;;

.... " b'uUO, c, a J)lúpUo>HO, � ", .. , ., u r'1«.lV .: i.j\.,. ... �.�,.1 jJ":U.l rlU"le:;, pvi.s o

!;,.s;,U:,,,u U l"l ..O••,ü .. u !l .... f v " """,,: 1 >.I"""w SOlid�IU u'a in"Lumr C"l C.I·

L_ •. " ".','VCli"Ol.> v 1Iu .. "e 0.;<1.' oi ll �V, eu l',-,udfl,e,H.I. p,;"lI'.l� Ullla ef:;LuçJ.O aba!·

tal'llle,1Se conl a talLa da " " " � "' .. c>;: ,
.\ U...>I., da tiú�elea, c o go·

�:��:��;a����C!�Opa;���·n��� !'��'��' :A�l.:��;�Ç�"��l,��.�: ���I�t��r�·.�Cl��1 R��!��;o lt��
............. " ..." .. .:! uv,;ta,!d. o ... • ;';0.;, o.; ""''''''', ti'" jJn."oc"o.) "... Ll ':i •• Jota Gonçalvc,'j ex.

prc" ,a, [\1110"', (lue l) SI. t,;ej·
,,;0 li,or,os nao impus seu

l:'jU110, pois os pal'lamentn·
COl/lunicalllr,..S aos nU�l;us jJ(c.:.ad"s allullciantes, Ui;:-;i.. re" j)OO.;"\1ll e C;;�,l,dl,l ap"c'
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II.Otwu l.lO)quC. itI)J.� sum'..!s obrlgadus a Cllcu.ar cum aiJ�' P,OXlllIV luturo
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dc SunLa
,-.,"al'ma, embora admita
1111 pequeno sac'lt1c.u u.�.;

AyIW.le,:cllt(,S, uu�,.os.;i1lt, a úireçuu c aUIi u/)';;u"u�' "' .... IS eJU�1:ie_,; conservadora', e que
Es"{t,,,,ti"UIS 1J.,(I.""U l:>,A, peto ,;(.,u ahu e�1Jlnlo de compre" sCl'á o. talllente compensa·
(.,I'�U" li! 0 .... "1"'.... ((9 ...,,, 'I"'; ))uISSIUlucUl!tlll VVi.i,UIS:-;C7Uu.s a (Ior� t",LD.llLio se;::-Ui0�':
t:.II,:'I/W· ho,;}c. ;rLJ;�dd�ê,,;\;:�,�sehi?���r��t

\1 _UI" 11;\ .liI·" e .... ,]"ICUO
1; ._�,'l. ti l W

(1L' CI./n'
{'" ,I" 11 I'C.,,-,]j.1

,.u ....u, 11"_,01' ('CIoSO
,

.

, , (l ,,�

dando dilA:.l forma

]tEdt�i��'���ci\�e�n����o ��:
•• ' .. H.JI,·u,'o) Lu/-, ..;.
Exria. o t\!m:l'alHe Luiz
(;!;:i'. ;; de O!I"dl':l. no\'o Co·
1" :l'\:n.c do.) 5.0 O;.sLi'iL ....

"araI.

A"u-.:'!e bril:l::tllte O:Í('!al
0\m,�I':d ele n"S:l i\:'l1lltd.l
l1e já exe�cc\l di\'CI'i;OS ('.H

'!Ol' in,j)Ol'talHcl; em n,,;;.�.l

,,1 ,J. (:e 1":1. entr('
��, ld·. "1"'�ct'·()P�
{. 'II) Z,... I ·l.) ��! ,i ")1' da

f' U: ,_iJt· 'le ,'e O·
(I. I -:'.1,'1'- � 111' : ').11 a

e n', C,J).land,) {!J:i."
··a\,:I. se:<Jll:b feio
il,.:-.,. 'V:llljO o

r,(: j .,11' ,. 1.'II"t':a
, (;,' :�1F'UI',b S:i.. )PS'
::t '(:1:1; 111;') 'r'antes

1" c, �u ,'o.!H no\'o iít·lll:·.

7.0 b.n:vmál!o {:'3 h:r.:h�ç'{l do
B-irro Il� ,(';"!;"l::d)

i,1cninl!1:i, n�1 ('idndc ele
('U)'C�1I01':1 7 U110:; dI.! {!.,is�CllCJa. é lH,"laddJ ')e!a Socied[\.dc

Cridulllen�c de th;.,isténc;a .I.)S !<:ecc,�"ilados, e sob a di·

����;o c:��{!��\'�'c P�:'�à�: ���'l�'���I\��:��Ol���tll��� �����/�e
'lIvào. O Vice'Oo\ crl:a{lor (lu !:.scJ.<iu. SI', DouteJ dc .\n

J;ade eotara PI'C,;CJl e as wkn;dades de o.manl1;\, Inau·

,;rurando o mOllUlllenlO cl'i;:id.) em i1'm�clla �em a'J Iund<"l"'"

(!;Ir d:! Ordem dos P:I{!'l':, n. ,ado.li:;tns, C,inc?,O Anibal

.\'aria Difr:'lllrla. t\n oj}JI' ...u.li bde o V�ce .. Govc:nndol' pro·
leilní discun;o aliciaI.

�elso Rórnns a�8;I:a ílll�Olltant� DeCIJem
O Chefe do Exccotlvo C;1

tUI'inel1sc vem de assinar
Importante decreto soluei/)·
nando um dos mais angus·
lIaotes problemas do pró:;·

v "' .. " ..."".' I,.,<., ..V �v.".t.;j:
.

VS l.!IVJo.;"V'; t::Ll .....tllllnhados obcde·

":e.<).,,,. " " ...1 .Vllld.:.l.I.""..u, ....0) ljUC ":,,...,;

....... �., .,.:""'J< ...,, U'I ".e" UU� ,U, 4."'"

............ � """........ IoU,,1 \lu 1..<....,;c._•• •

......... ,
u"., p.vYeH"'"oiS lCLU1i0e:; <til!;! ú l,U",·

,,'" .e.,.. u J.Qo)l" pJ.eslulU 110 ItaJUaratl,'l

l� .. ld .:.�l" ..... (.HUJ.e"uuC'h.v Ú"" �\lJ.n·

vinu....a ..... e::; ao: tiatha (.;a.�ar.Jl�, il'e.liV.s

Uilo.;.i;lj' a pu Jdo.;d"J.U do uvo,;l.""dI1W, ".,,,,

pro\la a :;àc.�qaue ,. mancu'U obJetiva

Governadores Sulinos:
t�OVA R�UNLÃO

PÔRTO ALEGRE - Uma nova reunião

de governadores suHnos (oi marcada para o

pl'óximo dia 26 em Pôl'io Alegre. Os srs. Noz)!
Braga, Celso Rzmos e Leonel 13rizola prossc·

os deba!cs dos problemas ajustados

U....... , "'�.; e,,,,,,euw:; que "..: "v .. ", ...",uitUI

CV.l .......u" ... I,.","",-Ulua e t.juc i'c}/t"""eu ..... \I<iul

.... u"...,.. ;s reIV:IlUlcaçvc<>.
....�v t:,<i;S l'::....�a", v�ecisas, estudada.s

.seUL t.j .. al""l.uel' u�...u • .,.uus VU PC.:.:;.IU."ulV;;
e ....ubl.:· .. Uu", �CI.UV a no.s.sa l·L'<-I.llI"il",e co·

pero Munieipio de Cambo'
riú, Tj·a',;;J.·sr' ela apJ'0\'a(:u1
de contrato entre I) floI'Cl"
:�o do Estado e a Coopcra·
';"a (l0<; C:t,cicultJrcs de
Santa Catal'ilhl par:. il1,�' 11'
;aç:lo de um conjunto Dle·
f.!ll<EHétl'ico, com potência
tie 70 HP, e de um g'eradflr
tom a capacidade unl�ária
C(' 53 KVA, naquele muni·
r pio lito:àneo .

Pelos tt:l':no1:i do ('on�rato
'''fi o G-ovêmo do Estudo
ObrigaClo à i'Ft:l a('ão do
"c:;pe,:rh''l conjunt:'J, eaben'
{lO ô. Cooperativa dos (.;a "e'
l'ultoro;-s d<' Ranl'l Catal'i.l1:t
:: con.,tl'llet\o d:! )lL'iidi'l.
• onforme projeto elaborado
pela Comi,-i\o de .��nentla

.

lr;' !l" ...)..:.l�l:il ,�l! o'

·a.;ão. deH!l1do aind:l ror·
'lel;cr ti. C.E.E. "CII .. .I1.1]I:lcn
te. dado,.: csUti"lI{'-':; SÚ,l"l'
(> ,�eu lunrionament.o. bCl1\
":01110, no ho!'nrlo elas 183.)
'",.J_l ilUl"llS, o fornecimento

l!1ov�ções !'lO CórlíjO rr,bll!�r;O
Rer.e';;lileiil

.0\" "'�<l!m;1' ') (;0'-"1']\".
(\ .q. r("�,) R"lllf'" "tl"'\":"
do Sel'\'ir'lJ «(1, F's :t]i"'1
,,:., .1- F"'�('-'(\a. 11':1" ,I"

1,,.,r,)[1:",l" n I'U��" (' "d>'o
T"ib\l�·':I';O. IO["':lIHlp-sl' ;'.
,'hl l"ai,; :11(1"'111(' fl'cntl' it
l'p'o\i(l"dr "fl!-tl'inA'H(>. n�

il,uva'

f i 7.'� 1"" "1 _�l' '1'. i ..
""l':a dC""·I"I.
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."tNIVERSARIOS

FAZEM A NOS H o J E

SRS. JOEL E PAULO 1,ANGE

Com satisfaçáo registramos na efeméride 'de hoje,
mais um aniversário dos :-ir$.. Joel e Paulo Lange, filhos
do sr. Arno Lange e de sua exma. esposa, elementos

destacad'Ó�u�ã."socledade loral. .' ..VI .",;".;.

Joel é alto funcionário da Firma Carlos Hoepcke
S. A., secção de navegação e Paulo desempenha as fun

ções de Gerente da FlIial de Figueiras S.A.

Nossos votos de perenes felicidades extensivos aos

seus genitores.
WANDERLAND MA(,iJADO

Com satislaçio registramos n a data de hoje, mais um

aniversario nataliclo do jove'!l Wa.nderland Machado, es

tudante do Colégio Estadual .t'ar:lll:tense. de Curitiba, fi
lho do distinto casal sr. João Machndo e de sua exma.

espôsa d. Leontina Machado, resider.tes nesta Capital e

pessoas largamente conceituadas na sociedade local.

As multas homenagens de que for alvo juntamos as

de O ESTADO, formulando-lhe e a seus familiares os me

lhores votos de felicidades.
SH'('A. SOLANr.E COi\HCHOLI

Ê-no� gruto u.,,�iJHdar C'omidwli c de sua exmn.

em data dc hoje l'lHig um cspô."a �I"U. lülanda Gal"
aniver!;lIirio nalalic(o da da Comkholi. A aniver

genti ISl"ta. :$l,)lal)g� �·('o- ,:ariante as felicitações de

miCholi, filha' 'do '�l". Jo�é OBSTADO.

. �.. �_�,.� R A M.",A NOS O N T E ��_
Sr. Alirio Santos
Sr. Rodolfo Bosco
Sra. Maria Isaura Fain

SI'. José Donário de Oliveira
Srta. Dama da CO::ita Va:.:
Srta. Leda Avila
Sr. José Oliveira

Sr. Alvaro Boaventura de Oliveira

Sra. Maria Silva

Sr. Gustavo M. Filho
Sra. Estelita Ramos Fernandes
Sra. Guilhermina Tavares
Sra. Ba!!tilha Bosco Mendoza

Sra. "Maria Tolentino Rodriguês.
MARIO t,;OUTO

Fêz anos ontem o nosSo distinto conterrâneo Sr.

Mário Couto, que presentemf:"nte exerce, na Diretoria.
Regional dos Correios e Telégrafos, o cargo de Tesoureiro.

Pessoa de nobres predicados, o sr. Mário Couto tem,
em todos os circulas sociais desta Capital, sôlidas ami

zades, desfrutando o prestígio que o seu trato cavalheI
resco lhe assegura.

Na vIda pública, tem ocupado postos de relévo, atra
vés dos quais soube sempre demonstrar inquebrável li·
nha de conduta e invulgar c1arivirli.!ncia. Vereador pelo
P.S.D. à Cãmara Municipal, d. sua at.uação foi ali verda
deiramente dinámlca e assnalada por inexcedível dedl·

cação as causas populares.
• Exerceu, com igual brilho, O cargo de Diretor do Ser

vIço de Pesca, que lhe coube organizar em Santa Catari
na e em cujo desempenho teve por único objetivo elevar
o nível de existéncla dos modestos pescadores catari·
nenses, aos quais proporcionou dE'svelada assistência,
bem como à organização profissional da pesca.

A Escola Profissional de Pesca, no Ribeirão da Ilha.
1'01 uma de suas iniciativas, que constitui marco hon
roso de sua passagem pela direção do Serviço de Pesca
em o nosso E:;tado.

Por tudo Isso, o sr. Mário Couto �e ímpôs a estima
geral e à particular amizade de. amplas rodas que lhe
admiram as virtudes de caráter e os generosos estimulas
do coração.

. :fi:i� lOI'qlfe, ontelll, �""I.f:l 'ele seu anlvCrsirio. foi êle

lJ:.Ó"�:dé' e)\I)l"Cs�ivas prova.'; de afeto, por parte de seus

n
.

'�ps'··alll.igos, que lhe :"l'�l"escenlaram a significação
d ��, e a que nos· associamos

Escrito pelo profcs·
SaI: de "O Reino de

Deus está Próximo"
Jesus tenho viajado de

cidade em cidade "E como

entra"se em Cafarnaum,
C'hegou a l1:le um centurião

(capit:io) suplicandO-Lhe e

dizendo: Senhor, meu cria
do jaz em casa enfermo de

parallzla e muito padece
{'om ela. DIsse·lhe J·esus·

Eu ir�1 e o Cllrarei"' (São
Mateus8: 5-7)

A pJ.ralizia, reumatismo

f'ntrcvado, ataque epllêpti
ra e !nuitas ouLras enfermi'

(lades graves ou menos gra
ves. � •.tl"tam a f�licldade de

muita gente. Entretanto to·

dos pedem ser curados.

Aquele capitão humilholl
Ee e foi em busca de cura :l.

favor d e seu servo que
muit.o estimava. Talvez já
buscára ·inutilmente. mui

tos outros tratamentos ..

Epfim alcançou a desejada

OSVALDO MELO
VAMOS VER E OUVIR CANARJOS _ Marcada para

16 do corrente ás 10 horas, a VIII Exposição de Caná

rios, tendo por local o Instituto de Educação "Dias
Velho".

Sociais

ttura.
Par:l obter uma cura bi

!Jlica é preciso em primeiro
lugar, buscar a Cristo, a

ceitaI' seus ensinos, sujeitaI"
,10 que ê necessário para
ministrar a cura ..

As (','vas foram criadas

Explicações
SILVEIRA LENZI

necessárias
srcco, - e nem desejarão ner -, os bene
ficios (nem os possíveis), que o Plano de
Metas do Oovérno poderá trazer ao nosso

Estado. Não v�m somente porque não que
rem, porque nâo admitem ume boa admi

nistração, não sendo dtrigida por ézes.
Bem �avemos, que no intimo, muitos dos
senhores dep�tlados da UDN. concordam
com o PLAII1EG,'·agnça·lhes (l consciência

que a meta do Governador Celso Ramos,
trani justos benefícios, pois tirará do

grande, do mais abastado, «111icando em

favor do pequeno, sob torma de educação,
de assistencia medica, planejamento rode-

Uma C01S(I. não ficou bem acelltuada
nas discussões sobre o PLAMEG na Assem·

bléia: a exploração Que q oposição deverá.
jazer em tôrno da concepção e e:J;ecuçiío
do Plano, e mais, a criminosa especulaçâo
que deverá nortear a fominha de certo
comercio e de certa indústria ínescrupu
zcse.

Não realçaram os senhores deputado:!
do govêrno, a urçente necessidade de aler
tar as populações do Estado, contra as me

didas de encarecimento abusivo, desoder
nado que deverão ser alegadas, retorcaaue
ainda pelas já citada conlm·propaganda
oposicionistas.
Quanto a tática dos anu-çovernsstas, é

muito claro, deverá ser demagogicamente
enveredada contra os orgãos oficiais, con
tra o fisco em geral, a fim de que possam
tirar "casquinha", para um próximo em

bale político. Não vem oreennoree da opo-

viário etc

Quanto aos eepeouraaores, cabe (la pró·
prio povo, ao consumidor, fazer a vigilân
cia contra os seus métoâos gananciosos e

desumanos.
Santa Catarina precisa andar: sem pla

nos e sem dinheiro, flcarâ como estava ..

e e isso o que a oposição Quer!

Paisagem
Orivaldo dos Santos Millor Fernandes "00 Ta

AJUDE A OFENSIVA manho de Um Defunto",
CONTRA O CÂNCER com din�I'SOS tnténnetes.

ROTEIRO 5 - O melhor cômico
1 - Quando assurntu do cinema nacionul, 1\-'a7.·

compromisso com.a Mo

cambo, Luiz wandertev
já havía.Heixndo na Chan
t ecler um terceiro longa
duração para ser posto
nas lojas de discos. Reu

nindo doze melodias re

gionais "O FOITÓ do Wltn

dei-lev" acaba de ser en

tregue ao público. Mú'si

ena braailen-as típicas,
sem bossa nova, cue irá
agradar a todos oue dão
valôr aos ritmos nativos',
sem influências mujignas.
Eis as faixas do 33 1/3
l'pm.\: "Côeo do COgÕ",
"Papa Goiaba", "FoITó da
Cuarabira'', "Tralialha

Paulistn", "P i r ii o das
Onaocas''. "Recorrlaeão
de Caruut-u", "Turist a

Bahiano", "Amoroso", "O
Homem do ailhetinho",
';TeL"l'a dos Marechai;;",

Sonora

za�'o!)i, gl"�\·ou. duas. das
rnustcaa que iutegrum a

pnrte merodlcsu do seu

filme "Zé do Per-iquito'":
"Jóia do Sertnc". de Elv
Silva e Cesnr Brasil, �
"Saudade", dE" Bolinha.

