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,:>C"Kennedy pede ao Congresso
;':í;nedidas de ex(e�ão para en·
:2"':'" 'rentar amea�a de guerra

MOYimeolo em lalsOlDos Russos) �reci�ilará· o lDun�o Duma Guerra. .

----------�-�.------ ------ LONDRES, ,20 - o mimstro brttãnrco das Relaçoes

Ja�nl'o !lcel'tou Lnonv,'to �:t:l�Oi:��oL��� ��:� :!V�'!!'�ir:U�O��1�;üe�r:�0�::n�U lJ mundo numa guerra. Falando na Câmara dos Lordes, o

Re!lt!lmento DI" n�o-sto ��i�\��:���C�S.l�Ut��� ;OI���i��.�S a��n���e��r�'��,sc:�r�;,�
U U L '" nhuma sttuacão e "tua' ameaçadora como a de Berlim",

"Um só movimento em falso sobre Berlim poderia
BRASíLIA, 20 (V.A) - O presidente Jânio Quadros ràcnmente precipitar O continente europeu numa guer

aceitou o convite que lhe fonrrulou o sr. Nikita Xruschev ra", disse Home.
para visitar a União sovieucu, em data à. sua escolha
(que será oportunamente an.mcíada) . Esse foi O ponto" "O Congo, Cuba, a co-
alto da conferencia realizada no Palaclo do Planalto reia, G Kuwait, Angola, a

entre '0 sr. JQ e os membros da Missão Soviética de Boa ��r,él��dO: �st��etn:�olt��Vontade, à qual o presidente brasileiro comunicou o em conflitos que alcançam
prazer Que teria em recepcionar no Brasil o "premíer" outros fora das suas pró.
sovieuco. [Irias fronteiras _ acres·

eentou o ministro. _ Por
muito. a maior parte da
responsabllldade deve ser
ata-íbutda ao comunismo'
.mbernaníonnl",
Refuindo-se ao mnnt

resto comunista do ano

reseoo, Que ceou a expio-

WASHINGTON, 20 (UPI) _ O presidente Kennedy
anunciou Que falàrâj ao povo norte-americano na noite

de terça-feira proxímu, SObrO! as providencias Que irá
tomar para completar as defesas dos Estados Unidos no

curso da crise de Berlim e dos tempos futuros, em �
rar. O presidente disse que também pedirá, ao Congres
so, todas as medidas que o governo / considerar proprias
para a proteção contra as crescentes ameaças scvíeu

caso Estas decisôes serão ,,"do�adas depois da reunião do

Conselho Nacional de Segurança e de consultar os alia

dos da OTAN.

o presidente fez estas
necíeracões na sua entre
vista ii imprensa, dtWOis
de dirigir aos sovíetrcos
uma advertenoía vazada,
(>111 termos energtcos, dl
zendo que estão correndo
o risco de provocar uma

,!uerra por causa da ques
tão de Berlim. "Hoje _

declarou o presidente _

há paz em Berlim, na Ale
mauhu e na zuroua. Se
essa paz for destruída pe
las acões unilaterais da
União' sovíeuce, Os seus

duigentes serão tremenda.
mente responsaveís peran-"
te a opinião mundial e a

b-"'tóna".

Kennedy salientou que
o problema de Berlim é
"muito simples" e que os
Estados Unidos têm o pro
pósito de "honrar seu.'
compromissos".

Isb, foi uma resposta
indireta a um jornalista
que havia perguncacc :;e

estava de acordo com o co

rnentarto atribuído ao em
baixador sovíetrco. Mikhail
Menshikov, de que o povo
norte-americano não iria
il. guerra, por causa de Ber
lim. Kennedy disse que não
sabia se Menshikov havia
feito, realmente, o cornen

t.arto, mas declarou que

Im ,��o�ue 'francêscs e
Iunisinns.

rUZlinT/I., 20 _ Fôrças francesa;; c tunisinas eu:
l"r:Ü'am etn choque, oútem, nesta cidade, c pára-Quedis
tas fral:ccses chegaram para refor�ar esta isoladn. base

naval do Mediterrâneo. Segundo fontcs tunisinas, aviões
" lranceses bomba::dearam e metrall...�r�m I po�i�ões ocu·

padas por de;,: mil soldados (> volur"tal"los tumsmos, que
realizam ·um bloqueio tendente a afastar os francescs

(lesta estratégica base navaL Por efeito dos incidentes. o

g-ovêrno da. Tunísia proibiu o� vôos de aviões comerciais

:;ubl'\) Bizerta, a partir das J.7 hdras. Esta decisão foi
trallsmitida a todos os aeroportos internacionais pelas
autoridades da aviaçào civil' tunisina.

Outra prova dc que o gov<'!mo da Tuni:;ia prevê gra·
ves e :;angrentos incidentes constitui o pedido do Con

selho Médico da Tunisia a toctOs os medicos, para que
não abandonem seus lares ate segundo aviso.

Os médicos quc se ausentcram foram convidado::; a

regrcs.:;ar imcdiatamcnte.
Anteriormcnte, as autoridadcs instalaram poslos de

primeiros socorro::; e centros de transfussão de sangue
na t'egião de BizelOta.

Os jornais tunisinos publicam artigos que contri
buem para criar uma psicologia bélica.

não lhe parece possível
cue alguém 'possa pensar
assim depois de ·ler a no

ta dos Estados Unidos pu-
1'0. . a Russia, sobre Berlim
f' a declaração de Ken ..

nedy, ontem. O presidente
explicou Que, em seu dis
curso ii. Nacão, da semana

próxima tratará de "quais
são as nossas responsabt
Iidades, quais poderão ser
os nossos riscos, qual pa-

rece ser a situação, quais
podem ser as eonsequen
eras, () que devemos fazer
e o que devem fazer os

nossos aliados". Acrescen
tou que o discurso se ccu
pará "dos problemas geraís
Que os Estados Unidos es

tão enfrentando na esre
ra da segurança, no verão

��bl:;6;', srt���ã�a�� a���:

levará ao presidente Jánio
Quadro.s o dossíé preparado
1'0 ttamaratt sobre o rea

tamento e que é franca
rnento ravoravat aos resta
oetccímentos de relações
r-cm a URSS.

Podemos revelar ainda
que, na mesma oportunida
de, JQ 'pediu aos membros
da delegação que transmi
tissem ao sr, xruscnev seu
rucpostto de estabelecer
relações comerciais e di ..

píomat.icas com todos os

países socíaussas. Por ou
tro taco, apuramos ainda
que o sr. JQ prepara men

sagem de agradecimento
ao sr. Kruschev, que entre
gará à Missão antes de es
ta deixar o Brasil.

O Brasil muito breve
mente restabelecerá rela BRASÍLIA _ Apelandoçôes diplomaticas com a para C: presidente da Re
Russia, e talvez isso ocor- pública no sentido de que
la no principio do próximo sejam tomadas provídenmês _ esta ar conclusão aias, u fim de Que runcro-
Que se. pode tirar das de- ne. em Brasitta verdadeíra""
craracõcs feita,; ontem, aos mente. o Poder Executtvc
jornaustas credenciados no t.rnnsferrdn juntamente
ltamarati, pelo ministro (.0111 a Capital da RepúbliArouso Arinos. ta, sede do oovêruo Fede
Os fatos novos que-c au- ral, o deputado Edgar' Betorizam essa conclusão e zerru Leite disse que a au-

mostram o estagio de EVO ',·oriàade do sr Júrnc Qua.
....cão que o assunto já mos esta se resseutíndo
,�tillgiu, são a circular as-

•

raniauoo ou dtmínuinrío

����d:�!oel�s cl���rr���e:s s;:: � ���. e�f;1.�esl��J��i;l�l:iL�I���;:
ra o. ('?Il:.f,�O de d�plomatas elides como antes. Os pra.tuusnr-tros com ?lplomatas zOS neles estipulados que
; nssos _ r�;;tnçoe� QUc 1'encem, :se prorrogam c

Jl!ll?edlam ate rclaçocs. �o.. se esquecem.
L!rUS _ a cOlldecoraçao, Há alguns meses. um
pejo ,Presidente da Repu.. dêsses ' bilheti"nI10S" de
I;Hca. onLem, com a Ordem lenninava. dent.ro de 61!
tiO G\"t1zelro do Sul, de nove diaS,:l vinda. da direção
membros {la delegação oos Institutos de Previden.

l'l-lssa ® ':R...q<J,·VPlJ,�.àde. _que ria .0',00 DcpRrt�nlentQ. Na.)1',1 fió!ci vi-sitÁl, c li .\nfol(=- (donai· 1.(1; ,Pl.·"vldcilCk{· .so-

l�:;,a�o��ca��lã� �� :��l idi� .i!aleE�r�l����il��n;·t;p:(?�
:;

_

Brasilia para a exposi- cumprida ao contrário,
<'ao )Jdrante a CalDara dos pois. cada vez mais essas
Deputaàos, o sr. Arinos admhllstrações se ausen.

ração da "luta civil, onde
euer oue OCO\'l'a", Lord Ho
me disse:
"Se isso não é incitar

ctretamente a discórdia
e a desordem, não sei o

que -oía''.
Pnlandc especificamente

ele Bcrlim, o ministro de
r-lnrou Que a situação. ali,
e "anormal", porque os
i"l1.��OS se negam a pór em

prátína a autodetermina ..

cão Q11!" tão assiduamente
Ilregar' p-ra out-os po-

tatu de Brasília
Ccntinunnrto, o ueputado

Bezerra Leite sugeríu ao

presidente Jãnio Quadros
uma providência. SeJHl{1
Jrr.pr-atfcável a vinda dos
couseuios diretores do
DNPS e dos Institutos de
Previdància, que S, Exa.
deterraíne a cada um -dês
ses Conselhos, imediata
mente. a permanência de

�:�n�i'� ;�gêr��n���I"a��il�
til' e decidir, em Brastlln,
todos os assuntos relacio ..

nados com aquelas autnr ..

quias, revezando-se sema

nal,ou quinzenalmente

3t��J���a?�le��S���it�O�
Bras!lia, dever.'J perceber
as dlórias de servico a
que tf.m direito, cOllJO a-

âgnix�eIu q�l�mnâ't' p�:;�����
�

"�Qb,radil11:ta1' I.�
DEFESA ])0

VÁLE DO

iTAJA!' CONTRA

ENCHENTES

Vende Ônibus
le Não Sair
Verba

RTO _ Os 50 ônibus qlé·
Tricos que .�e encontram
-:"H'C3l('� a entrar cm fun ..

�!ona'llento na Zona Sul
da cidade seria vendidos
1!�lo [:(Jvêmo ao E.�t.�do do
Rio, caso a Assembleia Le ..

�islnti\'a protele por mais
�ell1pfJ a aprovaçio . da
I\'Iensarrcm do E:-:ecuLiv(l
pedíneo 75 milhôes de cru·

zcircs' para a instalação
dos c:;toos de alta tensão.
A informação acima foi

transmitida ao presidente
da A,<;semllléia. depuLado
Lopo Coelho, pelo próprio
governador Carlos Lacer
da. (fl)to) em oncio. aeres
l:cnl.ar.do Que o Banco do
Estade não poderá finan
riar a instala<:ão dos cabos
sem saber, antes, que dcs ..

tino 0.'0 deputados darão à
Mens'J.gem solicitando o
crédito.

Vista aérea de St. Augusti.. a defesa fia baia. Esta edi
ne, destacando-se, no pri.. ficação, hoje em dia, é um
mciro plano, ° Castelo dc " ..mumento nacional. fL61ú
San. Marcos, fOl"tale'e� ct- na ediçáo de domingo)
guida pelos espanhóis pata

Começa :Amanhã, Em Chicago a Con
lerêncía Inter Americana de Indústrias

, ,

WASEJNGTON, Julho'- A Confcljncfa Intcr .. Ame
ricana de Industrias, que teru lugar em Chicago de 22
a 30 de julho corrente, dCSp81 tau considerâvel interêSHe
nos circulos oficIais e privado.,> da América Latina e dos
Estados Unidos,

Comitês patrocinadores
hononi rios representando
os grupos comerciais, in·
dUt>trials e financeiros da
Amêrka Latina, Canadá e
Estados Unidos ·oeuparam
se durante algum tempo
com ':'� preparativos da
Conferencia, Que tratará
de diversos· assuntos de
alto interesse para a elite
ciirigente das Américas.
Dentre esses assuntos

citam-se a admnistração
de negócios e-as flna�ças
como base para a melhoria

rl�ni���.���ladons����c�turdae

As cnticas que antecipadamente têm
sido feita ao P!nno de Metas do Governo,
que vern de ser apl"Ovado pela Assem
bléHt Legislat.i Ia, provavelmente cessarão
logo Que seja conhecido em seu,:! deta·

jh�l�b�;��:a���i���U����;:t'as possam,
em certo sentido, enr.errar a solicitação
de novos sacrifícios aos contribuintes e,
portanto, ao povo, o proj�to já transfor ..

mado em lei �prcser.ta desq.e lógo uma
virtude que muito recomenda: !;ignlfica
qui' este gove�'no est.á preocupado em go·
vernar $ob planejamcuto, fugindo ao

sistema de improvisação qse earacteri ..

sava a ação do se,u antecessor e q'le tão

ael><lstt"o:;os t"e,�!.!!:<.,k!; nOl;! ofcr�ceu. �

O sr. lrineu B,:.rnhausen, ao fim c'o
seu govêrno, <:omprecndeu o êrro de tal
sistema e por ;,%0 b9.teu·se valentemente
pura que fô:;::,e' aprovado o Plano de
vbras e Equlpamen�os, baseado nos mes

mos prinCIpio); de aumento dos impos ..

�os e taxas, /)oi$ nã') há outro meio pa·
ra Que o governo obtenh<! os recursos

nece,;:;at"ios para a reallzação das óbras
reclamadas p.':lg de,�envolvimento do Es ..

tado. O POE ]oi um bom legado que o

pmYlciro governador udenista do Estado
deixou aos seus suces.sores, Mas de pouco
va.ieu. Pois quando o governado� Jorge
.Lacerda conseguiu libertar·se da tutela
udenlsta e co.l,eçou a governar por con ..

ta própria, logo ocorreu sua trâglea mor ..

te, não tendo t�do tempo para prodUZir o

\) :;J". Heriberto Hulse, sendo ele pro
prio udcnistll, deixou"se at.ar completa
mente pelos' c.omr.romissos partidários,
ao ponto de haver desvirt.uado por intei·
1'0 as finalidades do POE, chegandQ a

dc&�'iar para ,\Qjetivos cstranhOs as ver

b,as destir.<.ld:1.s ás obras publicas que
estavam previstas no Plano ou realizando
tais óbras em determinadas regiões sj
tuadas na ésfl;ra dc maior 'j'nfluéncia do
seu partido, �m de:.rimento de outras

que ate hoje estão á espera dos benefi ..

cios que deverIam compcnsar os maiores
onus impostos. aos contribuintes.

Com o atua: Plano de Metas do 00 ....

vemo não há !'azóes para se temer que
venha D acont.ecer o mesmo. O Sr. Cei·

so Ramos tem revclado nestes poucos
meses de sua �estâo, uma profunda c.om ..

preensão dOS seus deveres para com o

Estado e o Po,vo, uma fidelidade jmpe ..

caveI aos compromissos assumidos com, CABO CANAVERAL, 20

o eleitorado, (FP) _ O corone.l John

Com sua pósse no gQvêrno institui .. se :1��1�úlc���a'-;?i�la11�e::;;�:de fato em Santa Catarina um novo re· pouco 'depois das 14 horas
gime de s�riedade administrativa, de lGMT), que o lancall1en ..

honestidade de atos e propósitos, do sln.. to do segundo astronauta

cero desejo de realizar ·e .de acertar. ��rt:d1��'ie���i:� âeSsPn�l�
O PLAMEG' é uma prova disso e. em-. condic.ões meteOi:olop;i('n�.

bora êle venb;>t a custar. alguns sac�·i.. Cone ião permitem obter
ficios, menores pOl"em do qU9 aqueles ri;i���!en�:ees:al��i�!�d:�i:
que está a impór o govêruo federal, seriio to da experiência e à pro-eles sem duvida compensados pela im.. pria segurança do futuro
portáncia, pelu vulto e pela repl'odutivir piloto eSDa.ela-1. Powers
dade qas óbra<; programadas, que não �ie:��f:nJ��e ��� r:alr:a{:!de�distinguirão rêg"iões. mas beneficiarão

nu pt'óxlmn fiextJJ..fi>l'a,generalisb.damente todo O Estado, per.. hoJe â.s 12 horas (GMT)
mitindo o des:mvolvimento jque trarâ ás (9 horas de Br�sila) .. vma
popUlações p desafogo naltural do pro.. �:��:ía����l��a e��i:b�v��!gresso e da pl",)speridade gfrais. manhã de ontem, o céu de

�-:- ....... ��D,.,�_A"",,��Tí9I� "�,��O 111�rt.��:'�c�\,it\���ns
.

_,to

rUNfJAM[NlO

Astronauta
Ianque Pode
Subir

Novo Exército Anli-(aslrisla
MIAMI, Flôrida 20 (A.P.)

,

Duque, de 34 unos, líder das
fôrças anLicastristas nas
montanhas dc Escambray.
se recusou a revelar o

número ele
_ recrutas já

existentes. Numa entrevis ..

ta à imprensa diss:: êle
que a inva:;ão seda efetua·
{Ia com maior númel"O de
"l-Jomer." e com mais ma
t.erial c.c, que na te�'t:ltiva
!n,,,,rraJa oe ubril ú;�imo.

BRtV5íLIA, 20 {V .A.) _

Em fPelIlOranao ao minis
li'O d,: Viação, Jãnio ex
r\"eS�\)l1 o deseJo de infor·
mações sôln'c as obrflS de
t�efe;;n da maNem do rio
H!:jai 'c(,nti-a as en'chen
tes d? :vàle· do Itaj"i, de
:ntere",�e de Blumenau

_Santa Cata.r,!nã.

_ Um cxercito ant<':omu
ni.�ld �stá sendo organiza ..

do em )ugar :gnol'ado d;J
.'\,merica Latina a fim de
ser trein:>do e lancado ::m
},\)VO ataqm: contr'a o go ..

: êrno de F1del uastro, se

gundo anunciou hoje all,ti
um comandant.e de guer
rilheiros cubanos, Evelio

Quase Pronta
a Missão Que
Irá a Havana
RIO ....:.:...

O Chefe do Govérno de
te;'minou a integraçâo do
!!TUPO de trabalho Que es

tudou o intercâmbio entre
o Brasil e Cuba na missão
I'eonómica a ser presen·
tada pelos Ministérios das
Relações Exteriores e da
ll)dústria e Comércio, Ló!·
de Brasileiro. Instituto rio
·Pinho. CACECX, Carteira
r!e cãmbio do Banco do
P.'·nsil. Confedcrncão Na·
clonaI da Indústi"ia e Con·
federao:;iio Nacional do Co-

,,)��'\�a��l�C��t'�:t�� �Ol��: I
ter os repordes mundiais,de vel.ociç!acle e altitude
]1;J,.1"íl \'sse tiuo de aeronave.
NR foto. acima. il esouerda.
o heli:-óptero da Marinha
(1'105 F<tt�do.� Unidos. de
tipo "SikOl"Sky HSS·2". ar

:1tln'!"il" a velocidade de 310
Quilômet.ros. nuando a

llH\l"CU Na assinalacla pClo
l)Ôsto controlador de ter·
)'a. A direita. os tripuLem·
tes d'.' 'apHrelho. Coman ..

ennte Patl'irk Sullií,-an E

'fellel�'e.Be\'erlv Withers·
v,on. �m baixo. o helicóp·
tero "Huskie H-43B", da
Forca Aérea 110I"te-alllp.I·!
("'1"1" <"lU(' �tin!!il1 a alti
tude ele 7.868 metro�, com
11111a f"'lrp;a de uma tone·
larlfl, No ))l'imel1'0 plano. o

pilôto cn �')·'.r::·ho, Cajlitão
Walter. McMecn.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



De nrdom elo SUL Presidente da B('nefiet'nria "\1af'i)
nica de Santa cnterma. convido bs srs. sócios desta socíc.
dade. para a sessão de Assembléia Ocrn! Ordinária. a roa

uaar-se np �!kl 22 do corrente, sábado, a5.114'2 heras, n

rua Saldanha Marinho, lI·A, para eleição e posse de sua

Diretoria e do Conselho Consultivo, e aiyda para altera
cão nos seus Estatutos no seu ArL 1.0, letra "a" do Art. 4."

c Parágrafo uníco do Art. 28.°'
Não havendo numel;P lega: para a reaI.izacii.o de 51'5-

silo na hora designada, serán mesma realtzada meia hora

ocnots, rom qunlquor numero de sócios.
A.'Llli: _ Secretário

Empresa Edilôra "O ESTADO" Lida.

SociaisRua Coueclhctro ILlfl'õI, 160

'rcletoue 30�2 - Caixa Postal 13!l

Endereço 'ft!lcgt'{lfil'o E�1'ADO
Ijiretnr

nnlH'II" de Arruda Iluutua
Gerente

Domingos F(,I'JHllllles de Aquino
Hedalllres

Ffávto Alberto de Amorim e 0"\'111(10 'Melo,

Rcrlatnres Auxiliares
Ant ouin FCI'I1<lIHIO IJO Amaral e Silva :_

Sitveiru Lenzi.
Redutor Chefe - E�pb.!es

Pedro Paulo l\IlIclwdo
Publicidade

O:;Ill,ll' A. Schlindweiu
Colaboradores

Prof. Barreiros Filho - Dr, Osvaldo Rodri-

guc,; Cubrul - Cid (;ollzaga - Dr. Alcides
Abreu - Prof. Othon d'Eçu - Major Ilde

ronso Juvena l - Dr, Milton Leite da Costa
_ Dr. Rubens Costa - Walter- Lauge - Zury
xtachado - Lázaro Bartolomeu - Ifmar Car
valho - Prof. Paulo Fernando de Araujo
Lago - Malll'Y Borges � Amilton gch
midt. - A. Seixas �etto

Reuresentenres ,

Represeutecõee A, :S. Lura Ltdu.

