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6ovêrno decisivo:
EDIÇAO

Reatamento

RIO. - o denutado José J.)f!Uy apresentou no Conse

lho Nacional de sccnomía o' orojeto de Reforma Agrária
eruborado pela Comissão Especial da Câmara Federal, de
que é relator, c cujo texto declarou haver sido aprovado
em linhas gerais pelo prestdeme da República, líderes do
PSD, PTB c do govêrno, naquela casa do Congresso. O Dó
comento aproveita estudos anteriormente dos deputados
Nestor Duarte, Coutinho Cava..cantl, Josué de Castro, Pe
dro Aleixo c San Tiago Dantas lOS 2 últimos no que se re

fere à estrutura jurtdtca) . Apresenta, como inovação, a

criaçiip dá CQFRA (Comissão Federal de Reforma Agrá
ria}, órgão quo entraria Imediatamente em ação, como

responsável pela politica a. ser adotada,

acrcnnu agrária, para
"vital' revolução agniria �

«ssrm Iniciou O deputado
suas consídcracõca em tõr
no do anteprojeto de subs
titutivo elaborado pela Co
missão EspecIal de aercrma
Agrúna, da Câmera Fede,
ral, e que será levado a ple
nário dentro em breve, Co'
incide, em numerosos pcn
t-os, com um esbõcc apresen
tudo, a titulo de colabora'

lião, pelo Conselho Nacional
de Economia, Aproveita
inúmeros outros lpro,ietos e

emendas anteriormente a

presentados na Câmara,
reunindo-os como frisou o

expositor - 'mais com a

preocupação de aliviar uma

r-rtse .soctat e política, do

que própriamente para da:
minar o problem� de um so

lance, 'rrstcr-sc-re de w_na
�rlméra etapa, com a ena-

Tarefa Urgente:
ESTIMULAR A CONFIANÇA E A fÉ
WASHINGTON, 25 (AP) - AdIai Ste

venson acha que os povos subdesenvolvidos
da América Latina devem ser convencidos a

não pedirem "a pesada carga do elefante e a

ficarem satisfeitos com a porção .de benefí
cios do rato" no desenvolvimento econômico
do Hemisfério, Stevenson manifestou tal
opinião sôbre a "Aliança para o Progresso",
em relatório encaminhado ao secretário de
Estado, Dean Rusk, depois de ter percorri
do 10 nações sul-americanas, em viagem em-,

preendidaJ no mês passado. O relatório foi
divulgado, hoje. 'ITalvêz a tarefa mais urgen
te que temos seja estimular a confianca e a

fé dos povos, a conseguir a cooperação -de tô
das as classes sociais em cada nação" para
es'timular o progresso econômico - afirmou
Stevenson,

cão de u;n órgão de ano
raeuntc que viesse apre'
encher uma lacuna e en

.scjer u ação Imediata.

Afirmando que ao Mini",
ténc da Agricultura, órgão
récmco, não se poderia en

tregar problema eminente,

mente social e político, o

deputado passou à íusurt
«auva do projeto, principal,

(cora. na 4,a pág,)

JQFFILY Reforma para evitar revotuçãc
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dia 26 de julho, 1961

com União 80vietica
RIO, - "O govêrno brasileiro toinou a decísêc de rea

tar as relações diplomáticas com a União Soviética" _ foi

o que revelou o chefe da �s:;ão nuss« da- Boa Vontade,
M. P. Georgadz, refertndo-se ao encontro que teve com o

ministro Afonso Arinos,

Após uma longa tnircducâo em que M. P. Georgadz
di�se que a União scvténca é "�Ica e poderosa", ucentuan
do que o plano setenal deverá ser cumprido integralmente,
o chefe da misaâo russa afirmou; "vna U,R.S.S. não há
falta de trabalho, Os operários trabalham de seis a sete

horas por dia, sem ganhar menos por isso, A União sovíé

tica - acrescentou - produz três vêzes mais engenheiros
que os EStados Unidos e não resta duvidas de que lá está.
se formando uma nova sociedade, com homens de tôdas as

raças e origens, em moldes que o mundo jamais sonhou.
Tudo isso praticamente erguido sobre as ruínas de uma

zuerra que destruiu 1.710 cidades e 70 mil aldeias, causan
do prejulzca eqUiv�lentes a 1::8 bilhões de dólares.

Respondendo c. jcrneus- 'c estranha. Contra quem
tas, afirmou M, P. Georgadz se .rarta greve, se a fábrica
oue na União Soviética hã. 'é, do pOVQ, do nperúr ío?
absoluta liberdade de Irn- oontee 'êlea próprios? São
prensa ,sendo frequentes as

críticas ao governo, às au-

h��;d���: ia��b���S��l:��� Jânio ,amanhã em S. Luiz do Maran io
na URSS". Disse que em '

' .

��iir�i;ã�,ãO �:d��SJ�IÇ:�al�, UTIA81L-lA 25 - (\'AI ?\'J� dia" 5 e li de agôs-
quer cidadão soviético fixar _ O sr, Jímio Quadro..; tu il'iI. iI "Ponta Grossa e.

residência em outro pais, se vlujarú na próxima nuin a Curitiba, Na m-irneira

�':��ri�e��:t�r;;_ ci�������I.ve ta-feira, rela runnlui, pa cidade, assi,<til'á ao fu;\'

A uma pergunta sôure a r�l 8:"":.0 Luís, onde insta '{"�(lI,am"l1to da Univer-st

�,�p�e:st�t� di�e�t?étl�ag.rg� lurú, no mesmo dia, a da de Volante. i' ll:t Capi

��:ntr��t�!v���ã�e�;����: ��u r�i;�I�'''���og:�'�;����r� �I�l. P;�';'��i:ell����;;�;ii�:lr:U;
fa!?t ��t�r�í���s�s���r_ ��:le (I d:r:<;Ci�'��'I:�o �';���� ���fel������tl'iot,l" primeiro
endz _ mas de qualquer .

forma a pergunta nos oure, so.

problemas que desconhece
mos totetramente''.
sobre a situação da Alc·

manha, Georgadz falou com

gravidade:
"E:;tamos há 16 anos de

pois da guerra e a situação
da Europa Central ainda.
não esta legalizada, Isso
nos preocupa, e entende'
mo" que deve ser resolvida
ri umao scviéttcn propôs a

j.az aos dOIS governos da
Alemanha, considerando
que c essa a úruca fórmula
para evitar urun nova guer
ra. Quanto ix Berlim, o nos
so pc-no de vista c claro:
- gerltm deve ser declara,
do. cíd Ide livre".
Ptnatizando a sua entre,

vista, s, chefe cl:l. míssão soo

vreuce disse que não tem
.n rormucões se Kruchev
há ou não fi próxima As,
"embl(ia oerm dr, ONU, co'
mo no ano ...pa�sado.

Montevidéu;
Americana

Capital 'do Zona· Latino
·de LIVRE Comércio

1\[().N"TEVID8U - 26 _ Assinado [l.:30 de julho inuugurnl, i.s 18 horas, aionnr <.1 desenvolvimento dações entre os !)lIi�e" pcrmencute. ALALC, .'Ic.ri.

(AI�) - Bata cidude se de 195U, .agot-a ae forma- 110 hotel Vitória Plaza e econômico da América La que uté então fOl'QHlm a seguido de ll::g-ociat;õcs
tornou a capital d:t Zonu liza na Associuçúo Latino pôs em vigor, definiti\(a.... tina, A c.onreeênclu de comunidade econômica pari( il1t:.::gr'll:illl das zonas

Latino Arner-icnna de Li- ..Amei-icauu. de Livre Co menta. o primeir-o <;>rganill agora foi a pr-imairu que arncri -aun. O funciona »rcdutorn .... , Ser-á e>!!.r. li

·

... 1"0 Comércio. ao s.e lnau mó'cio, O 1))'esjdente do �o regional pllt"Q ill1PP�- _

se !}1'(_}mQveu !llll'a, Jlego- 1'!lélltO inicial da comil;sflo !Contínua na 4n pádna)
_gllral' ia conferct1cía d-os êon�elho :":l\;�j(§J31""1'rc �GO" I' � ..... '

�}

;,.,�:��' o;: i;:�;:��;,,,� ;t�:";,!��;,::dooV��,',:,:� C O n f e r ê n c i a ,Interamericana:
I�A����;n�����l;�s CRISTÃOS Momento histórico da vida dos povos

dade do homem, s{to os TF:GUC1GALI'A, 25 IA primeira vez, na histórhl \TC;;, !lrc..-idos de institui .J.lhn Leddy. ..ecretâ.do

principais pont-O:i a serem PJ - A mil'lSlio especial de no..;s3. ch'iliza!:flo, te I.:õe!; dC'l'.J.Ocrálic:ts podem 1I.�,;i"telltc dt) 1'boul'O, e

def.endido� ,peJos l"�pre!-(en
do pl'esidente. Kennecy e mos (' conhecimento e a. uromo\'er melllof o bem )iWon Bandl. \"ic:!-secl'"

tantes dos Partidos Demo os lídcl'es c:!lltl'o-ameri nipacidade par\! romper estar dos novo" ti\"l'�s". tál"io a;;"i�h:llte de Esta

crntas Cristãos da Euro can.o� da "Aliança para \) tais corrcntes, Esla é:. O millistro d.\ Economia do - ha\'i-\ gal'antie!:> liaS

pa, na Jr! COllferênci:t Progl'esso" na eonferên nossa grande tarefa - fi da' Ni.'úragua, J(lan José l:entro ameri, all�J� ,I pon

Mundial das agl'emiaçõe" cia dc agosto, a ser l':;a tarefa comum de "9s'la" Lugo )'[arel)gc1, di:-<:;e que

politicas de�sa natureza, lizada em ,i\Iontevidêu, nllçC(!s e da' minha - l!e ;t .mii:l"ti1io d::l l{enlled�' -

a realizarse em Santia 0:-; lidcI'C's ;;e mostraram monstrar Q.ue homéns li ióteg-rHt'u ')pt' Goodwin,

go, A reunWo, que eonta ,entt!sil�sl�ados com 'iI , ,.