G - O ir-reverente Ju
ca Chaves novamente no

mundo doe discos. com

mais deis comuns. sob n

égide da RGE. O urtmetrc
lera a m ....din ha "Aquare
ln de Son hoa' e 11 sútirn
'Con{l'nlmndl} de Café'.· A
modinha, nliús. havi., s icin
nprexenlada no L.n... .-\"
DUíl:-. Face;; de Jucu Cha
ves". corno também "V!o
Ião no Ombro' •• onst!
tul um do>; la r- do se-

a exe�l!c:iío da música, ta
rando-na de hOITI\,f'1

concernente li fcrmn me

lodiosn, como pOI' sr-rum

terrtrt-ante- os seus ver

sos. Face ao êxit n da R"l'a
vncão segundo o comno
sitor inruirnda em Intn

renl. a. ctioueta
.

pnull.sta
aproveitou e entá a dixtr!
buir às casas de discos o

seg'undo �3 1 1 rom. de

Teixeirinha, Gpi�rafa.do
"Assim é KM Pampas",
com as doze fnixll." crere
cendo letras do ru-ópi-ic
cantor. E uma dela- é

"Resposta do Coração de
Luto", que a Chantecler

espera superar o efeito da
'antecessora. O 78 com fi

resposta iá pode ser en

contrado na Capital, espe
ciálmente pelos avaliado
res das cantigas dos pam

paR .

8 - 'xetson Ptnedo,
"crooner" Uà famo�a Or
quest.ra SOllOI'!L i\1atance-

;.'·���te::;�'ít t;;'T;'��e.;••'\

gL .• a 7R r m .. '.�
tl"ll modil!lla Que segue 1l

linha t!!mática e melôdica
d1J pura Illo(linha bra�jlei-

"Mané BHhiano" e. 'PeL'- rn. Vi· ,li no, \'iola. {'ello.

��\àl�:��)a���Pm!llí)�1e���'� 1�1�1�\��n�;Ll�:l�� Q ellal'���II:��.
t:i.o a �argo de regional e

, 7 _ A Challtedcr C'>;tá
côro sob a regéllcia de perplexa, bem {'omo 0>\

G�lelTa Peixe. que lidl'm (:om (J!"tOs em
2 - \'era Maria e Ofl- Slio Puulo, com o turflO

mUr KaVlIl']"o. Que as!!ina- cintilanle (lue obtém o

ram há pouco temoo com "Coração de Luto", i!ra
a Chantecler estão com .vado pelo Teixeirinha, seu
seus disco.';

,

lançados na autor, em cuja gl�anLçlío
praça. Ela faz sua estréia encontrou apôio para da!'
na etiqueta do galinho um :-;a[ln de Pôrto Alegre
madrugador com o boleTo ,:ôbre lc.do o Brasil, :"lo
dn dU!lla Cid e Daniel

!lor Duts para servir de res" !.:: o samba�canção
"cmédlo como diz:" e "Crepúsculo", de Ruth

;:;s fn'.has da árvore (ser· AmaL'al e MaJloel Ferrei-

Magalhlies "Falsos Amo-

vem) para a saúde das na

cões" (apocalipse 22:2)
Multas vezes há doen·

tes desesperados, já sem

(:osper::onc;a ..

Mas todos têm O direito
aproximar·se a Jesus e ou

\'ir que tle responda: "Eu
irei e o curarei".
Eis uma nova esperança

flue oferece restabelecimen-
10 ao.� doentes por meio de
um tratamento bibllco, isto
é. por meio de ervas e dieta

adaptada.
Remédios manipulados

em Laboratôrlos Vegetais,
como Catedral de São Pau

lo, Klein de Pôrto Alegre,
Monu:!ro da Silva de Rio
de Janeiro, Fiel de São Pau

lo, são distribuidos gratui
tamente aos doentes pobrefl
.<em reCtll"SO para arcar com

rlespezas de tm.tamento de
saúde.
Atende·se nos domingos

e quartas·feiras das lO às
12 horas ou dirigir·se por
carta ao professor de "O
Reino de Deus está Prôxi
mo", rua Conselheiro Ma
fra 26, Florianópolis.

•• FORRO":
IRMAos BITENCOURT,

Dr. Ayrlon Ramalho
CLlNICA DE CRIANÇAS
ConsuJt.as: Pela manhã

com hora marcada pelo
telefone 2786.
A tarde, das 15,30 às 17,30

Ml'n�

éon�ullorio: Rlla Nun('s

.i"'l�l(·il:Hlo, 7 1" andar.
Residência: Rua Padre

,!��!���§!!!��!��������������....,�n�om;;:;a,
63 - Telefone 2786.

:ii .,! .. :.t«.;.. �:o;"i._, :...." • ....i,,,.j �".;.wkjs,.,("���d...;.... ..

Mais uma vitória a vista, conseguid:l pela persis
tência e tenacidade do� que compõem essa útil Associa
ção, que bravamente vencendo entravas e impecilhos
como sempre acontece em trOlllo('.ôes dessa natureza,
vai encantar Florianópolis CO.ll um'a festa viva de côres
e melodias com a aprescntaç<i.o de centenas de canários
de fino trato.

Sera uma explêndida e lr<stiva manhã domingueira
e lã estaremos para ver as pequcr!as e encantadoras

avesinhas, deIlcadas e lindas, misturàndo em melodias
sonoras, a música alegre de seus cOl'geios e trinados tao
do gosto dos ouvidos educados e almas que :;e afmam
com seus cantos.

Lã estarão eles, nas suas variadas categorias, uns

pequenos, malares outros, llldS, sempre alegres e salti·
tantes, parando vôos curtos para empoleirados, canta�

rem, cantarem sempre, como se a vida fosse para eles
-------

muito diferente da vida dos homens que choram cotidia
namente seus queixumes.

Porque eles não são prislOneir08, desconhecendo a

liberdade com que vivemos, I;onquista adquirida sempre
com sangue, guerras e revolu,;ões, dores e imensos sacri·
Cicios.

Eles nasceram nas pequenas e bonitas gaiôlas, ali·
mentam-�e bem, banham-se uas suas pequeninas pici·
nas, recebem o sol, o calOl'r o ar suficientes para que sc

sintam agradecidos.
A VIII Exposição de Caná.rios (le Florianôpolis pro·

mete um acontecimento alegre e compensador para as

cp.ncelras do espirito, numa festa de côres C sinfonias,
que farão Cf:("JueCCl" todo. t'i'!r',ll�nbor�d\t .�êmrtnl".

O loc'al escolhido. lnstil\:to de E(h.ll"c1�ÜO Dia,; Vr

4 - Osmar Navano
nlio sô estr-ia na sua nova

gravadora como cantor,
mLlS também como autor,
pois é de sua lavra o be
guine "Lyli", uma das fa
ces do recente disco de
Rena� Guimarães,. a,c�o
pado à gua'l:ânia. de G. G.
Fernandes "Leva-me p'ra
Rem Longe".

4 - A Festa. Discos
Ltda. não Produz apenas

grfavaçôes desiJnadus aos

amantes da música clás
sica. Também a populal-,
através a colcção Vol'ieda
des CO'":l discos de 12 po
legadas, merece atenção
do comando artístico do
sêlo carioca. Outro setór
de al·te tratado com es

mero pela Festa é o dos I'
discos literários, o qual te
ve lanç.adas qualj'O 'Cole
ções: Poesias, lntêl'pre

�:' T::��It�m�'b"���:;,;� (OtJMRCIO TAC CRU2EIRO 00 SUL
I

ru. O canto)' estréia com

';Amor (le Cal"llHval", de
sua autOI'ia e Alcina Ma
ria, e "Maestro Cm'ação",
de Célio Ferreira e Olde
matO Magalh:"l€s, sambns.
Vera é apoiada pela Orq.
t.:lcio Alvarez e Osmar pe
la de Guerra Peixe.

3 - Enll'e os cartazes

infernacionais ajustados
pura exibiçôes no país' ês
te ano destaca-se o nome

de Connie Fran::ois. São
Paulo a verá no prôximo
mês.

Maier gravou fi peça de
Pedro Bloch "As Mãôs
de EUl"Ídic,�, lançarr(ento I

(·nlll)!o.�jo de d'.lis mh:rus'
slIkos de 10 ')olc).!";l(.b."
Aiuda na coleC<1o Teatro

acrescente'se
•

fi peça de

GRAÇA ALC.\N('AD.\

ellt.!ll1Jto, ]]1e�ll1O com u des
medida vcndagem a qual
\"em ellri(IUeCelldo (.' gau
cho, \'át'io;; produtores re

pelem em seus progrum,l:;

Agradeço ao

Réus, uma Graça
çada.

Padre
alcan-

1.
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28 de

P"'''::::::NT0S
IRECEITA ORÇAMENTA'RM DESP-tSA' ORçAMENTARIA

Arrecadação 2:'71.�21,1ttb Mtninlstt8:'ção Oêl'al 4.550,00
Depositante de dinheiro 82.854,70 Exação e Fisc. Financeira 4.800,00
Despêsã orçamcntarta 16.:Mo�o Edncação Pública 5.000:00
jzovtnrentos de "Fondos IO.'OOb:oo aervícos de Utilidade Pública 59.600;60

Ent:a�ltos Íjlversos 42.440,0'0
Restos 'a Pagar 106:01'8,20
neposttarrte de dinheiro 276.374.,10
:BALA'NÇO 13.MII.054,60

Professor Dr. Hermann
M. Goergen, Departa
menta Federal pela U·

menta de "histórico". Pois,
o que se nos apresenta de
grande ímportàncla hoje,
muitas vêaes amanhã já
perde o seu significado a

parentemente tão Impor
tente

flôbre um tratado de amí- rrancé 1 ,.!iSl-õC aos seus amt

aos: "A, primeira metade
do século xx era a época
das r-cerras Iranco-germà
nicas, a segunda metade
será a época da reconcilia

c ã o franoo-germàníca".
Quando o Geenral de GauJ

púbücn Federal da Alema
nha consolidaram pelo 11"

braço fraternal, no dia 20

de junho de 1961, em Paris.
(C resultado de uma poli ti
ca oe. aproximação dos

cois povos, consequente-

"atle entre a Alemanha e a

França, entre o povo rran

cês e o povo alemão.
16 anos depois da guerra,

em que a França lutou ao

lado dos adversários da

mão crístã-pemccra.
ta.

Pela primeira vêz um

Presidente de Estado ale

mão fel recebido em visita Ma;; à visita do Dr. Lueb
ke e-n ParIs pode-se atrt
butr o caráter de "hístón
co" Porque e ela uma es

pécie de assinatura final

Alemanha nazista, o Oe
neral Charles de Gaulle,
Presidente da Repúblíea
francesa e o Dr. Hoinrich
Luebke, presidente da ne-

mente e energicamente se·

guída pelo Chanceler Ade

nauer do lado alemão, e

por toclos os estadistas res

pensáveis de após-guerra
ca França.
Em verdade a guerra de

1939 -. 1945 já foi eonstde
..ada pelos dois povos um

, legítimo anacronismo, que
lião correspondía de manei

ra nenhuma aos sentimen

tos dos' alemães e dos Iran
cêses.
Foi a ameaça bolchevista

i· liberdade dos povos eu

iopéoe, que abriu o cami·

uno u compreensão da ne

cessidade de uma união eu

ropeta. Sem a reconcilia

cêo deümttva entre rran.

cêses e alemães não se pc

dia nem pensar em untü.

cação da Europa, em setor

nenhum, nem no econõmt

co, cultural ou polítieo.
Por isto a amizade franco

alemão de hoje interessa
não apenas aos dois povos.
i ela a base' da reestrutu

ração da politica europeia
c ao mesmo tempo a base

das relações entre a Euro

pa Ocidental e o mundo

nvre. "\..

A amizade franco-alemão

selada pelos dois preaiden
t.es por .ooastão da .vísíta
não é um simples amon

toado de palavras gentis e

ç:=::��s'-�������n�
politica em comum, basea
(la no� esforços para a uni
ficação económica dentre
ao Mercado Comum Euro

péu de seis naçÕes. É por
tanto uma amizade so!ida
mente fundámentada em

crs lq.l'l�.fl31,90
_

nr�CRIMlNAqÃO'DOS -SALDOS
oficia! em Paris, no dia 2

de junho de 1961.

xêo se deve cresstrtcar

racümente um aconteci-

ors 14.172.831.90le assim falou, não sabia.
«ue seota ête. Que em 20 de

iunho de 1961 receberia
em smal de confirmação
de suas palavras um Presí
dente .nemâo em solo fran

cós. ElE:", Que foi ° continua
dor -te luta francêsa em ..

1946, flue se tornou o .sat

veoor da França, sabia, já
naquela época, que só os

rots povos reunidos seriam

capazes de garantir a sô
brevtvêncta da cultura eu:
-opota Irnpregnadn pela
t -nôtcào do cristianismo e

da lüv-rdade.
Hoje as guerras franco

germânicas I>OUCO stnntrt
r-nm r-as aulas de htstór-la
nas escolas francêsas e a-

13.674.0M,60
1.635.240;20

Na T('s.ourarla
Em Bancos

Histórias

Visita
Vtrdadeiras

- -,

(

E.E.U�U.

Cr$-15.309.201l,86

,Prefeitura d.C? Munlé,ipl0. de Fiótlanõ polla, sm 28 de Fevere.iro de 1961.

J 'Movrmen� ,da ;:resotJl:arln;! eth 7 de Março de '1961
Saldo do éliã 6 'tlim ·ct'llxá.) � 11:!154.'O51;30

RECEBtMENTM "
"

:.
. .

RECEITÁ.. O"itv<f1MEN1ARIA •

Arrecndncõo
"

", :... ; 25Q"t.1g,Sb
Deposita,nte de' alflh�lto �.ln!J,10aos

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Admlnlstraçãô, Geral 38.300,00
'Exação e Fisc. Financeira 18.065,00,
Educa�ão "Publica s.om.oo
saúde Publica 7.950,00
Serviços Industriais 107,00
Encargos Diversos 19.03b.50
Serviços de Utilidade Pública 48.9M,60
nestes a Pagar 47.n35.00
BALANÇO 11.827.345,10Iemães

'rreducão de livros ale

mães c franceses aumen

tam vertiginosamente os

:-1'115 números, oficiais ale

:,nães, em Paris e oficiais
rrancases na Alemanha
não rn evocam nenhum sen

nmcnto de repulsa: estão
sendo considerados pelos
transeuntes expressão da

nova realidade política,
011e está unindo os filhos

(los povos na mesma defesa
cn mesma liberdade.
O Presidente Luebke, ho

;'nem, que convence pela
simplir-ldade e naturalída-

'

. �1.d!�S��Sra���t:sd��n����: .

fiensE'.� e conseguiu demons

irar aos mais ceticos fran·

('êses. que esta nova Ale·

,manh'l pacifica, ordeira e

anti-nazista, não por 1'a

:::'-,es tatlcas, mas sim por
!l1oti"os culturais, polltlcos

CrS 12.013.775,20o-s 12.013.775,20
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

Na Tesouraria

Em Bancos

11.827.345,10
).635.240,20

o-s 13.462 5�5,30
Prefeitura do Município de Florianó polis, em 7 de Março de 1961.

MovImento da TesourilrIa, ern 8 de Março de 1961

Saldo do dia 7 (cm caixa) Cr$ 11.827.345,10
RECEBIMENTOS

RECEITA ORCAMEN'I'ARIA

.arrecacacêc 219,175,50
Depositante de dinheiro 7.286,20
QUota Rodf)vhiria 562.046,90
Movimentos -ilé Fundos 562.04&,90

PAGAMENTOS
26. Theodore Roosevelt (l90H909)
27. William Howard 'rert (1909·1913)
28. Woodrow wüosn (1913-1921)
29. warren G. Harding (1921"1923)
30. Calvln Coolldge 0923-1929)
31. Herbert Hoover (1929-1933)
32. Franclin D. Roosevelt (1933-1945)
33. Harry Truman (1945-1953)
24. Dwight D. Eisenhower (1953-1961)
25. John F. Kennedy (1961- .... )

XII

PRESIDENTES DOS EUA:

18. Ulysses S. Orant (1869-1877)
19. Rutherford B. Hayes (1877-1881)
20. James Garfield (1861-1881)
21. Chester A.. ArthUl (1881-1885)
22. a 24. Gro·ier Cloveland fl885·1889 e-

�.���j-�::I� Harrison (Í889-1893)
25. William McKin ley (1897-HIOll

DESPESA ORÇAMENTARIA
Administração Geral 2.690,00
Educação Pública 2.�Oà,00
Serviços de ut.iUdade Pública 9.650,00
Encargos Diversos 58.046,30
Restos a Pagar 64.260,00
Fundos DisRoníveis
Conta de Depósito
BALANÇO

562.046,QO
10.000,00

12.468.707,40

cr$ 13.177.900,60
DISCRIMU-iAO.AO DOS SALDOS

CrS 13.177.000,60

Na Tesouraria
Em Bancos

12.468.707,40
1.635.240,20

alicerces reais e irremÓveis. (' econômicOs deseja a a-

A Alemanha e a França j">izadc duradoura entre a

enconlr:am-se hoje em si- Franl':t e n Alemanha.

��:�!� :scs��ô��;o �:iV�I�. DR_ HntDEMAR O.
bras do Mercado Comum

Cr$ 14.103.947,60
Prefeitura do Município de Florianó Polis, em 8 de Março de 1961.

Movimento da Tesourar�a, em 9 de Março de 1961
Saldo do dia 8 (em caixa) Cr$ 12.468.707,40

RECEBIMENTOS

RECEITA ORCAMENIl'ÁRIA
Arrecadacão 396.206,10
Deposi"t.'mte de dinheiro 0.785,40

DtMENEZESEuropeu. A Alemanha e

para a França, e a França
para á Alemanha o parcei·
ro comercial mais impor
I"ante. É verdade que exis
tem ainda, como se veri·
fica de vez em quando, di·
ficuldades psicológicas.
Mas o que permite prever
üma aproximação cordial
tros quatro Estados, mem

dos dois povos e justamen-
te a atitude da juventude _

francêsa e alemã, que ho·

�u::!!::ent:e pCe��he���:: Pa',sanemcâmbiv túristico e cultural y,. ..
t'm grande número. (Cont. da' 2.� página)
Esta juventude nunca vi·

l'a,
I

apal"er'e e-m f;:nçamen
veu ,)s preconceitos psico- to L.P .. numa selecão de
lógi_cos do.s seu� pa�s e em melodias dançantes. O co

��;:�l}d���t:�amcb��d��g:� l�mhi:l!\O, l)ropagado.r dos

de vêr e sentir a realidade �d:C��:1��\���!�'1;�:;'�C:��':':
������' Vi:����. e política d" (,onjunto instrumental.