Rio (GB) Rua Senador Dantas 40 - 5,0 andai'
Te!.: 22-5!l-24
Slio Pnujo - Ru:'\. \"itÓr.ia fl57 - ('Ot).j. '32
rei.. 84-8!J-·10
Pôrtc Alegre -.,... rnOPJ,.L -c--Praca Di Feli
-ciauu 15 - conj. li - 'I'el.: 74-40
Serviço Telegráfico da U�JTED PRESS IN

TlmXAllo�AL cUPI)
Avente;; e cor-respondentes em Iodos os mu

nicipios de Santa Cutarinu
Anúncios mediante contrato de aeôi-do com a

tabela em vigêr,
ASSI:-JATURA A�UlL - CrI') 2.000,00
\"EXDA AVULSA - l'rA 10,00

.-\ Direção não se responsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos artigo;,; assinados,
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'Pelos Municípios
lNSTALACAO DOS NOVCS

MUNICíPIOS

À$ 6,35-
Hàdio ,Folhinha FJJrd

Às 7,051-
Alvorece- em' Nossa Tm-ru
As 7,35 -

Conversando Com o

Agricultor
À:; 8,00 -

Correspondente GU31'ujá
Às 8,05 -

Ritmo Alegre
Às 8,55 -

Repór-ter- ALFRED
As !I,05 -

Cocktní! de Rock
Às 9,25-

Xo Mundo (10 Sucesso
Às IO,�lO -

•

Ffrostonc Nos F.sPO!'te"s
À" 1],05 -

'

Inf'or-mnt Ivo Casn Bmxque
ÀR 1l,�5

1}TÚl;iC:l Para Todns
As 1O,!íl'i -

Parnrtn Musical Chantecler

uma fonte lumlnosn.
.4.,; eatrndns municipais,

LAGES
segundo 110S informou o Segundo conseguimos a-
sr. Dilnev CaIJl'aL irão j-urar pretende o Dr. Juiz
sofrer repuro; gel'a�s, de de Direito da 1.11 Vara, e

modo a ficurem transitá Juiz Eleitoral, in ... taJ:H' os

veis mesmo I\O� t empoa ���:c!p�:sm�� ��I�,flrJoG��I�
chuvosos. no próxtmo di:l II de

Como se vê. o Prefeito ngosto. Essa data. eonso

Ih! Tuba1'llo e"t:( trnba- eruda à Justiça {. f('rkJ.rlo

lhnndo. Mal; acontece (IUe :�:-�nR�'O nd:�����;:m:i��,�n��
há muitn COiS:l nura fll- nuvoeecos e .�f'Tvrni\J:irlos
xcr eindu. A _idade pr-e- das coma-cus vrstnb: r.·1

ctsa �el' calçada de pon ��'I��;����e�'('i�;;�'1I;.r;t�nl���
ta fi ponta, Os »assctos nróxín-os dias, Sl'rl\. ('0)\,

no centro dn r'irlllt!(', são '

rf rrnada a data de 11 de \

I1ma cnlnmitludc, pl'inl'i- r,gosto.
pulmente o do Clube 29
de .Iun h o c a Vila Moe
ma !"ll'eci�n de drenes e

cannis de escôto, pHl'fl
nno se' falar na rua 27

de Maio. trunsformnnu
num erladourn <i� mos

cultos.
O Pr-efeito esbj de fato

trabalhando, mas há pro
blemas oue nrecisnm ser

atacados de momento.

TRIBUNAL DO JUm

LAOF')·
Devo-é reunir-sr- n"l rrró

-+mo (lia 24 o Tl'ibl!nn1 ri"

�il���:\lf;,�,�'���'1l';s rJ�:;�����
de hn'11irldi'l rm 1"111(' 1;;;1")
!""11.,;;r!n�. LalP'indl) Jn:"íl)
rl'l� S;;ntn�. "'ltn)' iI'1 mnj'·

te dp vas-o 0:1. ('1'11" Porto,
e"' l!i"'� np��" f'irh-1". 1"'11('

!,"'r,:\ de"""ni'Ín llP't J)('�.
�(<Irio Ca�r;lo .ruvennt ('

"rgemiro Pes�·"'� :lu!"r('$
,;" mnrtp ri" Arlinrl"; (;nr·

dava e outro.,. ('l]1 19"1) nfl

rlid�jtl) lie P�il"'P' drr"n
didos nplos crs. Helio Vlcl
fll e Cid Cmlto. Dorvallno
HiI}pi-1) ri" !":<Í, ;;'.In.. r1'1
:-" .... r • .e de f.'''''''''l t;'r".,.,"I�/"l
Pire" ,otn Anita G""ihlJ.lrli,
f'Y1"\ lr·<\O. ('Ile <>p";' d"fpyltiJ·
�n 1"'plO n1'. Helio V('I"''1..
...."ir!i!if' All�ll"f'S rlf> Oli
.,pira �Ilt,..,l' d'l \"]"1'1>'1(' dp
1>.I;"no�'l Al"po: na ,C:ilv,:,_ r'"

1I1RO. en, r,"n?io Al1n, IM')

�:;n�' ��:��o� �in����l���I(>
Alfl'pno Rihpirn. (lll10C rir)
!1nmirinio oe pl�I'iI1(", Pj·
"Pi< f',":':t d('F"nrll(l., ncl0 dr.
V"l(l,.. .. ,lro Npr{'o!jnl.
n 'T'�ihun,.,l rln ,Turi �,,�Ii

llrf'�<;irl;rlo "pIo Dl'. p""ln
PPfl'O"\"'nO Ji'''P'l"';''1. t·t'll;jr
P:l. V�":l. r,·i",i".,l (' h"

�"I :l.r"."'1"<;O n Promnt" . ri",
,1"�ê' n�lIra. Os jnrnrj,,' !'�.

tão ,<:pntio ('onvoc"'rlf)� ,.,,,

rq ('nm,",<!,,'p"PtP"1 "n f"-i fl

rio ti,., f'''''um, às 11 hora�
ão dia 24.

'MEU DEl}S

Às 12,0,1-
Repórter ALFP.ED

A.,; ]2,25-
Almoçando Com Mú;;ica
As 12,30 -

Co!'J'espondente GU3rujá
..... Às 12,40-
Cal'net Social
Às 13,05 -

X<'I Linha de Frente
Às 14,05-

Atendendo o Ou\'inte
Às 14,35 --l,

Recordando o Pas!iado
Ás 15,35 -

H-evista do Lu
À>I 16,00-

Telefone Pedindo Bís

Às 16,55 -

COlTe"]Jondente Gua!'lljá
Às 17,05 -

Hepórtel' ALF-RED

Conforme ,i.'. foi noti
ciado c sr. Celso Ramos
deverá fazer. em fins dh
mê", COl'rente, .�Il,f\ primei'
ra visita ofiei111 coma go
vernador do E�tl'ldo. a

I Joinville,

Emhol':! não ofitialmen
te ,podemos adiantar que
II '!heg<l(.Ia 'do illl�tre che
fe do exeel::ivo estadl1al
e!lotá pl'evistll lJal'U 11 noite
do dia 27. O go\'el'lla(!01'
demoral'-!loe·;í ti li li i nos

<lias 2 e �29, reg"l"c",,<lll(]:t
deJloi,� ;) l':lpit.ll.

,

Dur:1<lte "II:! ('�t:\da l'm

Join\'ille o ':1'. Celso Ra
mo:: de\'ení nre"idir ii
cerimônia ri(_> lan('amento
da' Pedra fundamental do

prédio do Ginll::.<io El:\tn
-

dual. 110 t<>ltTeno â ;'ua
Plácido 0lir"pi0, Tám·
bém, 1il11'0veiiando a�-
portunidade para cumpr;r

VISITE.Enlace ASSIS - TOLENTlNO DE SOUZA
RI· FISAYONARA emRcaJizar·se·ú amanhã na 19reja de Santo Antonio a

benção nupcial da Srta, MARIA BERNADETE DE ASSIS

com o Sr, :-ITO TOLENTINO DE SOUZ�, alt.o !uncionâ·

�:�r!�. Instituto de Aposenlnrloria e pe�<;óes dos Comer'

ParnninCarii.o o ato, no civl1, r por p�\'te da. llQiva o

Dr. JuSE' AFONSO DE ASSI3 e Sra, GLADIS COZLHO

���O�::E�: ��S�is��"s�����; s������u�::u� ..
.

.

�f '.��
REGO BARRC3 e Sra. ALBA DE ASSIS DO REGO BAR· ,"J., , -"� -'0-
ROS: por parte do noivo, GaL PAULO WEBER VIEIRA 1�'_:'�-'

.

DA ROSA e Sra. ATILIA TOLENTINO VIEIRA DA RO· I··t _ �
SA; Sr. PEDRO BATISTA DOS SANTOS e. Sra. MARIA" n.�
TOLENTONI DOS SANTOS. .

o nwlhor amhiente 'com a J"l'lelhor música.
p.r" .1nÃ.n ?TN1'O'_ TtRREO f1n HOTEL ROYAL

I, J '-'-'�-I

Às 17,:15-
A 1[ú,:ka Q!le Yo:.:� Pediu
A,r lX,OO -

�o\'idade::.< da No!'"a Ois'
colecH
A" 18,10-

Ill!ltante da Prece
As 18,55-

Resenha J-7
.48.19,00 -

Correspondente
.às 20.05 -

@@ ,

. ,?Sj[JiA
Guarujã T "r-pc:

•

T'''' ,1r>/í'l P""xr(J r.:J,Inr-;
n r'lnh""itl .... .T"r'1"I;<'�'1

,Y";;,, F""nrn phi",·"\ ,,:\1'"0
jn�"l .. rhl�l ,.nn<('''I':;l1rl),
?"..,h"l ri .. ,.nl1�l11ir 11m 1,,'1'

"..,11,,, ri" r""h,., fjl ....�,�r'�..."

in�itl'!"do "\U"U DEU,C:;".
A nh"lJ. r"{:0"1pnrlS\·S(! ue

j� ev"'''lp",,,,� (1<1 liJ"l"'llf1�"'Y\
t' .....()f"nrl""'l rl ... � ('I)",,,('l!n<:
Yf!.l"nr!rl 11f'1 .... ,,11,,11() p ...�!<()<1l

ofi- '" ,'i"'''''''n�'''' inicifltit'fl e (Ir·

rum(·nta<;5.o.

o .omnromi"f;.o Ilf;.>iumidoOSVALDO MELO ?oIomento EsnOl't..Bl'ahma
Âs 20,35 -

CALDAS DA IMPERATRIZ (OU CALDAS DO CUBA· Encontro Com o Su.e,;�o

�I��:, -;c�n;�r�:l� �1;���ii�I�C;e\�r��, "::t�; ��te;:c:le��� DR. BOLDEMAR O. �a�s A��l��Odd S:;ceSf>O
livro: Iniciação à Filosof,ia do Jornalismo - "atualidade Àil 21.05 -

���;�:�:�ência'" Realmente, o aspect.o da atualidade jor-' DE MENEZES . ReX:\'�;I,'�ô4.�RED
O autor citado, por �ua v�s evoca,.a opiniiio de Sau-

Medicina e Clruril"la do Rlo
Acumulada do Disco'

��l�' �����:s,a�I�'n��.s:�:wtat�:n;����r�a::�mé :��a��i� �6s��r�h�� 5:��t�r� �� (o�;e:����:te Guun!j:t
xa de ser o jornal, "mediato", quando "concilia ou rela- Matf'l'nldade Clara Bas- Às 22,05 �

,

dona o presente com aeontecitnentos passados ou mesmo �ai'i�p�re�a Maternidade :'.Iomento lIIu�;;ical Simca
'futuros", EspeclaUdade: DOENÇAS Às 22,35 -

Dai, nestas eri'nlcilS, volver-me eu ao passado e le· DE SENHORAS _ PARTO GI'<'Inde Infol'Illativo Gl1a-
var comigo o leitor para comparar os fatos presentes e - CIRURGiA. rujá
passados, ca;�e��J��tr�a�:i��:��ã .�s 23,05·-

As Caldas, hoje, embora ::.s âguas miraculosas QU{. Residência: Esteves Ju- Tanl!os Par;; Dinis
Deus paz ali para todos, sâo para os que podem,

\
TI;..,r. fi2 _ Tf'1.: 22�!i Música e Romance

Então, vamos ver o Que er,l. há mais de cem anos pas- -----------------

l>ados, as célebres Caldas da Imper&.trlz. É bom recordar
diz o Qutro, mas, Que essa ree�rdaçâo só nos traz sauda
des e muita tristêsa, não hâ dúvida.

Você sabe, leitor amigo (dados colhidos dos ANAIS·

lB35�:�i:oU��'�:�I�:? da Cã1mara Municipal de São José,
que tomou o número 16, da lei de 12 de maio de 1835, que
naquela recuada época fazia a arrecadação dos fóros e

laudemiof', ,repondo ao cofre Provincial, a despesa que
pela Fazenda Públlca :;e fazia com o tombamento de ter
ras, O decreto é longo e dêle, =olhemos alguns dados Inte·

ressantes, Dizia o art, 5,0 .. "as pessoas enfermas e\ as de
sua comitiva, pagarão, 20Q réis (vinte centavos hoje),
diários por cada alcova que ocupal'em. A cada um, porém,
dos indigentes com lamília ou sem ela, dar·se-á uma al
cova gratuitamente enquanto estiverem nas Caldas",

tste artigo, somente ele tanto basta, porque nesta

vida, se a mola real é o dinheiro, para que transcrever

outros?
VInte centavos resolvia a quesl§.o e os reumaticos es'

tariam servido,; p:õra a cura de seus males.
Os tempos passaram,
As coisas se t.r;;nll!orm:u'alll.

Hoje, 20 centavos Que sc tenham a coragem de dar de
esmola ê capaz de vir de volta atirado à cara do petulan
te caridoso, Começa porque ja 11âo existe mais essa moeda,
divlon:irla, tão inúill que se tomou ..

Essas coisas vieram â mente, porque dias alraz pas·
sei mpidal}lentc por Já.

Tive vonLade de \,omar as agullS, I

Não tinha no momento 20l) réis. 'l'alllbêm se os tivesse,
feria de recuar ao ano de 1835,

E lá não encontraria mai3 o nosso Nelson, de barbas
bl'3.11CaS e metido numas botas de couro, para me arran-

'

jar lima ... alvova, como assi:n eram ehamados os hlglê-
ni,cDS �ua.r.�s de .hoj�. � . .

.

Ora vejam 50: �1I1tc cent<\vo,S a di2.\'Ial';.

No religioso, por par�e da noiva. Dr, ARMANDO VA·

LÉRIO DE ASSIS e Sra. INAH FURTADO DE ASSIS; Sr.

JOÃO AURELIANO DE ASS,[S e Sra. FLAVIA SIMONE

DE ASSlS: Sr. ADOLFO ERTHAL e Sra. LOURDES DE

ASSIS ERTHAL: Dr. FRANClclCO DE ASSIS e Sra, MA·

RIA DE LOURDES DA SILVEIRA DE ASSIS. Por parte
do noivo, Dr. OSCAR TOLENTINO DE SOUZA e Sra,

LEOCADIA S, TOLENTINO DE SOUZA; Sr. ALFJ.l:O TO·

LENTINO DE s04ZA JUNIOn e Sra. NOEMA LORELAY

��LeE��:,N;M��LA�����:;��ri���':z�S����I��:

pu)ações dos b'\in'os, a

fim de .1Q:rndecer·lhes o

<lpôin dado ii ,�Iln vitoriosa
cnndidatl1l'�,

OI)Qrtun�..mellte dintl-

gflremos (J nl'ng:rama
dai da. \'isita.

ANIVERSARIOS
SRTA, ZENI LOURDES PLATT

Som satisfação registramos na. efemêride de hoje,
mais um anlversârio da g:mtil e prendada srta. Zeni

Lourdes Platt, !Ilha dileta do nosso prE.\;ado amigo sr,

Orlon Platt e de sua exma, C5põsa d. Ondiná Espindola
Plalt.

I

A nataliclante, fino ornamento da sociedade local,
na oportunidade desta tão grata data será cercada do
carinho e da amizade de seu vasto circulo de relacãe5.

Nossos votos de fe!ieidade�, exteuslvos aos seus' fami- l

ll:<res.

Construção, Em Capinzal,' de Edifício
Que Abrigará os Serviços Públicos
Estaduais. e Municipais - Prefeitura
dá Terreno e Govêrno Constrói

o Edifício

Menino MARKUS BASCR NAHAS
Aniversaorla hoje o menino Markus Basch Nahas, fi·

lho do Tenente Edson Nahas e D. Zurllda Basch Nahas,
FAZEM ANOS HOJE:
- sra, Iolanda Rothsal
- sra. Vva. Ivone Briggmann Leal
- sr, Cesar Bastos Gomec
- sr. L!liz I Gonzaga Poli
- sr, dr. Francisco Evangellsta
- sr. Dorval Domingues do Livramento
- sr, Zeferino Carvalho Neto

Medida de grande l'll'
cance e interesse pal'� o

município de Capinzal a

cuba de ser tomada pelo
Gove1'llaclor Celso Ramos.
A medida virá heneficiar
em muito ,aquêle pl'óspero
município, facilitando a

adminisb'ação pública,
Tratll'se da assinatura

pelo Cheie do Executh'"
Estlldmll, de cOllvênio Im

a Prefeitu:l'1l MuniciPlll
d.e CapinzaJ, pUl'U a cons

tru�ão de modemo edifi'

cio. que lIhrigl\rá todos s'
serviÇo:; !Hlblico,; el:ltll
duais e municipais, cen·

tralizando-os assim e fa
cilitando a tarefu dos

mara de Vereadores, Ban
co de Desenvolvimento do
Estado, etc,

A obra e!lotá orçada em

9 milhões de cruzeiros,
devendo a Prefeitura de

Capinzal entrar com o

terrêno, enquanto que a

c constl'llcão do edifício
ficará a cargo do Estado,
Edgar Lan-::ini, Presi-

dente da Câmara Munici
pal. no exercício do cargo
de Pr.efeHo e Silvio Silva,
Prefeito licen<::iudo, ql1e
muito batalharam ]leia
l"oncl'etização da medida,
lllio escondem sua satis
fação, ao mel:'mo tempo
em 011e acentuilm II boa
v()nt�de e o inteiro npôiJ
qu.e etleollt.l'<tl'am, para
Qtl< :e 'I9lasse uma, �'ea-

���!'�Ôg�d�(ef��t��I�::�ti��: ÇI;I�a���S e::�s v�����i�::l'a.
iIj.'"il.��!:iJ"'il�lii\twilÍf'�j.]-ij,��j\(J�����;tA.���;li"I.sJ���"",t:·�:;f;&'r&'w�t"if_.'$'it:tffltH�_M�

- sr. dr. Indolésslo Arruda
- sr, Clovl:; B, Ferraro
- srta. Elzlra Maria do Nascimento Delfina
- srta. Waldete Salomé de Silva
_ sr, Altlno Pereira
- srta, EJclna 'Eloy da Silveira
- srta. Vanda Regina Luz
- meniilo Jairo Albino Margarida
_ srta. Célia Brognoll
- srta, :Eiini Dllzl Diem

Apesar das dificuldades fimmceiras

ljue luta o Dis!ri!o de nerval Velho ultime·

mente, tem sentido um surto de progresso.

E ,sua economia cresce de maneira jamais
vista. Isto, segundo conseguimos apurar, se

dá, gracas ao .esforço do Intendente Distrital,
sr. Pclmiro Brocardo (foto). SÃO JOSE', é

PROCURO CASA OU APARTAMENTO o nome cJc um esplêndido Jarclim qut:! ele
eitá construindo na séde naquele Distrito.
Ruas e es!radas.danificadas pelas chuvas es·

tão sendo reparadas e a vila está tomando
novo aspecto.

Família( de flno trato procura casa ou ap,,"rtamento,
para alugar, Da·se preferência se tiver garagem e depEm
dênci� de empregada e todo;") confórto,

(Jue dele� llCce8�ital'em.
Abrigará, c !'CfCl'i(10

edifieio, l'erartir;ões tais

orno, "Fol'unl, Coletoda,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Chegou a hora de completar o '

.ambeleaomento de seu larl

'TAPEIES · PASSADEIRAS · COBERTURAS

'. .� "

entrada 77 cruzeiros e o saldo em

15 suaves pagamentos'

(Campanhal de Mais 1000 Assinantes)

Aproveite!

COLABORE COM O MELHOR DIÁRIO DE SANTA CATARINA E RECEBA JORNAL 5 MESES DE BONIFICAÇÃO.

FAZENDO AGORA SUA ASSINA TURA, ELA VALERÁ ATÉ 31-12-62.

AQUI NA CAPITAL PROCURE A NOSSA GERENCIA OU NOSSOS CORRETORES. NOS MUNICIPIOS DO INTERIOR,
REMETA cr$ 2.000 (DOIS MIL CRUZEIROS) EM! CHEQUE OU VALE POSTAL.