��,':;F�'��,��'F��::�!:�;e�'�� �;�:����,�':::te,:�e:::� �f:� rro�rama �e' austeriOâ�e �ollle�ou
COll::ltituem a dclegaç[tO �:,�/t�I'�a!:i\ô�:�é::'ic;nH���: LOrXDHES, 25 (CP) - se .lgrum�l"arHm nu:;; agén :\!�rcnd;l Comum f':uro

,�ISeit��g�)�:�:s par�:��:a:��� Lali1w," A m�nsrugem l�i�����'n�a��ld Pl�;:���l cln.s"dé' automó\'eb, O 110 Peu,

mocraüL:; Lristãos: Anúiré prcsidcnci:d foi lida pelo Ian aumentou as tarifas �'� g��g��:t�\nh=C��l!m!�O O
<;:. "':(;I'dú�\o �o /esol!

Lullm, Franç<l, Schcgucn,
Conselheiro pessoal, Ri- dos Correios, ,lIp�nus 2,J mo obj,:!th'o combttter ii :;�'UI�:iõ::.Yl\ o !)�'��'ameaVC;�

��,��'"�L,iV';'��!��;, ���: �����ml�o:,���;,��;::��,: �::��"i,�;;��:;1:':,:!��:' �H�b!:' ���::::�,�:::::�� �::':?':F"t;:����lil.l:�b":'I�,I�I'ea,�,���;::a�OI!::�:ed n�i:��� dn Améric� Central e (ia
o ambiente para ,{Iue MHe

rior; Jean {3eilflngw', ra�:I��:l'ê���n i;��er!��e�� ��a��'�tã;�C��\,:;m��;o/ l\lillan associe l'eu país

���lÇ�����a:�n� ;��10 d: calla a ser realizada no tos, lutam pOI' adquiri I',

Bu�nos Aires de ollde- sc U�!I�::�'dY <"'omontou: �_ �:o��ss�ve�l�i:r'lI�:;��ti�:
• guirão para o Chile, "Estais conferenciando consumo, antes que subam

llum moment,o histórico os préços ou haja �SClI.s�
da \Ida dos nos�os PO\OS sêz, As compras fe-I':.õts
- um loomento de grande nesta parte de julho mi

pcrigo e de oool'tunida- semelham'f!e II!; (lU!! silo
des sem j)l"ec,edcntes, Em feitas às véspera:> -de Na

�ôda II Amél'ica Latlna, til]. As donas de casa têm

milhões de 'J)e�soas estão feito grande número cle
lulnndo para r(Jmper a p�didos de gelud-:;!irus,(J
cndeiu da fomo, UH Pobre máquinas' de lavru', ell

'la c ell1 d2SjlUS110, E, pela qU<lllto que seu!; muridO:-l

Lular péla ju;;tir;a \li&_"'
cinJ, cbmJ.,!l·,�I' o capitalis
mo c1á:;;sico, e eco,lemia
marxista -c o,", I'egime,� cIO

tatui!; Q_ue tolhem �t libel'

eleitorado conferiu (; titulo siglli/ica:tivo
da ,confia7ltja geral.

•

E que se· vÜlha tot11qlldo comum o di
vórcio entre a pd,latrra do calldidato di.
vulgada aos quatro ventos antes'da �lei.
ção, e as ações do govemante, sc'npre su
jeitas aCf improviso, ao SÓP1'O dos Intcres-

Na cX1Jreiliiiva iiaudaçâo que, no dia do �es)q�ciOSOs e imedia.l'os, O PC�litmismo t;C
Colono, o gove-mador Celso Ramos dirigiu mstalara na consciência de todos quan
a êsses valorosos exploradores das rique· tos, havendo acreditado 1/as promCSsas da
ZUii (lo ,�o/o c,alarÍllense, teve mais uma vêz ,campanha, assistiam, após, ti oslcmsiva
o eminentc Chefe do Executivo ocasião de fuga aos .compromissos do candidato para
aludir a lJrO�IIt!ssas de sua memorâvel e com a opmião I úblieCt, O governador Celso
vilor�:>sa campanha eleJtoral: não esque- Ramos ,tem, entrc os meritos que hâu de
cera, então, "0 falar do que realizaria se assi'lalar,lhe indelevelmente o qUinquê'do
eleito, Os problemas q!!e afligiam as caie- yovenmmental, o de haver resolutamente
til'idajes rurulli, opondo obstáculos de dt- quebrado a rotina administrativa c os vi
ver,wt 1wture:..a ao trabalho porfiado, ho- cios que comprometiam os princípios de.
nesto c meritório do h-omem da lavoura mocráticos sob os quais desejamos viver
e dos campos, Agora, exercendo o 1nandat"0 livremente. Não jêz uma campanha de17ja'
que a vontade popular cOIlsagradoramen- gógica; não cedeu â leviandade do engôdo
te lhe contioa, o governador Celso Ramos eleitOral; não se defxolt arrastar pelas a.m
voltet (/ n,;crir·se aos meS11WS problemas bições de grupo, Estudou problemas, con.
- c pode. com a cabeça erguida, afirmar sultou realidades, pe-"queriu as necelJsida
Ijlte 1â deu iniciu eis soluções tão justa. des de cada região, de cada classe de cada
mente e�]Jeracias pelo Colono, alienigena ângulo das atividades comuns sob're que sé
O" caboclo, r.tssenta o equilibrio social e eConômico de
Na verdade, como bem acentuou o pre- Santa Catarilllt. Depois, traçou o seu cs

claro governante, ')á /le aehallt e7lcami· quema de açr"lo, que não sofl'eu solugão' de
lIhada,� as promdêneiru que visam ao upa- continuidade auer a1�les, quer depois do
relhwllellto da (ldl/linistTação para a gran- ]Jleilo de que o seu nome c o seu progra
de '-'wc/a, et despeito d�s difictj.ldades C01l- ma de govêrno sairam wtoriosOS,
ira as quais teve de ?/tobtlfzar tôdas as Pode assim o Governador ctt
suas energias e arrostar tMas as respon- al�dir, 'se1n co�,strangilllentos, a� �:;t;;�� I
s(tbilidades, O primeiro passo fof avança- mete1t durante a campanha, porque não
do, com u revogação do imposto territo, o retificou; antes o está realizando, com
ricll, O Plano cIe Metas do Govêmo inclui serenidade, sum" .....) vozerio (fuma peque
a assistência as atividades rurais e outras na minoria que, tell.d.o,lhe preparado obs'"
medidas se vão estuda1ldo, para o fim de táculos ti marcha triunfante, não se con.
estrutllrar 1L711a �êrie de dispositivos legais forma ante a habilidade !l corage1/r com
que colimam (t orgu1dzação do trabalho que o governante os transpõs, sem maio.
na rJricultura e pecuária de Santa Cata- res esforços que os de um M7IIe,U público
rina, disposto a todos os sacrificios para digni.

MCIS o que, lIe;ta o!lortunidade, vale so° ficar, 11a politica e lia adlltinistração, a

bretlldo frisa!', como indice duma nova estirpe a que pertence e que estâ presente
era de progresso e desenvolvimento admi- nas páginas mais gloriosas da história
71istrativo no Estado ê precisamente o fa- de nossa evolução republicana,
to de o Governador insistentemente re- Falando, pOis, ao ColOno, o governadur

Celso Ramos põde tieelarar, sem vacila
ções, que "o poder público não faltara ao
dever de impulsionar as fôrças vivas que
fazem 1nodelares o equilíbrio e o desenvol
vimento'catarinense",

.

O Govêrno Catarinense
e o Colono

}.o _ (Jlle (1� Estados
(CúnLinua na 4" pó.glnal

numa !'edni;10 pr.esic1'ida
ICont.-na 4,R pág.)