Chamou o Presiden!.e de
Distlrihuicll0 (ia Mocambo

Gaulle em sua saudação o pa�n� ;el��l��tla Falcão e
loeu encontro com o presi-
dente Luebke de '·extraÓr. 'T'erezinha Alvefl .�iío in

clinaria e necessârio". Re- terjJretefl de música.� poÍ'
almente ê "extraordinário", tugueflas, oue têm seus

porque a recepção festiva di'flCO" lançados pela
de um presidente alemão, ('h:lTIlecle'l". Aos aprecia

depoi.� de dezenas de anos dare" dn cnll<:tlO luzitana

de ódiOS e incompreensão gl'uvaram, l'eflpectivamen
(:ntre os dois povos, depois te. "Todos Me Querem" e

ele dnas guerras mundiais, "Calltiga da Rua", e "Si
em que os fi.lhos francéses E' Hoie OutJ·o Caminho"
e alemães se combateram, e "XilO Sei Porque',
só se pode classi�icar de 10 - O bolero "Faz-:me

extraordinário. Rir", êxito atual na capi-
É o "milagre europeu" h\l bandeil"nnle, ganha ou

ce após: guerra. '1"0 i!'lérprete, bem como

lA
necessidade desta ami- "Alguém E' Bobo de AI

zade deduz·se da situação gtlém", fox, j áque a t!:han

�O.l��.i��a�!ua. \r:�co.q.-��e:��
�:cl;� �p� .. ,;:;I��:;�::�;;�

!!ão haveria nem Mercado ta Zezinha com as duns
Comum Europeu nem n músicn.�.
defesa comum no Peto da 11 - Na praça "A Noi
OTAN contra o bloco so° VII"�.,jC Joaq,uim Prieto
victlCo, nem os c.�lorços do :1 01'(1. Eleio Alv:ll"ez.

1)(' P:t]mein). "�amot"a-

PAGAMENTOS
1\""A'''';''., e Cjrnrala dn Rin
,.,� .T"""lr ..... "F.x-Tnterno ...lo
f.T""ni��l rln Gn,."hna - Da
M.,tf'�nidn.-1e ('l"l"'� "Rq!':_
h�"n'\ _ Da Maternidade
W.o;"·P"h,..,,

F..�I"1I>('Is>li,.lf!rlp.: DOli',NCAS
DF. �li'...TT.�·("\"R.AS _ PARTO
_ rnRTll?GIA.
r.rm"llllq: Maternldarlp

C<>�""""'" n"tra. npln manhã
Res\cli>ncla: Est.f'VI'fl Ju

ninr. !\� _ Te1.: 2?:\5.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Administração GemI 5.150,00
Sego Pública e Assist. Social 2.000,00
Educação Publica 9.252,00
Saúde Pública 24.000,00

�erviços de Utilidade Pública 6.150,00
EnCargos Diversos . 35.536,20
Restos a Pagar 339.571,00
Conta de DepósIto 20.000,Ou
BAMNÇO 12.433.039,10

via passado o Dia de Ação de Graças em

Massachusetts, onde descobrIu o mesmo

espirlto de felicidade e graças aOS céus

que existe no meio-oeste norte"americano
como alí. Jol verifica que o Natal em Por

terville é tão bonito quanto o quc êle

passou em Nova York, embora a tempe
ratura seja mais baixa e, graç.'ls à neve,
os esportes de inverno sejam os preferi
e se inicia sob os melhores augúrios, o

estada de Jol em Indiana é a passagem
do Ano. quando se completa o ano velho
dos. Mas o acontecimento mais alegre da

Ano Novo.

XIII

IMPORTANCIA _ "Sim, o Presiden
te dos Estados Unidos tem influido muito'
sóbre a história do mundo"\Ferrell conta
a Jol. uE sua influência tem sido sempre
para O bem de todo.�, em ultima análise".
Jol afirma que "os estudos da história
'dos Estados Unidos têm-se mostrado que

q- são na realidade uma das poucas verda-
deiras democracias do mundo."

Cr� 12.874,698,90
DISCIUMINAÇÃO DOS :SALDOS

CrS 12.874.698,90

12.433.039,10
1.635.240,20

Na Tesouraria
Em BanCOfl

CrS 14.0&8.279,30
Prefeitura do Município de Florianó poUs, em 9 de Março de 1961.

'Movimento da Tesouraria, em 10 de Março de 1961

Saldo do dia 9 (cm oalxa) Cr$ 12.43�:039,10
RECEB"IMENTOS

RVC.EITA ORCAMENTARIA
ArrecndnçãQ 23fJ.623,30
Depositante de dinheiro 10.566,80

FERIADOS - Jol passa a êpol'a de
feriados em PortervllJe, Indiana. Já ha-

PAGAM,NTOS
DESPESA ORÇAMENTARIA.

Administração Geral 42.070,00
Educação Publica 12.600,00
serviços Industriais 4,600,00
Serv, de Utilidade Pública 25.857,30
Encargos Diversos 20.740,00
Restos a Pagar 1.368,559,40
BALANÇO 11.207.802150

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

tS1:$SSS$$S
:t - VESTIR BEM ? $

S _ PRITO. ALFAIATE! S

S Rua Tiradentes, 9 S

I,.-=-:---- -�
,

\

- -�_----

JA A VENDA O 2,0 EDIFICIO DO
CONDOMINIO LUIZ GONZAGA

Cr$ 12.682.229,20
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

Cr$ 12.682.229,20

E FACIL COMPRAR UM APARTAMENTO

Ed�lícío Armando
NO 11.207.802,50

1.635.240,20
Na Tesouraria
Em Bancos

Prefeitura do Município de Florlanó Cr$ 12.843.042,70
Movimente da Tesouraria. em polis, em 10 de Março de 1961.

Saldo do dia 10 (em caixa) Cr$11,207.802,50 11 de Março de 1961
RECEBIMENTOs �"""j.'

RECEITA OR"ÇAMtJll1'A'ktA
Arrecadação 100_004,90
Depositante de dinheiro 1.964,30

-Av. Rio Branco, 31

_ Apartamentos com 2 dormitórios, 1 sala, am
pIa' -cozinha, banheiro completo, terraço de

serviço e dependências completas de empre

gada (frente),

LOCALIZAÇAO

ACOMODAÇÕES PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Administração Gera! 20)MJ9,00
Educação Pública 5it,OO
Serviços de Utilidade Publica 8.751.10
Restos a Pagar 28.1te,&O
BALANço 11.214.330,'78

-.--."". I ...r-r·
Cr$ 'lUn9.77t,'70 Cr$ 11.309.'7'71,':0
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONDIÇÕES - Dentro de suas posses estudamos a que lhe
convier.

I Prazo certo de entrega,

Ul , INCORPORADOR·
_oe, ,

__

Na Tesourarl:t
Em BancosI

_7,-��J
'.\:'.1,.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t
- CARÉQUINHA - FRED - ZUMBI - MEIO QUILO e MICK BABY (mágico) DOMINGO DIA �3 NOLIR'A T�.CLUBE,

_....._-...�� enec;r o mesmo programa omingaeira inlBnlíl das 15 às 20 horas -Shaw da maior Tarma Infanlil do Brasil com aração �f

garo ta'1.3,a 2 horas - Caréqllinha distribuirá bombons e presenles para Iodas as crianças.,.... Reserva de mesas na Agência Geral cle

I -
U - Passagens - Rna Felip_e_$_c�_m_idl_.n_,_7. _

Emprêsa flurin�polis ,�an�OD MaD�a�O �e Se�DraD�a contra a

Preleiturflntegra da· Sentença �§
Julg:mdo o mandado de no Dlâríc..Oficial do Esta� efeitos do referido edital der os reclamos populares concedente pretende auto- deixou de atender dtspost-

segurança impetrado pela do, edição'· de 1216/61, e a de concorrência e instrui f' restabelecer o prestígio rízar nova linha, tanto nas tlvo iegal a que está obn-
:5:mprésa Florianópolis S.A. suspensãp,liós· :5i!U 'erertos é

..

a inicial com os dccumen- daautcrtdade municipal. Instruções do Departamen- gada por contrato firmado
contra ato do Sr. Prefeito (I -obíetc .da..' segurança ím tos de fls. 7 a 20. Pelo des. Confessa ter havido omlsão to Nacional de Estradas de com aquela.
Municipal, com relação ao .petrada. .'. pecao de fls. 21, foi deter- da Prefeitura, deixando de Rodagem, na erere fede- Acresce mais que náo

��� d�o�ir:::��t��õ��r� no�:.�m;8���· s:: o�!�:;�. ��n��:feit� n����:i:�l d� ��:U!�:nd: q��p::::n;:: ;�1{2���0 ::oa ��b�;080!�t�� :::s� :;�;!��r!U����ci�:� Domingo próxImo, teremos mais uma pascoa da rrossa

dos Feitos da Fazenda PÚ� Municipal· 'de Florianópolis, ccncedída a medida llrm lha não era substancial, �lual, é princípio paífíco e E; a firma Osmar Meira & ��:;��::: �:���:aa eq:�I��taOrc�:l�:����O�ojsO;���a�I:���bUca, proferiu decisão, que 'baixàdo' com a Lei nv 246, nar pleiteada. dIante dos apêloe da popu- consagrado onde o Código' cíe. com reperéncíaa ao
Profissionais de nossa Capital c do Sindicato dos 'rraba-

�:���otr:::��:v�:��ê:n; �: '��1��:� �U:bl:te���: O Sr. Prefeito Municipal ��ãOq:� cO�:�:�:�dolnfo:� :�.n����INm!°�á�:r%nt:' ::��a:t!e aC�;��t:�:t!lr� Jhadores Gráficos de Florianópolis.

I segurança pedida. É a se- cedente, antes .de- lançar prestou as informações de despacho liminar, determi- qualquer dúvida quanto ao a Prefeitura. Poderá exís- tÓlic�:t�ea::s��::;;:�:�ã:al:s�:�I��i��;:���������
gUr���:t:S, s:t��ença: �:df���:��::��l1:��iC:� !��t!:e, áq::, :!:gai���:� ���:r,���v��'�:����d! i:� i�;��a���idO fr.�n�:�:en�� ��to�:���o ut;te;:::;es�: SA ESCRITA E FALADA que será celebrada pelo Padre

Emprêsa Florianõpolis �re1irso;jà sérvído por: OUe da Prefeitura consultar efeitos do edital de concor- tendo pelo edital publica- próprio, jurídico. Nestes l!;dg�, o�;����:��od��. :t!:n���:r���t:s��l::�a:�radeceS.A. -- Transportes coiett- tra·.�m.I5rêb,: �'consultar o previamente a impetrante, rêncía, entendendo que do no Diário Oficial do Es- casos. a assisténcla Iltía- .

vos, concessionária de ser- ·conc.eSslQI\árló·,. :da, .Iínha já que concessíonáne da assim üçeve prejudicado o tado de 12 de junho de consorciai não tem sido a todos q�� pomparec�tem à este âto de ré cristã.

viços de transportes cole: drs�nbe",,'pf�Via: eo obriga- linha posta em cencor-", mandado de segurança ím- :961. admitida pela jurisprudén- . ," -

ttvos no Municipio de .FI� .

.-
. ,tÓrlalnebté; ;�p6re 'a p'g�lbi-. rêncía pública, mas que a petrado."

O argumento do dr. Pro',
da, conforme se vê das se- Manife$lo de 'ro(ess.ôras Calólicas conlra

nanópolís impetrou man-
.

,Jlfllide. ):te/'me:Í.h:.ol'ar�:'9 -eer- �arhpanha de desrespeito. e Ofici��o � ns. 27 e 28,
motor Público de que o ce-. guintes decisões: :. '.

D 1"1 'de' "MM e
ti

:�:od�les:.e��:��i�� M��Fc� %e��;����:.��:����e:lã�, ����rer::���ipd:X; PO:ee:en��:',:i �e��� .P�:��b9��:�i�u��� digó Municipal é lei' ine- p�'Ec�n�eat�:I�an�O:efÔ��� AS prof��!��S' �:t!I!�S ,no q�e fl!�e:e à imprensa
paI de FlorianõpoIÍs

.

que' R�fa�b.ltª� taJrib�m'ó disposto deada pela rtrma C'Smar. ríjial rte Flor.ianópolis 'não xtstente porque não foi
ce 'uma situação. [urfdíca de Minas: Gerais, jntegran-: de- todo inescrupulosa e sen

mandou publicar editais de, '�O·.-,lll'��gó-�.c,ttã�b,·��e�.. parã- Meira.& oie., açúlando: o· roí. públtcado na forma da ������e���d�� afO���d::/�i� restrtta entre as partes tes 'do Departamento de sacíonattsta e aos escânda-

�����:�:��ia !Úb�!��iÇ�a�: . ::rilp���t:::t;{;�:��õ:::;à�; ��;r�t�O c�����istr!t'oatu��': � �eti�:.;��eÚc:��� p���dO�r�� atos e contratos praticados �o:t;:::r��e:�ã!n���:����:I_ '��;t�oe�E;�in;;;oM��� �����i��u�: ��g����o�:ç��
transporte de paaaageírce, no��� J'1ph�s': '�It:i; p-�rcurso� cóncesstonárta e, espeolal-. ��t�:�� '���u"�ci.�;s� �:����� pela Prefeitura Municipal elal de terceiro estranho DO ,CRISTAO· vêm de' 'PÚ'- mulher brasileira, tem sido

:�I����:S� s�:e���e ��� . �!�;�o�:' �:mn:c�:����: :::i�t����r�e��:�:�r!dat�� � za do direito que a tmpe- �et::ui���O�U�:�C��I�:dig� �� ��ili::a�ed�AC4:02�'l/:2� ���: )�::;::ta� �e��'�:::;"
.. ;�t:::�: �:P�����id��:l�

treito·Florianópolis.. Refe- delai./.conclul �sollcitando -mar, ?eliber�9õe.s �e c'ar.á-:,. trnn:té '-ôlz"violado... , Cg'aVtiol�i��!:,{al�d:�:le, ;�rgei- , ;11;?- ,;0 ,P;�J)Ci 'Çiv, à:,L,!lz," 'c;iá d.o� chámao�w>,pli:&F*,�:l?:e':J'-':çjl? sua malícia.
'

rido Edital foi publicado '" a'-:,uft,J?(nfoo ", li�,inãr d��
-

ter urgente, afim de .aten- AS fls.:Ü a 41 foram ane· Juf., ,·vol. 19531�954,' pago MISSES que se vêriflctl-m' Não pOdendo absoluta-
------_.;...-�....."""''''''', . .'

: "y·*a:õas:::dU"as petiç:ões: e do- �i�:e��teq��bl��:di.��:���' :;l85V','
.

,�' 1-OdOS-OS·il-ndis·�fu.·-=tôdo:i'dS: mente concordar com esta

@'5°
'.,

�\7-';Jfi"
;:;" ': o"

t-
.. , '"'

�
.... o'

O-i' I c.u.me,n"tos d�. firma Osma.r "A aS,'llstêncla "ad adju- ;.Ji:,s�.ado,'loda. U!l_i._ãq. �a:ra.o.�:o ��asse .de promoção social e

IHEM·.. ft·,�.. :, ."''','�,.'.;'. ·.'�I�. ·.r·. a'ze":s·,·... ··· .0
.

Ia'.'
: :·�·::Mei',;:& Ci., que pede ". pUbllcação oficial,não ." "nduro". ,6 púà"'judâ" elelção"de' "M""B,a'"': pa<a ,,,.,'mo, em p., eom

_

I

.

' ,'r' .s-ist�pq.;� 'litiscons�rcial que entende que a lei seja in-
uma das pa.rtes a ganhar J�sti.fica� o �u').;roce·di- Ç. nossa �or:sciência de .mu-_;' ..� 'ens-ejbó a '·promoçao de fls. serida no Diário Oficial,.
a causa - "vistoriam cau- mento ,em vista das lnume- lheres cristas e profes:;oras,

,_
.

. o�>": ',' �o. f" .. : ([;,
. ��

4"3· ver�Q;, do. Dr. Promotor O
_

que a_ leI :Xi� é qU�t a sam;" _:__ nã9 na conhece i�.vels" coÍlsequênCias (lese: �;.plêtendemos com éste ma-

00-<
'.. , •••.

B A
,t'· ;��::::d��:" �S�O\po.sto, pa�so a ���:���ç��o l�nfiO�:;��'�;\ > �0;S6,::s�!�:;.!� c�::;�: ducati'{as, "'avlltantes ai! :lüfesto pedir a atenção das

- C E N T R Q '-f.:i!: :,1�,;,:1�{i:'fr;'�t1nit:;::' I R R OS-
; '"",' �eu, veículo. �liás,.o. CÓ�lgo! �etesse prÓprió; 'jurídico.' f��i:s���::l::����r:���� . ���r,������ d�:r;a ��: ;�:

C· SÃO JO�'E'.:': �.!i (. ;)i·j!:!h,j�,!·'!tltr;;t� \'; .i�GLÓRIA' fi. ;;,�t��!��"�J:!pr::t�!t�re� ����iiP;�jjti�:d;,O�l:�;� ;:t�t�#;!��1��. �;�::�?�ã� ma�ón(e_,�. prejudiclai1f à 'tódas, a desobediência fla-
IRe � ". :1.':·} �.-'.;;';��::Y;�· ·'Jne'·

la opihJ.ão pública, e�acer- mente e 'no próprio Diário
üá legitimidade para estar ..:T�o.' _.:.�o'·;.'pi,;esdtaasd.,�à' t:�o..nlÇtaao_I- ; gtante às leis civis e morais.

F,<f>!':lE: "363Ç, C,",!,
" bada/.Péla 'ação ilegal de OfIcial do Estado, confor-

no felto ... (Sentenç'a-·do 'Juiz
�.�...... �.E, para os nossos irmãos em

as 3 - 71/2 - 91/2 hs', ... ,) i) >- '�(EST.REITO) Fone Ostnar,oMeh'ii. &r. 'ela., viu-se 'me se vê do exemplar que Eliezer ROsa, in. ap. do D.
�_'P-oSsa pãtria:mas ;'Jesus-Cristo, tem éste ma-

O fascllllO, o esple�d?f��� �Gre�)a I '; 1 ; i coag,ldjJ. á iJançat 'em. con- constitui-" suplemento do
Jusl:rlça, de 19/3/52, pago p..Qpula '-��t�;m ;d!l:. 'mu.j.tao,�: �:·,:�u� �:r:::��ep��;e��Antlla'fal��lo:a e���!��:I�ls�:c�\�:'!G�j-:� f,ej ��<i, {'orr�Ql\.ia' l?�blioa a e;<p'o- Diãrlo Gflcial de 21/11/55, 2596).

.

.�.f�t �(t�.na. soc,ie�ade, sempre
ronca leconstltulda de muntnll:a éS,pêta:1i �-t.,..r< L":rl\a itdO�.f' el l!'om€dlil ���.!�::: ;:�;�;:el��s,tr��: �.:i�ã;te��i�:�� d�:il�am��� �"01110 não� se '-concede 'q!l�,7�n.� ". O'I�e,.a ,l:Jei tio SenhoJ; Nosso

cular! ::" . o> �o..,:';" (fia NacioulI1, com um enredo
diante n sistema de auto- Paulo Hen'rique Blas�. na b.ssi'stoência quando'não ha- '�"'�::�r veicuÍo de' .cnrrup-:-·· fe�U:e���sin��i:g�d����r���AFRODITE, A DEUSA� DO·-<4�dR:-..·; 'menf�, humano! lotaçõé;5i na linha Estreito- ocasião Diretor da Impren- la. uma relação jurídica

,o çãooti!'l. juventude e dos COSo, dade dos bons tem perlnt-Cine-maEcone - Eastináneolor-:", 'percy Gonçal"es - em -

Floral{!polis, cm percurso sa Oficial do Estado de t-ntre qualquer das: partes
tum',s'd' ,··.:no·o,,;,_'a�.•en·í,e,

"'

tid'o ao, n'aus ,,'ea"e,n se.com Belin'da ie� - Jack' :Serira\.....!..."
� . - .