�.,;,: 'I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



rem Que fiquemos".
vos". Lord Home senentou que
Dizendo que o líder so- qualquer modificação que

viét.íco Nikita Khruschev se queira introduzir em

tem poder físico para. as- Berlim deve ter o beneplá
sfnar um tratado de paz, .

ctto da Ijrâ-Bretanha,
10m separado, com a .oe- Fran\(U e Estados Unidos,
manha Oriental comunts- não somente de Khruschev •

. ta, Lord (Home acrescen+ "Creio que todos quere-
lOU: mos ser amigo sdos rus-
"Isso é assunto seu, atê sos, mas todo o tempo te

onde compreenda que a mos pela frente a doutrt
assinatura de um tratado na do comunismo Interna
de pa� dos russos com a cional", acrescentou.
Alemanha Oriental não
pode alterar, jurtdtcamen
te, o direito dos aliados
ém Berlim. Estamos em

Berlim por uma razão, e é
por esta boa razão Que os

berlinenses ocidentais que-

, f
'I

A FÓ�MUtÀMÁGICA DO PROFESSOR,"
ilTA :DO MINISTRO DA ECONOMIA�;'
Bcnn.e-. (P!;ir EbêI�

hard Wagner - "lmpres-
sões dh _ Alemanha) O uma política
professor Ludwig Erhnrd bem ideadu �
Ministro da. Economia da

República Federal da A·
lemanha está de malas

feitas. No dia 7 de Ma'o
empreenderá a sua visita
à Penísula Ibêrieu, pro'

jetada h ámuito e adiada
por várias vezes, As suus

conversações em Madrid da iniciativa privada a

e em Lisboa terão DOI' cuja liberdade só se irn

objetivo um Ievantamen- põe uma restrição: a pie·
ta das relações economi- na consciência (la sua

cas entre dos interesses responsabilidade social.
dos dois países dentro da Quando Erhurd procla
OCED, recentemente cria

'

mau em 1948 o seu 1U'0'
da. gt-arna liberal, foi alvo de
Ludwig Erhurd é, sem. comentários ditados pela

dúvida nlg umn, logo de' incredulidade. Nàd fala
pois do Chanceler Doutor tarao;!) cept.í císmo e os

Kom-ad Adenauer, a f i

guru, política alemã de
maior projeção 110 mundo.
E' considerado o símbolo

\
d surto econômico da A·
lemanha no após-gu.aí-ra,
-edaignado fj-equen temen
te de "milagre alemão".
O prof. Erhar-d, dotado de
uma vitalidade excepcio
nal e entregue' 11 uma a

tividade intensn. mio goa
ta de ouvir f'alnr desse
"milagre". NA sua opinilio\
11fto se o;:>el'Oll" milagre na

parte livre da Alemanha
nssolada pela guerra que
lhe legara misél'ia e l'ui-

escombros. El'hard

,
CONOMIA SOCIAL DE MERCADO" - .LISBOA AGUARDA A VI
A FEDERAL DA ALEMANHA

o seu charuto brasileiro,
Erhard foi apodado mais
de uma vez de "optimista
incorrigível". Erhard não
aceita O título, Contesta:
"Não sou .cutimísta mas

um realista que sabe' Que
é capaz de realizar uma
política económica
plena consciência d o s

seus objetivos".

à Iniciativa privada Er- que só depois da Segunda
ha rd já disse por "árias Guera Mundial penetrou
vezes que em certa se na políti-a. Há doze anõe
melhanca com um pár-a- quando da constituicãc
quedas: só fUl;cionH quan da República Federal ?a
do se passa desdobrar li- Alemanha, Erhard assu

vremente. miu li direção do seu Mi·
"Bem-estar para todos" nistár-io da Economia.

é o objetivo e o lema, do Simpático e afável, g ran

professor univers itrio, fi- .... geando simpatias por 011-

lho de um comercia-nte, de passa, fumando sempre

Lord Home ajuntou que
nenhum líder soviético po
de "desviar-se muito da
rtoutrma comunista, sem

correr o risco" de 'Perdei' o
seu pósto.

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

Começa Amanhã, Em Chicago. ,

tccau. da 1.a pág.) mas de divertimentos nos

estradas. armazenagem, vánícs centros de recrea-

pesquisas no setor dos çêo da cidade - teatros,
químicos, produtos rarma- clubes, museus, hotéis e

cêutacos; bens de consumo praias para que os visitan
c automação industrial, .res possam aproveitar
construção e administração mais agradàvelmente as

'de escolas e nospttata, suas horas livres.
evtacão comercial e parti- Três dias depois do tní
cular e desenvolvimento e cio da Conferência Inter
conservação de recursos. Americana de Iridústrlas,
Além de assistirem a será instalada a Terceira

conferências e tomarem Feira Anual Internacional
parte em debates, os par- de Chicago, que funciona
ücjpantee visitarão ràort- rã até 10 de agosto,
cas, escritórios e outras
.nstatacôes na área de Chi
cago. Haverá também opçr
tuntdades para programas
individuais especializados

�O���"l ne�oclações peso

A sociedade de Chicago
e seus homens de negócios
estão preparando progra-

Professôras TituladasBOLETIM
Do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais de Santa Catarina

A Secretaria de Educação usta Martinho CaUado .rr.
revelou à imprensa' que no

Estade', apenas 35% do

professorado era �rtador
de dlp16mas. A luta da ado

ministração que se instalou
em 31. de janeiro do cor

rente ano dirtgí-se preci
samente nesse sentido:

aprimorar o nível de nosso

magistério.

c Cultura Vem de realizar
o concurso de Ingresso à
carreira de Professor Pri

mário, A providência é de

rica envergadura, haja vis

ta a necessidade de amo

püar o número de pi-ores
noras tituladas. Quando
;",ssumiu a SEC ,o íoma-

ISENQA'O DE IMPOS
TOS - A Federação Na'
cionaj de Jornalistas, com

sede uc Rio de Janeiro,
acaba de responder a êste
órgão de classe sobre a

teencâç de impostos aos

profissionais da imprensa,
uma vez que expirou, em

fevereiro dêste ano, a ví
gência do beneficio conce
elido pelo Ato das Dispo
stcõee 'pransttórtas da
consuuncão Federal. Se'
mmdo a palavra da Fede
ração, cabe aos Sindicatos
nos Estados, levarem de
marches aos Govêrnos gs
í.aduat e Municipal, para
que, por eles, 'seja o be
-nefício tornado direito em

cada area jurídica. O Sin-

enceto após a posse da nova

Diretoria, entrará em en
tendtmentos com o Govêr-
110 do Estado e com a Pré
feitura de Florianópolis e
demais municipios
IX CONGRESSO NA·

OIONhL DEl JORNALIS
TAS - De 21 a 27 de se- ----�---------------------

tembro próximo, será rea
Itxado êese conclave em

Friburgo, Estado do Rio,
sob os auspícíos do Govêr
no do Estado do Rio e do
Prefeito de Nova Friburg-o,
dr. Amâncio Mário de Aze
vedo. Até o momento. há
apenas a comunicação da
Associação Fluminense' de
Jornalistas sôbre o certa
me jornalístíco. Após o
convite Oficial, o anioícato
tomará as providências que
lhe cabem.

3(1 CONCURSO JORNA·
LÍSTICO INTERNACIO·
CIONAL "CIDADE DE RO
MA" - O Vice-Cõnsul de
!talia em Florianópolis, dr.

t��noi�� s�nà?����' j���.��
cões sóbre o 30 Concurso
Jornalístico Internacional

�C;Pt�D:;t�c�n����'6hseof�
da Nação e do Município
de Roma. Os jornalistas
profissionais ou \)ublici�tas
de qualquer Pais podem
partiCipar dêsse concurso
com um ou mais artigos,
Que deverão ser enviados
....ntes de 31 de Janeiro de
1962 para a Secretaria Ge·
nerale dei Premio Gior·
nalistico Internacionale _

"CIDADE DE ROMA", sob
Corso 184 - ROMA. O
prêmio é de 1.500.000 liras
{om dvas partes: 1.000.000
110 l° claf:sificado e
500.000 ao seq;undo, se
sendo admitidos os artigos
nub1ic,�dos entre l° de ja
neiro e o 31 de dezembro
de 196 L Essas Instruções
estão à disposição dos in
teressados na Secrf'tal'la do
Sindleato que. inclusive,
poderá encaminhar o as·
:mnto ao Vice-Consulado da
Ualia nesta Capital.

A cidade de Chicago
proclamou a semana vtn
doura como "Semana In
ter-émencana' em honra
dos delegados, a cuja dís
posição serão colocadas
acomodações especiais nos

melhores hotéis a preços
moderados.

sort-ísos Irônicos. Peritos

amer-icanos, ingleses c

fa-ancesea temiam uma

catástrofe por se, çreten
der inl t iar uma política
de liberalização num mo

monto em que na Alema
nha imperavam a miséria
e a fome. a falta de má

quinas, de fábricas,' de
ea pitnis, de bens de »-,
vest.imento e de consumo.

Cumpre uüo esquecer que
nessa nltura os produtos ,..--------------,
,tlimentures eram l'llcio·· -;;; FORRO ....

0:'.'

��\:�:'a �:�it[�� ��si:���.::; I R M A OS BIT�N(OURT
lização que d:u impulso ��

....

�;
../()O�I;o'�:t... ,)::�

às� energias. A Repúbllca _..'

Terrivel Febre
suina ameaça
a Europa

'''A febre suína af i-icu- te muito bl'8ve - às ve

na est S';! ala�trando nos zes apenas alguns dias -

ultirrios anos, saindo da podendo a mOl'tj! ocone!'

A'frica para a Espanha e em questão ded Horas.
Purtugal, ameaç1\ndo aI[O-' Por razões ainda des·
ra todo o continente eu- conhecidas porém, "disse
ropeu", declarau o cieu· o cientista, "a variedadc
tista Juan Figueil'oa em européia da doença pode
Roma, onde foi discutir levar até vinte dias para
ésse problema incubar, podendo Os casus

autorid11des da FAO (Ol� :l1'rastal'em'�e paI" várias

ganizaç-ão de Alimentas e semanas".
AgriCUltura da ONU). SlNTOl\'['AS
Adiantou que .essa en

tidade já tOlTIOll pl'ovidêtl
cias pllra debelar o terrí
vel mal, tendo convocado
uma assembléia de eme!"

CERTO OU ERRADO!
c- Brasil, nascido do acaso - segundo versão anti

ga _ aspirou códo por emancipação e soberania. Foi

cotonta. Prtnaípado, Reino, Monarquia, Império e por
fim República.

Cou,o se ve, experimentou várias fórmas de governo,
em busca da felicidade, Mas, como a felicidade dum po·
1'0 náo reside na fôrma de governo, tem mudado a cri

tério do tempo, na esperança de melhores dias.
fudo uorem em vao. Porque, afinal, o Que muda no

conglomcr;do dos homens, fi a moral estabelecida, co·

mo (egra normativa da vida. A volubidade humana,
:porem. traz logo, longo cansaço pela monotonia do con'

tinuismo. Daí o tout vusse, tout lasse, do francês. Ê a

substituição da Escol� Antiga, do velho professor de

cans e barba branca, pela rigidez germanica do mestre.
- Mudou !
_ Para melhor?
_ Chi lo sa?

O fato é Que o modismo vem e vai para dar lugar a

intruj,ices iilasóficas ou burguesas,
No Brasil já houve feudalismo, e�cravagismo, ra·

cismo, positivismo e vários outros ismosfQue ensandece·

ram dando passagem ao melifluo Coca Cola amorfo,
causa e efeito da sorrateira demagogia estertórica do

mui>3l:1-i>ihd-·emcertâdo. 'VenenO' que com 'Causa ou sem
causa, concorre para o inflacionismo asfixiante da

hora-filosófica ou cientifica como Quizerem. Antiga·
mente, em matéria de Econômia Politica e Administra'

ção, eram os governos julgados, não pelos ismos infla·

cionários, mas pelas obras (:om os mesmos realizadas.

Quando de muito excediam ,t receita, mas com pers
pcetiva remuneradora e promissores resultados, pre'
sente e futuros, os governant.es recebiam os aplausos e

a gratidão do povo reconhecido. Porém, se os gastos gi
ravam só em torno de il1vel'.:iõe's luxuosas e improduti·
vas, ai sim, a condenação pública surgia severa e impie·
do::;a. Quem hoje se atreve a condenar Gustavo Richa.rd
e Hcrcilio Luz por tomarem empréstimos de vulto em

conironto com a receita do �stado, para dar luz e ener·

gia à. capital e acesso ao cOlltinente através da monu·

mental ponte metãlica? Ninguém!
Hoje, tem os louvores do povo, porque o tempo se

encarregou de mostrar Que os ismos aplicados com opor·
tunidade e lisura, nâo pesa soore os ombros de )\linguém.
0- prinCipiO de saques ao futuro (;eixa de ser oneroso

quando aplicado honestamente em pró! da coletividade.
E juro com amortização! uave a longo prazo.
g por isso, que acreditamos nas métas de Celso Ra·

mos, que tráz do passado eomo avalistas Vidal e Nereu

Ramos. na incorruptibilidade incsqL\ecivel de pai e Ir·

mão, amalgamada na aneestl'alidade de seus maiores.
.

AGR1COLA SILVADO

Devido no seu' -caráter
tão maligno, geralmente

;���lá �����l}:araa s::�:
}1I'Ócedida sua identifica-

gencia em Paris no ::omê- çao. O sinal mais eviden·
ço dêste ano para atacar te provocado pela doença
o problema. é. lima inflamação nos in-
FtTl.MINA HEUANH(/l te�tinos, cuja gravidade
A peste ufricana em chega a t.ornar l:ôr de

1957 dizimou 17.000 por' ,'asa 11 suliva dos animais.
cos em Portug,tl, país NÃO HA' VACINA
onde só no més d� aoril Muito embora a doença
do ano passado cau�ou a. se assemelha à cólera,
morte a 15.000, suinos, Na_ contra a Q.ual existe uma

Espanha as' baixas atingi· eficaz vacina (chamadh
ram a 20.000 cabeças du- "rovac"), a Ciência. hoje
ante o ano de 1960, rcsul· ainda Jlão dispõe de �ai

•

tunelo um prejuízo de quer [Ol'ma de vainação
nove milhões de dólares ou sõro Para... controlar a

à pecuária, I febre africana.
DIFICIL DEBELAR "A 6nica maneira de

.. 0 dr_ Juan Figueiroll" combatei\ consiste em ,sa-

que dirige' o aperfeiçoa· crificar todos os animais
meJlto de ;pl"odutos vete- atacados", disse o dr. Fi
rinários na C_ynamid, ex- .gueiroa, a c 'resc€intando
plieou que a peste é ex- � que, no momento, o 6nico
trer�:amente difíeil de meio completamente segu�
combater, sendo trallsmi- 1'0 pal'H proteger rebannos
tida por um virus alta· de porcos 1:.onsiste em

mente no\'ivo. O periodo ferver suas rações pelo
de incubação é geralmeu' espa�:o de uma hOI·a.

Dr. Lauro Daura

Clínica Geral
Especialista em molésUa

de Senhoras e vias ur!nâ'
nas, Cura radicai tias lniçc

çôes agUdas e Cl'Onicas, ÚO

aparêlho gen:tto·urinario em

ambos os �exos. Ooen\<as do

aparélho Digestivo e do Sit'

tema nervoso.

Horário: da� lO às 11.3!} 1. ....

e das 14,30 às ]';',00 )10r4",

Consultório: Rua SUHJantla

Marinho, 2 _ LO andar.

(esq, :la Rua João PilhO)
-FClle: 3246

Residéncla: RUfio 'La�e:'da
Coutinho. nO 13

Vacinas cem virus vivos
forma�ão �e en�en�eiros

No inicio do ano letivo A maior concentração
de 1960. achavam·se ma· l:staY3 compreendida n::.

triculatios 10.821 universi· eixo geoeconõmlco formado

�ários nos diversos cursos por ]\�inas, Guanabara e

ele formaçãó de engenhei· São Paulo que absorvia

ros, o q_ue representa ape- 6::1,3% dos mal-ricúlados, se·
llas 12iJ a mais em relação :.;ulnjo·se Rio'Grande do

,.0 ano-anterior, parcela Sul, com 8.5; Pernambuco,
jn�igni1icante tendo em com G 9; Pal'Rná, com 6,6:
,'ista :t demanda de técni- Uahh, com 4,4;,RiO de J�.
lOS zsoeciaUzados em de· neiro com 3,3 e os demaIS

rorrênria das novas indús- _;-�stadop quc possuem curo

irias e das que -se estão I:.OS �1e formação de enge·

�mp1i:llldo e aperfeiçoando. nhehos, com 7% de alunos

Segundo as varias espe· matricnlados.

eializações do curso de De acõrdo eom os dados

engenharia. 5.342 eram cio �stath':icos apresentado.>
vis; 1.;":.27 mecânicos; I:!m recente publicação do

1.064 e:etricistas; 5?1 qui· Servi;>o de Estatística de

micos: 414 civis e eleiri· r�ducação e Cultura, o nú·
ê'istas: 368 mecãnicOs e mero de conclusões de

eler\:ici<:is; 303 geplogos; curso, em 1959, foi de
:<03 ciYis, de minas e meta· 1.494, sendo a maior pur·

lUl'gistas, 192 de aeronáu· te dE' engenharia: cvis
tica (fundamental); 175 1866 ou 58%); 115 de aero·

mcta!'.1l'gistas; 134 metalm· !"áutica, aeronaves e aerO' f

gistas e de minas; 129 de vias; 102 eletrieistas; 73

{'letl'ônica; 113 navais: 103 mecânicos; 72 mecánicos e

fie a�l'Onaves e aerovlUs; eletncist.as; 68 civis e ele·

94 d.� petróleo: �O indus· \-ricistas; 59 quimicos; 32

triais; 64 civis e indus· �ndust!'iflis; 28 de eletrõ·
iriais' 57 de minas: 31 me· mca; 17 d epetróleo; 13

metalurglstas; 11 navais;
; I "1Í'.'i�; ae llJ::n:ts'c ·1\lCt8.·

"V:lcinas I>l'eparad�s instalações do gov&rno
1l0rte'ameri,'ullo, univer
sidades de llgl'onomia e

grandes indústrias nos

EUA e no Canadá,
Referindo-se à doonça

de Newcastle, o Dr. Floyd
Markham declarou Que a

Cyanamid tinha eOlabo-
rado 110 aperfeiçoamento
de técnicos que reSl!lta
ram na pOSSibilidade Ó-2
aplicar a vacina tanta
sob a forma de esparsão,
disseminando-a em ga
linheiros, ou em solução
a ser adicionada à águll,
Albardando as :vacinas

prepal'adas com virus vi
vos, adiantou Que "além
de acreditarmos- que se�
ja, mais eficaz para a.

doença do que uma va;:i
na "morta", julgamos que
seja mais f{lci! d,e mini:>
trai" e consequentemente
mais econômica para o

aviCllltor".
IN,essa �onfeJ'ência es

tiveram presentes, entre
outros, o Dr. E. Jungharr
eS'Pecialista ,em patOlogia
avícola, e três técnícos "

da fazenda experimental
da Çyanamicl em Prince'
"'L.lf!, 110

-

-es 'lt1'O de
-

N'oVu
J ,;r;:;úy, Estados Unidos

com virus vivos produzem
r(:}sultados mais eficazes �

e.onómicos pai'a protcger
li criaçiio de aves", de
clarou o dr. Floyd Mar

kham, cientista da Cya·
llamil a um grUDO de ve

terinario$ enviado a Nova

Iorque pelo govêrno brio
tânico.

O gruPo ioi inCUli"1bido
pelo Ministério da Ali·

mentação e Agricultura
daquêle país de re'estudal'
as normas governamen
tui!; com ref.erêllcia ao

combate à doenç.a de
Newcastle e outros Q.ue

afligem a avicultura. Se·
gundo o Que de:lal'ou Sir
Arnold Plant, coordena·
dor da comitiva, o pro
grama abnlllge Lima série
de conferências nos Es
tados Unidos' no Cana
dá. A palestrll qu-€ teve

lu.gar na Cyanam1d fez

pal·te dêsse programa,
lJoi!,- várias vacinas para
a llvi"ultura têm sido

aperft,-liçolldas em sus la·
bOl'at@"ios de pes-quic<ls,
Em cool,Jerncão com a

Embaixacla Él'itânica e

lJOlJll� t<!nW-I;tu-"J�
-

Agri
cllitura j;; 'foram dsitudas

�eod��a�:ab�o�c:�'�� Des�istar O '

estadual representa-. • •

Inlml�D
Vem passando por provas

avançadas, conduzidas pelo
Comando Aéreo Estratégi
co, nus Estados unidos, o

projétil balístico "Green

Qua il", equipado com mo

�.ores a jato J-85-7, de 1100

c:uilos de empuxo, fabrica·

aos pela General Electric.
O "Gl'een Quail", dispa·

rado de bordo de bombar·
'ieiro,> B-52G, Que funcio
nam como "aeronaves·
mãe", é um projétil utm-
6ado para confundir as de·

fesas anti·aéreas do inimi·

g'o, pois sua forma apa.:ece
Bas telas de ..!.·adar como

ttma super· fortaleza. Sua
ve1oel.dade é de 1.040 quI
lómetros horários e a fá·
llrica McDonnel, que os

prodnll, vem aperfeiçoando
€- t.esi:a.ado em vôo pfojetei§

Hi�9. (\-Velu::rn

pital, ultimando 05

AVANDlE, O
"PRINCIPE" NE

GRO", cantor'de fa
ma i n t e r nacional,

preparativos para o

grande concurso de
escolha da , 'Miss'
Mulata de Florianó
polis e posteriormen
te de Santa Catarina.

rá o Estado'- no con�

curso de âmbito na

cional.presentemente en-

contra-se nesta ca·

JATOS prontos
para ação

Foi fechado contrato en· 03 motores deverão eQui· tie turbo-reatores para Ulll

tre Centro Aeronáutico de pa't o bombardeiro super' minimc de dua:; eSQuadri-
Sist.ems do Comando Aéreo lhas prontas para C0mbate,

nesses aviões da classe

News)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Tabela de Pagamento do Mês de Ju
lho ,do Corrente Ano na Delegacia

---

Fiscal do Tesouro Nacional em
Santa Catárina

.

DIA ,ll"'�l
20 - Mínístérlc da Fazenda e Justiça, Poder Judiciário,

Tribunal de Contas, Catedráticos da Faculdade de
Direito.

.

21 - Ministério da Educação, Agricultura, Trabalho,
Viação.

22 - Ministério da Saúde. \
24 - Procuradoria de Ativos é a todos os que não rece

beram nos dias acima.
25 - Aposentados Detlnitlvos, Gratificação Adicional e

satétto Familia dos que recebem pelo IPASE.
26 _ Aposentados Provisórios e procuradores de matrvoa.
27 _ Pensionistas Militares e ProvIsórios.
28 _ Pehslonistas Civis e Procuradores de Inativos e de

r-enstourstes.
29 _ Procuradores e todos os cue não receberam nos dias

acima.

31 - Idem. "

3 a 10 de Agôsto - Pagamento de todos os que náo rece

Deram nos dias marcados.
D.F. - Florianópolis, 18 de julho de 1961.

IONE DA COSTA MELIM,
Delegado Fiscal Substituto.