Brasil vai cum
prir Compromisso
HIfl, 25 (VA) ( _- Oi"f

miJlisLrcs Afol!�JO Adnoll,
CI.cmellJe .Mariani e CIo'
vi:; Pe:;tunft reuniram'se
no Ministério de Helaçõ�li
Exteriores, nina trutar

�;�'o:t�,":�,;:;��:��a:ru '.:�" Plano de construção aproyad(: pos-
�'�\��iU�� (�:l��m���'���;, los agro-pecuários
Cruz de la Sierra), O BIlARlLIA,25 (VA) - atúal rede seni õlmp1i:l.da
Bmsil lIão vinh:, cum O pre,.. idente da Repúbli- em cinco anos da seguir,
prindo Os compromu,ijo� cu 1l1)\'OVOU o !)Jano de t� fl'rma: 1.500 posto,",
que assumiu com o go cOllstr'H_:ilo de sessentn -e apr-opecuâl'jos ti�)o 1 ;
"erno boliviano, Pri"eipul um postos ugl'opecuâdo!! l.OVO postos tipo doi!-(,
mente o que s.e refere ii pre\'isto no 5'1 .. 110 elabora 500 postos lipo tres, A
,iberaçiio de verbas Para do pelo Ikpul'tamellto Na c-onstrução e o funciona
as obras finais da e!;tra- -cioual de Produção Vege- mento del-iSe8 três rrti�
da, Na reunÍlio, ficou la tal do :i\lini:;téd.o da Agri postos, disseminados ra'

����::���<, ��e'm�;�S d':P",��,.�I."i cullul'<t. Desses SeSs.3ntll cionidmente pelos muni
" "" """ e l!m PO!!tOl$, trinta ser'flo ,cípios bra.'lileiros, clIstnl'lÍ

pOl>sivel, pois o l)l:�sid.cn- 'collcltlidos JIO próximo ao g:ovêmo fedel'al cirr
te da República e�'UI in ano, <tucnta e dois Ibilhõefl,
te.t'essado em que ·0 ":;1."1,- COI1_";Oàllt'� ,estudo upre trezelltOtí e ":lit�nta 1I1i
/lil c,umpra todos Os c,om sentndo 1\.- IJiwio lJeJó mi Ih_Õ1#.';I q.YJllbeu,tos e 110

l)romi&.�os com u '.Bolivü( ui.::;tL',o 1:ollll.!l"U c;;und, a ;,'eiüa :miL 'tl,'u<:ieil'o.,;,
•. -

':·\�����.;.t.:�\:II;;}'�i,.�Jktii.�""::·d�:Ili·�ÍÍi.ii�Iii.;:íÍiIii��llllr'i�":�;l",�Íiil;!Ifi·IlI·i:l"'\�l1;".�'�ii;

pOhar·s<"', na.q suas declarações, aos itens
de sua plataforma de ctwdidato. Sem dú
vida, isso constttntt uma das poderosas ra

zõea .que consolidam, 110 espirita pÚbl4;o" a
con!wnça no homem a qUf'J1it a maioria do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ail('Il'tC!\ e eone!\polldc:lte!\ E'nl todo!\ o� mu

iúd;'io!'r de s,nntn (:l:'tll"inr�
AnúnCiO!' mediante eOl1h'nto ele acô"dl' com a

�belaemvi�r.
.

ASRI:'-ATUHA A;xU;�L - (r.� 2.000.0;;

YE})D.-\ AVULS1\ - rr� JO.OO
..\ Oirt'<,:ão nllo ;0;(' re�pon""abiliza pelos con

c('itog cnliiidog no>, artigo,.: a:::sinados.

,'"

ii
1

�"!.NIVEnSl\nlOS
DR. JORGI!:· SEARA \.

Prof. do Abrigo de Me·

nores ncsta capital
_ �r. Pcdl'o de Freitas

Cardus(\ Jlll1ior
_ .�!". lbl0 Bnldi
_ sr. JfII'g-e G. Pü'tc1uro
_ <;ra. Ellallc Costa Sou-

ra Gonzaga
_ mcnino Luiz Fernan'

C:cs C:uninha.
_ Sl"fl. Lili Mendonça

Zulmi,a da :::;i1va

PuLIDOHO

A'liY('I"�;11'j;"l1:iC hoje o

s.�o prezndo c H1l3Un(u
I ,nLf'rrãneo dr. Jorge SCI\

ta Po\idol"O, Cinu'l!:lãq-den
r1lsta em nossa cidade e

,:,e"soa que desfruta em

n' os meio� sociais de

'Jida (' merecidas ami-

ades.
_ Rcv. Irmno Adcll1lo, I!!cltcrv

OSVALDO MELO

CONFIRMABA A VINDA

DA CINDERELA ELENITA

ANDRADE, RE;PRESEN
,l'ANTE DO ESTADO DA

GUANABARA _ HOJE
lNIClO DO 111 CONGRES
RO MEDICO EM SAN'rA
CATARINA.

-O-

i) O movimentado

gante coquitel que aconte

cera hoje no cucrencta
Pataco. dará Inicio ao III

congresso Medico em San

ta Catarina.
-0-

:n Por telegrama. da wes

terno n bontta Elenita An

Jrnde confirmou sua pre

sença no baile das Cinderé
las na noite de J2 de Agõs
to 'próxímo. Elenita repre
sentara a sociedade do Es

tado da Guanabara.

-0-

�j) Marte comentado o bo

mtc conjunto usado pela
·srta. Marlene Abrahan, em

�eda-azl1l. Gáia. A confec

(:ão ê do costureiro G. J. L.

-0-

4) 0lrculOt· na capital
�aucha o casal sr. e sra.

Dr. AII'gllSto Wolf.

-0-

r,) Do Rio, Capital da'mo
(a brasileira,· virá o lindo

vestido da Clnderela Zôe
Lacerda.

-0-

6) O Secretário da Agricul
'ura Dep. Atilio Fontana,
1:.:1.tava P0 Querel'''la Pa

lace, em companhia da Sm

]vone B. Le(ll. Ela.. desta

cando-se pclrt s\la pcrsona
lidaJ,'.

e ele-

-0-
í) Em companhia do Dr.

wattec J. Josê palestrava
animadamente no Bar Que
renda Palace, os srs. Bo

'rerto Josktda, Integrante
do Foto Clube Bandeirante
ele S5,J Paulo.

-D-
E) A orquestra melodiea
de Roberto Blasco de São
Paulo abrilhantará a festa
Noite das ctnderetas.

-0-
r) Nos salões do Clúbe lU
ue Maio sábado, acontecerá
cesrue . Bangu para a es

rolha de "i>A:iss Elegante
Ijangú Joaçaba",

-0-

:0) Na confortavel Fazen
da du sr. Mingota W'Bllen

te, SIl·1. bonita filha Iara e

o [ovem sr. Telmo 'Ramos,
receoctonarão convidados

para uma movimentada

Sociais

14) J;:m grandes atividades

r. sra. Margot Ganzo Arau

jo, com a apresentação da

!esta "A Vida de uma La

dY"d que acontecerá sába
co nos serões do Lira Te'

nis Clube. Em elegante
,'há a bonttc festa consta
do programa do III con

! resso de Medicina
:�aT'�a Catarina.

-o ....

la) Logo mais estarei par

ticipando do elegante -coq.

c-a A.M.S.C. nos salôes do

cuerêncía Palnce.

"":"0-

,

Regina Patricia 4i1IS a Cin

d.erela que 1a tem seus três

pares. Sua primeira valsa

aa.!J-Ça com seu pai Sr. Dr ..
Zulma.r· Lins, a segunda
valsa seu avô Prof. Zamzi
Var Lins e a terceira valsa.

BQ:'-:\" (IF) - O Secre

târ-io Geral da OTAN

Stikker. em recente visita
à Repúbliça Federal da

Alemanha, tledaroll numa

entrevista à imprenaa,

festa.

-0-
J 1) Maria Cristina Fernan

aez da sociedade de 'Curi

llba, c;rcula em nossa cl

cade. Desejamos a srta.

�'ern3.r.dez, uma 'felfz és

lada.
-0-

.2) C,Jntlnua em movimen
to o Cerimonial do Pala'
cio do Governo, pára a

1 ecepção do Embaixador
{la Aui:tria.

i3 A elegante e bonita Se"
. hora Bernadete /\0égas
'):-epara -se para a noite do
movimentado bane da.s
Cinde,'elas.

�-o-

em Bonn que a� "provei
tosas e lntereasantes"
converâucões que manteve

na capita l alemã cem o

chanceler, o Presidente

da República, ô ministro
do Exterior, bem como vá
rías outras personatida
das, ·�<;a,tisfizeram-no
pletamente.

Dr. Laura Danra
Clínica Geral
Esp�ia!lsta em moléstia

de Senhoras e vias uriná

r�as. Cura radical �as lnf�
coes agudas e cronicas, 1"10
aparelho 'gen!to-ldnário em
ambos r-s sexos. poencee ti"

aparelho Digestivo e do sis
tema nervoso.

Horáriõ: da!': lG às 11.30 'h•.
e da-s 14,30 às 17,00 horas.

Con:>ultóri'o: Rua Saldanha
Marinho', 2. - 1.° andar.

(esq. 1a Rua João PlnLo)
- Fel'1e: 3246.

Resldt>n;-:!a: R".la I,"llce:-da

Coutinho. n.o 13.

Dr. Ayrlon Ramalho
CLtNICA DE CRIANÇAS
Consultas: Pela manhã

com, hora marcada pelo
telefone 278&.

A tarde, das 15,30 às 17:,30
horas.