.

I' t te C t I Ad l' c o interveniente nem à- � _
.

•

Massino Girotti. Direç1io de "lY.C.'�Tn,IÚ":� ,A
.

GRAN;DE ,'VEDETE �á sefv.ido pe a lmpe ran. Santa a ar na. ema s o
-

e'le que tem ;eus direi QuàntQ� a,p sen_tldo pagão n110res. da sltuaçiio _ por-

janski
'. "'0"':.'

.... éom .Cat<ilmO
_ John Herbert. _. Lue.IYI"

Daí a orig,em dOlledi�al de citadêl Código 6fO� b����� i:s c�rceados e dependen� de tais desfiles, às exiblç.ões "Que compreendemos, com

Censura: até '18 "an� .�o i. F�gu.ei.ró - Produção Hel'bert Ric"h�rs. ���;;T6�i��al,P��e c:2/�/�� �:,lad�Vei�:;e��� p�blicada tes da atividade proce;-lsJlal ,de :nud,lsmos contr�'rias: �s Sua Santidade o Papa Leão

CI'ne RI'I"VI
' '":;. �_. ,,'

'0.'" ','," ..•.
-

,
.' Censura: até 5 allOS

I:,"ih o· d do a pre no Diário Oficial de 21/ c:� assistido; nãô admito, Leis de �eus e da',Pâ.tria (v. XIII, que "A COVARDIA

oi.,. . ... f����� le;C��;�IU 'a le1 � 11/55. E portanto .lei .vl- no presente ,caso, o litis- art. 289.8, Código �enaLata" DOS BONS FOMENTA A

FONE":: pil:;:á' ,'. C.:, IMPÉRIO feriu dlrelto"'líquido e' cer- gente que obriga a todos consÓrcio pleiteado. pela .. sl.lé�ro), ao material.Ob�Cé- AUD:\CIA DOS MAUS".

:::�E�:S:et:.Ea��n·:0�i'ti�e;;�,.�sdra�e·�02s:.:a;,·.�i,; ��;.rT5'�) F�"lmeF,one,
G,"5 fgJe:����l:}�:1!;;:�� ���j;��;d�I��!1�:� ;;}��:!:����c�; ��::��r;��r���.·���I��������:d!::;';:�a��,�·

...... ,.. -

.

..,,,
"

!inhá 'existente, quando se foi o Código Municipal' de la :Emprésa- FiorlanópoJis parã'-a nação lié'pres;fita -a. . �i�m��oeo��'o�e��' d� ::u�:
mapa!... '�

J
':0'.. ;::, ·'-'Á':hls'tória de um oastor Que une-s'C' :pillt�nde lançar em con· Florianópolis, que é lei ·vI� S. A.;__ Transpdrtes Cole- classe es,fudantll mâ.�:oríen toS outros estudantes, de

A PReSA n.os··FuciíTl .�ót�â·'bl'j�ta�, qUfl'ndo:;'luta pela Ilber<�: corrê'nclil uma nova linha, gente e eficaz, ematlada.e tivos, contra o ato do Sr.
iada, (' cdiitroladR pproagi- �'que elus não servem aos

com Phil CROl'.ey - CatlÍé"rjn� ·.d::-de'�s",::.�ctodnfl ma,is aC,êsa! "l1.l percurso já; servido· por decretada pela Câmara Prefeito Municipal·de Blo-
tador:es� p�ofjsSionáis:'No �verda,C:eiros interêsses da

A história de uma hidade'� ·traÍlsporte coletIvo, seja Municipai de Florlanópo- rianõpolls' que baixpu o B··I '.
.

,'il:,h -

.

i' F Id
da ft 10 min�tso de e�i,st�n.�ia}.-r)ir�çá�:::.. \ b DISCIPULO DO DIABO êste feito' por jardineiras, lis, qUé regulou a conces- edital de concorréncia, pu- p!� �sc�:'�da��n�é�f:- �:tS�� aOd���OI:: j�:����
d Ra Nazarro

,,-, -

'uuto-lotações ou auto-óni- são de serviços de utilidade blicado no Diárlo Oficiale <y. �e;lsur'a:"até'I�,anOS>- >
"

, II c.om Burt �!lnCflstel - Knk Douglaói -

bus. ;lública pelO Poder Execu" do E.sfado, 'edição oe 12 de '���u�:c�:n��;�e.::t�:�
'. '", ·tri'ut:ence Oli"iel' - Janet Scott - Di· Mais agrava a i1egalida- tivo, só éste tem comple- junho do corrente ano, ta- i·justamente desta' sl�.ua7:�'-.:: ,. >"'reçi'to de °Guy Hamilton. de do ato do sr. Prefeito tência para autorizar, per- :o:endo' cessar seus efeitos, ção que ,'le valem os comu.

FONE': 3435
.

_.

.Censura: até 14 anos

:���Ci�e:l co�c!�:�ade n�!� ;:t:ti::�a��n;���i�a�egl��: ��;t:e�� ::;::�a lí:��s: pistas e seus comparsas pa-

26.0 Film�: ". t:1 'RAJ
-

(S J ') linha em percUl;so já ser-" compete à Câmara Muni- concessionária de serviços ��i:e�t:r::;;��Ja:' ::!e; t��. par-.\le mais com pronuncia-

vade-: t��:!espetáculo de gigant�s, ás 7 !Rge h�.

A • ose

�:� �!:s��:�!q�:l:.r�::� ��sa�U�:::iO�e� �:����s� dec�s�::P�;::�e��I,��i:�or_ Diretores e Professôres qu� :.:np��li:�í��OqSu: �oa:e�s�
- Sensacional avallç,ad.a. atra..vêsl de Uma das mais espetaculares reali- a Prefeitura confessa que são de consti'uções e ser- 1'0 "ex-oHicio" para a ins- ;�e:an�:���a����::�'gr��e:s� problemas vitais da clas.-.

um te,rritório cheio de' inimigos "C. em- z'a\:.ôes do cinema bru8i\eiro! a impetrante, concessioná- viços municipais de explo- tâ,.ncIa "ad quem". Publl- passeatas 'q_ue êles, os' co-' Aliás, a ENE, ao romper
boseadas!

-.

i;�"
.

��".: ·AUl:ÔI'il.· Dua1'1.;e ___: Alperrto RuscheJI - 'ia de linha, existente, não ração direta pela Prefe�- que-se. munli;tas, organizarem. com a UNE e UME, respon-MARCHA DE HERóIS
.

Milton Ribeu'o - em - ,'oi 'consultada previamen� tura Municipal, tais como) Florianõpolls, 7 de julho E 'à t.esta disso tudo está Sllbilizou-as pela depreda-Tecnicolor'
.

: ,. '-J C:f!,'-;'� ..

r·
te, nelJl a Prefeitura possui mercados, super-mercados, de 1961,

o órgão que deveria s�r. o. ção da sede de sua Escola,
com John Wayne - Wi!l_i.�� ,f19Jllen-"'::_ A �MORTE ���!��I��IO� CANGA�O' dados e&tatísticos para estações rodoviárias· e rt1a� (ass.) MANOEL BARBOSA

vínculo de -união e o tilodê- por ocasião de uma passea-

������an."c,T"Os\�:�,.,'.,", o'-'é: D'0·i��".',.·i_fO'.O.��.�.d,�.'.:": �.'�,.�,�' .

.

Diréç.iio· de C�ll'los CQimb�·a. ��mt;�:��nh:' :�c;::����� ��I�����\,��n;::::�ãO ���. �(LEy�����D:a;n::I�Í1b�� �o d� �OdOS os est'ud�ntes t� d� es�udantes �ecun�á-
'-' ".

.

..".
-

'Ce'nsl,lra: �té 14 anos Estr�j.t'o·FlorianórJOl1s con· eedénte de trinta anos. Os !.ia" 'd��: �:� ed:u:iS���i:�n;. ";�O:�e, cU::ea�:l��Çe��d����
.��r�: ..�� :ê21�as certidões �::i���sd�e p�:::::;�:� ��� pr���a;:�t:en�:�i�dOfiC� promQtor das desordêns, o aquêles que imaginam a

Sé á' fÍrma' Osmar Mei- mo I>erviços que são de uti- "caso dos auto-lotações", �1���ã�st:�:nt:�i�I��� r!� Y:;:rê�:�:or�o dO�o�:�it!:��
1'a &:' Chi: provocou o ali- llJade pública são conces- que tantas dlvergéncias vi- ção. Desde que o PresidÊmte dantado.
clamento da' opInIão públi- sõeso da competéncia do nha provocando perante a da União Nacional dos Es.
ca. 'do sub-distrito do Es- Executivo Municipal, Esta- opinIão pública desta Ca-

tudantes retornou de uma
I'felto, com °atús ilegais e dmÚ ou Feci.erâl, por seus pital. 'viagem a Cuba com a'baga-

�����fp���'f�r��:��O�i��� ���;:te:�es,d:��rf��::nt�: -D""r-.-L""a"'·u-r-o-,:'D-a-u-r-a- ��:u��:::. �e e:���:!a:::s�
leitura a tomar a medida t.rate linhas com percursos moralizou-se por completo.
Impugnada, poderá ser um municipais, inter-munici-

Clínica Geral .(\ reação dos bon�, po-caminho politico, nunca pais e inter-estaduais, res-
rém, dia a dia se avoluma.

um" caminho legal ou jurí- pec'Uvamente. Nunça foi da
Ainda há pouco, a .Escola

óico, :pols' o prestigio, da competência do Le_glslatIvo, Especialista em molêst.la Nacional de Engenharia e a
autoridadel pUblicamente :3eja êste a Câmara Muni· de Senhoras c vias uriná- ,.."..-=:-::-_
desacatada" poderiam au- cipal, D. Assembléia tegi's- rias. Cura radical das illfec- C O N V I T E

- l,orizar .. 0utras, medidas le- latlva ou a Câmara Fede- ções agUdas e crõnicas, do . SOBRE, O PA:rROCINIO
ga\S;.n�nca um ato ·que ral, a concessão dos ser- aparêlhoogenito-urinârióelll DI) � �r,'J::f'! DEJORNA
viesse violar a lei, ferindo ,viços de transportes: cole- ambns os sexos. Doen!<as do

. LISTAS PROFISSIONAIS

di;,eito,liqu.ido e certo .da tivos de passageiros. aparêlho Digestivo e do;siS- DE SANTA CATARINA E

impetrante. _ Cumpre, finalmente, l\m tema nervoso. 6 oSINDICATO DOS, TRA·
<;> ,doispotitivo legal invo- pronunciamento sõbre o 'BÁLHADORES DAS, ·IN

caç.,? .pela �mpetrante não pedido de assistência Iitis- Horárlo� das 10 ·às 11,30 � DUSTRIAS GRÁFICAS DE

cOI)stlt4i novidade introdu- consorf.'ial feito por OSlll.ar e das 14,30' às 17,00 horb.�. FJpRIANOPOLIS, CONVi
zi�.a. no .C,ó9igo !dQnicipal, Meira & Cia. a fls. 31 a 41. Consult'ório: Rua Saldanll" DA A TODOS SEUS As
pois, � principio consagrado Visa a assistência pleitea- Marinho, 2 _ 1.0 andar, SOCIADOS E AMIG0S PA �---------.
ná legisl.s,çao. fe9-eral e n� da' acompanhar a sorte da (esq. da Rua João Pin�o) �A'PA.RTICrP�R nA�SU:A
(:stil4uàl._A.pr�.v.ia e obriga, Prefeitura Munlclprd' de _ Fene: 3246. PASC0A, NO DIA 16 DO·
tÓ;'i;' :onsuita de cmprêsa.
"oncc�sjonâria de linha

COLUNA
CATÓLICA

DOltlINGO A PASCOA DA IMPRENSA
ESCRITA E FALADA

f
,

�I

Cine ROXY

ca o seu afastamento "por
considerar que as mesmas

não representam atualmen
te o verdadeiro pensamento
tia classe estudantil". De

fato, a UNE parece preo.cu-
ás 4 e 8 hs.

Próxima.s a i r a r� Íl S !
As simpatias do povo es

. tarão �empre com a classe

estudantil, pois essa juven·
tude idealista encarna a es-

r CINE SÃO JOSÉ G.a .FEillÁ�_-· _

perança de melhores dias

para a Pátria. Os estudan-

.\ ' ",

"OS P�SMOS" com- Gé.ral'd,nlailJ. ..,....,_ Jouliette :M.�YJlil�l . .

"HIROS'HIMA, MEU A:&I.OR".. {:oty.E_mlllulluêle Riv� - Eiji{Okada
"RIFIFL EN'pm- 'àl-ULI:lERES'; .'-:ÇQl .Edd.ie COIIstantinc'
.rA ILHA DO DES�JO" eo\n. Cri:;\iap �IUl'.<IUlllfd - Muguoli Noel

.tes de hoje serão os nossos

dirigentes de amanhã. Mas,
as greves multiplicadas c as

passeatas pró regimes es

trang,!j�·os e totalitários não
serão, certamente, a me

lhor maneira de preparar-se
para guiar uma nação, à

qual a Providéncia reser

vou os mais gloriosos desti

nos.

"(JS LIBERT1NOS" com Jacquei:l·Carr·ier- pany llubim
"VAl\IPIlWS' DO SEXO" çom nobert ROsSc1n - E:-:tçllu main
"CUSPIREI NO TEU TúMULO" cOIV Fernand .Lcuuux � ,\_ Lualdi

Frei Adauto Beal, O.F.M.

Re;;idência: Rua La;::erua

COUt1.ol10. D.o 13,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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';'Õ ESTADO "O Mais_Antigo Diário de Santa- Catarina" rrtorlanõpclts, - 15/7/B1

Miss Mul�ta
Comissão orgpn"
zadora eteree

'

coquifel à IWfHt ,,"
do em nome da Di-etoria,

. venho par l"eh desta so

licitar a V. s.a divulgação
do nue se -ezue. D'_ S(!

trat';-r de interesse' geral
das saciedades e do públi
co em geí'al.
Conforme vem sendo 3.

nunciadc, será eleita em

Florianópc lis, c "Rainha
das Mulatas", concu-:c

que foi muito bem rece
bido pelas socíeded .s da
Capital. visto ser um es-

�������is�nédito (T FIo'

A União Recreativa 25
de Dezembro, deu todo
apóio aos patrocinadores,
e apresentou sua; candi
datas 3.0 hon-oso título,
isto, de ecôrdc com 'ti Re
gulamento e normas ;.'

presentadas pelo "Prfnci
pe Negro", encarregado
do concurso, que edían
teu, nenhuma despesa ia
-i<'lrn os clubes e as can
didatas.
para surnresa geral,

fomos científicadr-s ""I'a,
de que as c'<n-1;...j ,- ,-

verão apresentar-se com

ser-e próprios recursos.
Não concorri

tal sugestão, e os no

firme prouósit" de !' ,f:r�r
da concurso noss s csndí
datas, alertando t., nbém
os demais" club d. capi
tal e seu!" P

· .... "'en:t�l' s.

Tão 1-"'\,2- ", "�'n� -e
Negro", CUIT'pr'_ .Q que ex

planou de':'1 :'n:::l '''' h
remos díspcstcs a partici
par do magno c '1' ame

que tomar ãe parte as

mais belas mulatas da
Ilha.

Na Igreja de Nsssa Senhora do Rosário,
no próximo dia 16, as 19 horas, o Revdmo.
Padre José Edgard de Oliveira oficiará Missa
na qual será efetuada a segunda páscoa da
Imprensa Escrita e Falada da Capital.

Como acontece todos os anos, preve-se a

afluência de grandenúmero de profissionais
ao Santo Ato.

Diretoria de Obras Públicas
COMUNI(AÇÃO

COMUNICAÇAO
EDITAL

A Diretoria de Obras Publicas do Estado de Santa. ce
tarina ehoma a atenção para o EDITAL DE CONCOR
R�NCIA PúBLICA destinada ao fornecimento de ..

1.445 "112 de persianas cõr azul pastel, destinadas à insta
lação da obra "EDIFíCIO DAS DIRETORIAS", que o rné
rio Oficial do Estado está publicando.

Florianõpolis, 7 de junho ele 1961.

Os flagrantes acima fixam dois aspectos da entrega
dos refrigeradores Champíon Triunfo Super-Luxo d�
9,5 pés cúbicos, aos contemplados no sorteio verificado

no dia 24 de junho último, quando do encerramento do

Festival cnamptcn de A Modelar.

Nas fotos, vemos o sr. Jorge pi.nheiro, gerente de

vendas de A Modelar, quando entregava aos srs. Osny
Natividade, residente nesta capital no Morro do Govêrno
� Prainha _ e Waldir Martins, rljj>,i.dente a Av. 'rrom

powsky nc 41 os refrigeradores coj11 que foram premia-
dos. 'JD

Foi mais uma vitoriosa promagào dos Estabeleci

mentos A Modelar, organização que vem se mantendo

na liderança do comércio florianopolitano, cumprindo
fielmente tudo aquilo que anuncia e promete .aos seus

!"

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE
CANARICULTURA
CONVITE Com' um coquitel às

22 horas, oferecido à im
prensa escrita e falada
da capital barriga-verde.
inicia-se sábado próximo
nos. salões da sociedade
"8 de Setembro", no Sub
Distrito do Estreite, O es

pé-ado Baile com a par-
ticipação da l.a MISS

11M "
..

t fi' lÃ n t.. MULATA de Blumenau,

-maosuo u:a't/(.;am�u ",,,.... �:�i��:et::��:d:·.
��ani���t�ÇãO�o �r:l���e��� i\������ �m�=?e o gues, (foto) deverá che-
fazia, era o volume de obras Plameg, o presidente Estl· "ar a esta cidade
Que falarão por si nas pró- vaíet Pires encerrou adis- "\ desembarcando no

���a�')�e!������:2se;e��� â��s��, f!�;�a�O aàp����t�� ae-opcrto "Hercílío Luz",
nonra liderar a bancada das. As 22 horas de 12 do onde lhe será prestada
governista, lamentando que corrente, a votação termí- significativa homenagem.
) cposicãc não creia no nava, sendo .eproveec o x . Jf x

�ã��í�a;� ���çfZ�sS����v:�� ;i��� g:IS����S� eGft:{� A prceõsítc. de concur-
vemo em 60, e contestou total das 98 emendas. se de "Miss Mulata", orr-
as tastnuee=es do sr. Laerte PARECER, NA COMISSAO tem foi enderecado ao

6;�;ê�h:��I:;ãt���oe�U;re� t ��p�N���1�OB��g: diretor deste jornal o se'

�a�ifg,����e}��rd�:l����� ��V���ELP���OE gu'��lis, Julho de 1961
nal de Contas. Na Comissão de FInanças Ilmo. Senhor.