Plaquetas Indicativas para o ano de 1962,
em ruaeo preto, inscrição do núme
ro em branco, destinada •. veiculas
de uso particular . 15.000

Plaquetas Indicativas, para o ano de 1962,
em fundo branco, Inscrlçã.J em preto,
destinadas a veiculo de aluguel . 19.000

Placas brancas (oficial) em Inscrição
preta para uso de carros ortctata.. 1.000 pares

Plaquetas, para carros oficiais, as do Ser

viço Público Estadual em fundo ver

de c vermelho, Inscrição em preto; as

do ServIço Federal em fundo verde
mar inscrição em preto e as do Ser

viço Municipal, em fundo laranja,
inscrIção em preto . 2.000

Placas para motocicletas 2.000

-S�los de chumbo de 16 (deaesselsj nnli-
metros 30.000

Rolos de arame, para costura de placas
de identificação no chassis da carro-

ceria, com 5 (cinco) fios, rolo de de
(vinte) metros.

Parafusos com porca, medindo 10 mm. x,
3 mm. (dez mHimetros por três müí
metros)

Parafusos com porca, medindo 20 mm. x

5 mm. (vinte milímetros por cinco
milimetros) 16.000

Matrizes para alicate - 1962 . 214.

OBSERVAÇAO: Deverão ser atendidas as normas do
Decreto lei n.c 96-A, de 23 .de abrü de 1938 e as constan
tes do Edital publicada no Diário Oítctal do Estado.

.

Florianópolis, 18 de Julho de 1961.
Henrique Arruda Ramos - Presidente
Rubens Victor da Silva - Membro

Alfredo Russi. - Membro

1.000

14'4.000

SSP/.
(Repmduztdo por ter sido publicado com incorreção).

PARTICIPAÇÃO
Cmte. ANNmÁL PRADO e SENHORA

Tem o prazer de ccmunícar as pessõas de suas

relações de amizade que contrataram o casamen

to de sua filha MARIA BEATRIZ com o senhor
NILSON NERI �GUIAR.

Fpolis .. 15/7/61
Rua Frei Caneca, 76 21/7/61

JÁ A VENDA O 2.0 EDIFICIO DO
CONDOMINlO LUIZ GONZAGA

É FACIL COMPRAR UM APARTAMENTO

Edffícío Il rmando
LOCALIZAÇÃO
ACOMODAÇOES

RAZÕES PARA V. PREFERIR O

RENAUW-,-,-""",_..,
Palnellf. inslrum.ntu
e trara na dlredo

Como equill3mento "standard

naultOauphlneolerec.marcadordega·

\��,'!�:oep:r�i�:��;::�::� � :�::Ien:
manterocootatodasli�ado.coosflluin
do umlalor de segurança e invlolabili.
dadedo tarro.

lotai do pnnsDbrasulenle
o pneu sobres.salenle ti acomodado

num compatlimento e�clusl�o. abaixo I
do porta-malas. sem prejulzo do amo

pio espaço deslin�do'à bagag9m. Na
Iroca de um pneu, não epteciso te

Ilrar. os volumes �o poria-maias.

Tuvasde segurança nas

parlas Iraseiras - Altimdas leçlm.
duras extemas das potlas trasellas. o

RenaultOaup/linepossuitravasnpe.
tiaisdesegurançapalaprevenlrimpru.
denciilS de c.ianças. Ouando lechadas
eslas travas, as maçan"tas Intllnas li·
um inOj)9lantes. fazendo do Renaull

Oauphlne _ simultâneamente - um

carro qua\.o po.tas e duas porias.

As,Quatro parlas se abrem pall a

fref.le _ nosentidodase5""nça.
Ouando aborlas. �.o sustantadas por

mola especial que as manlolm nessa

posição.Pa.alechá·las.bilSt.um.p.·
Quenapressao:a mola SI InclITlgara
do .uto.Amplo espoço Inl.rno. piO

porclonandoconfõrtoaseuso(lrpantes.,

o ,espaço IlServado às malas, no

RenauIIOauphine.tide200dm3_
mais do que suliclente pala o csne

gameolo de tudo que lór nlcls$árlo.
Glande acessibilidade: num rneteete.

liida a bagagem pode slll.lcilmente

acomodada ou retirada.

Independente o.s4 fodas. por molas

espi.aiseamolteudorestell$tOpiCC$
de dupla oção. Na pari. "asei'i.lefo.·
çada pOlcoxins de borraeha emlofma

dealmoladas choiasde aI iPIIss.10
ambiente. e. na pete diantella. com
barra de torç.ãotransversal.

Motor de 31 H.P. Extremamente econômico, O Renault Ilauphlne, em condições normais, chega a fazer 16,7 km com apenas um litro de gasolina.
O Renault Dauphine ê resistente, robusto, de Iàcll manejo. Veloz nas eattadas, poderoso nas subidas e de grande eslabilidade nas curvas,

mesmo a altas velocidades. Graças à sua suspensão com sistema "Aerostable", o Renault Oauphine confere um rodar macio,
sem trepidações. Dirigindo-o, você sente maior confôrto e prazer, num carro 3gil,potentee estave!.

Venha ad".-,i.-á-Io. e".-, exposição, no ConceSSionário

Iher, no qual estâ ccns

r.ruído um prédlc de dois

pavimentos, sob n. 10, da
i erertda Travessa. Dito

NO

de Direito da 1.a Vara Ci-

CONCESSIUNAI>lUS N.t.:S'l'A CiU'U'liL

Distribuidora de Produtos Nacionais Ltda.
MATRIL; - Rua Felipe Schmidt, 60 - fone 2051

iii
FILIAL - Max Schram, �O - fones: 63"6 - 6313 (Estreito) �

�.
__ "�.",,,",.�._o.o_._••-"._••_oo ......m _"••_.�

E João José Gomes Mendonça e

COMERCIO e ADMINISTRAÇÃO _j' Mé:ria Helena Ho�sch' Mé!1do!lca
Rua Deodoro, 3 - S/3 ��I���ECI��E6i F�t. ��O����;���, do:e����;d�b� o lla�:t:e�t�r�:e:e:e Jl�'�i���� a���;;t���, eo::;:.f��

COMUNICA AOS SEUS CLIENTES RIANÓPOLIS ÇALVY DE SOUZA TA- na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa", dia 17 do COt·

QUE MUDOU SEU ESCRIT6RIO PA- Edital de P,.1lça C011� o vARES, nos autos n.c 32- re-ta.

RA A RUA DEODORO N.O 3 SALA 3,
prazo �e ���:O:20�Ug��I� ��e d�!ÇeãO, :�;��tlv�Ei�� Florianópolis. julho de H161.

ESQUINA F. SCHMIDT, ONDE CONTI- T<ompow,1cy "'""101' }OLD,

NUARA ATENDENDO TODOS OS IN- :�:�o'da 6��a��a ': Um terreno situado nes-

TERESSADOS EM ADQUIRIR OU Florianópolis. Esta.
la Capital, a Travessa Ar-

VENDER IMÓVEL. ��, �a ����a �:tal�� ;::t::::tro�o�uad:a:::,a�:
FAZ �ABER aos que o pre �����le���:resdee �:�ym��sente e:dital de praça com

o prazo de vinte 120) dias,
virem, ou dêle conheci-
mento tiverem, que, no

r'Ia 14 de esôstc próximo.
às 15 horas, o Porteiro dos

imóvel acha-se registrado
Auditórios deste Juízo, tro no livro 3-E, fls. 171, sob

rá a público, pregão de
n. 5665.

venda e arrematação, a 'E, para que chegue ao

qqem mais der e o malar conhecímento de todos,

lanço oferecer sôbre a
mandou expedir o presen-

-::m:n;miiiiiim�m:n;iiiiiiiiimiiim";";';Va�II;;,Ç�ã�O�d�'�Ci'�S.;ar:.
te edital que, será afixado

•

no lugar de costume e pu-

'1
blicarlo na forma da. lei.

� Lado e passado nesta cí
..ade de Florianópolis, Ca-

l� �i:���j��, E:�:d�ó�: sad�!�'
co mês de julho do ano de
mil novecentos e sessenta
e um. Eu, (ass.) Maria Ju-

������n���:,� ��=:::.,� ==============
Ass.) Eugênia Trompo-
wsky Taulois Filho _ Juiz

-'I.v. Rio Branco, 31

_Apartamentos com 2 dormitórios, 1 sala, am
pia cozinha, banheiro completo, terraço ii,

serviço e dependências completas de empre
gada (frente).

CONDIÇOES

DR. GUERREIRO DA FONSECA
;��alconf"e com o 0,1- Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta

Maria Juraci da Silva
l'kATAMENTO dR!:' SINUSITE::, �em operação pOI

Escrpvente Juramentada. u�;r�tl���" e"�'�I��SA:;�!,O. E��tp�ES BRd�;;!:.�SMB�
_____�__

EXAME de OUVIDOS, NARIS e GA:-{;ANTA por MO-
lll:.K ...\'ll t:l.:r!ulPU KHENOL, (únko n� Capita!J Of'E'
RA(.,:Al' de AM[GUALA� - DESVIOS de SEPTO e
$1!'.'USITI:':S pelos mllis modernofl IJI·o'·essos. OiJera em

IUdO�����I��:��;tIS_deR��r�a�1�01i8pINTO 85 (6m
Rainha das Bicicletas, 'Rua: Cnn�lhp.ito Ma�

(rente I RaJio Anita Gariba:di).
HESILJJl:NCIA - ,.fWA FBLIP� f-:.(�HMID· !;I� _ fra, 154.

F'ON1'; - b550. �,,_�'._ ,--,-,-,","",�._.�_....__ .l

_ Dentro de suas posses estudames a que Ih•.

convier.
Prazo certo de entrega. .

EDITAL DE LEILAO
o Doutor EUGENIO

TROMPOWSKI TAU
LOIS FILHO, Juiz de
Direito da }.& Vara Cí
vel da Comarca de Flo
rianópolis, Capital do
Estado de Santa Cata
rina, na forma qa lei:

FAZ SABER aos que o

presente edital de leilão,
virem, ou dele conheci
mento tiverem, que, no

dia 27 de Julho próximo,
às 15 horas, à. porta éÍo
edlflclo do Fórum desta
Comarca, sito à Praça Pe
reíra Oliveira n. 10, o

Porteiro dos Auditórios
deste Juizo, levará a pú
blico, leilão, a quem mais
der e O.maior lanço ofere

cer, s6bre o imóvel abai
xo descrito, penhorado a

,r.R�Ni.U ·\!MACHADO
SANTIAGO, nos autos n.

12.945 de Açto Executiva,
Que lhe move IVAMAR
iFRANCISCO DE �
DA:
Uma casa situada

Beco caramurú, s/n. na

qual reside o executado, e

é
•
de sua propriedade,

muito embora não seja
seu o respecttvc terreno,
sendo de madeira, are·
ferida casa não tem do

cumentação que prove ser

ec executado, não sendo

-egtstrada em Cartório.
Dita rasa roi avaliada em

Cr$ 30.000,00.
E, para que chegue ao

conhecimento de todos
mandcr expedir o presen
te e?ltal, que será afixado
no lugar de costume e pu
blicado na forma da lei.
Dado e passado nesta cí- .

cace de stortanõpous, Ca

pital do Estado de Santa

Catarina, aos dez dias do

mês de Junho do ano de
mil novecentos e sessenta
e um. Eu, (ass.) Maria
Juraci da Silva, Escreven
te Juramentada, o subs-
c r e v (J (ass.j Eugênio
'I'rcmpoweky Taulols fi
lho - Juiz de Direito.

CO .. irere com o original.
Maria JuraCi da Silva

Escrevente Juramentada.

PROGRAMA DE 'FÉRIAS
DIA 23 - Domingo - Tarde Infantil - Distribuição

de Bombons para a Garotada.
Bhow do CARÉQUmHA,

DIA 29 - Sábado - Soirée - Je�tar da Saudade
{Grande Surpresa).

.

MISSA DE' 30.0 DIA,
RUTH MULLER CLASEN

José Leonardo Clasen e tuhos, convidam aos parentes,
amigos e pessoas de suas relações para assistirem à Missa
ce 30.0 Dia, que mandarão celebrar na Catedral Metropo
litana, no próximo dia 22 do corrente, às 7 horas, pela
alma de sua querida espôsa e mãe.

antecipadamente agradecem a todos Que comparece
rem a êste ato de ré cristã.

21/7/61

PNEUS Dt'�OP, O melhor
i.aính» das Bicicletas. Rua Conselheiro Ma
fr� 1'.'\4·

.

CIINIU SANTA (A TAPI' I

l)oençJ� Nervosa� e Menldl�
'"ol"matlc. ...rt'�lva, 'f'XUII

pPI. ��Jt'lnlo'h(jQUf
�t"'Vragl. f'

-�.1,,,lt'rapta.

'k ·�.Rl � ,,'AI., , c,

IR JOS& I A \ ARU- IR'" I:.�.

.JR IVAfIõ 8ASTO� Uf. ANilHA, '

'INSULTAS O� J5 &lo 18 rror..
. nd,.r"o,:l' AVt'Olda !rrIauru Rlt.olO� .tllt

Praça Etelvina Luz i - Fone �7-5a

MAURICIO DOS REIS
NORBERTO BRAND

A D V O G A 0'0 S
João Alfredo pampas

e seus nuxütares José Carlus P. Vieira
Hélio ROU_lIe Rubick

terr. o grato prazer de comunicar que, na Intenção de
melhor atender e oterecer mais comodidade aos clIentes,
ampliaram suas Instalações ttansterindo-as para:

Ed. Sul América - Conjl1nto 511

Tels. 2198 e 2681

Florumópolis.
30/7/61

A:. G:. D:. G:. A . D:. U:.

Aug:. Resp:. SubI:. Loj . 8imb . :)oRDEM E TRABALHO

De ord:. do Car:. Ir:. Ven:. convido a todos os DfS:. do
Quad:. para a Ses:. Econ:. de 24 do corr:. onde será
discut:. a prop:. de aum:. da contrlb:. mensal

Or . de FlorianópoliS, 19 Cip julho de 1961 E. V.
W:. K:. 3:.

Sec. 23/7/61

Bicicleta pintada, capital valorizado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



e.e da série
Nome - DESCOBRIDOR 11
Lançado peta r'órcn Ai,

rea' dos Estado"'- Unidos
Descobertas
trou Que hã conctcões pura
se viver num veiculo espa
ciaJ. rata de Ianeamento
- 13 de abril de 1959. Pêsn
- 73/) quilos. Forma to
Forma hemisCêrica, coní. 33

p�leg�da� por 27 polegadas
Vida - VO,5 minutos.
Apogeu - 220 milha Pe
rigeu - 142 mllhl1�
Nome EXPLORADOR VI
Lancndo pela Admtnls

tracâo de ACl"onnutica c

nemons

E:;paço. Descobertas _

Mapeou as faixas de ra

diação Van Allen e o cam

po magnêtico da terra. TI
rou fQtos de televisão da
r-amada de nuvens Que co

bre a ter�a e verificou a

densidade dos rntcrometeo
. nos. Data de lançamento
- 7 de agôsto de 1959. Pê-
80 - ,6 quilos.. Formato _

Esferóide, .com 29 polega
elas de profundidade e 26
de diâmetro. Vfda _ Apro
ximadamente 1 ano. Tem

po de órbita - 12,5 horas.
TIl aHVQDNVA.- amaM

'snql!tu 9Sr - nafi),l<lcl
'sulIl!lU LS&'9Z - lIa.fiodv

Lançado pela Admlnis
traçi,;) de Aeronáuttcn e

Espaç,' Descobertas ..... Fé'l
importantes contrtbuícoes
ao medIr o campo magné
tico da terra e venrtcar as

condições de ambientação
espacial. Data de rance
mente - 18 de setembro
de lfJ59. Pêso - 22 quilos.
s'ormato - Esférico, 20

polegadas de diâmetro com

um tubo saliente de 26 po
legadas. Vida - de 30 a 40
anos. Tempo oe órbita _

1.30 minutps. AI>OI{f'U _

2.330 milhas. Pcrigeu-
318,8 mllhas.

.

5.a da série
Nome EXPLORADOR VII

Lançado pela Adrmnts

tração de Aeronáutica e

Espaeo. DesrOl)ertfl
Descobriu _

um encolhimen
to da faixa mais externa
de radiação e baixa
contagem de r:\105 cõsun
COS associada a nuvens de
gás solar eletrlfi(':lclo Data
de lançamento I' de ou

tubro de 195V. Pi'�o 41,:i50
quf los Fermat, Dots
cones unidos ic 1 L l I

com 30 polr-gad l de .om

prímento Vida - 20 anos.

Tempo de órbita 101.2
minutos. Apogeu 672.4
milhas. Perígeu 343 7 mi
lhas.

Nome - DESCOBRIDO- média. Perlgeu _ 3eO mi-
REs V, VI, VII, VIII, e IX lhas, em média.
Lançados pela Fõrça Aé- Norr:e _ PIONEIRO V

rca dos Estados Unidos. Lancado pela adminís-
Descobertas - Estes cinco tração de Aeronáutica e

satêlites foram todos colo- Espaço. Descobertas _ In

c,!-dos em órbita em missão, vestlgou o espaço mterpta
experimental numa ten- netáríu entre as órbitas da
tnttva de se recuperar eáp- terra e de Vênus. Tstou
suías espaciais \de vqlta à comuntcacõea de longo at-
atrnosrera da terra. Datas canee. Estudou métodos ele
de lançamento - de abril meoícão das dist:incios as,
de 1959 a abril de 196Ó. Pê- tronõmldas. Data de Lan-
so � 771 quilos cada um camento _ II de março de
Formato - Cilíndrico, com 1960. Pêso _ 43 qullos. tor-
19 pé� de comprimento e 5 mato _ ESfél"ico, com 26
de diâmetrci. Vida - de polegadas de diâmetro. VI-
duas semanas a quatro da - Indefinida. Tempo
meses. Tempo de órbita - de órbita _ 312 dias. Apo
média de 92 a 94 minutos. geu _ 92,3 milhões de mi
Apogeu - 380 milhas, em s lhas do sol. Perigeu _ 74,9

milhões de milhas do sot.

6.a da série
Nome - TIROS I

Lançado .pda Adminis
tração de Aeronáutica e

Espaço. Descobert,
Duas câmaras de TV tmns
rrâtiram milhares de fotos
de formaeão de nUVf'll.1 pa
ra a terra; de�obr.ru slste
mas de nuvens mais bem

organIzados do que se pen
sava e, também, estrutura
em espiral de slstemüs de
nuvens formadoras de tem
pestades não tropicais. Da
ta de li,nçamento - 1 de-.

�bri1 de 1960. Peso 192
quilos. Formato - Tambor,
com l!l polegadas df' fUtu
ra, 42 de diâmetro, Vid:1. -

sllperior a 10 anos. T('mpo
de órbita - 90.2 minutos.

Apogeu - 468,5 milhas.

Per!geu - 428,9 milhas.
Nome - TRANSIT 1-B

Lançado pela Marinha
dos Estat:los Unidos. Desco
bertas - Determinou a

exequiJibiJidade de satêli
tes de navegação global
para auxiliar navios e

aviões e testou equipamen
to para êstes satêlites. Data
de lançamento -

- 13 de
abril de 1960. Pêso - 120
qullos. Formato - Esféri
co, com 36 polegadas de
diâmetro. Vida - de 16 mê
ses a vários anos. Tempo
de órbita - 95,6 minutos.
Apogeu - 456 milhas. Pe

l'igeu - 229 milhaS,
"lome - MIDAS II

Lançado pela Fõrça Aé
. rea dos Estados Unidos.
Descobertas _ Provou a

exequibilidade de um sis
tema de deteção de sa.téli
tes eontra lançamentos de

projêtels inimigos graças
à sensibUldade de instru
mentns contra raios infra
vermelhos emitidos pela
desplrga de gases dos fo
guetes. Data de lançamen-
to - 24 de maio de .E160
Pêso _ 2.270 quilos. FOi:
mato - Cilíndrico, com 22

pés de comprimento e 5 de I

diâmetro. Vida - 40 mêses.
Tempo de órbita - 94,4
minutos. Apogeu - 3Ul mi
lhas. PerJgeu _ 300 milhas.

(Continua na 7.a púgina)

A. t e.D ç ã O
ATENCAOl SENHORES INDUSTRIAIS E COMERCIANTES _ ATENQAO!'

- UMA OPORTUNIDADE - GRANDE OPORTUNIDADE A SUA
INTEIRA DISPOSIÇAO. - NAO PERCAM!
SoME!VTE DURANTE 15 DIAS
SO/'.fl,·NTE DE 16 a 31 DE JULHO

TRANSFORMADORES i T E L - A GARANTIA ?ARA A SUA INDÚSTRIA
VENDIDOS DIRETAMENTE DA FABRICA - COM DE::;CONTOS DE PAPAI NOEL
PREÇOS COM AS SEGUINTES VANTAGENS:
PARA CONSUMIlJ0RES 10 '"f - - 3 -�- 10
PARA REVENDEDORES - IO�; _., lO 3 + 11)
PROCURE HOJE MESMO 4S LOJAS "ELETRO-TÉCNICA", REPRESENTANTES

IDOS TRANSFORMADORES DE PORÇA j

TEL

If.n.� fi LOCAL DA C0NCORRJ?:NC1A: A concorrên
cia scra realizada no dia 3 de r.gôstc p. vindouro, às 10,00
hora n N!de do serviço ele ........tseaüzaçâo da Fazenda.

v:;3JI' TO pA CONCORR�NCIA: A concorrência de que
1 M. pn- l nto edital etostma se a nquíaícân de material,
pelo T urn do rcetado, nec-ssérto ao em'Placamento de
vet '11. ; mo cnzados para o ano de 1962.
Placas I nra veicutos de uso particular,

tO, la:;l11.'" com ill.�Cri<.;ào <lo número
I' munx ipio cm .pn-to .. .....

Plur-as nnrn vcícutos de U!lO \luguél, cõr
verúicrhn cum rnscncão do núme-

2.000 pares

ro (' mumcijiin cm branco f.ooo pares

23 de Março de 1961

Departamento da Fazenda
Prefeitura do Município de Florlanó polis, cm 22 de"Marçn de 1961.