ConmItór!o: Rua Nunes

Machado, 7 _ 1° andar.

Anuário des Vriadores
- PUblicação contendo

246 paginas, fartamente

Ilustradas, em papel cou

che, l:ustração e acetina

co, com Informações úteis
li todos quanto� se dedicam

:"IS lides agricolns e pecuá
rias. A!ém de quadros esta
'.istlcos e artigos sôbre os

difel'entes ramos da pro
Jução animal, publica 15

,uti�os especiais. aSl<inadbs
por especialistas em assun

los como: registro genea
lógico, cont,róle leiteiro,)
cl"l,lzamento de bovinos pai
la produção de leite e deSEMANA MOVIMENTADA _.\ semana cOmeçou

com Carcqulnha. o Idolo da criança e continua apon· carne, reprOdução dos bo-

tqndo nOLÍria,*1 em todos os �;:ctores de suas mú_�tiplas vlnos, exploração rnçlonat
ativi ....ades. dos suinos, seleção de ollvi-

Ontem, a laboriosa cla�;,;e dos motoristas teve scu r.o�, crlação e exploração
dia assinalado com várias >.:omempraçõe.3 e um movi- oe búfalos. ('aracteristicas

mentad� programa. nehnen;� executado. �
do cavalo Mangalarga, se-

O Govemo do Eslado. a5t<ocianco-se ás homenngens leção de bovinos nacionais,

pre<;i:jldas à classe, dispensou do "1Onto nas respectivas fundam'entos da t.ecnologia
rep:1r�içõt>s. todo!> os motorlsbs que prestam seus servl- 1�ltelra, motomecanização
cos ::to Estado.

.

da agricultura e da pecuá-
CONFERtNCIA: PROF. UILARIO VEIGA DE CAR- ria, pinheiros e refloresta-

VALHO _ C{"n lllha assistência seleta, o renomado prof. mento no Estado de São

dr. 'l:clga· de Carvalho, realizou ontem a sua anunciada prevenção das doenças,- no
cnnfe: êncla sóbre o tema: 'pánoràma de Criminologia desenvolvimento, manuten-

Contemporânea. ção e postura das aves.

Como era de se esperar, o ilustre prof. cujo nome é - 36 pãglnas com 76 fo-

sObcjament.e conhecido em todo o pais e no exterior, togral'ias dos campeões
onde por varias vezes tem le,'ado sua inteligente cola- das exposições ele São Pau-

b(jl"açâo desempenhando-se com brilho Invulgar, pondo lo, Pôrto Alegre e Uberaba,
à prova seu talento e vasta cultura. em 1960.

ASSOCIAÇAO CORAL DE FLORIANóPOLIS - Dia
.

- Padróes das raças in-

28 do c,orrentc como noticiamos vamos assistir a estréia 111anas GIl', Nelore, Ouzerà
do nosso Coral. sob a regenCia do maestro Aldo Krieger e Indubrnsil, segundo nor

c'om músicas do folclóre naC'];)l").P.l c internacional. mas aprovada:! pela Socie-

Nota-se grande interesse por parte de nosso públiCO fiade Rural do Triângulo
parfl essa festa de arte e cu\�ura da gente catarinense. -_.

ORQUESTRA SINFONICA DE FLORIANóPOLIS -

Continuando a semana cu1tural, j:'i, dia 29 deste, voltará
a exibir·se no Tl'al,]'o Ah1aro de carvan�o a nossa "�Oro

questra Sinfónica" sóbre cujJ. promoção tivemos opor
tunidade de fazer referências C1l1 uma de nossas cró

lucas.

Emmunllel PClllSO estará assim no próximo dia 29

no Alvaro de Carvalho concl\'zilldo �ua Orquestra para
mn fim de semaná que ansiosamente está. sendo espe

r::tdQ.
III CONGRESSO DA ASSOCIAÇãO CATARlNENSE

DE MEDtCINA _ Illstal:-u·--;e·:i hoje com toda a sole

nill_ldp (' r\l]nprlndo um progT:lma brilh::lllle com a.

rdoped,ção de illfstris médico,> do país, figuras ele pro

lf'�âo no (:('nário da vida cientifica nacional, cnçermr-se
á di:l 30, domingo, essa. reunião dc alta projeção em

nos!;a terra..

Com () enccnamen\.o di> .Collp:l'esSO, onde brilha

lambem C�l;e grupo de abnc�actos profissionais de Me

na.. de .J.10SSa. Caplta; e do Estad?� vel.u assim, coroa

l.ui\ !)lénu l'xil.o. a Â',SOci:H:iio Catarinell:;e de

���al;a���n�s��;:�e,Pda:apl�ro�on�l'esso que en-

Mineiro. entidade que diri

gc o registro genealógico
(as citadas raças em nosso
País.

AGRADECIMENTa
INCCRPORADOR ADEMAR

convier.
Prazo certo ,le, enhega.

1I0S e pareceres
vêrnc Federal Alemão
eôbre II l<ihíl1\::"IO mundial
em geral.

o j)T'O\)lema da Alema
IIh8 e de Berlim voltou a.

).(Jcupal· o prtmeíró plano
!lI1::; lItivitllldes da OTA..�i

na, como após os recen

tes discurso" do premler
sovlétíéo.
Respondendo a uma per

guntu, Stikker anunciou

que o Conselho da OT1\�

peomovêrta, brevemente.

consultações sôbre medi
das militares de emergên

�ii;. para a d!f.esn de Bel'
I

BOLSA IPARA ESTUDOS
A Campanha Nacional

de aperretcoamentc de
Pessoal de Nível Superior
(CAP<ESl leva ao conheci
mente dos interessados
que a UNESCO está ofe
recendo uma bôlaa para
estudos" de Músicà ém p·rt\.o;
1'\ ser eacnlhido pelo candi
duto contemplado.

.

�flJlla BÔI.'1R compreende,
além dll� despesas de mfl-'

�nut.ençiio, o pagame�to de
·taxRR eRcolares, viagens

I
dentr.Q' \lo p'aí.� de estudos,
e UTn'll. ç\Íot'R de US� 'S'O
,para p. compra de livrofl.
O ..ulol' das mensalidades
�T1l'fI tnlln,utenção do boi
sistn será determinado de'
acô,rdo com o país .e o lo
cal dos estudos.
Para pedidos de inscri

ção 'e ae m<iio'res informa
ções. ns interess.ado.o; de-.

v�m se dirigir ao 'IBECC
Palác;io Ifa'maratí, Av.

Màl FI,çiri1tJ1o, Rio ·de Ja
neiro - GB.

• 16.IIH. 1.\
........,..."

de ínacriçâc ao Serviço 'de
Bõlsas de Estudo da CA·

PES, Av. Mal. Câmarn,
"210, 9Q andar, Rio de Ja

neirc.

·FORMAÇÃO DE PROFES
SORES SECUNDARlOS

NO BHASIL

Apesar de os cursos de

filosofia, ciênciaa e letras

possuírem, em 191)1). um

efêtivo de tO 418 di)lc.en
tes, segunda 01'1 dad.os di

vulgados em recente publi
c':Ilçll0 do Serviço de F.sta
tística d'a lEducação e Cul
tura. apenas 7 53G, 011

�7%', eMavam matriculll

dos nos'diV'.ersos CUI'SOi'! �

f.armação de professô]'es
secunrlarios. f

Dêsse total, segundo as

várias modalidlldes do cn

:!::�em���:o�li:dO�'1 !� de�
dática (nii.o e.�pecificurla);
"736 t:!m p.ed.,gogiu; 728
em letras neolatinas; 636

em história natural: 515
em letras anglo-germlini-o seu par será o jovem SI'. Resídéncia: Rúr. Paar....

Rafa Caldas Filho noma, 63 _ T.. l .. f"�e '2781. BOT;J?A 'PAll'A ES�G['OS c'as; '480 em hi!\tórin..; 451

______________'- -'- �______ DR AGRONOMIA NO MP. pm flsic.a; 447 em filoso'

){ICO. fIa; 440 em ciências so-

A. Campanha' N�lclOlIl\I 'ciais; 4'3'9 em letl'as ciÚfl

de
�
Apel··feicr,an1t>n'to de l\icRsj463 mfitemática; 385

"PC"l'�"RJ de :Nív�l SlIp<>rinr em geografia; 22 em de'

(CAPa;5) comunic'U que genho: 148 em gcololo
a Escola NftriunHl d� Agro gia; 147 em química e

mal, focaliza as caracteris- - O emp:-ego de antibió- riomia do México ei.;t.� ofe Excetuados os cursos de

��:sda:x�;i����:1: ��I!��� ��c:�o���c�����a�e:r:���s� refendo dtla!; balsas de física, geologill. letrns

neas e legumino�as. na E'm {rue o Dr_ Henrique F. �:tUdcOur�:r�e aE�';:�i�:fl�o� ��fii::�:�' pr����:�ti�ama�
Il"� �e��:il:�a��Ci��a��d��� ����naei!�s, ��ep:r�st�:e��� ��i��CO;������ra,esin�ci�a; A11·ônomo. tricula do sexo feminine

�:���;::::��:c�%i�ss�:��E�� _�_:g_�_:_'la_f�_:�_,_'�_��_.. a_ss__ o_d_ad_a_,_�i_�'�;:_.��_:_,d_�_�m_p_:o_ê!_�_:t_:_an� �:���:�:X�;:;'t::::::::� m::.;"�::i�t���: �:l:�;:;
:��:��1��� a��e:�:�:I�1 d� MI·ssa Em 8ça-o �!���. ��;��l�����' :����:; �nâe:i::!��Sped:g�;��O�g�];�
('omercial de diferentes

de .estudo e uma pequena. ciática em ge·ral.