�;ik�i('Q���°r,���S��� �r�rç����:- �eP���� qf�� Na qualidade de Dlre-
DElRETRO ACHA JUSTO amplamente debatido. O ter- da União Recre-âlva
O AUMENTO re'ator. Deputado Orlando 25 de Dezembro, e falan- Atenciosarr-entaO deputado Augusto Bre- Bêrtoli, produziu extenso e A DIRETORIA"sola, a propósito das crtü- detalhado estudo acerca do __ .

_

DONA EOnH GAMA RAtJIDS ���4�f�Jl��d�e�as,or�:��� �S:���tos �����içai�, g��. P L ,A N O
(Cont. da última pâg.) n:a �amos que "a concre- �o�;;�a:l��ra�ad:�f��an�u:: jh� d���eVO�e��:����:�teprioridade de discussão na tlzaçae do meu progtama. como madeireiro e indus- dI) Vale do Itaiaí. em traba

recente reunião dos Govcr- não dcpende senão da exis- "j�l. (·ntende justo a taxa- !h<) de cerca de 20 paginas,
nadares dos Estados do tência dos recursas que ":rJ, d,Q, rlame�, e que o Go- dissecou o problema P?nto
Sul, não poderia a L.B.A. Irei solicitar da Comissão ;r-t��a m���ce �:��i�eri��: f,��f����o'd�:zP�rg�s a:6����álheiar·sc à sua realização Central, com a certeza de

. ti au e, di�se que já se pa- namentais, debateu. com
e partlclparâ no seu flnan- obtê-los, pois não somam rJU multas Impostos em sua ar<TÍlf'ia e conhe('imento, as
clamento com uma contrl- quantia vultosa. Tenho a te7ião. � ali_ nadR: se viu dificuldades contr� a� quais
buição no valor de segur:nça de que a �eglão d� p���r::�i&��r ��nea�z:�� k�t�� c::artE�Pe� :6���a��CrS 7.500.000,00, auxilio ês- cata1'lnense alcançara boas mente em Questão era ínfi- do a nossa atual situação
te jã aetermlnado pela dl- realizações, pois, alêm de mo, em relação ao surto de ",õcio-econômica venbl.lou as

�eção nacional". tudo, sei que irei recebê· obras e beneficios que San.' razé.es pelas quais há ne-

SEGURANÇA DE BOAS la nas melhores condi?Õ�S, ;'a l�����ft� te�:��Õ�ui�:e�� �:��l���: ��e��en�ep�évf:�REALIZAÇOES dada ... excelente admmls-
nosso Estado. m"nte traçado propondo so-

Finalizando a entrevista, tração que vem operando o FERNANDO VIEGAS CON- :uções racionais para as
asseverou Dona Edlth Ga- Dr. Nerêu Ramos Filho". ��� �ltt:A�T��LESC �l;!�:i1io, so'icitaram do

Na discussão das emen- Antonio A1meida. presentes
das, mais tarde, o deputado à reunião, solicitaram de
Fernando Viegas declara, Presidente da Com1.�são fõs
rrlto e bom som, que a Elffa se o parece.r do Deputado
f' a Cellesc foram madrus- Orlando Bertoll, pela sua
las para Flol'lanõpolis, dei- oportunidade' e atualidade
xando a capital completa- pUblicado no Diârio da As
mente abandonada, e que a semb!éia Legislatl'·a. Da
mesmil. merecia mais cuida- mesma forma, os membros
do e �arinho, e com essa a- do PTB e da propria Oposl-

!:��e���� q��n�e�sr��rde��! �rOOgi�;�=r�n;esp�ft�e��â:��t! o vestuário, criando-se Jânio Quadros tambêm te- exarado pelo Deputado Or
um .clima de convulsão so- ve atitudes violentas das lando BêrtoH que foi apro-
clal onde outras doutrinas Quais divergia.

'

vado lior unaninIfdade na
A VOTAÇAO: Comissão de Finanças.

Temos a grata satisfação de convidar ás dignissimas
autoridades civis, Militares e eclesiásticas, a imprensa
falada e escrita, o comercio, a índustrra e ao povo em

geral, para assistirem á 'oitava exposição de canários
que ésta sociedade fará Inaugurar ás 10 horas do dia 16
do corrente, no pé:tiO Interno do Instituto de Educação
"Dias Ve ho", á Rua Saldanha Marinho, esquina da Vi
tor Melrelles.

Antecipadamente agradecemos o comparecimento.
Florianópolis, julhO de 1.061.

clientes.

A DIRETORIA
16/7/61

cão não entrar no mérito do
Plano em discussão e dese
jar, exclusivamente, jogar
as classes conservadoras
contra o Govêmo. Também
não houve sfneertsade de

parte da bancada udenista,
ao apresentarem emendas
sem especificarem os meios.
Disse ainda, o sr. Ivo

suvelrá, que as rei��ndica
cões feitas em reun-ao das
classes conservadoras com

o governador ceíso Ramos
foram atendidas por êste, e

Que a oposição estava fa
zendo'papel politiCO em 'ser
contra a taxação do Pla
no de Metas, que se consti
tuirá na estrutura econômi
ca do oovêmo. Mais adian
te, confessou que o receIo

(Cont. da 1.a pág.)
tradas do Plano aooovíérto
Muni.!lpal de rrcnanópone
integrando o Plameg, e tam
bém as obras de água e es

goto e outros setôres, cons
titulnclo Isto .por si so, uma

garantia para o dese�volvl
menta da capital e circun

vístnhanças, ficando, ao

mesmo tempo, plenamente
demonstrada a ertctêncre e

a amplitude da planHI�_a·
cão com relação à regtao

���� DO GOV:E:RNO PUL
VERIZA A INTRIGA DA

OPOSICAO JUNTO CLAS
SES CONSERVADORAS
O líder do Govêrno, depu

tado Ivo Silveira, denuncia
da tribuna o fato da oposi-

VENDE-SE MOVEIS
Por motivo de 'trnnsferênc ia vende-se moveis. Po

dem ser vistos à qualquer hora, à Av. Hercilio Luz, 60 -

ap. 4.

16/7/61

DIV..,. jA S/A., DISTRIBUIDORA DE
VEíCULOS E l,IIÁQUINAS

(EM ORGANIZAÇAO)
OS abaixo-assinados, na qualidade de fundadores

da OIVEMA S/A; Dlstr. de Veiculas e Máquinas, tendo
sido integralmente subscnto c capital da mesma compa
nhia, convidam os demais subscritores para se reuni

rem, no dia 22 de Julho de 1961, às 9 horas, nesta cidade,
à rua Lauro Muller nc 57, a fim de nomearem os peri
tos, que deverão avaliar os bens que deverão ser incorpo-
rados à ;�:,�:��II�' de "Julho· de 1961.

!

SANTA FÊ Comércio e Industria Ltda.
Manoel do Nascime1t�o Btttencourt - Sõcio Ger.
NILTON NICOLAZZI

DR. CaIO FIGUEIREDO MEDEIROS
JOS:E: MARIA CORBETA

DE I,n:TAS
DO GOVERNO

03VALDO MELO
o bom senso e a tõgica <:bbre todas as coisas. como

ele!I\entos irrecusáveis para que possa haver u ·a.

Justiça no julgamento de decisões e eu .. ri n2-
�essário para o bom êxito, no andamento da ccba p,,�j: a.

Como no caso vertente e em [5co da ex�.u :.0 de um

plano que põsto em prática, possibilite a que:n eleito pela I
vontade popular, tenha que dar provas inSolfismáve;s e

honestas' dos conlPromissos a,;sumidos.

Quando cAndidato, o sr. Celso Ramos não fez demn.

1817161

rlOTA DO GABINETE DO SECRETÁ
RIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Para conhecimento dos interessados, transcreve a

baixo o telegrama a que esta Secretaria recebeu do Se
nhor Moreira Júnior, Secretário de Educação e Cultura
do Estado do Pará e que diz respeito ao Congresso Bra
sileiro de Ensino de Matemá�lca:

gogla com saraivadas de adjetivos sonõros e bombástH:QS.
Suas promessas - se fosse eleito, dizia _ �eriam

cumpridas sem recúos pelos desvios e bifurc...çues nos
ebmlnhos.

.11'01 eleito e o povo teria que esperar e mesmo exigir,
fosse seu programa de govern:l cumprido como prometera.-

:Era uma grande divida a pagar, embora com 1II"entes
sacrifícios de sua parte e os contras dos apre"sados jul
gamentos políticos.

O governador põs na obra a encetar o vigor. de suas
forças para fiél execução do lJl'Ome.ido.

Cresceu então, a onda do �ncapelado oceano para com
suas aguas em furia, arrojar-se em ressaca contra a amu
rada que defendia e legitimava os anseios do povo.

Do povo que não desejava continuasse parado o P:'o
gresso do Estado, sabendo ser chegada a hora do .des.
pertantento de um longo sono.

TELEGRAMA

o PLAMEG NA ..

COMUNICO QUANTO CONGRESSO BRASILEIRO
ENSINO MATEMATICA TRANSFERIDO JANEIRO PRó
XIMO ANO SOLICITO OB!::il!:QUIO DIVULGAR IM
PRENSA CONHECIMENTO PROFESSORES INTERESSA
DOS PT

SAUDAÇOES
MOREIRA JÚNIOR
SECRETARIO DE EDUCAÇ!O E CULTURA
ESTADO DO PARA

(Cont. da ultima pág.)
nejamento, e que ninguém
estava contra o Plano de

r·ll�tas. Apenas contra os

meios. E sem melas, como

fazer um Plano? Mal pior
não f01 a criação do Pla-

a toleiro e de pauperismo
em que nos encontramos,
acontecendo o que ninguém
depois poderâ aplacar - o

oovo, sem meios de susten

iar-sc, exaurindo, procurar
com suas mãos o alimento

no de Obras, que aumentou

Impôstos e esses lmpõstos
não retornaram ao contri
nuinte sob a forma de be- terão campo ideal para vi·

cejar. As classes conserva

dora3 de Santa Catarina
sabem disso, e não foram,
portanto, ao encontro da

argunIf!ntação esfarrapa
oa da bancada udenlsta.
Nossos hamens de empre·
�a sabem o que é planificar
para que todos em Santa
Catal'ina encontrem, atra
vês da atuação do govêrno,

.
aquelas condições ideais

para ('rescermos em pro
BraSIl a tornar-se maior,
gresso, em riquezas, em

paz social, ajudando o

dentro de suas mais eleva
,ias tradições cristãs.

SOCIEDADE DOS ATIRADORES DE
FLORIANÓPOLIS

Edilal de convocação
Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente flc'am convocados os senhores associa
dos para a Assembléia Geral Ordinarla, a realizar-se em

primeira convocação, de acõl'do com o artigo 34, alinea
';a", dos Estatutos, no dia 27 do cor,'ente (quinta-feira),
com inicio às 20 lvlnte) horas, com a seguinte ordem
do dia:

Eleição dos membros do Conselho Deliberativo e

seus suplentes de acôrdo com o artigo 38 dos Es·
tatutos.

Florianõpolis, 14 de Julho de 1961
Ewaldo Mosimann

Presidente

A luta começou desde log:> ardua, avolumando·se dia
a dia, â. proporção que chegava a seu término.

Queriam que Celso governasse sem ele�entos ã mão
para a reaIlzação de seu program:l.

Não era possível.
Seria o mesmo que proibir n um cirugião, que operas

se sem fazer uso do bisturi, ou então, a que andasse li
vremente, atado de pés e ffi<!OS.

Finalmente venceram o bom 5enso, a ló:;ica e o
equllibrlo para que vencesse a justiça.
.

Agora Celso tem todo o matenal para execução da
tarefa.

neficlos?
E ntste ponto, realce·

mos a argumentação sóli·
da, direta e objetiva dos

depul�dos Dlb Cherem, E
vilãsio Caon, Ivo Silveira,
Antônio Almeida e Jota
Gonçaives, que demonstra
ra claramente os verdadei
lOS objetivos do Plano de
Metas. Foi perfeitamente
acentuado pelos represen
tantes da maioria governis
ta, que se não fizermos já
um planejamento que crie

condições ideais para as ge
!'ações futuras de catari

nenses,. não sairemos do

INAUGURADO, RETRATO DO CHEFE
DA INSPETORIA REGIONAL DO SEr

Grande número de pes
soas compareceu ontem, às
'I horas, na Igreja_de São
Francisco, a fim de. assls
lir a Missa mandada rezar

•
em ação de graças pelo
transcurso de mais um anl· E vai trabalhar, executa!', desobrigando-se de sérias'!ersãrio nat.alíclo do sr. dr. compromissos assumidos.
Durval Henriques 'da Silva, E vencerã com a: ajuda de Deus.
engenheiro-agronomo .. che- .

_

fe da Inspetoria Regional
do Serviço de Expansão do
TrIgo.
As 16 horas, na sêde do

SET, singela homenàgem
loi prestada ao dr. Duivàl'
H. da Silva pelos funclonâ.
rios daquele importante õr

e{ao fetleral, quando. se efetuou a inauguração de seu re·
tra'W ni) seu gabinete.

A n-oite o ilustre patrício recepcionou seu vasto cir
culo de amizades em sua confortâvel residencia. na Av.
R.o Sianco, 73.

O Dr. Durval R. da Silva (/ue é natural do Maranhão
(São Luiz), reside há muitos anos nesta canital e desfruta ----,A,-.,-n..,.da-o-S-eg-u-nd'-o-nu�.m-e-ro-d�edll:$ ma,s so.!das amizades. Cultura invulga-r, jâ teve opor- REVISTA LUSO.BRASILEIRAtunldade de emprestar seu concurso como Professor no
ColégId Catarincnse, Instituto de Ed:1cação Dias' Ve.tho e
AcatUtmia de Comércio de Santa Catarina.

NóS' de O ESTADO, que conhecemos de perto a 'flgura
do' aniversariante. julgamos PS homenagens que ontem
i!;C' lDLllll tributadas como e acertadas.

Embora com atra�(1 nos associamos as
do nosso Mu h'Jmen:lgel1s, formulando ao ilus.tre�t-rjj;:.i�"

.

";,;.;.�••;;i.�"i:'.",��&T."'

TRADICIONAL FIRMA, E8TABELECID,1 EJ1
SANTOS, COM FILIAIS !'M SAO PAULO E RIO
DE JANEIRQ, OPERANDO NO RAMO DE CO
_MtRCIO E NAlU'GAÇAO E ,DISPG;IDO D SÓ'

��1s� :R�;:;�6;fsA: Bpr;AARI;;P:E�E, T n
ORGANIZACOES INDUSTRIAIS OU CO- EU
CIAIS, OFERECE·SE PARA REPRE,;:;.,. lAR
SEUS NEGÓCIOS NAS PRAÇAS ACIdA. C"tn.
TAS COM INFORMES E DETALHi!;S' PA.RA' A_
VECOM" - CAIXA POSTAL 553 _ SANTOS,
5.P.

18/7/61
------------------------------ Câmara Júnior de f!oJii:Ul��9rsEntonlro de Secretários da Fazenda (Conto da última pâg.)

cultativo parasltologlsta e

conhecedor profunda de

nossa geografia humana,
econõmlca e social. Basta
a chancela deste Ilustre
c;atedritlco para garantir
:::"0 PLANO, realidade e 'ê
xito em sua execução.
Prevé, o mesmo, um tra

balho por equipe, harmoni
zando as atividades dos di

versos órgãos, departamen
tos, autarquias, postos e

centros para em conjunto
debelarem as doenças, as

vermlnoses, os primaris·
mos, ')s hábito� prejudiciais
que infelicitam nossos mo-

!'adóres dos bairros e dos
distritos da Capital.Ko prôximo dia 18, Cul'i

tiba, sel'á �éde de impor'

....::n��euni�ncl����a �:;t:I'�� _

�l�;'it:g��, �� R;�a�,��a CRIADOS MAIS
de do Sul, Santa Catarina

f" ,�,,·a�á ��'"��;���,����� DOIS POSTOS
�oFi:��l'i��t�}\O F��t��dá;·i! FISCAISf'omUlls ao!; �rê� e�t"dos
do extremo sul. A delell,'iI'
(,:?O c .. >tlJl'inen�e (lllf' n<>J'ti
dpará deste encontro es
tal'�í. comnosta do sr: Ge
raldo We't'l.el, S�'t'etário
<la FazelJ.da, HeJl'ln(ftle i'le

v.:.

!g����lj�� .��lIlF·i:(;!lJ�j�;:)���� ;i�
;; .. :ra7.l'ln.r1� e flinda o di'. Al'y
";4.�,�,:�:.· f:�.· .'

.���:...

Kardec de Mello, assessor

do titular da Fiscalização- O cflnvênio, entre estas
vârias· organizações assis·
tencials do Municipio com

o Estado e com a Federa-
ção, proporcionará a valo

rização da sociedade, a ele
vação física e moral de
cada um dos homens e de
tudo no homem.