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

AdmInistração Oerat 50.000,00..
Exação e Flsc. Fim!ncei�a 5.000.00

zoucacão Pública 1!l.179,20
Encargos Díversos 14.680,00
Restos a Pagar 11.324,00
Depositante de dinheiro 100.00

.BALANÇO 8.700.572,00

Na 'resourarta
Em Bancos

crs 1l.800.R55,20
DISCRIMlNAÇAO DOS SALDOS

8,700.572.1'0
1.6�6.658,30

Arrecadação
Depositante de dinheiro-

crs 7.583.825,20
DISCRIMINAÇAO DOS SALDOS

Na 'resourarta
Em Bancos

crs 8.800.R55,20

crs 10.337.230,30
Prefeitura do Município de Florlam� pous, em 23 de Março de 19G1 .

24 de Março de 1961

PAGAMIí'NTOS
DESPESA ORÇ'AMENTARIA

EdUC"!ação 'pública 7.000,00
Enearges Diversos
nestoe.n Pagar
BALANÇO

9,000,00
1.07H.7:\lOO
7,fl30.112D,70

Movimento da Tesouraria, em

Saldo do dia 22 (em caixa) Cr$ 8.643.196,00
-

RECEBIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTARIA

Arrecadação 156.195,70
Depositante de dinheiro 1.463,50

MovJmento da Tesouraria, em

Saldo do dia 23 (em catxn) CrS 8.700.572.00
RECEBIMENTOS

RECEITA "oRÇAMENTÁRIA
Arrecadação 150.74fl,20
Depositante de �inheiro 74.240,50

Na Tesouraria
Em Bancos

crs fUI25.!lflO,711
DISCRJMINAÇAO nos SALDOS

7.fl30.11!"!!1,70
1.636.II!W,30

crs ll.!l25.5GO,70

o-s fl.467.4f1f1,00
PrefeItura do Munlciplo de Floriano polis, em 24 de Março de 1961.

Movimento da Tesouraria, em

Saldo do dia 24 (em caixa) Cr� 7.830.829,70
RECEBIMENTOS

RECEITA ORCAMENTÁRIA
Arrecadação' 66.780,80
Depositante de dinheiro 404,50

25 de Março de 1961

PAGAMENTOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Admlnlstraeâc Geral 189.740,00
rtestos a Pagar 6.255,00
Depositante de dinheiro 297.673,60
BALANÇO 7.404.346,40

CrS 7.R9B.015,00

Na 'resourarte
Em Bancos

CrS 7.898.015,00
DISCRIMINAÇAO DOS SALDOS

7.404.346,40
1.636.658,30

CrS 9.041.004,70
Prefeitura do Munlclplo de Florlanó polis, em 25 de Março de 1961.

Movimer{to da Tesouraria, em 27 de Março de 1961
Saldo do dia 25 (em caixa) crs 7.404.346,40

RECEBIMENTOS PAGAr...IENTOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPES.4 ORÇAMENTÁRIA
TRiBUTARIA

178.140,40 Educação Púbfíca

1.338.40 Saúde Pública
Restos a Pagar
BALANÇO

4.600,00
&.(100.00
28.616,60

7.544.608.60

SrS"; 7.583.825,20

CrS 9.181.266,90
Prefeitura do Munlciplo de Florlanó polis, em 27 de Março de E)61.

7.544.608,60
1.636.658,30

Movimento da Tesouraria, em 28 de Março de 1961
Saldo do dia 27 (e"m caixa) CrS 7.544.608,60

RECEBIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTARIA

Arrecadação 280.725,70
Depositante 'de dinheiro 1.!)40.40

PAGAMENTOS
DESPESA ORCAMENTÁRIA

AdmiCllstração Ger�1 16.435,00
Educação e Fisc. FInanceira 22.690,00
Educação Pública 980,00
Saúde Pública 3.000,00
Serviços Industriais 630,00
Serviços de utilidade Pública

Rest.os a Pagar
neposltante de dinheiro

BALANÇO

��I;'���:�b
125,00

7.020.(j�fl,30

Cr$ 7.b7.274_,.70
Na Tesouraria
Em Bancos

CrS 7.827.274,70
DlSCRIMINAQAO DOS' SALDOS

7.020.636,30
1.636.658,30

Cr$ 8.057.2!l4,6b
Prefeitura do Município de Florianó poUs, em 28 de Março de 1961.

'. ;�

Movimento da Tesourarln,
-

em 29 de Março de 1961

Saldo do dia 28 (em cai)(:).) Cr$ 7.020.636,30
.

RECEBIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTARIA

\ 846.793,60
7.658,30

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

ServIços Industriair,. 2.614,80
ServIços de Utilielade Públjca 583.198,90
Encargos Diversos

Restos fi. Pagar
Conta de Depósit.o
Receita Orçamentârla
BALANÇO 1

16.105,30
43,9411,00
80.043,80
8.534,50

7.129.584,90

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

PUficipa a seus clientes e amigos a Instalação do
seu novo COllSll.ltó�io equipado com motor de alta rotação
("' nut.rr»; melhoramentos técnicos.

Rua Felipe Schmidt. :i4 _ 10 andar _ 8/3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
'Associacão Calarinense de

, r 'Engenheiros
o Presidente da A. C, E. 110 uso de suas atribui

c6e, convoca uma Assembl éin Geral Extt-aordmárta ,

pnrn o d' 'I de agôsto próximo víndcuro. cuja ornem
cio din será:

1.0 Reforma dos Estatutos.
2.0 Assunto., Diversos.
FlilrianónQlis, 17 de" julho de 1%1.
V \L;'-'TY

-

BT'rTENC'OURT - Preflidente 20-7

PA'RTlC IPA çÃ.O
PEDRO SANTOS DIÀS vva. HILDA HAVIARAS

e SENHORA

pnrtíeipam aos parentes e pessoas de suas relações o

nnivadc de seus filhos

MURILO MADALENA
Curttíba

�
- R. Dr-lfin Moreira, 52

FlorIanópolis
Av. Mauro Ramos, 208

Arrecadação
DeposItante de dinheiro

Cr$ 7.875.088,20

7.129.584,90
1.636.658.3,J

CrS 8.766.243,20

VISTO
LUIZ DE CARVALHO

Prefeitura do Município de F10rlanó polis, em 29 de Março de�!�lio LõBOM. C. DE FREITAS
Chefe S.eI"'{. Contrõle

,

Diretor

Tesoureiro

A V I S O
I

O PROF. MR. GREEN COMUNICA AOS DISTINTOS
ALUNOS E A OUTROS INTERESSADOS QUE ESTA

ABERTA A MATRtcULA PARA AU,LAS DE INGL�S EM

PEQUENAS TURMAS, grRUA TENEl\TTE: SnNEIRA .. 42.

DAS ·9.00 As 11,00 E DAS 17,30 AS H1.30.
30/7/61

<

.• _._. :"""\._,'�':';fi:",��

PROGRAMA DO MÊS'
DIA 2�

DE JULHO
SHOW COM; .CARÉQUlNHA, FJ{EDY" MEIO
QUJ:LO E ZUMBI _ Ingressos a venda na

ccrceer:e aos associados do Clube.
CI!',,'EMA

'D'I.\
OlA 2" - Hl-FI - inicio às 20 horas.

ArENÇÃO
LuSTRA·SE, LAQUEIA-SP.. ENGRADA-SE E ENVER

mZi·SE MOVEIS. MAIORES lNFORMAÇOES RUA CON
SELHEIRO MAFRA, 16t FUNDOS.

VENDE-SE
VENDE·SE, A PRESTAÇAO E POR PREÇO MODI,
CO, UM LINDO VESTIDO PARA DEBUTANTE.
TRAr.\R A RUA VITOR KONDER. 63.

2217/61

"ô� UO��
PAGU!: DEPQI!}

;i
--=-----'t , \
r...

7_, �
_- ;:!"

------:::
Cr$ 7.875.088,20

DISCRIMINAÇAO DOS SALDOS

Na Tesouraria
Em Bancos
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onumenlal sh,ow com CaREQUINHa, FRED, ZUMBI, MEIO QUILO e Mick-Babv'
Ingressos aos associados na Secretaria: Adultos - 100,00; Maiores de 3 anos - 60,00\ e Menores de 3 anos -10,00.

MOTORES ELÉTRICOS l

ARNO
Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
compróvoda ...

* Eis os trê s Ietôres de garantia que os Molares Amo representam poro o

consumidor.

* Os Molares Arno são rig'!_rosomente controlados pelo Sistema C. I. Q.• Ccn

trôle Inlegrol de Qualidade, o único que asseguro perfeição móximo no

produção em série.

* Motores meectõstcos olé' V2 H P

* Mofares trifÓsic.os olé 300 H P

* Motores poro móquinas de cc-tere

* Molares especiois

®
ARNO$A.
INOÚSTRIA E COMÉRCIO

Ruo Felipe Schmidl, 33

REPRESENTA.NTE EM flORIANÓPOLIS:

MEYER & elA.

--,-,_ -- -�---- -"-\---

@eMAS - �arlazes �o Dia
-CENTRO

tine SÃO JOSÉ
FO�E: 3636

e 8 bs.
heróica e;lOpéia de um oficial a

l'[;·a.no denb'o da linha -nipônica,.
Paz e fi \"ida dependiam' de sua, mis
mOJ'tífera!

PERlSCóPTO A VISTA

WamerScope - Wal'ncrColor
1: .James Carne!' - Edmond O'Brien
Andnt i\l:ll"tin

'

Direcíío: Gordon Douglas'
re��l1n\ até 10'

FONE: 3435

. e f) l'uceSSO continua! .

atra(:11Q máxima da tcmpOl':H[a!

LA VlOU;'I'EItA
j':<1s1man('o]OI'

: S�l1'ita ;\Ionticl - Raf( Vallone
D; ..eçtto: Llliz C(';;a� Anl:ldol·j

C(>lldU'a até 5

Sinistl'O e H01Tipilante!

.JÁCK O ESTRJPADon
1 Lec Lattel'.'lOll - Betty McDowall
Eflrli(! Byme - Direção de Robert
aker e l\fonty Berman

('emnll'a: até 18 anos

-BAIRROS
tine GLÓRIA
(ESTREITO)

ás 8 !Js.

Atendendo a inúmeros pedidos!
VLTIMA E DEFIXITIVA l)"XIBlÇÃO!

JOSELITO cm:

S A E l' À

(O Canl.o do ·Rol1xinol)
EastmanColOI'

Direçã:); Antonio fi!'! Amo
Ccns.: ,até 14 anos

tine IMPÉRIO
(ESTREITO)

Um filme scnsa"i,onal c movimentad 1

O DlARlO OEJ.ATOR
com: LMTy P:ll'ks _ Con�tan('(l �nith
Direç:-'o (Ie: John Gilling

CenSlll"!l.: até 14 anos

tine RA.íÁ (.5. José)
ás8hs.

UrlIa histol'in humana e. inesquccível!

MILAGRE -

DE ÁM(�"t

EastmanColor
com: John G,egsen _ Be'línda 1:.'€e
Direção de: Jilian 'j\myes

tlca

_ outra histôria encanta-

A SEGUIR! ..

dora da nova dupla român-

Encantador!

---' EastmanColor -

Poético! .

Inesquecivell. __

Fon�: 6252

Fone: G2!H3

Movimenta-se a socie

dade de Imbttuba para o

buile de amanhã; no Irnbi
tuba A. c., com a desta

cada orquestra du Lira T.

Clube, Segundo informa

(,;lio do l'adialista Manuel
:i.\Iurtim;, da Rádio Difu
sora naquela, Cidade, que
a escolha da Careta Ra

(lar, despertou o" high"
socíety" local e que três
nomes merecem espcr-inis
nteneôes : . Léria Cotrin..

Tereza Ol'ige e Mnrin do
Carmo Oeremtac. Sucesso
marcado.

-'--'0-
O Sr-, WnltCl' . Amndni

da Silva,", Viajará . hoje,
pnrn Il11b\tpb:i. e Icvarâ a

bonita f:\ixn; vermelha,
aznl c branca, parn '

a co

l'ImçilO simbólica da Ga
rotn Rn{lal' eacolhidn.

'

---,--0-
Na reuutão do COI��elho

Administl'ntivo do TAPI,
foi· nprnvnrla uma verba
de dez milhões de cruze+
1'01'1 narn a cidade de Blu-",
rnenau, com as condições:
os dirigentes sindicais,
devem conseguir doações
dos terreno ... com as Pre-

• f(ituras, a fim de COlIS

trut- quarenta casas. Ita

ja í foi eontem-rlado com

seis milhões para vinte e

cinco casas.

-0-
A senhora Nilda Cam

pos Almeida e a. srte.
Neusa Campos, do high
societv, de Lajes,I circula
ram na "Líndacu-i" e fo-'
i-am hoépedes do Lux Ho
tel. Regressaram ontem.
pé,la TAC-Cl'll:>:eiro do Sul

. I para nqualn cidade,
-0-

Apl'oxima-se ·0 Congl'e,,�o
Médico, que será l'ea.liza
do na pl'óxima quarta-fei
m, até domingo dia 30.
-0-

O Dr. Jaison Ban·.eto,
médico oftamologista, pro
cedente da Belacap en

contra-se nesta c�pital
ncompanhado de seu pai
Deputado Tupy Barreto.
É nrovavel que o Dr. Jai

son, ficará residindo no

nosso Estado,
,-0-

Rainha das Orquídeas,
uml,l promoção social que_
.deverá acontecer e m no

vembro próximo e o m a

tradicional EX:lOsiçâo de
Ol'quideas n a cidade de
.Toitlvile. Entl'al'ei em en

l('ndimentos' com o cronis
ta soeia! AdIO Tito de
Souza para combinm' e

ol'ganizf\.r esta festa.

de fuuducúo do Clube "25
de Julho", O conjunto de
Bt-erro Suucr eSLil.r{1 pre-
sente,

'

,�o-
Mis!l pamnú, Srt',a,

Maria José do Kast'imcn
lo, que é 11 Miss Hudur
du Bl'a�il de UH;l, 1';;('0-

lhidu pCJ:IS mísses cato

duais, no concurso de

Miss Hrnsfl, CJ-Itlll':I, pr-e
sente na festa, que ncnn

t('ccn'i no próximo dia 2!'1,
em Jcinvill.a, organizada
pelo cron istn Adio de

Souza. O cilslll uuíitr-iún,
da represéntautc dn mu

lher pur-nnueuse. sl'rfl o

Supleníe de Scnndm- DI'.

Ror.h·iWJ Lobo.
--0-

O ('oll!lN·jdo' r- destnen
ti o �l i II tu I'

" ! lilli;; is", fo Z
um bonito IIe;;cnhü, pnrn
fi pr-opug'anrln (los IT .l{1-
gOl;; Abortos de Santa

Catnrinn.
-0-

Bruxellas, 11\111e, estnrá
em festa, com a r-ornemo

murnção da Data Nneio
na! da Bélgica.
-0-

No mastro do querên
da Palacc IToIi!J, será

içada a bandetrn verme

lha, branca e vermelha,
com fuixns horizontais, da
A ustria, com a visita do
Embaixador daquele pais
que ficará hospedado es
te Hotél, no »róxfmo. dia

30,
-0-

A r'otecno Cutaventc.
está acontecendo 11<1. Edi-
tcru O com novos

h.nçamento«: Fio da
Navallul" -'i'llini"tl'o'da
fI·Tort.e. o ('a�o F,ichmnllll
_ M{i�icll .10 Longe _

W, SOmC!'l:iet Maughan:
Q. U. Reynolds E. Katz
Z, Aldouby; El'ico "eris-
!iimo,

-;"--0-

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado Pela' Faculdads
Nacionat de Medicina da
Unwersidade do Brasil

Ex-interno por concurso da.
Maternidade-Escola, (Servi�
ço do Prof. Octávio Ro

drigues Lima). Ex-interno
do Serviço de Cirurgia do

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

de Janeiro, Médico do Hos

J)ital de Caridade e da
Maternidade Dr. Carlos

Corrêa.
PARTOS - OPERAÇOES
DOENÇAS DE SENHORAS
� PARTO SEM DdR pelo
método 'Pslco'proJilatlco

Consult.ório: Rua João Pin
to n. 10 - das 16,00 às
18,00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone
3035 - I�e�n'cia: Rua
Ocneral Dltlencpurt n. 101.

-0-
Recebi um convite .do

confrade Arão Tito. de

Sousa. do' Jornal de orín
ville; paru ptu-êici par 1 da

Souza, oo Jornal de Join
Agradeço li gentileza e

farei o poo:;sível Para es

tar presente.
-0-

No Mampituba,. de Cri
ciuma, real;:,wu'se uma

movimentaria festa no fiá

hadc p.p., quando. foi
eleita a Clamoul' .Cirl,
gulma Burtso. O Vice

uovemador . Dontel de

Andradc dnnc ou a vnlsu
�imb{)lit"I,. -(um a jovem
e..,c'olhirlll, solieitnndo pc
];I, PI'e"i(lenl,e (lo clube da

Lndy, qu.e-' l)iltl'o.inou o

eomeut ado aeonteeimen'
'o'
-0-

Amanhã, 110 Colégio Ca
tnrinense, acontêcent áfl
14 horas. um en-onu-o de

casais, onde serão deba
tidos ternas de atunlida
des sôbre a vida conju
gal e familiar, OS S1's.

e eras. Dr-. Pedro Mon
cnu Junior e Dr, João
Pnjcâc Luz, procedentes
de São Paulo, orientarão
Os deba_t_"_, _

Histórias Verdadeiras
,

CONQUISTAS ESPACIAIS DOS E. U. A.

(Cod da 6,a. página)
7.11. da série

Nome - TRANSIT II-A
Lançado pela Marinha e

pela Fôrça Aérea dos Es
tados Unidos, Descobertas
_ Primeira parte de um

duPlo lançamento simul
tâneo. Este satelite faz

llart.e de um sistema de

navegação para tôdas as

condições tie clima, a ser

colocado em operação pela
Marinha em 1962. O siste
ma trará vantagens aos

navios e aeronaves de to�
do o mundo, Data de lan
çamento - 22 de junho de
1!)60. Peso - 101 quilos .

Formato - EsfériCO, com

36 polegadas de diâmetro.
Vida - 50 ar!Os. Tempo de

órbita _ 101.5 minutos Nome - ECHO I

Apogeu - 563 milhas. Pe- LaI!çado pela Adminis-

rigeu _ 460 milhas. tração de Aeronáutica e

Nome _ TRANSIT II A Espaco. Descobertas - Ao

(filho) transmitir uma mensagem

Lançado·péla Marinha e do Presidente Eisenhower,
pela Fôrça Aérea dos Es- de cesta a costa dos Esta

ta1ios Unidos, Descobertas dos Unidos, o Echo I pro·
_ Esta seg:unda pal't� do vou que os satélites espa·

Transit II-A deve ajudar a cials p'odem ser usados

explicar os "blackouts" de com sucesso para comunl

rádio e a prever O tempo. caçõ(��,de rádio, televisão e

Data de lançamcnto -.22 telefone. Data de lança-
de junho de 1!)60. Peso - mento - 12 de agôsto de

19 qu!los, Formato - 'Es� 1960. Pêso L 60 quilos. For-

férlco, com 20 polegadas de mato - Esférico, com 100

diâmetro. Vida _ 50 anos p�s de diâmetro. Vida -

Tcmp"- de órbita inde- imprevisível. Tempo de 6!'

t�l'lninado. Apogeu � Peri. bita - 121,6 minutos. Apo
rém Iigclramente mais ele- geu - 1.160 , milhas, Peri

vado e IlOUCO mais atrál>
, geu - 1.014 milhas.

'lCU - indeterminados, po� .�

, '

média.
Nome _ CORPOS DE

geus - 198 a 405 milhas.
O FUTURO - Os Esta

dos Unidos t.êm planos fu·
turos de lancar ao espaço
plataformas tripuladas e

naves espaciais tripuladas
para visitas a outros pla
nêtas. Os veículos lançado
res já se encontram em

estágio' de construção. Uma
firma norte-americana pla
neja também circundar a

terra com satélites a serem

u�ados para transmitir co-

11lunicacões e televisão. Os
Estados Unidos visam so
mente a um objetivo em

de espaço si-

A Diretoria do Liollfl
Clube, f:ste\'e l'eunida,
como acontere tôdas ao:;

quarta,,-feil'as. O D.SSUll

to mais iml)Ol'tante, foi a

festa oue faní. l'elllizl11'
110 Lira T. ('" no PI'óxi
mo dia desenove de agôs
to com um el.egante des

file de Modas 'Rennux,
patrocinadO peltl Casa
Bl'llsqlle, em benefício do
Asilo dos Velhinhos.

�O-
O cmml Comandante

Mal'celo (Tel'ez,\) na"'"
deil':t Maia c filhos CIII�
los F:(IlIal'(ltl, Pall!n Ma
ria Tercza, regre��al'am
de Pernambuco, onde vi
sitamm seus famiUal'es,
-0-

O cronista Celso Pam
plana, acontecel'Ú. ama

J1 hã, 11a ci4adc de Tuba
l'iío, na "soirée" que sel'á
escolhida 11 Clamoul' Gi1'1

-0- no Clube 7 de ,Julho, fcs-

A justiça reuniu no ta patrocinada llClo Clu

Querêncía. Com um bate- be da Lady, O referido

papo regado Whisk, acon
cronista recebeu um, con

ter.eram no Bar <lo Que- vite especial. Bôa via�

rêneia p, HoItel, -os De� _g'_m_,_, _

f\l'mbal'garlol'as: A.l' TI o

TIoeschl, ElIlfênio Tl'om

PowFlkí Taulois, Filho e

Euclides Çintra, Dr, Fer
nando Farias, Dr. Rodl'i
go Lobo e Dr. Edson.

-O....!....__
Circulam na "Linda

cap", o sr ,e sra, dr. Jo�
sé (Madja) ]',fesseder, da

sociedade carioca. O sim

pático casal é hósp2de do
sr, e sra. Dr, Moacir Mes

quita, Delee-ado. do Tra
balho.