;ll'odutos derivado& do lel-

G
impol'tância menf1nl pa�'a Quanto ao COI";:1O docen-

De raça
dcs')e.'las eventuais. te, era o mesmo constitui-

_ Perspeétivas para o
O� candidatos 11 essas do d,e 2 115 profesflôreH,

ano agríCOla de 1962, por bôlHIlf1 devem HeI' brllsi- dO$ quais 597 do sexo fe-

J B Pas.!jo;; Irene B. Gil e Waldir F:1'IStO Gil. oor seus irmã'os, leiros 'e possuirem o cur·. minino, sendo 1 014 parti-

·i....:..·.Endere�os. e responsá. tem o prazer de convidar as pessoas' dOe suas amizades so �.ecun(h1rio (ginasial e culares, 807 fedel'ais, 260

vris1i!)elas prlnclpais rep'ár- 'para a$si;;�lrem a Illis$a em ;tção de graça que rnanda"1 cierttí(ico). ou curso equi- I estaduais (t 34 munici-

ticões do Ministério da rezar às 0,00 horll.S do dia 27 do corrente na capela do \)8.i'ente, completo. pais. I �

Agricultura e da Secretaria Ginásio Catarine,nse uel� pa<'.':iagem de 50.° aniversárlo Os i,..teres·sadv� devem Atingiu a"2 499 o nú'

ria Agdcultura de São Pau- de vida bancária de seu esposo e pai :JOSÉ PEDRO GIL. solicitar Os formulários, mero de conclusões de

��Sed�:::d�r::a�:·�n��:: • &

JÁ A VENDÂllO-2_0�EDIFJCIOuD*O .��;s�f:;enlt��\ d;:oie�:�:
f'quinos e ouvinos; direto- CON!)OMINlO LUIZ GONZlIGA res de matemática, (lsi·

!"ias das assoclações de ca e oulmica, por onde se

�!��� �od�a�:�istro genea· É FÁCÍL COMPRAR Ul\1 APARTAlVIENTO NO :7g:i��c:�;etilll�� :o:�:çi;�
Paulo.

Edt·'I"CI70 Arma1ldo
dê"" ptof;,,;""';'.

- Indicações sôbre o em-

prêgo dos medicamentos LONDRES ADOTA TA-

�:t.ef��:�!O: (a�:i�iàr:�:� LO�ALIZAÇAO -A'v. Rio Branco, 31 'XJ�����f a maiol' capi'

��;::t����j, V�:�íf��SW��� ACOMODAÇOES -Apartamentos com 2 tlormitórios, l'sala, am� i��r���z�un�:a :�����ç��
ter c. Battlston. 'p]a cozinha, banheiro completo, terraço '(Je nas -ftotas de taxis que,

"a-: �r�:���!as'f��;:�:�� serviço e dependências completas de empre- ����õ:: ��:�;c�::�I�'1c:e�t:�
para alimentação animaÍ, gada (frente). I

as centenas de taxis-mi
onde o Dr. Geraldo Leme rim ('Dauphine') circulam

dfl Ro.::ha, conheciao espé- nas ruas d'a capital brita-
clalista cm nutrição ani- Ctl'NDIÇÕES -Dentro de suas posses estudamos a que lhe

nica. As tarifas dos taxis
I

mirim são mais baixas e

o carrOs estão sendo igual
mente utilizados para pr.a

paganda, com letreiros

pintados nas carroçarias.
A sociedade inglêsa

'\V'elbeck Motors' enco'

mendou à Renault 500 cal'

1'0$ 'Dauphine', de côr ver

melha, para o tran!tporte
de vassageiros no centro

rondrino.
.

Com .essa inovação, ""f}R

inglêses atendem, com

economia as necessidadefl
TI6S tran'8�rtes urbatlos.
'N.o 'Brasil, em vários

DR. UOLDEMAR O. DE MENEZES

De:<lclerio - Rosa - José Luiz - Ciríaco - Dulcemar-
.

- Mal·'·a - RodolfO _ Onete - Manoel - DoraJlce -

Pedro - Diamantina - Nelson - Tânia - Elizabeth,
agradecem ao bondoso médico, pela 'lua bri!�ante e g!"an

de atuação. na. intervenção cinirgic3. prestada ã. senhora
ROSA SILVA, e também pela sua boa vontade, como gràn
de médico humanitário, agradecem eternamente pedindo
a DEUS, por sua saúde e long:l ex!stencia, para si e toda

a sua família.

'P A R J I C I P A ç l,o
�'DDIO ADALBERTO SEN- tODIO GUA'liBE�TO

28/7161
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tcont, da II!. págiana)
Unidos estão dispostos a

facilitar suficientes fun

dos para tornar efetivo o

programa de melbbra s-õ
cial;,

2.0 - Que os Estados
Unidos estão dispostos a

cooperai- na estabi'iízação
dos' prêços do café;

3.0 - Que as modifica-

çõee a serem introduzi"
das llas 'leis ele impostos
dos Éstados Unidos evita
rão (I duplo gravame 53
bre os capitais invertidos
no extericr ;

4.0 - Que os fundos
para (I programa f�
"Aliança para o Progres
so" não serão 4istribaí
dos de acôrdo com o ta

FALECIMEN'TO
SR., DUPUI CORTES

Teve grande repercussão nesta Capital a notícia do

passamento do sr. Dupui Cortas, ocorrido na mádrugada
de ontem.

O extinto, que deixa viúva e-dais filhos menores era

murto estimado na sociedade local onde gozava de Jnúme
ras e sóüdas amíaeêes.

Scu sepultamento venrtcou-ae ontem, às 16 horas, no
cernnérto de Itacorubi, com grande acompanhamento.

A lamilla enlutada nossos sinceros votos de pêsames.

SAUDOSA MÃE
Numa tarde sombria, não me esqueço,
O teu caixão, de flores, enfejtadc,
Quando, às veees, recordo me entristeço
Com a grande amargura. do passado.

Quando partiste, minha' mãe querida,
Do nosso 'melo para a eternidade,
Quão díncn te foi a despedida,
Deixando, assim, os filhos na orfandade!

E quando penso em teu amor profundo.
ascueco-me dos m<j.les - meus tiranos _:_
Pois quando penso em ti :100 me confundo.

Agora, decorridos tantos anos,
Sinto mais a tua falta neste mundo,
Pois ,já, conheço a vIda e o� desenganos ..

E. Amorim

�io, Junho, 961 -,

�onlratula�ões
enviadOS ao jornal
A(I Diretor de O Estado jpnlalistico. de todos seus

foi .e'!windô o seguinte: excelentes colunistas.
LAGES, 17 julho 1961. Sn.rtn Catarina está de
.Exrno. Sr. Dr. Rubens parabéns com esta amplia

de Ar-mdn Ramos DD Di- ÇflO dr; O ESTAD() que,
reto!' 'O Estado' Rua Con- contando com o elevado
selhcieo Mafra, 160 patriotismo e o seguro pro
Florinuópolia, se ftaaíona l de V.S. aç leme,
Prezado Senhor Diretor: continuará servindo, sem

Tem esta. por objetivo dúvida cada vez melhor
apresentar a V.S. nossas ::00 nosso Estudo.
mais efusivas felicitações Mui.o cordialmente.
pela nova fase que se ini-

. Affonso Alebtro Uibeiro
cia, sob sua competente Neto
direção; para o mais anti· Presidente
go diúrio de Santa Cata-
l';na, ,o' nosso qu.erido O
ESTADO. r---------,

SaIlOnOSO?
Notamos o aprimoramen

to com oue sã.o apresen' 80 C�FE ZITO
tadás tÔdas as ·materias, '- _

bem como o alto padrão

Juizo/de Direito da Comarca de
Biguaçú - Edital de Praça Com o

, PraJo de Vinte (20) Dias
J: CIDADAO JOAO de Mauricio Luiz <;ipriano
CAROLINO ZIMMER· c dit2.s de herdeiros de

MANN, JUIZ DE PAZ João Zlmmermann, e fun·

NO EXERCICIO DO (;Os na cachoeira; extre·

CARGO DE JUIZ DE mando ao Sul em tet'ras

DIREITO DA COMAR· GOS ditos herdeiros de Jo·

CA DE BIGUAÇU, ES- [,o Zimmcmann e ao Nor'

TADO .DE TANTA CA ,te em terras de João Fran

'T'ARINA, NA FóRMA cisco de Andrade, devida'

lJA LEJ, ETC.. ."nenLe transcrito no Re·

FAZ saber aos que o 3Jstl'0 de Jmôveis' de,_sta
prcscntc edital de primei· Comarca sob número

Ia praça, com o prazo de 6.816 c que foi' avaliado

vinte (20) dias, virem ou por oitenta mil cruzeiros

(:ele conhecimento tive· . (Cr$. 80.000,00). E para que

lC'm que, no dia aewito do r-hegue ao conhecimento de

agosto; do corrente ano,
.

quem interessar possa, é

8.S dez ·(10) horas, o Ofi· expedido o presente edttal

da' dc Justiça deste Jui· tie prlmelr" praça com o

,.0, ã. frente do Forum, tra· prazo ce vinte dias, que se

I ti a publico flregão de rã. publicado e afixado no

"t.nd,\ e .lrrematao;ão, a !ôrma da LeI. Da-lo e pa!;·

quem major lance ofere· :::ado nesta Gldade de BI·

tcr �óbl'e a respectiva a· gu.açu, aos alto dias
\
do

:lUcão executiva que lhe mcs de julho do ano de mil

'no'vr li o BA�r;:O DO BRA novecentos e sessenta e um

..-::IL d/A., no Juizo de di· Eu, (.\S8.) Orlando Romão

.eito desta Comarca, sen c.e Farias, Escrivão, a fiz

toa quo o referido terreno
.

e atilografar, subscrevi.
tem as seguintes dimen· Bigual)u, 8 de julho de

.�Õcs c conlrontrações': _ : 91'1.