15/7

O Plano, quando realiza
do, transformará êstes pa
l'aleli:m1Çls opostos da co

marca em unificação getal
do

O Diârio Oiicial do Es
tado, ediçãQ do_ dia 13, Pu
bli�a ato do Governador,
cl'imldo mais 'dois Postos
de Fi:;1Calizflci'io e 'f<�l'ontei
J',} Jl1\::; JU�'<11jdac\e� dI:' Gló
l'i,a e Ta.iuSil. distl'it·) de
P,d�l:f6.i ';, l\1u-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em prélio antecipado.
tivemos na n de t -rca

feira, na can 'ha coberta

nã
RIO. 13 (V.A.) - Gerson

a grande conquis-ta jit que Atlético precisar-la vencer

contava com 3 .j{lnt,,; 11:' para s� igualar ern nut-re
.uivo. Enuuane-i Isso. o 1'0 ao Paula Ramos. [.'1'-

•

engo decidiu: Gerson
áparaofu ebolitaliano

o
Teve mérilos o tricolor na grande conquista porquanto de 6 il 2 ii conlilgem com que fez lombar o AI�élico - A!ex 4, Mallrílio 2 Ciro 2, os artilheiros

üresn quem viesse, e que

por rnnts vantajosa rôsse a

não se transferirá mesmo liano, Fadei FadeI mente- motivo existente de fato preposta que apresentasse.
para o ruteeot nnncuo, ve contato, -ontern, com o que conspirava contra a nem ête nem Gerson recua

apesar elas propostas fubu- pai de Gerson,
.

o antigo sua saída do Flamengo, cru riam da decísúo tomada
rosas que recebeu. O aa- jogador de futebol Clovis. a Idéia obstinada de sua Quatlto ao 'pedido de Fu-
-unto ficou dermtuvamen- O presidente do Plamen- mãe de não sair do Brasil dei Fade! referente a um

te encerrado, ontem, à go, que ontem, ii noite, foi em hipótese alguma. pronunciamento por escn
noite, durante um cncon- ervo de uma homenagem Ante tal negativa, Ger- to. o pai do jogador recu
tro que tiveram Fadei Fa- em Niterói, aproveitou a san decidiu destnteressnr- sou-se a razê- lo, já que
dei e o pai do atacante ruo oportunidade para debater se deflnlt.lvamente pelas bastaria a sua palavra. En
bronegro, o ex-Integrante o assunto com o paí de propostas recebidas. oro- tretantc, no sentido de
da seleção do Estado do Gerson, o que foi feito no vis, na palestra que teve

Rio, Clóvis. lEal' Riviera. com Fadei FadeI foi taxa-
A razão que motivou O Na palestra mantida tive nas suas declarações.

rtesíntcrêssc de Gerson pe- com o presidente do Fla- dizendo que poderia vir ao

las propostas dos clubes rnenga, Clovis declarou que - ---------�------

�t:I��:OSmf:� m;:���-s�at� �lr�:u :��o onã�o;:::.ns�� Eder Jolre X SkdlO Yaoila, Dia 26
viajar, multo embora todos Ião, Internacional, ou ou- SAO PAULO, 13 (V.A.) veotta. como se sabe. dará
os esforços tivessem sido tro qualquer clube da Itá- - Chegou, ontem, a esta combate a Eder Jofre, BLUMENAU - Será de-

empregados no sentido de lia, As quantias em dínheí- Capital, procedente de Ca- campeão mundial dos pe- cldldo domlngo,o titulo do

demovê·la de tal propósi· ro ofelecldas, condições de racas, via Trlnidad, o pu' turno do campeonato da

to, pagamento, prazo de dura· gillsta peso môsca Sadao sos galos, no próximo dia Liga Rlumenauense de Fu-

Objetivando encerrar de c:ão do contrato, etc" etc., Yaoita, 20 no ranklng 26, no Ginãsio do Ibirapue- tebol, oportunidade em que

uma vez por tôdas a que�· não constituem os obstácu- :nundial da categoria. 1'0.. e>n luta de 10 assaltos. (' Amazonas lideI' Isolado,
_ .._ ..�_ ..... __ .... ..._....__ .. " m%m 'Ia'" � __� .. 'ft. � enfrentará ao Olimplco que

BATIDAS AS CATARINEN.. �\�g:�)'���n��nt�ma::i���d�
SES PELAS CARIOCAS' prélio será travado no es·

A delegação caturinense' "tá��u���:i�d�evc con.

l'nive!"sitâ,tla que se eu _ tlnuldadc na t�l'de de, do
contn. en: Vitória

.. parti·, mingo o campeonato brus·

���it��O�;��f�i:�'\;���: �:. �:ael�::çãode ��te��;s c�ón�o:
f'�rlo<:as. Santa Catarina' Em São João BaLista o

'���1 ���r�o��;a COl�o�nrc��::' ����o�!fiC���:��s ,����fO�
de 15)( 4. 12 x 15 e 15 x 10·S Usaty por 3 x 2 enquanto

����n��fr!�i;:ra�� :�a����_ �\t�a;e�t��r��!. 6g�e�� ao

chas e voltaram a ser der.' ITAJAI _ Cresce dia a

rotad'1s por 2 x O com sets, dia o Interesse do publico
de lS y. 3 e 15 x 3.

• ��:�I::;t�d:t.re d���Ir:apOId:
CRU7FIRO IRA EM CON-� Marcilio Dias que terá por

DUÇAO PRÓPRIA
•
---- _

A rteleg2.cão do Cruzeiro,.
�:��:m�a�.�:ilon;�a;ePevãol�i�'
hOI m:l�Cllllno, est,ava com.
��a c��:'����:i�O�::�;:��d:,
se re'llizar em Concórdia,'
em vl;;ta da falta de con.,
::g���·l!o:���.-a�� ;u�il����'
ria do Cruzeiro foi feliz'
���Sti�a�::�feCond�Ç;:ra���.
De�ta fórma o Cruzeiro es-,
�;;:e l�a:ti��;��O e��d�:�:�

tão da transferência de
Gerson para o futebol íta-

los para o ingresso de Ger
son no futebol italiano. O

naquela mesma hora um

novo contrato pelo prazo
ce três anos. A sugestão,
porém, não foi aconu por
Fadei Fadei, por [uigá-Ia
nesriecessár-la.

comprovar de que Gerson

não san-ta do Flamengo,
cronuücou-se. caso apre·
stdente quisesse, firmar

Assim sendo, Chegam ao

fim, com a desistência de

Gerson, as negociações pa
la a sua trànsferêncla, que
nnnortana em setenta mt
lhões de cruaetrcs.

Sim amtaos. é verdade; nossa cronica esportívn não
andn la muito em paz, face a incompreensão de alguns
eorerras. f' divergencla de outros rm certos setores de

nosso esporte.
Mlls convenhamos senhores, ouc todos tem direito

de crttícnr abertamente os oue dirigem: porem nunca

atur-ar. fazendo de um, observacôe.s maliciosas e de ou

tro, comentarias cheios de elogio,
Nem lodos tem o mesmo conto de vteta sobre nossa

seteoào: e seria mesmo 11m aosnrdo se todos batessem

palmas com o que vem sendo feito. c com o que está pa

ra ser feito: é preciso mesmo uma ooosteno eieteméuca.

pal'� OIlC se obtenha aquilo que seja realmente de tnte

resse do núblico e que traga reais beneficios ao nosso

selecionado.
Que o cronista esportivo lenha seu clube predileto,

tenha suas prererenctos por determinado atleta, stmpa
use ou não com certo árbitro. vá lã. mas oor isso, ex

oressar seu descontentamento por comentários Quando
o resultado de um préllc não o satisfaz, criticar deter
minado atleta. por(1\'e o que ficou r,a reserva reune suas

preferenclas, ésta não!
Não é possivel (lue haja melindre algum, ser, uma

pessoa que dirige, criticada e:n pUhlico.
No entanto certos cronistas esportivos. que tem a

cnrallem de apontar falhas. e· não e�crevem na base de

f'lnl;!'los barat.os, estes. nâd reunem na verdade, as slmpa'
t.i..-'J.s dos criticados, que se esforçam mesmo para anlnlli

lá·los e para Isto, contam com O apôio de IU'UPOS isola·

dos da Imprensa, quP. g-ratu:tamente se apressat� 4ft

defcile.. "
,

Criticar não é ridículo; ridículo, é o criticado ptr·

manprcr alheio as crít.icas e :-Iâo tomar uma atit.w1e· diJt�
na de um desportista, desmintindo o cronista. e cor·

riglndo os erros apontados.
Em esoorte, n5.0 interessa lacas de amizade; não vi·

vemos tampouco com radio e iomaI censurado e arrolha

do no O1\e diz respeito ao esporte.
;J;: comum vermos nos jornais artigos duros, diretos

aos j!:r/lndes mandatários do :"utebo! brasileiro. cl'itlcan

do·os abertamente por suas :üitudp.s e atos; não vejo o

Inronveniente de não critica-los, como não veio o pclf'
011(' de nfio criticarmos também nossos dirigentes se el;·

tes tn.mb';-m não são a perfei...:ão.
F.ntretento. o Que itdmira, é, aue proprios elClllento�

da. cl'Qnicll. esportiva. sintam·se prazeirosos em criticar e

atarar o próprio orgão da clas!-ie, que reune a Itrande
maioria de cronistas, oue congrega os mais destacados

homl'llfl ria imprensa esnortiv,t da cidade. nue é a Acesc.

Se nas elelcôes renJi3adas os preferidos foram os

O",. f's!.ão mandando, é pm'oue houve maioria (1I1e os es·

colhf'<:.<:e ('orno pes,�ons rapa7.es c honestas p:tl'a dil'iqil'elll
t (i(\ impMtante Ql'I!::tO: que o.� criticnm. nl:1,� rr\)onLf'nl rr.,,

falhas, poroue el'ític:l. sadia e construt.iva, é a(J(lCI:t que

entrará em contacto C�m �:��II'lt: os erros que pOdem ser sanados por' q\lf'1Il de

�{IS��t���f�i�ose/'!�������� No mais, o que existe, sã:J intl'igns, pequenisSitnas

a ramp!i de cimenl"l, "/:�1
intrigas.

LtLlS MARCONDES

�:�:ea',asp�:'s7����all�� j:�� ----------
S!Jll que o núbli,�"l :ltl'3.·
nalhe os il'Rhall}(J� nos
homEns que faz�m ;> im
l"rensa p�eríta da ci'pit�I
do Estado.

cando uma quarta partida
para a decisão. Pc-cm. o

Paula Ramos faí dl,;p,,,_.to
a vencer a peleja j í que
estava Ióra de seus J.Fog:·
nósticos um empate. J(.

garia para vencer. 1."30
realmente aconteceu pois
numa noite bastante [e'

)iz, os pnulainos c"nsl'gl,i
ram golear seu oponente
pela elevada contagem de
6x2. -O cotejo transcorreu
se-un-e Iavarúval aos "a"

pazes da estrêla soEfHr:a
que anl'oveitar:lm -om '1"

p=rtunismo as chances
que se ofereceram. °
Atlético tentou €'"boçar
uma reacàn quando �:p o
ccnsesuiu furar bloquei-o
paúlafnn. contudo, ufio te'

VI" mav-res forcas p::>,.;> ir
além. E' portanto o Pauli
Ramos. o campeã? do foto
e'(le direito do (UtCDO! ele
�'llãn 'la capital dr, Esta
do.
Detalhe" técnicos: Lo'

CRI: Estádio da Base Aé'
roa.

l.o tempo: P. Ramos 2
x o.
Final: Paula Ramos fj x

Atlético 2.
Marcadores: Alox 4 c

Maurílio 2 os ertilheu-os
dos csmoeões. Cf') 2 IO;U"

cou para o vice-campeão.
O Quad)'o dél Paui.l ROo'

quetebol, deverá substituir
c seu colerra Hamilton
Platt, COntO treinador do
f\eleciol1:1do de basquetebol
do E.�t..do. E 11 medld:1
prend'-"se ao f to de Ha·
milton Pbt estar lmpos
"ibilit.:-ào de "e usentar
cta capital.

ELIM':NANóRIA DE REMO

Em vista de se cIlcontr:u
no Espírito Santo o maior
!l\ime�'o de dele!!,acõe,� uni·
versltfo.rias cue p'lrtif'ipa·
rão d') s,.t.or remistico e

cisponf.o os or!"ani7fl,dores
do certame com n{lmero
de barcos reduzido, havel'á
nece�::idad(l de lima eliml-

• natório. o quI' dal'·.�e·á na

•
manhã de hoje.

AM,lI.ZONAS. LíDER
ISOLADO

A equipe do Amazonas do
Bairro do Garcl:t dr' Blu·

menau. é o novo lider iso
lado do certame de pl'ofis·
sionais da Llg� Blume
'.:Iauense de Futebol já que
Palmeiras e Olímpico cm·

pataram na tarde de dll

mingo (dtlmo. O Amazonas
conta ctJm 2 pontos no

passivo.

METROPO� QUF.Ii ARBI·
TRO DE FÓRA

tre Oi> dois clubes acredi
tamos Que a F.C,F_ não co·

locará obstaculos,

BARROSO QUER ENFREN-
'!'AR O CARLOS RENAUX

O presidente do C.N. AI·
mirante Barroso de Itajaí,
deseja programar para a

tarde de sábado em Itajaí,
um cotejo ami:=;toso para
sua equipe. O primeiro clu·

arlos
c ror·

o l\1ETROPOL EM CAMBOmÚ
A delegação do Metropol devera viajar para ItajaÍ

no dia de hoje, onde ficará hospedada num hotel situa·

do na praia de Camboriú. Os mentores do Metropol vi
zam 'assim dar aos seus jogadores o descanço neces�arlo

para a grande e decisiva ba�lha de domingo.

o CAXIAS SEGUJRA AMANHÃ
A delegação do Caxias por SU:1 vez deverã viajar

amanhã com destino a Joaçaba, em õnibus especial. Os

caxienses vão animados e esperam vencer o Comercial e

torcem por um empate entre Mareillo Dias e Metropol
ou mesmo por uma vitôria do Marcílio Dias.

LIERTE SIM CLEUSON IN ÃO
O treinador da equipe do Marclllo Dias poderá con·

tal' com O avante Lierte para a peleja decisiva de do·

mingo frente ao Metropol se assim o desejar pais o cra·

Que encontra·se recuperado inteiramente. Por sua vth o

niédio Dica deverá ser mantido como médio volante pOis
o titular Cleuson está fóra de cogitações,

palco a cidade portuária.
Preve·se uma renda suo

perior a 250.000,00.
JOINVILLE - A equipe

do Caxias nutre grandes
E'speranças de se sagrar

rlomingo, campeã estadual

de futeboL contando· para
isso com outro empate en-

1,1'e M:trcílio e Metropol e

com uma vitôria sua diante

do Comercial lá em Joaça·
na,

.

JOAÇABA - Pretendem
os comerclalinos da serra,

vingar o revé� de 12 x O.
imposto pelo on3e caxiense

por ocasião do encerramen

to do turno.
Uma vitôria, colocará o

Caxias â margem do Esta·

cU:1l �em qualquer chance
a não ser que Marcilio e

Metropol empatem. Por·

tanto, o Caxias ira à Joa
e'l.ba com um olho na vitô·
ria e nutro no título.

A MAIOR RENDA Muito embora a din,to
ria do TélP1anda"ê j(>nha
fixado o preco de S€\I:1-
t{;'ta WALMlR .�m cr$
100.000,00, continu<l a di
retoria do Metrouol ir,
teressada em seu' :!oncur'

A malar arrecadação apresentada nesta fase final

do campeonato estadual está em poder do prélio Marci·

lia Dias x Caxias, realizada em !taiaí com um montan°

te de Cr$ 221.000.00. Contudo, Marcilio Dias x Metropol,
deverá apresentar uma som:l maior, esperando·se mes

mo Cr$ 250.000,00.
sn, porém, sÓment<.> a re

ducão 00 passe pc.Je ',í le
va� Walmil' para.) futp·
boi do interior.

FE'RROVIÁRJO VOLTOU A niULllAR
A representação do Ferroviário de Tubarão depois

de alg-uns tropeços em campeonatos re�lonals, voltou a

brilhar agora conquistando o título máximo, por ante·

rlpação pois ainda faltam duas rodadas para o seu tér·
mino. Eis os jogadores que interviram no certame, com·

pondo o quadro base: Osvaldo, Nilt.on, Bega, Nestor,
Mangueira, Dêgo, Edú, Lourinho, _

Pedrinho, Braelnho e

Canhoto.
.

O estádio d,1 'FCF en-

trará cm l'epd('1S il'nrl"l
na pl'i.l1eil'a l"1'lin7Cl'<I do
mês de ae'ôsto. Os trabr
lhos d� novi'! nrqll1:!Unea'
da est�o sendo
dos.BARRIGA-VERDE DECEPCIONAU

O públiCO esportivo de Laguna, está desapontado
com a campanha cumprida pelo seu representante o

Barriga-verde, no certame tubaronense, Depois de con

quistar o torneio início, caiu assustadoramente de pro

dução a ponto de "segurar" a lanterna,

IDÉSIO, MANCHETE DE JORNAIS
O avante Idêsio, do Marcilio Dias de ltajaí, csta

sendo esperado pelas mentores do Internacional, na pró'
xlma segunda feira, onde treinará entre os colorados,
podendo Inclusive seguir com a delegação do Internacio

nal que fará um giro por gramad03 de São Paulo e Pa·

I'aná. Idésio deseja 300 mil cruzeiros de luvas c ordena·

dos mensais de 30 mil, O passe custará ao grêmio gaucho
Cr$ 500.000,00.

mingo ent .. � o clube tri
C()lor e o Fi@;J,pi'·F'n;;e,. le
-Cl1neraL�e rárnid·"" .... enLe,
pois o local atingido a-

��·:.senta g�andes me!ho-
r7Z;:::==:::;;;;:7"

- "A Federação Paulista

t'e Futebol jamais deixou
de cola.borar com a CBD,
mesmn nas ocasiões mais

Roldãn, centro aV"nte
do (;uUranv Que foi (l'
g-rerlido nel,.,

-

za<1upiro

Adão na na:·tida de d:")·

mos: J. Marlin� (E'dic},
Cláudio e Cabrera: Alex
(Luiz Henrique) e Mauri
lia.

Arbitragem de loi!,)
Batis� Rodrigues (ZÓ)
Anormalídadeg "iã-J hou-

FALANDO DE CADEIRA

SANTA CATARINA NAS REGATAS

DE OUTUBRO EM SÃO PAULO
Somente U1lla guarni

cão de ..cada Estado pode
rá estar pl'e�ente na re

I?'ata que a Federacâo de
Remo de São Paulo pro'
moverfi no próximo mês
de outubro. O remo cata-

rinen!'e, portanto, somen
te poderá rcmar com uma

guamição de "quatro
Com", uma de "QlI�lro
�em" e outra de OITO.
Haverá, assim. eliminató'
rias.

riomin,;o em Vitória, em

sequencia aos jógos sul

leste.

BASQUETEBOL - Clube
Doze e Caravana do Ar,
continuam empenhados na

F-rande luta pela conquIsta
do titulo da capital. O Ca

ravana triunfou na primei·
ra partida cabendo ao Doze

::J. vitôria na segunda.
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JUIZO DE DIREITO DA I JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE BIGUAÇU COMARCA DE BIGUAÇU
Edital de citação com o Edital de citação com o

prazo de trinta (30) dias prcac de trinta (30) dias
O Dr. Jaymor Guimarães

ooneco. Juiz de Direito da O Cidadão João Carolino

Comarca de Biguaçú, Es-l Zlmmermann, Juiz de Paz

tado de Santa Catarina, no exercício do cargo de

na forma da lei, etc. \ Juiz de Direito da Comar-

FAZ SAB�R aos que o �:n� ��t��i��,E��adf�r::
presente virem ou uete da lei, etc ..

conhecimento tiverem que, ________

por parte de JOAO MAR- FAZ SABER aos que o

TINHO DE ANDRADE por presente virem ou dele

seu Advogado Saul Oilvei- connectmento tiverem que,

ra, lha foi dirigida a petí- por 'parte de AUGUSTI

cão do teor seguinte: _
NHO PRIM, por seu Assis

Êxmo. Sr. Dr. Juiz de DI- tente Judiciário, Advogada
retto da Comarca de BI- Saul Oliveira, foi dirigida

� guacu. João Martinho de a es Juizo a petição do

Andrade, brasileiro, casa-
teor eegutnte: Exmo. Sr.