-0-
No Lux Hotel, marca

rnm um jantar, o Vic�

Governador Doutél de An

dl'ade e o Serretário de

Sntlde, Walmor de Clivei-

--0-
O SI'. e SI·a. Dr, 1'Iloa

cil' Mesquita, fixaram l'e

sidencia na rna Joaquim
Co�ta, 11úmero trinta.

�.o-
Amanhã, na Cidade de

Joinville, acontec·erá um

g:rande baile, no clube
.Juillvill<'. PnJ COllH:!1l101'a-

ção ao oit:.o,"Q 311ivel's:i.l:io

última da sêrie
Nome - DESCOBRIDOR

XIII e XIV

Lançado pela Fórça Aé·
rea dos Estados Unidos,
Descobertas - Estes dois
satélites ejetaram, capsu
laS que foram recuperadas
com pleno sucesso após
voltarem ã. atmosfera ter
restre. Datas de lançamen·
Lo - meiados de agôsto de
1960. Peso - 730 quilos.
Formato - Cilíndrico. VI-,
da - aproximadamente 27
horas. Tempo de órbita -

FOGUETES

LançadOS por vários ór

gãos, Descobertas - Estes

eorpos não dispunham de

instrumentos, e por isso

não tmTIsmltiram qualquer
descoberta. Seu maior mé
rito foi provar que pesados
objetos podem ser coloea
dos em órbita, Datas' de

lançamento, - de 1958 a

1960. Pesos - desconheci
dos, F'onnatos - Cilindri
cos e de "árias dil,nensões
V i ct [L - desconhecida

Temm de órbita - de 94 a

1'30 lllíniifÚ�. i\P,)['.('LIS
�\LO .I '! G;:;U Úl it 11",.,. Pcr �I,

'.,� C "

'�;i�";�ai-IiLi\ii.liliilíl���t:�����!::!����!�:��!�!�::"_
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Nos círculos esclarecidos e bem inten
cionados, se alguma resistência subsistisse
contra o PLAMIlG, o gesto atual é de inteiro
aplauso à iniciativa do Governador Celsç
Ramos. 'A medida que se conhece com mais
minúcias o Plano de Metas do Govêrno, fi
ca-se sabedor do que êle representará para
Santa Catarina de planejamento racional e

aplicação prioritária em melhoramentos pú
blicos. O PLAMEG é, sobretudo, um novo

sol administrativo sôbre a terra barriga-ver
de, abrindo- lhe amplas perspectivas de pro
gresso. Com êle, o nosso Estado sacudirá as

teias que lhe éntravavam um largo desen
volvimento.

o Ciovêrno e o Esporte
Multo cedo, compreendeu

o Governador Celso Ramos

Que, mais do que os auxí
lios esparsos concedidos â
entidades esportivas, se

impunha a criação de um

Grupo de Trabalho, pára
estudar a realidade espor
tiva em Santa Catarina.
Dai, a decisão governa

mentàr de instituir um

grupo, compôsto por gente
Afeita aos prob.emaa do
melo. Ontem, esteve reu
nido o O.T. recém-criado.

Es õrço em I1rol do ensino
o ínterêsse do Govêrno nos atos. Ainda' agora, o gfna", de Araranguá, pelo

atual pelo ensino não se

I
sr. Celso Ramos vem de qual eie se compromete a-

traduz apenas em pala- aprovar convênio com a mtnístrar ensIno normal
vras, mas principalmente aeccía Normal "Madre Re· oe segundo ciclo, gratuita

mente. O Estado contri
buirá para a gratuidade do
ensíno com ors 630.000,00.

Em Florianópolis o Sr;Adhemar Gar
cia Visitou-nos o Presidente do PSD

Reunião �o l�asteéilllento

Breve, serão conhecidas as

suas conclusões. A par des

sa providência, para solu

ções a longo prazo, o Go

vemo do Estado está pro
cedendo à restauração das

c rqutbancadas da praça de

esportes da Avenida Her

cílio Luz, sede dos II Jogos
Abertos de Santa oaten

na, a se realizarem em Se

tembro do corrente ano.

Os trabalhos executados e

Realiza-se em Porto Ale

gre filais um Encontro Re-,

gional, sôbre problemas de

abastecimento. O conclave
tem o patrocínio da CO·
FAP e já se efetuou em

outras regiões ao pais. San-

DATA .DO COLONOenconsra-se nesta Capi
tal, desde anteontem, pro
cedente de JolnvHle, nosso

ilustre coestaduano, sr,

Adhemar Garcia, Prestden
te em exercido do Díretô
rio Regional do Partido
aocfàt Democrático. S.S .•

que participou de várias

reuruoes, em contato poli
tíco com seus correligioná
rios e com o Governador
Celso Ramos, deu-nos on

tem D prazer da sua visita,
Jazendo-se acompanhar do
dr. Heitor Guimarães, di
reter do Montepio do Es·
tado.

Iniclam'se dia 23, em

Jaraguá do Sul, extenden
do-se até o dia 25, as co

memorações alusivas à da
ta do colono.
Sob os auspicias da Pre

Ieitur!:. Munlctpat e da
Associação Rural daquela
cidade, terá lugar uma

exposxêc asro-necuãne e

• S.S.P.:
.

Audiências

Industrial e entre as atra

ções com que Jaraguá do
Sul homenageará àquele
que tem sua grande par
cela no progresso de Santa

Catarina, está programada
uma sesseare de agricul
tores e desfile de carros

alegóricas .

a-nm-ce tratar de
-uncus aos seus IJIUnIClploS,
f:S�I"t::l .... LlI nll ;;:,e>.;re�alla. oe

�el!;""""""i.I t'"o�kn na taro

oe ue l·l.. ll"l, us .oepueados,
.nUji,US.Ú arcsom e .rccte

ouveca. i\TnOOS OS pana
meneares trataram com \)

.1.-". ,,4 .. e ....... ., .....u ....o::.s, tltU'

rar UU'IUCla cecrecana. de

j·el,,,I--,, ...... ,,,".C8 ac.nentes

f.OS ,vllIl1IC,PWS de campos

PLAKO DE EME'RGENCIA
�eaall.O oe tmanciamenlo Para Obras e Serviços de

Santa latarina,
VI - INDUSTRIA -=o ....... '"" ..�v.tt ....: .....Vi\ E

l1�LH).-)"1·RiA QvIM.lCA
A SILl!.::.t: - Slderurglca Santa CU\.

,.aJ"I_ -.&. c!ev,u..J.IUen�e es�udada e

lJ ..... cv ....aa, ehl Iuàa", as suas fases e eon-

_��._vLll , e OULro elemento que virá

__ . ,.'ou a ,t::� II.1o;i:O.V ue nu".suS

l" �o.I.," �. tau t::_,pe.. iI:l.! na leglRo carbo-

de adubos fosfatados, é outra

J"tu.aa elll p;'UJeto e que se laz neces'

sária.
ú uldustrla quimica do carvão é com·

���':�::�'��a: u�:�et!��.�:u:;v:�:;'o.as:.
cu·

r",1 U .. ,,'U .<I<.IU, l:I. cart::n�a oe adubus
..... Pd'�, ' ...p ....e a cUJI""ruçau ao ptuJeLQ,
.a taaU01"'UV suoJ.-e os l:I.w.p ..."o" UU I!;O
.eHI" u" !"t.';. ou dU., que ut!seJa ve·J.o

v"..... 'e�u,auo na rel!(J.ao CI:I.l·Ovlll,era ue

�du�a ",a"arlna.

v ....... "'"" u" projeto está orçado em

... " ...<.Id �,,�.i:O.nõ�u·a em ue:;; <I IUlIhoes e

�.:,,<.Iamt.nto:: estabelecida a neces·

� ",uc uu l;OiI.;�ruçao, a sua execução é
v .,.UI:"áU<l IUnaalUen�aí para a am-

-,", •• ..1.\< ..0 u.J. e.ll.,·1"a\i�u do carvao e como'
...........p,o,;.,.:"n"o (la ..,".>lELCA., porisso que
._" l:I. t:: �'"·6Ia pruauzllla por esta. v luueUd. nl:l."l"nal em v� ':lUu ItI'Ulves.

�·,,,,,, Ua f,.oI.Ia. p.uduzlr lUU mil to· .á u.::1I1 Jl:I. IUll:I.,U-,e.UU"dUa., 1ol.1Õ 1)U",'
........ _ .... _II .......<: uU6u,,'k, â ...enàerá não ..... , "'_"'.. U� IJJlUn>';lal<lelhU, :;t!nào que
�_, _" .",:: e.�.:ild.ldes do Estado, como tam·

�
v,", 1t:: U._,u.:i ellL hlur:aa Hd.Clunal serao

..!v ••• p c,a I..d.uear OlVl:;as para .::oaneS: ....v�'uv:> ln ..elu.llJlen�c pelOS .l!:s.ados ln'
....__ lina. "de_,.,aaus na execução do projeto, isto

". � ..u u. d\.) dUJ, dall�a t..:a"arma e even-

O estudo realizado prevê a mobiliza- \ I"len...t: o l'anma. i!ónquan�o Isto os

.;...u oe Ct::"LH.:i"S, que será na ordem de 1""' ... " em lllveaa �sHanlSe,ra seriam

u�;;o �l llulhues em moeda estrangeira e o.I"IUO:;: hled.an�e Ullnnctamento eXLer·

"'n.;. 4,<1 o•.hvt:.:i em moeda naCIOnal, ten- , , �endo o uoverno de Santa Ca;.arina
Ciu o .t'lc ..Jdenoe da Republica determina· •• euen(.aado re;)resentan�e qué partiCipoU

. ou a a"uaIlZaç ... o do prOJeto da SIDESC. ..e Ulua mlssao do governo ledeIal no ex·

v Ui upa de 'l'rabalho respectivo está em "erlor, no senÜ(J.O de estudar o as,sunto.

Has oe cumple�ar sua tarefa. Os benefid.lS ad»indos com a resolu-
Jl..nda o aproveitamento dos rejeltos 1<",0 oes�es prn::;liemas nao se 1anam seno

phi�u:;us ao carvao, para a produçao de "Ir apenas na região ou no Estado, mas
ac,du SWWrlCO como básico para a pro· em �odo o Pais.

------

GOSTi\ DE CAFÉ?
ENTÃO PEÇ� CAFÉ ZITO

....lu eI1�levISt:l a nossa co.lntreira A GAZETA, o sr.

senador Inneu Bornhausen teceu considerações em tõr·�
no da atualidade pol1tic,a. e administrativa, no país e no

Estado.
;;:,em boqulrrotismo, no lom conveniente a um re·

presentante na Câmara Alta, o ilustre politico barriga'
verae, tlara conciliar o que serve no federal com o que é
neces.::.arlO no estadual, andou dando nós em gôtas de

água, porque nem tudo o que deve, pode ser dito. E mui

to luenuS quando S. Exa. sab(' que a jogada é dltlCIl,
tendu pe,a iren�e, como zagueiros e médIcos. uns raivi·
nh.u.s wals ou menos IrresponsáveiS. que substituem a

aUSdle:.a ete tecnlca pela recurso àa ignora e da cane·

lada.

Mas, meno:> nas llnhas do 'lue nas entrelinhas, a

turma do pour bon e)�tendeur. do lado de cá, percebeu
que o nobf� senado.: fugiu à. Incoerência de receitar

açucar para o PleSlderúe Jânio e vinagre para o Gover-
nador Cebo.

,

A sua habll1dade em concordar discordando, 0\1 dis
cordar concordando, vem confirmar que não margina
vamos a estrada quando afirmamos qu�, se vitorioso no

pleito de 3 de outubro, estaria no PaláciO a tomar me·

did2.S ""Sdmln:st�'atlvas identlcas ás do governante peso

Essa :l illlprc.-;�ão dos scus serenos pronull,ciamCI1'
'��"-:.. ',�",",,:.�- _.-::.;".�

Ensrecanro em açâo, a

Policia apurou Que -a fir-
11'a mnr cuua Por gsswJ:;

Lopes era flC�lcla, ille

.xls�ente em ::ino Paulo c

que o me8m&- era re-finll

do escroque tendo 11.ntes

ludlbrmao da mesma ma

.aeira a firma Ot(.Q Luer
de & Filhos J..tda., de

. CurHlb .. no.;;, rec�ueJ1\.10 a

-dianta�a.me�te-�.-2.) . mil

crur.eiros..
:::.�.'La· .. eira, antes de

ser tlreso pell<. Polí...ia.
Esslas l,opes lesou o Sl'_

Werner brelmann, estabe
lecido com oficina rr.e('.ú·
nica à Rua São Paulo, )lH

importan.ia de 9 mil

cru��iros, \'endendo"lhe
um torno mecanico no

valor de 92 m.! cruzeiros
oe Q.ue seda en�l"egue pos-
teriormente.

�

Ontem me::;mo a DRP
local enedereçou. �omll'

nicáçào uara Curitibanos
iMormanclo a del,nção
desse pengoso escroque.

O Prefeito Dilney Cha
ves Cabral. começou a

trabalhar. Assim é que
iniciou a 'lonstrllção da

Pniça Centenário, o cal

çamento da Rua Altamiro
Gllimarães� a construção
do quartel pI'ovisorio pa
l'a o .batalhão do Exérci'
to bem com terminou o

;lsfaltamento das Ruas
Oswaldo Cruz e Pe(h'o
Zapellini.
Uganda o Jardim 7 de

Setembro ao da Praça
Nereu Ramos. o ilUf;tre
Prefeito irá instalar <Iii,
um lindo viveiro de n·

ornamentais, além de

ta Catarina encontra-se Fontana e sr. Abel Capella,
representada pelo _secretê.- Diretor do Serviço de ce-

LO da Agrícultura S. Atilio ça e pesca do Estado.

,_.=.c

jornalistã�Medeiros Lima
zsteve ontem em visita pertíno "Ultima Hora" , e,

ao Setõr de Radío-Jorna- atualmente, um dos direto,

íísmc do Palácio do Go- res da Standard Propu
vêrno, mantendo cordial ganda. O jornalista Medei

palestra, o sr. Medeiros rcs Lima embarca hoje pa-

ft;p�"�t�·J!�.��,!!oa�!I"aJ!ª�.C!��Ç�!!!
�ul;��agf4, �� ������;: �B���LEIRO. 2R ed .• pâgs. IlI;�ti.�i;jnzo M. Roman�l }f:�red�o�����I.���C�d:���I:�:';it�:::s Des. Atiao

5 :-- r= d!reltoA��m.inis �ad�_YI��i��f�l"ae�aa�d�n� ;�o�;t��;, a:;�;�e�i�l���
R.eq�e: Orveli7lO Antã- t;::���ceI;;"s ��todo �1 a�� ato contaminado de vicio ti.e reeorrerend al�re auto-

��qio�tt�:tmo. Sr. co- f,�f d�:d�at��e�� év:iI;i::; �d��I�e;�n�I��'li:�j�CI:S� �l:apr?f,::.d��e�: �� �it���VCI nadar do Estado
qualquer vkiO que o atín- r enta: "La dottrina, c0l1!e bllcl.,;ntere.5S1 con et.tt ese-

FARECER N° 173 ;�c6� ��u�:���:�J6:"I��� ��cf:��:%:��ee�lz�'ri��f��l� ���LA (�ro��tz��NJiE�
(�IvEL)

, �I�;��T%�EIT�1 A?.,- �n�tAd���t;g0i:;E�i�'1�� ��ó'�5I�� e:'��I:'ST2�:)
EGRtGIO TRIBUNAL pág. 1,!JOJ. E e�él�rece: Seü: TJ ��INISTRATIVI, 1939 f;� ��v\��ag:�n�:n���t1â:

c� sã���c��c?�,e�e�.5Sa� �r:t.r;���u���sf�Z �afsdn�� p �·-.O: Ran�.lle�ti: da m�s d�����e:;C!�r��e�� J���
osvseso a faculdade de que recusar vendes a.o a�� ll!a forma, atrtbuí a adm.l· laivos de nulidade -,. res-

�����ao�ü�t�!v�r.bn�:f;;t ���v�g'�ç1ogtr�riÁN�L�. ��t��Zf2ãg,ml�I;'l:�çt�gom�� ���vaC��ls�n�:;>�,:>h:o r;:�'
pid, rc-ruou-c, .ínclusíve, o ÇAO DO A.TO ADMINIS· onuíacãc dos atas atingidos demandar a sua unulucã

:�Pe�;���IOEn�r�orouVt���� 6���g,��:�i��1tA�� �r t������ �t,�����·�t�O ain� �f:i��;: ':�l������re�e J:S�
por exemplo, o TrIbunal conclui Ranelletti: "tzau-
de .rusuca do Estado de torttà amminlstratlva non

fe��/a��� d'?Kid�d�l�fs���� ���n bi���O se��I*�s�
Ii ...U c reconnecioc, pecíü- via. Essa ... pua sempre r�
���l��;'�'róopr�g:�to�� qr;:�� �1�����' l?O;r::�o i%�V��
do convencida da sua ln· lJ.ccerti illegitllmo: cosl, ad,aon....eruência ou Inoportu- (;s .. :;:e accerLa la mancanza
Il.loaae, e de! an"U�·,oll, llJlZlale di una di qucllec;uando verifique a eXlstên t:ondiz.onl o rcqllisltl, cU.cia do vicias que afetam a

dll·lt�o o di fat\:o, ncl COll ..

sua legitimidade" (Mand.
lorso dei qllall sol tanto pode Se�:. nO 73.798). E isto
teVa emanare quell'otto, e

cecor:e da própria estrutu che per crrone essa ritcnne
ração.. jijridicQ-polit.ica p_o:" ('.jlstenti '. E prossegue:Estádo! atra.vés. da nual x!,:",' ..... tal revoca, non possolnvest� o CHEFE' DO "EXE-

roo ia ..·e OStaCOlO pretesi diGUTI\'O do pôder de'.flséa-' nUa tie nitro sogetto, pe'IIzar !\. execução dali servi- çhe diritti non possanoçOS.pÚblicos em toda_ a alia-
I:aSCeIe da attl ammlnlstra

éxtenção, e lhe Impoe o
tivi" l'I'EORIA DEGLI AT.

:mpostergável de fazê· lo. Tl AMMINISTRATIVI EPi
GIALI, pág. 128).

supervisionados pela DOP.
decorrem em ritmo bas
tante satrsratõrío.

AMPLO INO'nCIA'RIO
ESPORTIVO

..

NA UL'rIMA
PÁGINA DO
2.° CADEHNO

2 _ Aliás. a tese de r�
�ogab .. lQaae. do aw ad.ml
n,.,unl.�IVU e sus1en�aaa,
...UIII 'pequenas vaflan�es,
P",,() "lJlI;)�lI"V unânime ao::;

,,-u ,{Ires e trJounalS. l)al

l)ul'(ju,! até IlLellRlO a .dou·
ti ,UI!. e a Junsprudencla
que o requerenLe mvoca

n<l.o se apf�Sema dela di,
.,orcl�da .

3 _ l'hemlstocles Bran
dão Cavà,canti lembra que
IILUIW eUloura mlULe em

prul ao aoo admmlstratlvo
a presunçao de validez,
"pude a autondade adml·
nlstratlva, EX·OFFICIO, re
vogar (j ato depois de ve

rl1lcac!a a sua nulidade, o

vicio substancial que o a·

tinge, negando·se a �pli:
cal" aqueles atos que mCI'

dem ('m qualquer caso de
nulidade" (TRATADO DE
DIREITO ADMINISTRATI
VO vaI. II, pág. 285).
4' _ Rui Cirne de Lima

prega n anulação dos atos.
administrativos quando pra
tlcado.:i com postergação
de forma ou preterIção de
requisito essencial focali
zado �-m lei. E conclui por
afirmar que "os atos nu·

]os podem ser, em regra,
(liretamente declarados tais
pela vdminlstração públi
ca" (PRINCIPIOS DE DI-

Mais Escolas Ponte .Hercílio Luz
A meta por alcançar, em

Santa Catarina, é uma es

corartaação sem preceden
teso Dláriamente, as pági
nas do orgão oficial do
Estado estampam decretos

do Chefe do Executivo,
crla:qo.o mais escolas, a

fim-de atender aos recta
mos coletivos. No muntcí-

�!���I:,ous���on?C�'iag��
escolas Isoladas em cinco
Jcceudedes.

Já se pod�orias no estado
de conservacão da Ponte Hercílio Luz, no

que tange -ao madeirame. A Diretoria de
Obras Públicas, atendendo recomendaçã,
expressa do Governador Celso Ramos, pro
cedeu, em boa extensão, à troca da madeira

I em face de apodrecimento. Quanto à pavi,
mentação asfáltica, como se sabe, no trecho
asfaltado no Govêrno anterior J não apresen
tou os resultados satisfatórios que se espera..

va. O tipo de madeira usado não córrespon,
deu. A �resente administracão usará, como
foi noticiado, outro processo no emprego da
madeira que servirá de base à camada de
asfalto.

o ESTADO
o MAli ArmGO DIAIIO DE SANTA CATAR1NA

FLORIANóPOLIS (Sexta-feira), 21 de JULHO de 1961

8 -:- O mesmo prinCípio
advoga Renato Alessl, afiro
mando que: se no direito
privado o particular não
pode romper por ato pró
prio o negócio jurídico, 'ha.
'lendo que solicitar o pro·
nuncifl.ll"\ento judicial; ··in·
oiritto pubbUco invece la
pubblica amminlstrazlone
ha la facoltà di annullare
r:on-un atto unllaterale di
'/olonta, g:: effetU giuridlcl
glã. prodotti da un atto Ill�
h"ittimo, anche se questi ar·
fetti :nteresslno alLri sos
getti" (LA REVOCABILI.
TA DELL'A'I'TI AMMINIB
TRATIVI, pág. 37).