Um terren(l situado no lo· (Ass.) João Carolino Zim·

.. ar Mol"'o da Bóll. Vista, memann, Juiz de Paz, no

(Iistl'ito da sede deste Mu· Fxerc1c'lo do car;;o de Juiz
(.le Dh·eito.
Confere com p original a

'fIxado no 1\l� de êosttlme.

AMEAÇAS DE KRUSCEV SÃO PARA
TESIAR O OCIDENTE

BONN, (IF) - As ob� ,"on B:�lltano sulie,n1ou
t:lmbém que o itlcfdeutc
eontinu�, eon10 da.n�e�,
dispo:;b a pllrtlieipal' de

venladçinls n-cgoc;1IÇõ.eS
!;Õbre a qUL_,t[l(l d!\ i:e!;.�a
t'fro das excel'iênciafl atô

�licas '.! d" -desarmamento
em geral. Mas QUem l:da
em rlesarmament.�,.· .mas

)·eClts,+, os cOlltl'ôhfffl�' mio
.est{t !Sendo si II � e l' o.

PlIl'll. essas ·.r1tjl1e,,�

tões de tHO g'r,unde impo)'
ti'incia não podem�e:&.;tir
acordos múttl";!i..an.en»a._J10
Pape!. concluil) o l1lil1i�
tru .

•

(Cont, da 10. págtana]
primeira tencatíve, dentro

do atual regime de acôr

des bi luteruis vara ado

ção do s\\tema multilu

ternl.
'I'ôdue as delegações, já

chegaram ,e' a última foi
li argentLla, chefiada pe

lo min(;;tr.o de \Ecouomia
Roberto Aleman, e a do

Paraguai. pelo ministro
do Exterior, Raul Sape
na. São êstes cos únicos....

min íabroa Que presidirão
as reepecttvas missões. A

conferencia terá 60 dias

de duração. PI·ovfL\'elmen
te, sel'ã divjd i.Ia em F,;
etapali, sendo amai!; im

portante a de negociações
ce cada vais, cpm .cs I,)

restantes. EquRGOr, Co'

lõmbin e Venezuela com

parecem como observado

res, à espera de ratjficlI

�ão dos documantcs, de

adesão. Na pr-imeiru fase,
serão determinados os ....rc

guiamentos � será feíta

a avlicação de medidas

pnrn o deSell\'ol\'imento
oe�onôniÍl�(l. _'elativo Na

f;oCg'unda, de 1."0 a 20 de,

.ngô�t?l �eJ..�, r�aliz.:ip.o. -do

Dr. Léo Mauro
Xavier

A fim de tomar parte
no XII.O Congl'esso Inter
nacional de lJ1ROLOGIA,
a realizaI-se de 24 fi 29
do conente, no Rio de
Janeir,o, seguiu ont.em pu
rn aquela ':upital o .!l,OS-

110 prezado conterrâ1,eo
Dr. Léo :Mauro Xavier. '"

renornad.o -especialista de
grande conceito "m todo
o Estado de Santa Cata'
rina. "-

No aludido �erta,me,
cllja cerimônia de abertu
ra e ellcerr�lmento �l:lm

con�o as sessões �ient;ífi
cA�, se realizarão no Co
pllcabana Pálac.e Hotel;
tomarão varie Uró].ogos
de 'l9 pa,ísus.

tiuudas e rcc.etidas amm)

�as de l{ruschev de\'edam
l'eSDondidus com a

me.'$Il1·1 clal'eza e pre-::isflo
- declaroL o mini>:tro do
Extcrior \'cn BrentnrlQ
numa .elltr-evista a 28 de
junho.

O prender �oviético -

continuou Bren:.lllO -

tenta dirigit-se 0,.0 Oci
d"nte de uma posição de
fôn;a; . essa guerra de

trabalho unru n� cernis

sões, de
.

dertntcnc dos

produtos êl.gl'icohlS, regu
lamentos pal:a os ucõrdoe

suplamenta rea e; normas

para negociações. Entre 21
e 24 de nzõsto, sellão'!údo
tacas resoluções, em par
ti" .• llal' as de carátei' eco

nômtco. E na quurtn e

última fase. e� fins de

agôsto, será efetuudu um

exame conjunto da políti
CII da organizuçúo para
facilitar o comércio inter

regional, mediante a .eli

rninaçâo das restrtçõee
que oQ entrava�.

Fábric� de Tecidos
Carlos Renaox S/A.

Relatortc da Diretoria

Progr,�ma de...
(Cont da la. paglaria) que progrumu econêmt

por Mac M,iHan. O pr-l- co a ser nnunctado por
Oleiro ·'tiro" do pn1f;'lIma Lloyd, amanhâ, Inctuu.;
britânico de austeridade 'vbjetivos a curto e a 1011
foi di�!)a,\nd(') .,J(9· 'lf..P.IJ.'J.!. Ne. .�';.az��çjncl��';I�.n OI:
l'inte�(fente �1 Ms C'ór gllllJZaçll0 da!l Inversões

��lil�t'di�:t:l:ldCá�;�'r;lO� ����i���no cde �::�::Ul�I�:::
Comuns, Que as' tllrihs para. a Inglaterra. O pro

postais e telefôn��as se- grama tem como objett
riam aumentadas , ti .flm \'0 principal reouaír em

de que seu goVêl'��·p;·I?<Õ::lBa 200 milhôeg de libras
conseguir 25 ulill1qe". t... anuais lIS despêeus COIJl
libras extras. Informa se ut-tigos de ec-ieumo. I

Senhores Aclonislas:

Cumprindo ae exigências legais e estatutárias, vemos õ prazer de apreseo
ter para aprovação, o balanço geral encerrado em 30 de abril 'de 1961, bem
como a dcrnonstracân da conta lucros e perdas e o parecer do consêino fiscal,
documentos estes que atestam com clareza as atividades sociais e o desenvolvi
mento dos negócíos desta sociedade.

Brusque, 27 de junho de 1961.
Ctto Renaux - Díretor-Supertntendenta
Guilherme rteneux - Dlretor-Presídente
Dr. Erich swutter 'Buecnmann _ Diretor
Carlos Cid Renaux _ Diretor ,

B.(\LANÇO GERAL LíQUIDO, ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 1961
ATIVO

Imobilizado
Bêns de Raiz, maquinismos, môviüs
e vcícuíos .

�ns reavaliados .

144.858.220,00
6.226.000,<') 151.0�.220,60

CON\'IiE
A Associação r,I� ..Strvidon's Públicos de Santa Ca�.

iDa tcm a h(lnra Q:e çonvldar tôdas as colegas !unclonér
:Ins publicas e filhas 'de !unciu:larios publicos, para a reu

nião do prôxiJIlO dia 28, sexta·fllra, as 19,30 hOl·as, em
sua sede social à J.:ua Trajano, 37, J. fim de organizarem
" Departamento de"Recreação' t. Excursões.

NOVA (EI DO INOUlLlNATO
BRASILIA, 25 (VÃ) -

A Comissão de Constitui

�íi-o e Justiça da Càmat'a
re,:,o]\'eu �al' inícío' li ela

bOl'll(,'ãQ 'J.e uma n.o\'I't, ;Lei
do lnquil)nato, ca�p� ôe

PÔI' tél'mil1!o a uma situa'

çiio crlada há �lürtlo ...

anos e que tem S}.�4_J)lan
tirlll i�ld.efillida�ente �tl·a
vês das sucessivas pl'OI�

rogações da l�ilÚação
vigente.

P�Il' ... solueionar"le vêz
li questão, fi Comjssã'p., in
cumbiJ,l o seu Grupo de
Trabalho doe examinar a

sugestã,o de nova .e.':.déf.ini
ti\'a Lei do Inquilfq.n.to
aprescntada pelo dep')Yh
do San Thiago �:J)aD.tas,
considel·ando (]_ue .f:4�',Jon
ga data a !ll'ática forense

e os interesses da popula
çi:.o "êm l'eclamand-o êsse

trabalho legislativo, que a

Comissão de Justiça, -es

pel·a concluir no próximo
mês'·.