"radar, solteiro, maior, re- Dr. ta de Direito da Co-

em Três Riachos, neste
mar de Biguaçu. Augus-
ttnhc Prim, brasileiro, la
vrad . solteiro, major, se

síden e no lugar Rio Fa

rias, este Município, vem,
por _ u procurador e Ad

voga o infra assinado, pro
move a presente ação de
nsuc ião, expondo e re.,

quere do o seguinte: 1 -

Que em a posse mansa,
pacífica, sem ooostcêo nem

contestação, contínua e

Ininterruptamente c com

o "ânímus-domln!' hu
mais de 20 anos, sobre um

terreno situado no lugar
mo Fmas, distrito de An
tônio Carlos, neste MJnlci
pro. 2 - O referido ter
reno consta de três partes,
contíguas, a saber: a 11\

parte mede 137,38m de

Iarguru por 352m de com

primento, com a area de
48.357,76m2, extremando
ao Norte com José Hof

fmann, ao Sui com Fran
cisco Marcelino Leite e

com n 211. parte do terreno
adeante descrita, ao Oeste
com a 3& parte do terreno
adeante descrita e ao Les
te com Pedro Nicolau Neís:
a 2& parte do terreno con

tem 63,80m de largura por
108m de comprimento, com
S\ aren de 6.980, 4m2, ex

� 1 remando ao Norte com a

11\ parte já descrita, ao

Sul com Raulino Prim, ao

Oeste com a 3a parte do
terreno adeant.e descrita e

ao Leste com Francisco
Marcelino Leite; a 3a par
te do terreno mede 63,80m
de largura por 817m de

comprimento, com a area

de 52124,60m:l, extremando
ao Norte com Josê Hof
fmann, ao Sul com Leo
Francisco Leite, ao Leste

Municlpio, por seu procu
rador infra assinado, vem

propor a presente ação de

usucapião, expondo e re

querendo a V. Excia. o que
.

�egue: - 1 - Que, por si

e antecessores, tem a pos
se mansa, pacifica, sem

opostcêo nem contestação,
contínua e ininterrupta
mente, e com o antmus

domin i, tia mais de 20

anos, sobre um terreno
situado no lugar Trêll
Riachos, distrito da séde
deste Municlplo, e Coma r-

ca, com a arca de .

93.500m2, contepeo 110m
de frente por 850 de run-

� dos, e fazendo frente com

a estrada de Três Riachos

com ti. 1 a c 2" partes ja.
eescruas e com Raulino
Pl'im c ao Oeste com José
Reítz. 3 - Não possuindo
o requerente titulo legal
sobre o citado terreno, pre
tende adquirir o domínio
do mesmo, de acôrdo com
o art. 550 do C.C. e art. 10
da lei 2.437 de 7/3/955 e

ainda arts. 454 e seAuintes
do C.P.C" Requer, pois, a

V. Excla. se digne efetuar
a justificação inicial, com

as testemunhas abaixo

arroladas, e, após, o jul
gamento da mesma, se

proceda de acôrdo com os

artigos acima citados, pa
ra, finalmente, ser expedi
do mandado ao Registro
de Imóveis, para o", devi
dos fins. Com os documen
tos juntos, e dando apre
sente e valor de .

crs 2.100,00. Pede deren-

��:!�� B�:aç��6�� d(�S��'
Saul Oliveira, Assistente
Judiciârlo. Testemunhas:
Pedro Nicolau Nels, Ber
nardo João Costa, lavrado-
1 es, residentes em Alto BI

euacu. que comparecerão
independente de lntlma
-õo. Procedida a íusuncn
cão foi a mesma julgada
pela centenca seguinte:
Vistos, etc. Homologo, por
sentença, a íusurtcacâo de
üs., em que é requerente
Augustinho Prim, para que
surta os efeitos de direito.
cite-se, pessoalmente, por

mandado; os confrontantes
cio imóvel e, por edital, os

interessados incertos, para
todos, querendo, contesta
rem o pedido no prazo da
lei. Sem custas. Blguaçú,
5-7-961. (Ass.): João Ca
rolina Zlmmermann, Juiz
no exercício do cargo de
Juiz de Direito. E, para
chegar ao conhecimento de

quem interessar possa,
é

•

expedido o presente, com o

prazo de trinta (30) dias,
que será afixado e publi
cado na forma da lei. Eu,
Orlando Romão de Faria,
,Bscrlvão, o datilografei e

subscteví.
Biguaçu, 7 de julhO de

1961.

\Assmado) João Caroli-
no Zimmermann - Juiz de
Direitl) em exercício.
Confere com o original

afL"ado no Forum deste
Juizo.
O Eiicrivão, Orlando Ro

mão de Faria.

DR. LUIZ E. ROCHA FREI�
CIRURGIAO DENT1STA
ADUI,TOS E CRIANÇAS

Participa a seus clientes e amigos a instalação do
seu novo consultório equipado com motor de alta rotação
f' outros melhoramentos têcnIcos.

Rua Felipe Schmidt, 34 _ 10 andar _ S/3.

Confêre com o original
afixado no Forum deste
Juizo.
O EscrIvão, Orlando Ro

mão de Faria.

15/7/61
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIAO-DENTISTA
Preparo de cavidades pela alta velocidade,

BORDEN AIROTOR S. S. WHITE
Radiologia Dentária

dIRURGIA E PROTESE BUCO'FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coelho lG - l0 andar _

Fone 2225
ExcJusivarr.ellte eb"m hOTas mflrcarll\�.

"&Iiíill�"""""'iIIíôi
'

"

: ""

No clichl[! - observa-se no ce ntro a srta. Irene Lacerda, la deada' pelas srtas. Gracia Re
gina Assis e Eliane SeU, no dia; que ofereceu uma bonila festa na residência 'de- sua
mãe em. tctmna Lacerda, ou {!Vdo- feslejou idade nova. No se-se também II1n' grande nú
mero ae moças .da jovem {/lIarda ttoríanonotuana.

-x-x

Procedente da Europa, ch�. O distinto e simpático O casal. Ayrton (M�ria
garam ontem, nesta Capl- casal industrial Ootthard Aparecida) Salgado está
tal pela 'rêo-crueetro' do (Renate) Pastor da so- de parabéns pelo nasci
SU�,? �I' ..e Sr�. Luiz (Zit.a) cedade de Bl'usq�e, irá à menta da herdeira Maria
Battl�tottl, o Jovem Benito Europa,' inaugu:-ando o de Lourdes, ocorrido' dia
e a gracíósa debutante do vôo à jacto' da Luftanza. 13 p.p. na Maternidade Car-

����u��. ���:���t��t���� no Brasil. primeiramente los Corrêa. Felicidades.'

Hoje, e;;;
x

c�:a�has será
;'·�!t:. Brasília, para uma

Na AB�,- xa�ntecerá

�:��:'::O;a:�:b::!i:�: t,:'����u;::'�vJ::;';,q�:; 3�:"P��:?;�':t'
rua

colhida a Miss Luzes, uma
da Silva, dinâmico Dire No Lux Hotel, estive- J

promoção da "Ultima Hora"
tal' da Insuetcr-ia Regio ram hospedadas, um. gru

do Paraná. Por motivo de �al do Se-viço de Exuan- po de senhozas e senhor-i

força maior fiquei ímposst-
sao do Trigo. Felicito-o t:>s excurcionistas de São

bllitado de comparecer no pelo acontecimento. Paulo.

mesmo. A Coluna felicita -x-x- -x-x-
:! Diretoria pelo sucesso da

.

O Congresso Médico � bonita Solange Co-
festa, e está a disposição da do dia 26 a 30 do corren- mlcnoli, festejou ontem "ní
mOder�� sociedade daquêle te, movimentará a Cid a ver. Os cumprimentos do
Munínipto, de. O dr. Madeira Neves, "Radar".

.

-x-x_ está oresidindo a orga- -x-x-

�;�e�l':;:iZ�a�!�áA�::��a�: nização�ox _:exs:,o. CiJ'culou na Lindacap, o
S

' jrwem j.ornalista Vicente

���e ::150i�:e JU�:��:"A'l��- A'i �enhoras: Esmeral- Mosimann, de "O Muni-

deço a gentileza do convjtJ'. t�i:t�l1�os���g��)'i�OI;:� eípio", �:���e.·
I

�:h;a:On::�::!.!:m!�I:e�:o C��C:dO�
�,���=:��:e �:10 v�ril���íV;� V'll'CS: Marilia A�'agão; AMANHA (domingo)
um outro compromisso Já.

J:>mile G. do"! Fonseca; na Igreia N. S. do Rosá�
assumido hã vários dias.

lná Assis e Margot Canzo rio, será realizada a pas-
-x-x- Ar<lújo ,estão elaborando côa d3 Imorensa Escrita

O jovem cronista Carlos
um ol'ügrama social para e Falada, 1.s 19 horas.

Mulle!', da Tribuna Catad-
o C. M. -x-x-

pense, está em grandes aU- -x-x- HOJE, no Clube da

vidades sociais. Próximo dia 26, será Colina, será realizado u-

-x-x_ inaugurado a abertura do ma reunião dançante, à
Os noivos Sônia Mar!a t!e C. M., com um Coquitel, partir das vinte horas. Se

Carvalho e Pedro Antonio no Querência Palace Ho- rá movimentada ..

Cherem estão prontos para
tel. -x-x-

o Enlace Matrimonial que -x-x- :É cnm satisfação que Te-

acontecerá no próximo dia A senhnrita Jaqueline e:j�tr" O"! anivp"drin oue

vinte e dois, na Capela do WasconcellO"ls, cnm anen�1'; nnt.em t,ranscorreu do jovem
Divino Espírito Santo, as cineoenta rlias de idade, M"�f':? Wollin!!·er, gentil
dezoito horas. A recepção será o mO"ldêlo mais Jovem e pti'-':"'1te gerpntp do Ra.,.
aps cnnviClados será no Lira do munda. oue p'll'ticipa- e Fpsta'n·ante do Lux Ro-
Tênis Clube. ]'á de um desfile de mo- tel AO"! Moacir. os meus

-x-x- das, que acontecerá n(' parabens oela data.
'01 V,icC'+Governad.Ql' Doutpl �il'a T. Cr: dia 2�, às,,15 -X....!....x-
ele Andrade, viajará hoje horas, no Chá do C. M. O caDitão Tenente-Hélio
para a Cidade de Cricluma. -x-x-- Vp..-r1ussem de And?.llr'le,

��r:a;;::n°taf��i,a.l.. Terça- No Clube 12 de Aeosto f..... : r1esienado Dara servir
." será refllizada a "Snirée" po :1.0 Distrito Naval Pro

do C. M., dia 29, às 2� v<>.vplmente será o Aiu-
horas. d::mte de O"rl.pns do A l>ni

.

-x-x- rAllte Luiz Clovis de Oli-
O Jantar do Conselho veira.

Deliberativo da A.M.B. -x-x-
será realizad3 no Restau- Encontra-se em nossa

r�nte do Lira T. C., dia Capital o j.ovem Caio
vmte e nove (29). Sbruzzi, de:o:tacado ero-

..

-x-x- nista social da Cidade de
FehCõto o Sr. Mario Lajes, que deverá re�res-

�:��'. que aniversal·iou
�=rC�:�:�ã, para aque-

HOJE REUNIÃO DANCANTE NO LIRA T. C. - O'VICE�
GOVEBNADOR DOUTEL DE ANDRADE EM CRICIUMA
- O Lions Clube promoverá desfile Renaux ;m benefício do
Asilo dos Velhinhos

15/7

-x-x_

o Liom Clube de Flo
rianópolis, promoverá
uma festa com um ele
�ante desfile de Modas
Renaux, no próximo dia
19 d agôsto, em benefício
do Asilo dos Velhinhos.
Um bonito rádio de "ca
beceira" e um belíssimo,
corte de fazenda Renaux
serão sorteados para as

mesas numeradas.

ôEPÃiniÊNfõiOCs'A®f'<óii.iêÀ
PLANTÕES DE FARMÁCIA
MÊS DE JULHO

!l_ Domingo
15 - Sábado (t·arde)
16 - Domingo
22 - Sábado (tarde)
23 - Domingo
29 - Sábado (tarde)
30 - Domingo

Farmácia Sto. Antônio
Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense
Farmácia Noturna
Farmácia Noturna
Farmácia Vitória
Farmácia Vitória

Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Roa Trajano \

Praça 15 de Novembro
Praça 15 de Novembro

�i�;�:tão noturno será efetoado pelas farmácias Sto. Antônio, Noturna e

�r��;i�ãOvff:�� compreendido entre 12 e 12,30 horas será efetuado pela

ESTREITO
16 - Domingo
23 - Domingo
30 - Domingo

Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
Farmácia Catarincnse

Roa Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

O plantão noturno será efetuado pelas farmácias do Canto, Indiana,e
tarinense.
A presente tabela não p'oderá ser alterada
partamento,

liA fac
P. -,

az f"
Walter C. da Silva

Um cidadão catarinense, nosso ilhêu conta-nos um

acontecimento muito interessante, c de sobre maneira
constrangedor, ocorrido com ele.

Certo dia encontrei-o, tinha o ar encavaôo. a pele
pálida, o jeito desesperada:

_ Velho mais que azar.

A urucubaca bateu de cheio, velho! Isso só pode ser

coisa feita!

Fungava. Fungava e não parava: como leão enjau
lado, não se continha, andando andando dum iado para

outro. sem poder entender como tanta coisa podia acon

tecer a um só sujeito (êle) , em tão pouco tempo.
_ Foi um chorrilho de amargar! Oh, azar!

do c:t�u�etja, com
fê os nós dos dedos na mes�:':��i

_ Minha mulher sabia. Eu falo sempre. Disse: filha,

depois do batente vou encontrar a cupichada pra. um

poquer tá?
Ela atê que prefere um poquer: assim sabe onde êle

está.

. Culdadcsa recomentou-lhe que não vtésse muito

tarde: desde do começo da semana estava prometendO
prá filhinha leva-la ao circo:

_ A menina só fala nisso. Venha cedo, que amanhã
você tem que levar a garota passear, viu?

tle reafirmou que não se esquecera- Mas, parada vai,

pa.rada vem, e o raío do poder foi até oito da manhã.
_ Mas. que azar, velho! não fechei uma quadra!

Quando fiz um fUJ(mde de valete, o cara tinha de dama!

Sempre me matavam na cabeça!
.

Perdeu, 65 mil. Era todo mundo amigo: pagou uma

parte, ficou devendo outra. descontou um pouco de divi

da de jogos anteriores, deu outra parte em cheque. No

fim, saiu com dinheirinho: era domingo não e não que

ria ücar duro.

O'

�mzen a

_ Fiquei com 1'8 contos na certeira. Chev:uei em ca

se, disse pra mulher Que estava cansado prá burro, ia

dormir e levava a garota passear de tarde.

_ "Nada eieso'' _ ela me respondeu, "Vai agora se

não ela fica atê doente".
_ Diz, então, o que foi: tomou um banho meteu

uma. camisa esporte e ôcutos escuros. Saiu com a garota,
foi de auto (ouem perde 65 mil no poquer, não vai ficar

fazendo questão de mais mil) . E a garotinha se esbaldou:

correu, pulou trepou em bancos, em muros, riu, quis pi
póca, amendoim, doces sanduiches, c'.ormiu na grama do

jardim chorou, depois pediu para ir ao circo. E fui.

Fez tudo a menina. Ele, súmbí, como verdadeiro
morto-v1vo, acompanhava, no sol inclemente, a energia
generosa da crlanca. Pensava: Hoje é dia deste trouxa

pagar os pecados. E, conrormado, ia só sonhando: "Quan
do chego em casa me "racho de dormir".

Até que a menina concordou:
_ Vão bera pai?
Foram. Não havia auto. Ficou meio desesperado, me

teu-se num ônibus entupido rot sendo amassado, pisado,
empurrado dentro do carro gemente, a garotinha dormiu

nos braços. Desceu no ponto, andou atê a· casa, entrou,
,a mulher perguntou como fora tudo, e, antes que ele

se jogasse na cama, pediu dinheiro.
_ Ai, velho, que vi: sabe que, no õnlbus tinham me

batido a carteira? Ainda essa, senha!! Nem fiquei ma-

Mas que azar heln?

A Familia de Narbal Alves de Souza, ainda compun·
glda com o rude gOlpe que acaba de sofrer, com o fale·

cimento de seu extremoso espõso, uai Narbal Alves de

Souza, vem 001' êssfl meio agradece� penhoradamente a

dedicação da"' Ilustre mêdico dr. Ferna�do Oliveira, que o

assistiu em sua enfermidade; revmo padre Alvino Ber

toldo Braun que o assistiu espiritualmente, bem como ao

professor Ranulfo Souza Sobrinho, vice-presidente da

ASSOCiação Catarinense de F.lrmacêllticos, pelo desvêlo

demonstrado durante a enfermidade de seu ente querido.
Outrossim, convidam os �arentes, amigos, colegas e

pessoas de sua relações, para assistir a Missa de 7.° dia,
que mandará celebrar, no dia 15, s:3:baao, as '1,45 horas,
na capela do Colêgio Catarinense.

A todos quantos comparecerem a êste ato de fê cris

tã, confessa-se desde Já agre.decida.
----------------,

CAMARAS DE AR DUNLOP, a melhor
Rainha das Bicicletas, Rua: Conselheiro Ma.

fra, 154.

Apolonia SZIJoaanicz
Missa' de J.O Dia

Eugênia Szpoganicz.e familia, Anwnio szpoganlcz e

família, Vva. HUda szpoganicz e família, Carlos Pôrlo e

familla, Domingos Reitz e família, Vva. Eugênia Szpoga
nicz e famma (Ausente), sensibilisados agradecem as ma

nifestações de pesar recebidos por ocasião do falecimento
de sua querida mãe, sogra, avó e bisavó Apolonla, e convi
dam os demais parentes e amigos para llssistirem a missa

de 7.0 dia que mandarão rezar na Catedral ,sábado dia 15

às alto (8) horas no altar do Sagrado Coração.
Antecipadamente agradecem a todos que comparece-

rem a este ato de fé cristã. 14/7/61

VENDE·SE OU ALUGUE
Urna casa à rua Dr. Fulvio Aduei, 298 Estreito.
'liratar no local ou com {) sr. Renato Lemos à
Rua BuJcão Viana, 65_ 15/7/61

ATENÇÃO
LUSTRA-SE, LAQUEIA-SE, ENGRADA-SE E ENVER

NIZA-SE MOVEIS. MAIORES INFORMAÇOES RUA CON
SEI.JHEIRO MAFRA, 164 FUNDOS.