9 - Neste sentido. aliás,
(Cont. na l.a. pág.' do 2.0

caderno)

Foi criada recentCmen·
.

do Museu, explicanQo o
te no Museu de História funcionamento do sistema
Natural de Nova Iorque llC"Vóso do homem.
uma nova eX!>osit;ão per-

manente. denominada Sa-
liio da Biologia Humana.
A mostm, Que apresenta
a evolução 60 homem e "Q

complexo funcionamento
do corpo humano, é a ,'ri'
meh'u dp. uma série desti
nada a mostra]' ao úblico

U1'\ novas des�obel"tns an

ta·o-poJógicuJ:;. Na foto,
vê-se o dr. H1U"l)' L. ShH
piro, dil"!::tor do Depal"ta
rne.nto de Antro.pO'logliu

ConLam que quando Floriano Peixoto era. pre·

Sidcn'e, os seus moment_os de tranquilidade passava'
\.)s brincando com os netinhos. E que, certa fcita,
estando c(,.m eles, no II "1n� swee! home, uma comls
são de reoubllcanos procurou·o para relatar·lhe
grave consoiração contra a jovem Republica. Elll

cnegando à casa do Marechal de Ferro, um dos

me.mbros da comissão, experimentou a porta, que se

nbriu. mostrando aos vis!tantes o PresIdente. sôbre
o tapete, servindo de panei a um dos netinhos, que
o espicaçava com palmadas nas partes que o atual
chele da Nação classificou de menos ossudas.

Mais q}J.c pronto, o Marechal se refez, despa'
chou os netos 9ara dentro, tomou conhecimento
da �ituação e mandou fuzilar os conspiradores.

xxx

Ao Ptesldente Jânio nossos parabens. t avô. Ma.II
naaa de m...u� exemplos ,!uando Ana Paula crescer.
A RepubJ.ica já está consolidada.
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.•..�.�,1IJ!!1l"LlQl.I;�;�jjlV\i;Jl'�,,��f.\,S�'r�''07 <resuJt�tTo' 'do -:.bnC\"'II'S'O fia d:\""'l'mEfa 'A:IJ�ii', '.
'v',

qu i u alem:', :'Il:lJ'lcl�� .Mi.�s'_' Bra:;ij-19&:
Schmidt" a' mais. bela' I1!0-' 1 A. l'l.a çoJoc�da' -no
Cri do mundo, qceíxando- concurso de "�iss" Uni
�� da comida norte-ameei verso .nãc pôde f�lar �uj-'
cana, c trazendo u m ur- to à imprensa nem rece

s inho de pelúcia. branco bel' as homenagens dos
\ preto, na mão, retornou seus admí radçres que to-
ao Rio, procedera c de ram ao Galeão.

DI: ordem do üovemecu-, a CU�:l Civil tor.na. pu
blico que o Governador do 6;,tado. desejando propiciar
aos senhores professores opo-tunldadea ce ver reexauu

nada. a sua situação pessoal de lotação tepurta aos ruee

mos a apresentação, no prazo de 15 dias, de quaisquer
reclamações a respeito de concursos recém-realizadas_

� MAIS ÁXTIGO DU�BIO DE WTA CATABINA

2,0 CADE�O FLOfUANÔPOLIS (Sexta- Fetra) , 21 de Julho de 1961 4 PAGINAS

Aspe.clo Jurídico
(Cunt,: da 1." JjÚ!l, do 1,0

c(ulcmo)
ruu.oéni se pronunciou, em
oeclsão unàrume, 'o Egrégio
-muuoat de ,.Justiça do rss
Lado «e Ckllus, no manda
uo de segurança Interposto
por I iscais de renda aproo
vades em concurso .que a

..�dnlln:struçao negou va

noãoc: "OS atos acmtnístra
uvos nulos, os maculados
de Vi�IOS graves c os era
corados em dcsconrorrntda
no com os preceitos legais,
podem ser revogados, de o·
IICIO, peta própria ndminis
tmçeo de onde emanaram"
un REVISTA DOS TRIBU
i'-lAIS, ver. 200, pAg 595).

10 _ Para A, Amorth, a
unulacàc de ato admlnlg
t.rnnvo Ilcgnl não SÓ decor
re da Imperauvo de man
ror-se a eficácia d!). or

cem juridícn, como "di au
toeonservaetont o di auto
difusa con cuí vengono elt
minare le mururestazlcní
bllu'ldiche contrarie nn'or
ruuamcntc cosruvç. ..

" (lL
xrsano De:LL'ATTI AM
MINS'IRATIVI, pág. 37),
-La rcvocubnttà é caratte
nsttca ronramcntate 'degU
nu! a.nmtntstraüvt''. (Re'
naco perrone espano, ctt.
ln REVISTA DOS TRIBU
NAIS; ver. 200, pág, 601),

11 -- Sufragam idêntica
douuu-a, consoante Carlos
Medetrcs Silva, alem de ou

iros : Cino Vltta (DiRfTTO
AMMINlSTRATIVO, vol, 1,
pág. 3871, E. Presutti (1ST.
DI OlRITTO AMMINis-

I�I::V?4l)�ALÃ�N'i:cni;'::i
IIST, Dl DIRI'ITO AMMI·
!','1STPATlVO, ver.ri, pág,
217J, R. Alessi (DIRITTO
cU/illlNlSTRATIVO, pág.
saor. }o'. D'Alessio (IST, Dl
DIRITTO AMMINISTRATt
VO lTALIA:fooIO, ver. 2, ptg,
212)� G. Zonobini (CORSO
DI DIRITTO AMMINISTRA
'rIVO, vol. I, pág. 273 a ,.

288h M. S, O!anninl (LE·
ZIONI DI DIRlTTO AMMI
NlSTRATIVO, vot. 1, pág,
379), Ugo Forti (DIRITTO
AMMINISTRATlVO, ver. II,
pág. 175·1761,
12·_ Acrescentem-se a

estes. ademais: Adolfo
-'"'"Mel'kl lTEOItrA GENERAl;..

.DEL DERECHO ADMlNlS
'!RATIVO, pá:g. 262), Apn.·
cio Mendez (NOTAS PARA
�'N ESTUDO SOBRE LOS
CARACTERES DE' LA RJi:
VOGAClON, pág, 261, Rn
raet atersa IDIREITO AD
MINL<iTRATIVO, ver. 11,
pág, (66). Lo 'rcsec (LA
REVOGA DEGLI ATTI AM
MINH:lTRATIVIl, L, Raggl
I'ATTO AMMIN1STRATI·
VO E LA SUA REVOOABI
LITÂ1, wnnne (MANUEL
ELÉMENTAIRE DE DROIT
i\DMINISTRATIF, pág, .,

1771. Oaston .rese (LES
PRlNCIPES GENERAUX
ou DROIT ADMINIST�A
TIF, vot. 2, pág. 486), Nico
las Friós (DERECHO AD·
!\UNISTRATrVO,'pág. 33),
Seabra Fugundes (REVO
GAÇÃO E ANULAMENTO
�O ATO ADMINIS,TRt\TI
VO, n REVISTRi). DE OI·
HElTO ADMINlSTRAT,IX_O,
Yf)1, 11 c nr, pág, 482' c I a
121, ;\JçJd('s Cru? IDJREI
TO ADMlNISTRATIVO,
pago ;�71. Rui Cirne de LI
ma' (PRINCIPIOS DE DI·
REITO AOMIN,ISTRA'l'IVO,
púg. 781. J, uutmerêes Me
uegale r DIREITO ADMtNIS
TRATIVO E CIENCIA DA
ADMINISTRAÇP:O, vol r.
pág. lú31: Tito Prates da
rronse-a f LIÇõES DE Dl·
REITO ADMINISTRATIVO,
pág. �36 I. Francisco cam
POl' li'ARECERES, ver.

.

I,
pág, 2381. cueoos, todos, em
acórdão do Calenda Tribu
na! de Justiça do Estado de
ootás. in REVISTA DOS
TRIBUNAIS, vcl. 200, pàgs.
601-602.

'

,

II
,

13 -- Reconhecida li tese
de que ii (lcHnhil.:rt.rll.ção C
jucuítudo rcvogur seus pró
príus ntos ou, .se nulos" rc

cusar-lncs eücácte, cum

pre saber. então. se o de-.
ereto impugnado e contra
o qual reclamam os Impe
trantes. violou direito li
outdo c certo, e se, de fato,
assenta-lhe 11 pecha de l1e
�al e abusivo com que pre
:'CndC11\ acoimá-lo. '

1.4 _ A resposta negativa
nupõc-se quanto à primei
ra parle, bom como nega
uvamentc deve ser respon .

dida á segunda ,

15 _ Estava a Adminis
tração, no caso específico
dos autos, obrigada a ne
gar validade ao concurso,
uma vez que Iôra êste rea'
dzado sem observância da
ieí e, até, contra a rei. E
porque nulo O concurso o
de nenhum efeito, direito
�uQjct!"O algum dele, pó
dei-la ter r�\ltdo _ QUOD
NULLUM . EST, NYI;L{1M
PRODUCIT EFFECTUM,

16
__

- A essência 40 di-

da A n u I a (ã o .. �
, .
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,(cont, da ütttrna pi'tg.)
arrecadações ínfima;:,' os
clubes do interior vivem
aliviados deste pesadêlo
que atormentam os dlre

tores de nossas agremiá
cõee. Enquanto um pré
Iin, travado nesta Capttat
entre Bocetuva. x Atléti·

co, 'I'amandm-ê x Guara
ny, Avn i x Bocatuva, Fi
guelrense ;.:; Tumandarê,
Atlético x Tamandal'é, re

giRtram arrecadações' de
alguna centavos a mais
além de Cr$ 650,00, um

cotejo do interiOr .entre
Floresta x Gua.rarfy apon
ta uma nrrecedacnc de
CI'·'; 24,000,00. Em Chape
cõ, um cotejo entre Dia
dema s Guarany, acusa

uma renda, de Cr$ ••• , .•

20.000,00. Em Btumenau
ainda' pelo campeonato
local o duélo entre dois
clubes chamados peque
nns, Amnecnna x 'Fupy,
revela a bilheteria Cr$ ..

K180,00 Ibu ainda União
x Guarany com Cr$ .. ,_

6.940,00, um ctésetco da
cidade, Paula. Ramos x

Avaí, Avaí x Figueirense,
Figueirense x Paula Ra
mo!'! entram no pJ_'atlp
comparativo da balança
dos dois certames, dando
11m salde até certo non
to flxtrnordin{Lrio para o

f'utebpl interiorano. Res
pondam M torcedores lo
cnis se algum cotejo. do
'campeonato ilhéu apre
sentou lima ara-eeadeção
de Cr$ 100.000,00 em al
gum clássico. A resposta.

::;cr{t negativa. cm com

pensação, Palmeiras x

Olímpico marcou êsse
sucesso em bübeterta. pu
l'1I jógos regionais de
nosso Estado. Olímpico x

. Vasto Verde somou CI'F)"
24.700,00. Palmeiras x -----------------

fi�ueirense 3 X Atlético l'
(cont. de última pág.) ca e Alipio; Bâ, Telê, M:l.

te do local que escolhemos rtnbo, Ailton e Sixto,

parn apreciar o mntch. Na preliminar, entre 09

O s quadros: FIGUEI- quadros de 'aspirantes, o

R'J!!NSF. - Dom i, Ciro, Plguelrense estabeleceu 'i
Trilha e Fausto Nilton; mais contundente escore

Laudarea e Aniél;'Wilson, da temporada: 14xO, con

Otâdto (-:tl'ico ), Peréca servando assim, o pÔ1ÜO
Adão e Ronaldo.. ATLÉ- de líder ao lado do Avnt

T�CO - Amttcer: Pier- e Paula Ramos. Renda:
ri, Cnl'lito e Acácio; Culi

'

Cr$ 2.260;00.

ttstes vejam que nem

mesmo 11 imprenr-a, exer

cendo gr-ande fôrça, en

tre o povo, não consegue
despertar o ínterêeae da

Rua Bocatuva. A sina do
fuetbol ilhéu é caminhai'

oprimido e alegemado
pelos própl'jos clubesll!

Floresta, portanto um pe
queno com um grande
atingiu a casa de Cr$ .,

19,5flO,00, Em que Jeec
desta temporndn um. co

têjo apresentou tal arre

cadaçâo ali mesmo,.'le
aóroxímon, reunindo um
grande e um pequeno da

metrópole? .â resposta
voltará a ser taxativa.

Entretanto, tiara acen

tuarmos � descrédito do
nosso futebol, ainda mais .,.... _

basta recorrermos à VaI'
zea. Enquanto um cotejo
entre dois clubes peque
nos ou mesmo um grande
e um pequeno atinge Cr$
600,00 ou Cr$ 80,0,00, um
duélo de equipes várzea

nas no estádio do Ipirnn
aa, apresenta UJ:Jla ara-e

cadaçâo superiOr a CI'S
1,200,00, isso cobrando
se c-s 5,00 a entrada e

com os assoctados 40 Ipi- 1"

ranga não pagando in
gresso. E' o testemunrc

eloquente de que .0 nos

so f\lltc:bol volta n ,pnti-
11 a l' na medrocrtdnde.
São dados que nno men

tem jamais. E' a af'irmn
tiva de que o' futebol me

trbpc litano caminha para
o lôdo. E' na realidade

(OMISSÃO CENTRAL DE COMPRAS
Edit,l de.Concorrência P6blica n,O 8

A Comissâo Oentml de Compras, ínsütutda pelo De

ereto SF 26'05-61/113, pelo presente, torna púbncc que
fará realizar, no dia 16 de aeõsto vindouro, às 10,00 ho

ras, na aéde do Serviço de Fiscalização da Fazenda, con

corrência publica nas condições abaixo especificadas:

I - OBJETO DA CONCORRÊNCIA:

A concorrência de que trata o presente E,dltal desti
na-se n ncuísrcão de 2 (dois) mimeógrafos para o êervt

ço Público Estadual.

I{ _ ESTIPULAÇOES
J t' ;t',\, ,I '

..

-.-_- ''Tr .. -'r-· ....

Os Interessados deverão apresentar:
'

1 - Propostas, devidamente seladas, em envelopes
fechados e lacrados, contendo-

a _ Especificações do nome e enderêçc da firma;
b _ designação da mercadoria que se propõe for

necer;
c _ preço unítérto e global, com a espectücncêc se

estão Incluídas ou não despesas como impostos

uma afirmação triste e

XADRES ou seguros, etc.;
d - condições de entrega;
e - declaração de conhecímento e submissão às

normas dêste edital;
f _ na parte externa dos envelopes deverão conter

os seguintes dizeres: conccrrêncta Pública pa
ra aquisição de 2 (dois) mimeógrafos para o

Serviço Público Estadual;
- Em envelope separado, os documentos compro

batórios de identidade e de Idoneidade, deven

do êste últhnn ser fornecido por um Banco ou

duas firmas comprovadamente idôneas.

Além 'das provas de identidade e de idoneidade deve

r\io ser juntados ainda:
a _ prova de quit�.ção com a Fazendo. Federal, Es-

tadual. e Municipal;
.

b - prova de que esta registrado em Junta Comer

cial, especificando o capit·al registrado.
3 _ As propostas deverão ser apresentadas com a

rubrica dos proponentes. em todas as pAginas
e cc'.u a prova do Jla�amento do Impõsto do Sê

lo Estadual - Cr$ 2.00 por fõlha.
4 _ As propostas, deverão ser entregues no Servi

ço de Fiscalização da Fazenda, Edifício das

Secretarias, sito à rua Tenente Silveira, ncsta

Capital, até as 9,00 horas do dia 16 de ag9sto
do corrente ano, mediante reelbo em Que se

mencionara data e hora do recebimento, assi

nado por um dos membros da Comissão.

5 - As propostas serão examinadas às 10,00 horas

do dia 16 de agõsto p. vinuouro, pela Comissão

c1.e Compras, instituida pelo Decreto nO SF,

26'05-61/113, publicado no órgão Oficial de 30

de maio do corrente ano e na presença dos

prQPQJ'Ientes. ou seus representantes legais,
eel'á declarado,..,vencedor .. o pro.P:Olleu..te, que ofere-

cer:

a - menor preço;
b - melhores condicões de entrega;
c _ em igualdade de condições, será dado prefe

rência às firmas estabelecidas no Estado;
d _ caso haja absoluta igUaldade de proposta, se

rã feito sorteio para decidir o vencedor.
, (I - Abertas as propostas e antecedendo ao julga

mento da concorrência, cada um dos Interes

sados tem o direito de apôr, a sua rubrica nas

fõlhas da proposta dos demais concorrentes.

7 - Deverão ser observadas todas as condições es

tabelecidas nêste edital, bem como as demais
...

eXigências
-

previstas no Decreto-lei nO 96/A, de

23 de abril de 1961.
_ 8 - A concorrência poderã ser anulada desde Que

tenha sido preterida formalidade expressamen
te exigida pela referido Decreto-lei, e a omls-

• sáo importe em prejuizo aos concorrentes ou

à moralidade da concorrência.
fl _ A Comissão re:;;erva·se o direito de onular a

concorrência desde que, as propostas apresen
tadas não con'espondam ao lnterêsse do Esta

do.
Florianópolis, em 14 de julhO de 1961 •

T�·.

(cont. da ultima pág.)
vtüe: Sr. Fredy Pedrotti
Guimnl'l"iel\ (Campeão Es
tadual de 1961»; De Jon
caba • Dr. Miguet Russo

wsky (Vice-Campeão de
lfl60) ; De Cbaoecõ: Dr.

Sylvic e Dr, Queiroz.
PJl.EVENDO A LUTA
P�lq:i fina1illta:i 'jii co

uhcci<loil e 'l]Jcloll ..
llO::H!OS

l)1·uguÔl>.tic08 � a respeito
c;los aindu. P01' :se c1al:lsifi
carem; podemos Atntevel1
lima grande luta. to pró
ximo I!lImpeonato, pois
julgamos serem .os

õ

Dl's.
Soncini, Ribeiro � Neto e

Russowsky. bem como o

atual campeão Sr. Fi'edy
p, Gui�al'ães. os maiores
candidatos ao ,titul(). má
ximo, e em disputa pelo
mesmo, --certamente nos

brindal'ào eom brilhantes
partidas .. Nós, de Floria
nópolis, esperamos uma

honrosa colocllçito final
do noss'o 1)l'illcipal l'epre
iientante Dr. Sylvio Ney
SO!lcini, que atualmente

\ ,est� e.m Igl;and� forma e

, e«t j,�ôn.v}"\t�;l.I(JP.I;eparaç!ãO,
pel� que não duvidamos
da possibqidade do título
voltar cá para ao Capital.
CA�!pE.ON�TO RRASV
LElRO' I)l1DIVIDUAL
Em Bt:Jlsll�aJ realizar-

se-â, com 'início no dia
29 de agôsto, o Campeo
nato Brasileiro Indivi
duai (masculino), sob o

patrocínio da Confedera'

ção Brasileira. de Xadrêe.

Ccneegutmos apurar

junto ao presidente da.
F.C.X., que Santa Catar-i-

1I� ·se fl1râ presente nes

te . campeonuto, faltando

Ijuru. i,,,;::;o, sàmente as pa:,;
sagens· de ida e volta: à
Capit-al Federal. Infor
mou-nos a�nda o DI'.;,OI
sen' da VeIga, que plelttln.
rá junto ao Conselho�Re

gional de Desporto!'!, as

passagens que se fazem
necessárias aO nosso' re

presentante, que provà
velmente será o Sr, Fre

dy P. Guimarães, atual

campeão estadual.

SENSACIONAL - CLUBE DOZE DE AGOSTO - DOMINGO 23 - ÀS 18 HORAS
Monumental Show Com: CAREOUINHA -JRED - ZUMBí - MEIO· OUILO e

Mick-BABY,(mágico)
Ingressos aos associados ria Secretaria do Clube, nos horários de 8 às 12 e

das 14 às 18 horas. Preço: Adultos·- cr$ 100,00, Maiores de 3 anos - cr$
60,00 e' Menores de 3 anos - cr$ 30,00.

Ultimas do Esporte...
(COllt. da última pág.) Emico Hostel'llo apre!;en em Vitória, participando proce;:sar<""io no próximo
Os clllbes da capital tará um plano revolucio- dos jogos Leste-Sul uni- mês de_ agôsto,

�

Para a
continuam em seus pl'e- nlÍl'io com I'e:;peito ao yersitários, Mais uma. Presidência do A$aí, está
parativos com vistas a desporto -::atarinense. Co- vêz Santa Catarina teve sendo cotada a dobradi�

p_:óxima reg,ata Anima- mo se sabe � sr. Eur!co partidpaçl"io melancólica, U.nrd í;Otualt(0:lsa. anb 1l!:>
çao que. e�ta m�l'cadll pa Bastemo fOI escf!lhlão pois llem...,_mesmo no remo nha Nelson Andrade
ra o pl'OXlmo dia 8. pel <.<1', Goyernador do Es tivemos o destaque que Nelson Di Bernardi. Pelo

am�n�i:;l�ue�Onq�'I��l;� a� �:\��à:a�': e��:;��;' ;� :�� ;�Ó;;����o:;. Si\LONIS'l'A �:;o�o�u�ar�:e r;�inf:�:
MUl'tinelli prefere ao en- porte catarinell:;e. Sabe- Na noite do próximo esportjyas.
tanlecer. O Aldo Luz qUtl se que o projéto do SI'. sábado scd� J'(�i�Hda em
esteve aU!j�nte ela. quillta Eurico I1osterllO abrange .Ibdaí, IHL tanchll da P:im �'.�I-�';-_
Vl'e,",:"t: aAndii:�,Çtl�O!:'Jcdoemveroás tôdHS as modalidades de

l

JlH, uma gl'lIndiosa �oita-
, "'..... ... esporte. - �

da snlonista que cOlrt.a�'á-· DR .. Helio FtéltáS'demais concorrentes. com /I participaçli.o de se-
PLANO REVOLV- REGRESSO leciona dos regionaiR. Na' Médico da Materni�

CJONARIO Regressaram os cata- o.por«unidade eRtal'lio .in- rl d C I DComenta'se que o In', !"inenses que estiveram,' gando as seleções de a e arme a utra
Fpolis., Itajaí, Join\'ille, DOENÇAS DE SENHORAS

e Palhoça, quando a equi . PA���:l� �;X:�IA
��n�::�tã s:���.ir�l�á ba�! Ondas,curtas _

para o selecionado esta
dual que disputará o bm
sileiro.