O oteprojéto do depu
tado San Thiago Dantas é
mll;��ido como de Clll'úter

reservado, destinando-se
apenas ao estudo dox
meml.n·o$ do Grupo. �

constituído, confol'me in

fo�mações dadas pelo
seu autor, de 11 artigos,
fixando os seguintes pon
tos:

Reajustamento pllogrtf,
sivo de aluguéis, com

bafle 1105 coefícienteB do
saJãrio mílllmo, limitação
em caráter permanente da
açlio de despêjo e d(l di
reito de retomada do se

nhol"i-o, e uma inovação,
):ôbre li Q_uul ainda 8[10

pouco conhecidas as reli

�·Õ(!S do Gongl'esf;o, que e
o direito de COl1lPl·a d,o
imóvel pelo inquilino,
('om b'u\e !la institutl) de
de:;Hj)ropl'iaçiio !JOI' inle-

Disponínet
Caixa e bancos 6.298.079,70

rê,;�::! social.
A sugestão do S.·. Rlll'

Thiago Dantas resu·,�·i
da incumbência dada i)e
la Comissão d-2 ,1UlItiÇIl a

um Cru;:,,") de Tl'IIbalho,
pal"P estudar nüo unlll

pl·oITogaçi'io da Lei de

Tnquil •.utto, lT''.l.S uma lei
cl!pecial, je car!Í.�er pel":
manente, que substitua Of!

al'tígQS do Códig(l Civi I

Realizável a curto e �ongo prazo
Contas correntes, duplicatas a co

brar, particlpaçôes e apólices .

Matér�a 9rlma: manufaturas pron
tas e em vias de fabricação.
Secção T

.. cjas e Navegação e despa
cnos

Marcenaria, Fecularias e Açougue .

Filiais Blumenau e Pôrto Alegre .

Almoxarif'\:lo

secções 'rece'agens Itajai e Nova
Trento
Diversos

259.812.870/':0

124.01-2.839,60

52.l65�3.60
2.659.608,1�

39.2M.767,3D
14.826.946,00

,. "

3.149.<;36,40
1.218,069,01 497.130.1�0,90

Contas de Compellliaçâo
Ações em Caução 200.000,00

Cr$ 654.712.481,20

PASSIVO
Nito Exlgtvel
Capital, lPundos de Rj:)sel'vas e Pro·

439.957.051,40

,Exigível a curto e longo prazo
Contas Correntes. 214.555.429,80

Contas de Compensaçâo
Caução 03. Diretoria . 200.000,00

Im-"·:!I!lI!-.MfiiIEl!!IM_IIIII....------cr� 654.712,.48.'••20•••
Brusquc, 30 de abrll de 1961.
Otto Renaux - D.retor·Superlntendentc
Guilherme Ren�ux - Dfretor'Pl'esldente
Dr. Erich Walter Buechmann _ Diretor
Carlos Cid Renaux -, Dlretor
Henrique Hoffmann, guarda·lIvros, reg. CRC

(SC) nO 0259

DEMONS1'RAÇAO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" EM 30 DE ABRIL
, :JE 1961

DEBITO CREDITO
Gastos Ge"lh, conse!;tos, Culturas,
Açougue, GraUflcaçôes, Juros e Des'

contos, Provisões, Dividendos, Fundos
de Reserva, etc

Rendimento de Partlcipaçôes, Secção
Lojas, N:ave�:l.ção c DespachOS, Filiais
Blumenau e Pôrto Negre, Fec\llarias,
Fabricação

154.022.704,7G

154,022.704,70

Bl'usque, 30 de ab�il de 1961.

Otto Renaux - Dl:::-etor·Superintendente
Guilherme Renaux - D.lretor·Presldente
Dr. El"ich Walter Buechmf!nn - Diretor
Carlos CId Renaux - Diretor
Henrique Ho!fmann, guarda·livros, reg. CRC

(SC) no"0259

PARECE:k. DO CC::-lSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Fãbrica d� Tecidos qarlo'l Renaux. S/A., tendo exa.

minado a escrituração, feita com clareza e nitidez, tendo verificado que a

mesma conCere com o balanço e a demonstração da conta lucros e perdas,
que são apresentados pela digna diretoria, vos propõe e é de parecer' que se.

jam aprovados atos c contas relativos ao exercício findo em 30 de abril de
1960.

Brusquc. 27 de jUIlilO de' 1961
A:'noldo Schacfer

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

. ",ornO' tendes sIdo' a: esttêla' di' n'08sa aU'róra; per-
.'

rnaneGei.-'5.einpre qual 1llegr.ia serena ,"de. lW68& VoCaç�,:
pro�é�ra, oe nossa pureza, chama de DoiIsas boas opras
.p.o,servl�o de Jesus e das a.mas re'dinÍ.ld,iís por seu san

gu� e pot.'sua 19reJa, por �zes maltl'â:tada más Séniple'
inve�clvel' e gloriosa. . _�. .'. J i

':!olue JU{)LlO o o'e tõdos,'nQs,_ sernlnarlstâs:.do biundo
inteiro, �e podermos repétlr:"oP\.Is;t)l..wxf;n.os:.o Ma;ta�"!
Como é suoume acrescentar em, cada t�to:Cle·no.ssa vi-

O ei!p�tlculo dos espetáculos! :�:n�t::� �a�:�r:�:l�::�J:S n=���r:���:O:�

EURop·A"-," O··E N' .01TE :i::n:'�.i��ç��v';.:V���:�;L;".e��J;â::.�:��. u1�. ' _". -

oraçao- pontlUcla' nas condl�ot!s hab1t.U'.ãlll. e .1nd.uJgên-

::.. i.:' . ::.:.-e."",,'.'OO que. ,,,.....m ",.,,�.n!e 'dlli,:,,�e um

EastrnanCo1oí' .

,;

��NSA,MENTO PA�A MEoIT4ç�O' ..

0,_ -:"
'

'.

-

,; ,,' ,r, '::::. ':,

,,:iim�§�§§�§\������F:���i§:iiiiiiii=: O saÇ<erdote é O verbo qnlpotf:hte ' ,da. ,verdade, er-

ÔSh iá:lI::s; XII' guendo numa ressurreição apOG�6tlCa: b n\�fjlero ·pe�dor
DEPAKIAlIaEN'iO DE SAUDE PUBLICA • envo<to pela ,o",n",. in"'MI da· .,civÜio, do,· ."v""oo

�PLANTõtS DE FARMACIA •
e do, ,"m".

. ".
M t S DE' J 'U L H O • Biciclet.l pintada, �apitaj" valóriiado...

23 - Domingo Farmácia, Noturna. Rua '!'rajano • Rainha das Bicicletas, ltua: Consetheiro Ma ..

29 - Sábado (tarde) Farmácia. Vitóriff Praça 15 de Novembro • tra, 154.
30 - Domingo Farmácia, Vit6ria Praça 15 de Novembro • -------------,...--�--

O plantão noturno será efetuado. pelas faftnáciâS Sto. Antônio, Noturna e'
.

DR. SAMUEL FONSECA
Vitória. ." •. l..JliI.JHlrlAO·ut;,N'llb'lA

,

O plantão diÚIno compreendido: entre- 12'é 12,30 horas será efetuado �la, t"reparo de cavidades pela alta velocidade.

farmáciaVitória.. •
H(JlWENa'a!����De�iA�� WHIT� ..

E S f· R E I
.

TO. CIRURGIA E PKOTESE HUCO'FACiAL
23 - Domingo Farmácia. 'Indfana- Rua 24 de Maio til

Consultório: Rua Jer::nimo Cqelbo 16 - 10 and'ar -

II
JO - Domingo Fiu:m.6cia Catarinense Rua Pedro Demoro ., Fone 2225'

'

q ,plantão noturno serã efetuado pelas- farmácIas do Cant.." Indiana e Ca-' ExcIusivlimlUlte com boras alareadal.

tarmense. _ T E N ç i. O1 A presente tabela não poderá ,ser'alterada sem pr�via autorizaçã ... dêste De-. A . A
Dartarnento. ,

.

[,
__ til LuSTRl\-S�, ·LAQUEiA-SE. ENcYRADA-Slil �ER-
--- NIZA-SE MOVEIS. MAIORES INFORMAÇõES' RUA CON

SELHEIRO MAFRA, 164 FUNDOS.

T�ATAMENTO das SINUSITES sem operaçáO} paI
ULTRASON e IONISAÇAOo EXAMES dos olhos

-

e

Rh:(.,grrA de ól�ulos" �om EQUIPO' BRUSH-LOMB.
EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO�
DERNU EQUIPO RHENOL. (único na Capita!) OPE�

. RAÇÁO de AMlGOALAS ,_ DESVIOS de SEPTO - e

SINUSI rES pejos mais modernos processos., Opera em
todos os HOSPITAIS de Florian,ópolia.