VIS1TE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



._ Dinamização da assistência à mater

nidade e à infância - Espôsas dos Prefeitos

na Presidência das Comissões Municipais -

Participação na construção do Hospital 111-

la�.�iJ de Florianópolis - Meu pr";;n' "a

contará com a colaboração do Govêrno do

Estado.
....;.,....,unRAÇOES DA NOVA PRESIDENTE DA LEGIAO

BRASILEI� DE ASSISTtNCIA EM SANTA CATARINA

A reportagem de "O Estado" traz aos seus tenores

as o-tmerres declaraçêes de nona Edith Gama Ramos,
recém.nomeada, conforme já noticiamos, para o alto

cargo de presíden.e da comissão Estadual da L.B.A. de

Santa Catarina, com referência à onentacao que pre

tende dar à Legião catarlnense, ao assumir a direção

da tradicional e renomada Institu!ção de Assistência

Social.

elas, com vistas ao Interior
do Estado".
OS BENEFíCIOS DA L.B.A.
ESTAMO PRESENTES EM
TODAS AS ZONAS DO

ESTADO
"Com a primeira provi

dência" - prosseguiu Do
na Edith - "os beneficios
da Legião estarão presen
tes em tôdas as zonas do
Estado, pois desejo aplicar
os recursos destinados à

será mais justa, por dís
t.ríbuída equitativamente
para as dtrerentea regiões
de Santa Catarina".
CASAMENTO E REGIS
TRO CIVIL GRATUITOS
TAMBtM NOS MUNICí-

PIOS DO INTERIOR
"A revisão que reterí

Quanto à. assistência judi
cial da. Legião" _ acres

centou a distinta Dama _

"decorre do fato de vir es

ta ajuda sendo dada, de

longos anos, apenas para
os casos da Capital e Mu

nicípios mais próximos. Sa
liento que essa restrição se

prendeu sempre à limita
ção de recursos. Entenden
do que essa assistência é
ce fundo eminentemente
social, pcls compreende a

realização de casamentos e

a promoção de regIstros
civis, ajustando situações
Irregulares de remíua, so

licitarei da Presidência da
L.B.A. nacional a dotação

r' de re�urso suficIente à ex

P.� tensão dêsse valioso bene
� ficlo no Interior do Esta-

h do".
f;:I PRESIDtNCIA DAS CO

MISSOES MUNICIPAIS

ajuda cconômrco-nnancetre
para as famílias pobres,
segundo a maior • neces-

sidade que apresentem As

sim, os beneficios serão

agasalhos e vestuários pa
ra as famílias necessitadas

das regiões frias do Esta-

do, ou medicamentos e

alimentos para as das zo

nas de maior indlce de

endemias. A aplicação dos

recursos, por consequência

o ESTADO
lares ce

....

rarnüías. Tenho

10m mente estas providên- FLORIANOPOLIS (Sábado), 15 de JULHO de 1961

o MAIS ANTIGO DIARIO DE: SANTA CATARINA

b.U"�.!.l,,;.u'IÍ.I!:l.. 'rvs A DO

l�.n. ""u.,� i;1.\J.:S

··.u.u a ••••"'..�"', '1. ... "' wc·

nar wu,."u;u U "1!i.l:I.uecl·
ru"'u....... que Lrel.H,!,"'W. a

.toA.l.. á • .;>lá. l:'IC...UCU"t! ela

ov............ "'u ...,el1 ... a1 ...a l..o.�.fI..,

lJuua �Qel.U "'lU.",UlV", pelei.

11....... v .. 1>. IIVlUCa.!r';'V Coul

que LUe 0''''''116,,1oJ., encre

gauuo-rue a r 1-C:;.Ucuo.;la da

Lts....u no .sscaco". - 10-

ram as prnueu as putavras
oa uuste e encre-is.aca.

!'l"tuU"J:trtl�LA u.l:!i T.tUl.BA

LHu _ b..:>d.1dJ.·.I!<1'1L;.i.fI. .:>...,'.0

ME1VUVd NV\lUS

'vrennu em preparo o

programa que Irei subme

Ler au exaure ua e-resrcen

era aa L.J:L!1.. nacronar. e-os

so aurancar, como medidas

.mo.;.lil:;, a mcoouceo ce

um nuvo iuecoco de pro
moçao da assrscencra a..

ianuoas necessnadas, e li

revraao no sísceiua ov

a.encnoeneo judicIal man

LiUv peja Legaao pala CUC·

{I51r ae sícuaç ....es irregu-

PLAMEG: ,f)esenvolvimenlo Racional
...... ""' ..... 11U 'il.oC li vy ...... ':i""u e .. ,,1i ,Oiút:uau cu' �UU"J uu

Ptan.eg vrsa, sem dúvrcu, tarar a drscussac da mecerta

ao �t:nellu onoe se deva coroca-ta.
ri up ....S1(jIJ.O pVUGIZuU o R:':;l.InLO, naquele sentido íme

dlaLlll.a que apaixona os espiows e orusca os verdadeiros

ooreeovs. 1:: cem vercace Que (o eenecor rrrneu Bcrnnau

seu, concrananco o Lema aos seus ccrreug.onanos ca As

:seb.Ule.a J...el:l"'$la�lVa, ccnceceu encrevrsca moderada, cu

lO pecaco caprcar. tocavie, roi atribuir-se o mente de

JI1.....õ:l.Ú.Úl\ eIIl canca cacanna, de urro Plano de Metas.- O

ex-eovemeoor espalhou obras, não se discute, mas não
teve i1reuo.;upaçao maior com os problemas de Infra-te

tru ..Unl., HaJa "IS�O q"e pCull1e�eu
.
0'1�ar ;:'lin.u \_;a.anua

oe o.;lOo.;u centrais hlaJ;veteLr.cas, n9.O concre�lzanao uma

so oa:; '1.ue a<..tnou au e,e• ..oíaao, em pJena eu.una da

ca ...pel.ulla e.elvOral ae LilaO.

1'OU ençan(,Q, re ..sa...e-se, em abôno da palavra do atual

Senadur, que /:lua }!;xcelencla nua Iez côco, no JUlgamen
to de Plameg, com o esdiO ae OUtrOS oposiciomstas que o

anteceoeram, cUjas cCltlcas nao se livraram da suspeição
do despeltp politico'

Mal,' Ioc�mienl.os o PLAMEG, qt;.e ê muito mais im

portanLe e respel,ável que f;ertOS acessos de fúrias de

uma oposIção desCOntrOlada, insensata a ponto de não

dis[,inguir no combate que tmva as iniciativas realmen

te digna de aplausos.
O PLANO UE METAS do sr. Celso Ramos examina

e preve sOluçues para três aspectos da Vida moderna,
que pa:;sareulus a tlXpOt. U �1n1l1elro deles, é o HV1�,Vl,
para cUja melhoria oe vida, eS.lpUla mvestimenws de

(JIun�a. lUla ser humano é atenct.ldc nos seguintes pon

tos: educação e cultura, ju� ... iça e segurança púbLica,
saude p"ohca e asslstenCla t,uCJal e SJs�emas de água
e esgôto.

A seguir, como é natural num planejamento digno
dêsse nome, paSsa-se a eonsl.:1erar c M.I!:.1U, através 0"8

investimen..os de mlra-eStru�Ul'a, para atmgir as metas
de energia,· rodovlaçao e ObLS ç.e arte.

Por Último, situados o homem e o melo, num segui
mento lÔgico, aparece a EXPANSAO ECONOMICA, con

tida no blnõmlo AGRICULTURA·INDUSTRIA .

. Como documenr.o da sÔclO·econcmia barriga-verde,
como raio X das ..neceSSidade:; de um povo, como plani
ficação governamental, o PLI\MEG é a tentativa mais

racional dos últimos tempos, para colocar Santa Cata

rina na rase de desenvolvimento.
A margem das questlunculas partidárias, êle se afi

gura como afirmação de um Govêrno que tem consciên

cia da alta missão que as urnas Ih8 reservaram.

O PLAMEG é o própria v..110rízaçiio da arte de gover

nár com método, com f1nalldlldes por alcançar.

"Estendendo-se, com ea- 1;<>.-110 contará com a cola

tas medidas, a presença da ;., �"'v u.... U""'<.1 .. V u,)

L.B.A. ao interior, será ne- .._,.,� �t:"nnv ......uo.n .. ..I

cessárto que em cada Mu- '''' ., á!'" C Ul:t. ""'<1 1. '

nicipjo a Entidade se faça " " ...... .:1. u .... <1 10::<1" ·

representar. Constituirei 'r-'" " v',,<>.,,·., .... Jcg -

Comissões nos Municípios reaocces, onde haja Pr - ..... , " " .. " .... I,)utr.,;; PUll-

onde ainda não exista re- teito não casado". 'v"" � "'0::.. 1,.1.. I",.h.h�... ,·

presentação e, a exemplo t:OLABORAÇAO DO G �C", o.;vuul a amp ••a'rl:t.u U...I

tia orientação da Exma. VI1:RNO DO ESTADO h i:: uc <1"ç.. u..u u-

era. Dona Eloah Quadros, "Meu programa de tra- tu (I,.:; coras hUJll"la .. u..

o PLAME<i na assembléia

A CAMARA JÚNIOR DE FLORlANôPOLI&, em cum

primento de suas normas estatútárias de colaborar com

os poderes publicas para a solução leal dos mais angus
tiosos problemas locais, apresentou ao Governador do

Estado, ao Sub-Chefe da Casa Civil da Presidência da

República e ao Prefeito Municipal, as bases e as estru

turas para a adução de um Plano de Assistência Agro
Médlco-Sanitárlo-Rural pelos responsáveis por êstes se

tõres, quer no campo federal, estadual ou municipal.

A bancada do Govêrno, na Assembléia Legislativa,
deu uma grande lição ao grupo que compõe a oposição,
no caso recente da discussão do Plano de Metas do Go-
verno.

.

JJepoiol de vinte e sete noras quase consecutivas, os

deputados da UDN discutiram com tôda a liberdade o

Plameg; atacaram-no por todos os flancos, disseram o que
quizeram, e dentro do sistema parlamentar, foi-lhes as

segurada peja presidência, tódas as garantias do Regi
mento Interno.

Isto, por sl só, realça o eritêrio com a maioria par
lamentar agiu no caso do Plameg, e vem agmdo o pre
sidente zsuvatet Pires, do PSD, que vem dando lições de
como se deve dirigir um parramento. E que ao tempo em

que a UDN era govêrno e tinha o Poder Legislativo nas

maus, naoa disso aconteceu. E seu: precisar maiores
exemplos, basta que lembramos que as trinta e três leis
panamás foram aprovadas a Loque de caixa, e no plená
rio a liberdade de discussão foi inteiramente cerceada.
E a coisa chegou a tal ponto que a maioria da Assem
bléla teve que se retirar do recinto, e funcionar no Tea
tro Alvaro de Carvalho, por ato violento da então presi-
dência da Mesa.

-

CÁMARA JÚNIOR DE FLORIANÓPOlIS rENTREGA A
CELSO, WOLF E MACHADO PLANO DE ASSISTÊNCIA

AGRO-MÉDICO-SANITARIO-RURAL

A rJnalldade assistencial cultívadores e de suas fa-

do Plano é orientada se- milias.
gundo às necessidades pri- A aplicação dos recursos

manas das populações ma- obedecerá um ptanejamen-
is desajustadas da comunl r.o nacional, unificado e

clade, que mourejam, prin- viável. O Plano é prático e

cipalmente, nas zonas ru- técnico, pois, foi endereça-
rais da comarca, Em sínLe· do à CÂMARA JÚNIOR

Be, objetiva a educação, a por autoridade médica de

saude, a direção proflsslo- renome mundial - DR.

!lal das coletividades de �AMUEL PESSOA - ta-

pescadores, de ravelados de (Cont. na 5� pág.)
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missas eompjetamente tal

ses, disse a que quis e o

que não quta Abusou da

liberdade da palavra, mas

não conseguiu convencer

ninguém, com sua arguo

mentação disparatada, oca

e sem nexo. Mas nem tô
do o mal é eterno. Eles con

seguiram ter um pouco de

bom senso e mandar irra

dlar ;1 palavra de seus de

putados.
E então o que se ouviu?

Foi simplesmente isto: que

ninguém era contra o pia
(Cont. na 5.a pág.j
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GUSTAVO runs RE)PONDENDO
PtLA 1.U'.t.

Mas, felizmente, os tempos_p;1.o_ outros, e o sr. Estiva- O governador (..." ........ .c......mu:; Vtoul de assinar at.o, de

let Pires esta a receber elogios da oposição por suas ati- stgnunuo ·u·JluaawtGtI.""\ti'tft!"<U1...1· �"e..es, uu-ccor cu mrccc-

tudes na direção da Casa. E isto desde a hora em que
r .... Uv .1lhllovl" tl ,J U:'�IÇ;.l, IJá .... responder peja u.reçao oa

foi e.eito. Boa hora, por sinal... lI"l)1c(I.>" vllelal, v ...tü wr :.Ollc.taClO Ch,mel'a�:ao o S1·.

PauiU b1uart Wrigh"L.

Santa Catarina vive ho· lcgislativo de seu Plano de
je uma hora memorável. Governo. A discussão foi
O governador Celso Ramos franca, aberta, e a opo�i
conseguiu aprovação no �ão, mesmo dentro de pre-

(.) ULOBO, de 8 do correr.te, divulgou telegrama de

Curitiba, contendo a noticia de havEl) o Governador Ney
Braga empossado a Comissão Técnica do Plano de Classi

fica·ção dos FuncionáriOs, par!l. execut.ar a segunda etapa O Governador Celso Ra du ....a, com:;>osta dos Sr:;. las, posto:; de saúde, apa- dos Pl'odutores e Export�l
da �1����:I�ag��:�:� ;�I=��O: :��:���'a, foi encerrada mos tem recebido, em au- Silvestre Bess, Prefeito e relhamenlo da prefeitura dores de Fécula e Deriva-

com a demissão de 8.000 servidores.
diências constant.es, ti .... i- Bmsil Fagundes, os quais local, máquinas para IIgri dos de Santa Catarina, e

--000--
situ de personalidades do foram soli�itar escolas cultura, cadeia pública, demais membro;; da Dirc-

A UDN, no Paraná, é governista. Que diriam, por lá, interior, Que vem à pre- �:::en�o��n�:;��. ����l�; hospital, ügua. ��.I�i.a'G:�::��an��:tOzlleI, ;��
;:s d�it�t�i�s d��t::�te�s s���:'j:�� Catarina, em face des- ;tvnoçaexdpool�::fe ��o�::�� regional, energia elét�'ica 3 - Comissão de Taió, e'rclárÍo da Fazenda, Dd.

Teriam, por certo, por coerência, que repetir o que das t:'omunidade8 que re- e instalação co di>õtrito composta. do Prefeito },oIu- 1\elson Abreu, Chefe da

disseram por aqui, onde o número rie exonerações e dis- presentam e solicitar, pro policial. lticipal Sr. Ingo Ho�ang Casa Civil e Sr. Henrique

pensas não atingiu a 10% daquele total. videnciar ou agradecer 2 - Comissiio de Bi- e Sr. Joüo Bértoli, agra- de Al"l"uda Ramos, Dire-

Gostaríamos de pergunta:' a êsses' boquirrotos, como meaidas já adotadas. guaçú, presidida pelo decendo uo GovernadO'l' ,L tor do Servico de Fiscali-

julgar o Ilustre governante paranar.nse_ Se o equiparam Nossos flagrun,tes fi· Prefeito Municipal sr. inclusilo de 'l'aió no PlanO zação da -Fazenda, os

a um desalmado, que esta levando a fome às famílias, o xam alguns dêsses encon- Avelino Muller e aue ",e de Água e Esgôto do 'Es- quais, expuseram ao Go-

ujo a08 lares, as lágrimas às inocentes criancinhas? ros, realizados todos no fazia acompRnhwl" pelo De tudo. v€Jrnaclor Celso Ramos to'

:1 �1��17q f�.i:,V'�!��:�;�i.�O:�J��:��d�/11:��1e����r;::, :cfl���� �:�����. p:��t�nl�����"l1, r,:����� e:�I�:el' =0::' �:: � - Com�sS_ão CO�R��ta do� os aspectoS,.l\gadqs ii

�;.. :':,QI,tS �udo t.�t ... l(.;\:,-:! 1 _ Cunü��uu Ue lJapau �'-o"iutc� .... ;,Ulltu�; C.Ji�U- :;�c�it::f/�� ��aga;�:;so���ç�' ;.�;::omia fCl:uleil"H do E:;-

�""··�·";·�,�A�Ss,�·�"���:--=��dt!l�����

�overD��or e Muni�i�io& �o Interior
Loteria do Estado de Sãnta Catarina

r,v'''UlujJUU:;, 1� aiO! JU,u.., oe 1 ...01

!o.}('l·H.t1.ÇAO UE O.'nEM:

5.·/->l - lvrtS bIJIJ.uIJu,UtJ _;__ Florianojlolis
�.OIU - CR$ bO.OOO,OO - BlUmcllau

::!.ua4 - (...n� ::!u.OOu,UO - Joaçaua
b.lbJ - lv� :.::O.O(/I',UU -l'O!"LU União

6.'1l0 - l..i-c..; 10.OOtJ,(/O - Brusquc

PAGAMENTO DE PR.ÊMIOS
A Aclminisnaç.w da Lotena dI) E;::;Lado paguU us ::;c-

gUin�c:.J�:·:�:�s!) l�:l.�I�:·�:�iro�...1 �1"a. OTILIA :'AGUNDES
DA '::>lLVi\, rcslderlGe em �ao �"ranCli'\{'O do l:lUJ, portadoru
dll bulle.t! n,u ,,�.. I da exoraç . .10 de I:l de junllo p.p.; QUI'
nncn�o:; nul cruzelJ'os ao �r_ r�NGELB�R'.í' HAli:l�UCHEl>J,
reSloellloe em Blumcnau, portador du illlh€tc n.O 6625 da

e);_t1açau de 16 de Junho p.p.; Quin..l},entos mil cruzeiros ao

b1". JJVIvu.I'IGU,t) Fl,.'rl.L.tM, residente elp VIDEiRA, pOrtadol'
00 bllnete n.o 1116 tia eXLraçii.o de 30 de junho p.p.; Oit,......

ét:n,os mil cruzeuos a WESuLOWSKl & F1UELriOLC, rs.

.sldentes em JUrt.,_;ABA, ponadores do ):lllhete 1046 da t:...

traça0 de 7 do corrente mês.

O fanatismo pOlítica se, de um lado, cl1vlno.gra
o fió.ldo dus que O culti.-am. por outro, desopila o

d .... ::; ljUC conservam o radocinio cm ponto neutro.

Amda anteontem e"cutei um moço flpl:eclavel·
men,e 1llst.ruJdo e que <.;;.be mantcr uma conversa,
alunoar isto:

_ Conheço milhares de famílias que. sómentc
c:;tão esperando a ap1''1vação do Plameg para se

mudarem de Santa Cat;u'inal
Ja um oUtlO, sem ambas �s qualidades desse,

depois de ler o "Diário ufieial" comentou:
_ Também ésse govzrÍlicno que aí estã sõ sabc

mesmo é fazer editai de concorrência pública!
Alg-uem que conosco ouvira as duas tirada!; ge·

nials não se conteve:
- El;lsas, não! Eles precisam ler Pitck.1n! Não

lhe dão raiva?
- Não! Em absoluto! Caul'am·me até inveja.

Bíblia lhes garante mandado de segurança para en

trarem no reino do ceu!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