A DOBRADINHA
NELSON

CAl\IPEON41'O
'

JjRASI·
LEIRO FEMININO

Santla Catarina não es

tará presente no próximo
campeonato nacional te
minhlO, a l'eali�al�se no

Rio, com início em 29 do
corrente,._,A ª,ltsê"Q.ci!� ....

Santa C,atarina neste

campeonato, justificn-.�e
pela falta de enxadristas

a altura de um campeo�
nato de tamanha respon
sabilidade.DR. SAMUEL FONSECA

. futebol na· VarzeaCIRURGIÃO-DENTISTA
Preparo de cavidades pela alta. velocidade.

BORDEN AIROTOR S. S. WHITE
Radiologia Dentária

CIRURGIA E PROTESE BUCO-FACIAL
.

Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 - 10 andar _

,
Fone 2225

Exclusivamente com hora� mareadas.

Eletro-coagulação
Consultório: - Rua Victor
Meirf!ws, 24 - das 4 às 6 hs,
Hesidência: - Rua Santos
Saraiva, 470 - Estreito,
l�ones: - 23-22 e 63-67.

(cont. da última pág.) ma, Rubens e JQão; Osni

pois Alamiro), Pedro (de e Sapinho; Nizo, Joâ<lzi-

pois Carlinhos), Silvio e n�, Jairo, Altamiro e

Hamilton; Acioli e Ja- , Quininho.
der; Celso, Mandinho, SÃO LUIZ: Vinoca,
Alirio, Pedrinho· e Azêda. Charuto, Adilson e Tiqui
TAUBAT� 4 x SÃO nho; Gastão e Mári.o;

LUIZ 4 José Luiz, Sarará, Deba,
No AbrigQo de Menores, Binha e Ca.foto.

em ,prélio l'ealizado à tar
de de domingo, o Tallba�
tê F. C" da T,rindad�, em
patou ,com o São Lui1. F.
C., da· Agronômica, pai' 4
tentos.

O 'Primeiro lPeríodo
acusou a vantagem trino
dadense pela. contagem
mhlima, Jairo dois, S�pi·
nho e QuiJ)inho consigna·
ram <lS pontos do Ta.uba·
té. Sarará três. e .. Tiqui
Ilha, O.'l do São Luiz.
Alinharam os litigàntc9

desta.· fo.rma:
fAUBATt: Chico, De.·

Comenta-se que a dire-
toria do Avaí deverá se

,_ .....
reunir brevemente para
tratar de assuntos de in

�erêsse do clube, com
vistas as eleições que

CAMARAS DE AR DUNLOP, a melhor
Rainha das Bicicletas, Rua: Conselheiro Ma
fra, 154.

GHEZINHO, NÃO!
GAFE ZITO!

StTlMO TORNEIO
INCOANODEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

, \ PLANTÕES DE FARMÁCIA
MÊS DE JULHO

tRealizal'-se-á na .capi
tal araucariana nos dia·s

13, 14 e 15 de agôsto mais

�li:oT��:i:l'i��co�no, j:s�! �e�riqU�iA;rUd: ��;nos':ere:::7tte
congregará funcionálriOll A�r:��' R�8�;' ;emlb�:'

m

das diversas Agên�ias do
,-- -=:-

_

Banco "INCO'� em tôrJ;lo AULAS DE INGLÊSde ""mpetições esporti·
vas, O� incoanos floriano INSTITUTO BRASIIrESTADOS UNIDOS
politanos já estão em pre A direção do IBEU comunica que se acha:n abel'-
pal'ativos, ansiando bôa tus as matrículas para o Curso -de Inglés. As aulas te-

/
r-epresentaçãD em Curiti- l'ão início dia 7 de Agôsto ,próximo,
ba, Aulas diurnas e noturnas.

Cursos e8>peciais para crianças.
Informaç.ões diàriamente na secretaria do IEEU.
nua. Felipe Schmidt, 25,
Edifício ZAHIA, 6,0 andar.
Fone 2390.

.

Dr. Ayrlon Rimalha
CLtNICA DE CRIANÇAS
Consultas: Pela manhã

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

horas.
Consultório: Rua Nunes

Machado, 7 - 1° andar,
Residência: Rua PadN

Roma, 63 - Telefone 2781.

,
•

I

Farmácia Catarinense
Farmácia Noturna
Farmácia Noturna
Farmácia Vitória
Farmácia Vitória

16 - Domingo
22 - Sábado (tarde)
23 - Domingo
29 - Sábado (tarde)
30 - Domingo

Rua Trajano
Rua Trajano
Roa Trajano
Praça 15 ce Novembro
Praça 15 de Novembro

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

V.itÓria,
O plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 horas será efetuado pela
farmácia Vitória.

E S T R E I T O
.

-

NEGóCIO· DE OCASIIO I

Vende-se õtlmo bar bem Joca1iz�do.
Venele·se :por motivo ele rnudánça de resiàencla· para

outr� çJa��e., Preço dlJl ocasI�o. *!1tar rua. 24.de Ma:1O••8as
- Estreito � pró2dm� r;lo .SAMDy.. �_1/1/�1 - - -+

V-EN-DE-·- S--E
.

CASA,'-';'ónãii ·o·s••ufido· ;,úmerõ-�e .. .

-
.

:"':�f.;:,\;����.;'it,=nópo';; ..��. -ri , cuP?C��A�o:;�g!f�G�� �t�l!'�b"iô ��Rit�
SE;_NSACIONAL! MAG!jiFICÃ! NOWDADEI ._�,., LI�NO SIQUEIRA,

__ � . �

?0-7

/ Dr. Hélio Peixoto
�. Advogado .

ResidênCia - Alameda.'
Adoltu Konder. 21 - ealXa

l)ostal. 4'06 - teletone 2432-

EscntÓl'IO - Rua. Fel1pe
�chmldt, 37 - l.'� anaar _
Sala 4.

16 - Domingo
23 - Domingo
M - Domingo

Farmácia do Canto
Fannácia Indiana
Farmácia Catarinense

Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

O plantão noturno !!lerá efetuado pelas farmácias do Canto, Indiana e Ca
tarillense.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorização dê�te De

partaJ:l1ento.
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SENsaCIONDl!

«FRICiIDAIRE» .

(6 ,Belos' Modelos)

No Famoso Plano

J

PN'H'

Somente'Cr$ 2.000,00 de entrada
,

'

"I' II .......: '�� _ ,_,_ �=:�� _;.$. .,.�,....
..., �

I i

:Faça' uma. visita ao

Magazin'e Hoepcke
\

.

J):e'ça detalhe

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



por Zen i Atram

CAMPEONATO ( ESTA�
DUAL DE 1961

•

Realizar-se-á em setem

In-o, neste Capital, o Cam

pcouuto Catarinenee de

Xadrez de Hl61, sob a di

reção da F.C.X., cujo De

'psutamentc Técnico se

encontra em grande a:ti·

"idade, pelo que preve
mos um campeonato bem

organizado e têcnícamen
te brilhante.
TORNEIO llONAL DO

1 OESTE
l'endu em vil;t'L o pró·

ximo campeona,to, reali
zou'se em Chapecó, m>s

dias 8 e 9 do corrente, o

Tonteio Zonal �o Oeste
Catarinense, que apontotl
em õ;eu resultado final,
o,.; seguintes classificados
para o Campeonato Esta·

;OS CAMPEÕES FLORIANOPOLITANOS
DE FUTEBOL

Paeendo predornínur
sua maior categoria, logo
aos 14 minutos o Figuei
rense abriu o escore

Wilgon avançou pelo seu

setôr e atirou, tendo Olá
dia emendado para o fun
do das redes, Doze minu
tos depois o marcador em
llovame�te movimentado
pelo alví-uegrc, sendo
autor do gol o "eeuber"
Perereca, .magiatrulmen
te servido por Ronaldo,

A suuenondade técnica
dos pupilos de Giro Scn
cin i perdurou lIté o final
do período inicial, tendo
se contado nada menos

de três oportunidadeg de
<>Ul'O perdidas par Oládio
que acabou contundido e

substituído por Éric� an

te� que terminasse a pr-i
meíra etapa, do encontro,
A segunda fuso aasu-

Venceram o,.; rubros'

negros !lorque tiraram
partido das situações ofe

recidas, quc também esti
veram ao aJca&ce dos

olaorienses, mUI:! desperdi·
çaram-nas. Jaci abriu lI.

>contagem aos M minuto:;.
Percréca ampliou, de

ca:beça, avôl:! defc;;a. par
daI de Vitor, aos 10 mi·
nutOtio Ao findar a ctaplL
inicial, portanto, doi!; ten
tos favoreciam os locais.
Na etapa comlliemew

tar, nos 26 minutos, Pe
�'crécà e Sílvio foram ex·

5�U;; cinco componentes
periclitando, impediram
que .c ulvi-preto devolves
ae a goleada sofrida no

turno. Um tento para
cada lado, ambos obtidos
de penalidade máxima
pc r intermédio de Renal
...._ e Mu.rinho, completa
ram a contagem de 3xl
favorável ao "Decano",
Destacaram-se: Domi,

Laudures, Aniel, Adão e

Ronaldo, n� vencedor, �
.

Amilcar, Carlito, Cuüca,
Alípio, Ailton e Mar-inhe
110 vencido.

Foi rererée do en",,0':l'
tro o s r'. Agobar Santos
que apresentou êrros

graves, entre os quais a

não marcação de novo

penal contra o Atlético,
pois foi flagrante o foul
sofl�do par Ronald'o,
quando investia contra' a
meta de _ Amikar. Aeer·
tou no penalty inicial fa
vorável ao Figucirense.
Quanto ao penalty com

que � Atlêtico fêz .cair o

.outro zél'o, não lPudemos
observar bem o lAnce,
visto tel' o!:orrido d-istun-

(cont. na 2.a 'pág.)

serü inciado o returno 00
campeonato amadorista
J,c futebol, com a rean

aaçâo de uma rodada du

via. Na IpreliminRr esta

rão em confronto as re

presentações do Sii o

�����:re�s�o�ii�\on:eTf���
Mutch que apresenta cu

ractei-ísticas favoráveis

padrão Iéonico
mais nprimorudo, oc upan
do a vice-Ilderançu do
certame. Todavia, II equl
pe flumeuguistu aparece
com credeucíat, para dar
insano trabalho aos fa
voritos do conrronto. Nu

prélio de fundo li lide'

CAIHPJ<.:ÃO X

ICAMP'EAO
A 'sdiretcrfa do P.Il:la

Ramos Esporte Clube eu

ti-ou em entendimentos
com <1: do Mctropp l tell-'
tando uma partida 110. es

tédio d li Federação, na

tarde do próximo dia 30,
comprometendo-se o tri

color prnin no a se exibir
em Cl',idúma, domingo se

guinte .. Na ooêrtuuidade
o Metrcpcl colocaria ,1IS
faixas 110 Campeão da

Cidade.
CHEGAHÁ 'SÁBADO
A deleguçâo do Bota

fogo de Futebol e Rega
tas deverá mesmo desem

de

ximo sábado,
de em q-ue grande multi
dão estará presente J):II';\
saudar.;;. agremiação g uu,

nubarinu.
SEXTA J{[<;GATA

ANI!HAÇÃO
{cont. na 2.a pág.)

DESACREDITADO
I

competência, que se deiJHaury Borges
O Paula Ramos em 59-

60, foi a vedete de nosso

futebol. Foi o· clube que
revolucionou o palio I c i

tadino e estadual, reme

morando sua campanha
estupenda de 47·48. Infe
Iizmente, voltamos a, es

tacionar. Nosso futebol
voltou a ser desacredita
do. Não conta mais com

o apôio do pú'blico que
saturado com as péssimas
exibições ãos -clubes, li·

mitn-se a ,saber apenas
os resultados dos pyélios,
Com absoluta. razão, o

público assim procede.
Os dubcs atuam mal,
sem qualquer padrão de

jôgo. Jogaram à base d�,
violência, At'bitros, sem

fUTEBOL
xam envolve- por joga
dores manhosos. Clubes
que se apresentam som

reduz.ido número de joga
dor e s, Indioi'nlina d e
utlétas. Enfim, vár-ias

cauE's concorrem para
avolumar o processo que
o advogado, que nêste
caso é o público, vê-se

na contmgência de pena
lixar futebol,
sentenciando f) caminho
do descrédito e da ntlllH
Enquanto [!ue AvaL Fi

gueirense, P<lula Ramos,
BoqaiuviI, Atléti::o, Ta·

mand�ré, Guarany, lutaW
para vencei' as dificulda·
des com os constantes

p rej li i(�O;; t.�::�: s���u:)���;a:;

Portanto. 1\:1 tarde de sú
badu com Inícjo iis 13,3jJ
to-emos Süo Paulo x F!a
mengo, enquanto que à�
15,30 horas estarão em

confronto Postal x Taman
dnré. Dois cotejos cujos
resultados poderão ter
grande influência na co

locação dos clubes.

\ Idésio e o

Internacional
O comandante ldésio,

dual: Dr. Queiro,,- e Dr. sem sombra de dúvidas,
-Sylvio, ambos do Cbapecõ será o Dr. João Batista
xadrêz Clube, Ribeiro Neto (Campeão

DEl\IAIS ZONAS Estadual de 1959).
Ainda não realizou-se JA CLASSIFICADOS

os torneios que apontarão Para disputarem o TaL'
os representantes das neio Final Ido Campeonn
Zonas Sul e Norte, tão to 'Estadual do corrente
logo sejam realizados no- ano, já estão classifica
ticiaremos o,') resultados. dos ds seguintes enxadria
PROVAVEIS CLASS'IFl· tas :

CADOS De Florianópolis: Dr.
A Zona Norte (que tem Sylvic Ney Soncini e CeI.

direito a três cepreeentan Theseu Muniz; De Join-
tea}, provàvelmente entre (cont. na 2,IL 'Pág.)
os eeua representantes, _

��don1:n::;!c�a�: C:l�::� FUTEBOL ,NA VERZE-A---
drista que é O veterano \Satisfêz à torcida que
Kindermann, não pode· compare;,:.eu ao Campo
mos prevêr quem serão do Paula Ramos E. C., na

os outros dois represen- trindade, o bránscol'l'er
tantes da Zona Norte, desta contenda, em que a

A Zona Sul, dassifio;a· lltuação dos cQntend.ol'es
rá um enxadt'ista. que foi de um modo geral

'bôa, Jôgo corrido e equi
librado, com a defesa do
Olaria dando o máximo
de :;eu l!oderio na luta
tnl-vada contra a VIIll

guarda do Independente,
{lue estava bem inspirada,

O gramado niio afere·

ci�L condições fav,oráveis
!para a prática do_. fute!
boi.' m'as apenas pequena
isto influiu no embate,
l.:a.usando surpresa ii. a:>

sistên<Cia que previa a

cfetuàção de uma pclad,a
motivada pelo e:!'tado la
macento do campo.
iNos 15 minuto:; finais

decresceu a pI:odução da

l)artida, com a Q.ueda do
trabalho da linha ata'c:lll
te vi8itante, Os quais tal'
llaram-se pouco empenhll
dos' em atingir as malhas

do futebol itajaiense, li

gado HU Marcllio Dias,
equipe rjue recentemente

�ag®u:;c ViJe·Campe:"1
do Estado de 1960, conti
nua em entendimentos
com o Iuteruacíonur para
se trunsferir para o fu
teLui gaúcho. O craque
foi -onsultudo e solicitou
300' mil cruzeiros pela
assinuturu e ordenados
mensnis de 30 mil cru

zeiros. A diretoria do In
ternacional remeteu pua

sagem pela VAHIG para
Que o craque se submeta
a treinos, oportunidade
em que ti altuaçéo deve-
1'Íl. ficar dertntuvamcnãe
eselurecidu. Idésío deve
t-ia viuju r quarta-Ien-e,
mHs 11 diretoria do Mur
cílio Dias telegrafou ao

Internacional infil)l'mun
do da impossibilidatlc do
jogador seguir' !la dia
marcado. Idétiio e o Mar
cílio Diaiõ,' aguardam ago
1'11 nO\'a ol'dem dos colo
mdos do Rio Gl'llnde do
Sul.

, .

/ voeImaCEMMAIS!,
------�r--------------------�-------
� ����.�."" -", com as' emocionantes transmissões de

'.""'---;'__��)FIRESTONEI
NOS ESPORTES'

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

Abaixo damos, a titulo de curiosidade, a relàção dos

Campeonatos de Futebol da Cidade e seus vencedores:
1024 _ Avai Futebol Clube
1925 _ Externato 'Futebol Clube
1926 _ Avai Futebol Clube
1927 _ AvaÍ Futebol Clube
1928 _ Avaí Futebol Clube

: ��� = �:�lf;u���1�1:ctebol Cl,ube
11)31 _ Avai Fu�ebol Clube
1932 - li'igueirense Futebol Clupe
1n3 _ Avaí Futebol Clube
1934 - Clube Atlético Catarmense
11)35 _ Figueirense Futebol Clube
1936 _ Figueirense Futebol Clube
1937 ....: Figueirense Futei.lol Clube
W38 _ Av,,!-í Futebol Clube
1939 _ Figueirense Futebol Clube
1940 _ Avai FUtebol Clube
1941 _ Figueirense Futebol Clube.
1942 - Aval Futebol Clube
1943 _ Avaí Futebol Clube
'1944 _ Não foi disputadO
194á _ Avaí Futebol Clu'bc
1946 _ Interrompido no 2,c turno
1947 _ Paula Ramos Esporte Clube

1948 _ Paula Ramos Esporte 'Clube
1949 � Avai Futebol Clube

1950 _ Figueirense Futebol Clube
1951 _ Avai Futebol Clube
-1952 _ Avai Futebol Clube
1953 - Avaf Futebol Clube
1954 _ Fgueirense Futebol Clube
1955 _ Figueirense Futebol Clube
1956 _ Paula Ramos Esporte Clube
1957 - Clube Atlético Catarinense
1958 _ Figueirense Futebol OUbe

1959 :._ Figueirense Futebol Clube
1960 _ Avai Futebol Clube
1961 _' Paula Ramos Esporte' Clube,

- No ano de 1956 não tomaram .parte Avai e· Figuei�
reu:;c, ocupadOS que, estavam com:.o Campeonato dos
Clubes rivais de Florianópolis, Brusq4c, BI�enau e

Joinville. ,

No ano de 1957 não tomaram p'arte Avai, Figueiren·
",e, Paula Ramos e Bocaiuva que disputaram o Campeo·
nato Catarinense por Zonas. I

No ano de 1959 o certàme foi disputado 'em llill só

turno.
Em resumo. o Aval sagrou-se campeão 17 vêzes, o Fi

.

rense 11, o Paula Ramos 4, o Atlético 3 e o ExteÍ:
i_: o Ad"lfo l{('llder 1 vê'/, eada um.

Malor_JJroesa.: Avai, que COU9.Uist� ;���s: tri�call1-

,
_;.__ • __ ._�'____"_"-'.' "�o_. ,

•••.�,:',�
����������

pulsos 1)01' agressão mu
tua.

,
1 minuLo dl!puis caíu

peja. última, vez o Hrco

llivi',celcstc, em gol CQJ1-

siguado -POI' VavlÍ.
Formaram Og conjuntos

8sslm:

JNDEPENDEN1'E' Ari
V1a.lmir, Joel e Pinga;
L�tlro e Acilio; Jac}, Os-
mar, Vavá, Pel'ereca ·e
Vilma;r.

OLARIAj: VilJol' (de-
(cont, lia 2.0, pág.),

COMPETiÇÃO MIRIM DE'ATLETlSMÕ
"

NA PRAIA DE fÓRA
. .

�
Depois de alguns estu

dos lIm' g;rupo de despor,
tist�s do bairro 'da Praia
de F'óra resolveu realizar
a primeira competição de
atletismo para infantíti, o,
qlle foi levado a efeito
na manhã de domingo. A
maratona "que constou de
dneo voltas,' num total
de 12.00.�� metros, compt'e

cnd�u Õ seguinte pet'CU1�
:;o: Ruas �:;teve<l Júniol',
Preside;l�e Coutinho, ,Al
mirante Alvim, Avenid,�
Tt'ompows]cy e rua. Bo
calttva.
A competição atlética

que foi presem:iada p01°
bom numero de despor'
.tistas,· teve como vellee

d�r o garôto Dóde, i:om o

tempo de 49 minutos. Em

���1�OOJi�u�aféllll�a(�':c��
Em

.

minutos; em 4.0 cruzou .a ::

��!a.5�e l�r:���t; l\!�l\�I� �
luga't· cl1li;sificou-sc' Cai,;

Sillho, com 56 minutos: (}

30 segundos. Em GP apa'
receu Waldir, com 57 mi
llUtO:; e 60 ,.;egundos, E'm

1.° lugar Binho, ,com J
hora e 6 minutos e "c,m
8.0 lugar Luca, .com 11m

tempo de 1 hOl'a e 7 minu
tos. De:;i,.;timm_ da. com·

t>eticão, realmente longa
imni aUéta:; iniallti<l, qua
tl'O digputantes, tendo os

vencedores. eÚ'uquistado
in umeros ,pl'êmios ofel'tn
dOI:! Jlor de&pol'tish�s. ,

Nossos \parabéns aos

Em �'lorianópolis: Atlético x Guaralli
Em Criciu,ma: _Botafogo (Rio) x Operário
Informações dos \ jógos em todo o Brasil

'.

\ .

, �,'
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··'1
PELA'

_�__ .BÁº19�9_1l��y}A '\ondas médias, 1.420 kc - 5 kw

, ondas curtas: 5.975 kc - 10 kW�
Com' o maior e melhor equipe de locutores e comentaristas

{de Sonto Cotarino: NOlareno Coelho, Fernaodo linhores, Rui
Lobo, Luil Coelho, Gonzaga Lamego, Mouri 80rges,Osnildo
Mortinelli, Rouget Corril J

REDE CATARINENSE DOS ESPORTES.
Rádia NereuOoRamos - Blu.mel1au e. Rádio Hervo! O'Oeste e

Rádio Difuspro - Laguna e Rádio Difusora _ Joinville e Ródio
Clube de Lajes _ Rádio Cultura - Joinville !

--_...::.._..:...._-----------------------------
UMA GE-NTILEZA DOS REVENDEDOFil!ES .1

'FIRESTON,E::"
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