"

..
_, Adolfu Konder. 27 - Calxn

'fr�n�o����roÓ!�?ta-Ga��b!::i�A.�" PIN'f.Q 8S (f;m ���;�t\;,I��6 -=- tel��o�e!";;I��� 'Rainhé\ das Bicicletas, Rua ConseIhei�o Ma�

,
�- RE:51.lJE:!'JClA - RUA i'ELU'E f!r'·liMIDT _ 99 _ Schmidt, 37 - 1.0 andar -

EO E õ 8'6�:, �:-+:����,;��:;;::�;;��,"_.,"::,: ..,;�;;:��:-[,�.:'..i...��.'�".�-I\.::�����ii"I��Ii\1!1��M�ii.A;íJl;j���'W�'.""""

-CENfRO

Cine SÃO JOSÉ

....BAIRROS

Cine GLÓRIA
(ESTREItO) Fone: 6252

às 8 hs..
- Sessão Popular

Um filme agrad4vel e humano!

JOBHE�I���i�� erit:
"

MILAGRE DE AMOR

, FONE: 3636

ás 3 e 8 hs,
Atendendo a inúmeros pedidos!
De volta ao eartaz.! .

SAliITA MONTIEL
RAF VALLONE em:

LA VIOLETERA
Eastmo.nColol· EastmanColor ,

Direção_ de: LUIS CESAR AMADOR!. Direção de: J1iLIAN AMYES.
_ Oensiu-e : até 5 anos - - Censura: até 14

Cine RITZ Cine IMPÉRIO
(ESTREITO) Fone: 6295

As 8t,6 hs.
- Sessão Popula�

JOHN GREGSON
- BEt.INDA LEE em:

MILAGRE DE AMOR
EastmanColor

Direção de: JULIAN AJI,rrES.
- Censura até 14 anlH!-

ás 5 e 8 hs.
MAZZAROPI . Oeny Prado - oenéetc
Arruda - em

AS AVENTURAS DE PEDRO"
...._ MALASARTES

_ Uma produção de MAZZARQPI -
- Censura: até � anos -

Cine ROXY Cine RA.iÃ (S. José)FONE: 3435
às 8 hs.
PHIL CAREY
'CATHERINE Mc LEOD

JACK, O ESTKIP/'.Opl; em:

Dtreçâo : ROBERT BAKER., _,
A PHESA, DOS FUGITIVOS

�t:'1', 1: a':��r,eç_ão de: 'RAY NAZARiRO

às 8 Horas

Lee Pntterson - Betty 1\1c Dpwall

A SEGUIR!.

- Outra h1�tória encanta

do,,�_d&. pova,'duPla -romãn-,

u-a

Cristioa
Encantador!

PoétIco: ...
ALAlN DELON

R'OMY SCHNEIDER· . 'Inesq�edvel!..
rI'" _...........,...,.

Sa'rita MOlltiel _ Raff Vallone _ Ana Manscall - em-

L A v I O L E T E n A' ·Filmado em'�astmallcolor em Paris e Madrid

"OS PI.IMOS" com Gé-rard Blain - Juli�tte I\.fayniel
"HIROSHIMA, MEU A1flOR" -com. EntmÍlnuéle Riv& - Eiji Okada

"RIFIFI, ENTRE MUJ:,HER�W', -C(ffi1 Edt;lie Constantine
"A ILHA DO DESF.JO" com Crntian'-Marquand ---:- Magali Noel
"(JS LIBERTJNOS" eom J",cqu�S Cah:ier......,:·Dany Robim
"VAMPIROS DO SEXO" -com Robe:_.t HO!lsein - Estella Blain
"CUSPIREI NO TEU' TúMULO" c�m Fernand Ledoux - A. Lualdi
AQUI ESTA A RELAÇÁ�.D�STIVAL li'RANÇA FILMES

BREVíSSIMO

DR. LUI:Z E. ROCIIA FREmE
CIRIJ.R.GIAO .D8NT1&-T4

.

AD:JI,TOS E CRlANÇAS
\

Participa a seus clientes ·e arnlgos a' Iwtalação do
seu novo consultório equlpado com m!)tor de alta rotação

,

E' out,OS melhoramentos técnicos.
.

Rua Felipe Schmídt. 34 -' 10 �dá.f � S:/�.

DR. GUERREIRO DA fONSECA
Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta

Dr. Hélio Peixolo

Advogado
Ret:dêncla - AJameda

OL'l'tEM FOI COMEMORADO" NE"STA CAPITAL O
DIA D.Ó MOTORISTA TENDO COMO sso PADROEIRO
SAO CRISTÓVAO, A TARDE' HÔUVE UMA BONITA
PROCISSAO PERCORRENDO "VARIAS RlírAS DE NOS
SA CilJADE ACOMPANHADA' POR AUTOMOVEIS E
CAMiNHÕES PRESTANDO ASSIM' A SUA lHOMENA-
GEM AO SEU PADROEIRO.

.

PRESTES NAO CONSEGUIU DIZER UMA ONlCA
PALAVRA·

'

PASSO FUNDO, R. O. Sul .: (NC-no Corresponden
te), � Anunciada a vinda de Luis Carlos Prestes à ci
dade a convite de "autondedes locais, a Juventude es

tudantil e universitária preparou-lhe, na véspera, car

tazes onde se lia: Os Mortos Húngaros Te Saiidam" �

"Por que foges do paraíso sovréncc'' - Açougue Cubano
Fide!. Prestes & ore." - Prestes é engraçadO, né?" vo
lanres impressos raeram perguntas ao "Câncer da. Na

ção - traidor da Pátria".
A tarde realizou-se uma passeata em silêncio, Mais

de 7.000 pessoas acompanharam o "cal�ão de defunto",
Mais de 1�,OOO compareceram no �q:rniclo pata va,Jar; 20

para aplaudir. Tôda a pcltcta armou-se" de pront14ão;.
a pessoa Prestes: estava rodeada de três meb.J;'\Jhadoras.

�z:�,o o�b;��o�o�i� ��n:::���O�%n����;� .��:' ���� ,

p�fa{ra;I'J:ecebeu .a maior" vaia de q.ul!, se' t:�'�I:' .Memória
em, sasso, Fundo,·,ficando. coberto de fruta:>.e ovos pô
dres. C0P'! prestes, fugiram os deniaJIi liâêres. de pseudo
nacionansmo. Segunde uns, para um qu,.artél onde se re

f,4glarl\m; segundo outros, ôeqtro da n�lte� para desbi-�

�:s.�gnOr�do ... O comíclo reeneou-se, ,vibra�t�... àS.,aves-

ORAÇAd DO PAPA A VIRGEM DA ESPERANÇA,. PARA
,

OS SEMINARISTAS
.

"ATICANO, ABRIL (N CJ - ncmoa. a seguir uma

versau portuguesa ua oração composta por s.s, o Papa
Joao An...lU a recasa eenoora da Lsperança, mvocecec
marraria, cure imagem acha se intronlzada no êemrnáríc
de RPma onde o 'Papa'estudou, L'"

.

os semmanscaa do mundo, ínfefrc . pedem ganhar
indUlgencias rezando esta oração:

"

"0 �an'LlsSlma Vlrgem, .
.NO$sa' l:3enh9ra' dr:c B;�pera.nça,

�ãe 'bemgna e piedosa dos semlnati,stai; :Yó�' qúe :do ce
nacwo �ll.l1as&es com 'vOSlja ptelitlll'ça,' os ,primeiros
Apos.toJOS dt J:>.:vangeJho reUI)ldos ria' dol:e' e' pawuca es

pera do �plrlto :santo, comeinplal-noS./n�r,e�ues à 'mes
ma espera aa Graça; e do ardor aamltlcant'e do sacer-

dócio.
' \', '-

(LINICA SANTA (ATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Meiltais -
AD.,uaUa - ComplUOI - '''aqUM - "a.mu -

ProblemaUco Are!I". e eesuaJ

Tratamento pf!:IO EletrocboQue com aDtm.� _.

ln.,u�lnaterapl. • CllUdJozoJorapIa - BoDotttapl4 t!

Psicoterapia. ...

I .._�
D� eçao l10a �llqo.lAtr.. -

DR PERCY JOAO 0& BORBA

DR. JOS. TAVARES IRACIMA

DR. IVAN BASTOS DE'ANORAD'

CC�SULTÁS" Dali 15 às 18 bor..

Endereço' AvenJda Mauro Ramal! 21_

(Praça Etelvina Luz) - Fone 87-'5�
.

Próximo Sábadoi Joinville Elegerá a Sua Garota R'adar
- Hole Início do Congresso Médico

de Direito, acontecerá o ato abertura,

preaídido pelo g ....vernador Celso Ramo..!'.
-(x)-

Felicito a bonita srte Suzana. Sbrue

ai, pelo t.itulo de Miss Bangú, que coa

quietou no sâbado p.p., na pTogre\lsrl:lGa
cidade de Lajes.

-(x).-
O Duo Celeste, homenageou 0-,1'41-

dialista Dakyr Polyd-oro, no C�uitel
que aconteceu no Lux Hotel, segullda
feira p.p. A destacada dupla do R�dio
e TV, carioca, cantou bonitas cençêea,
recebendo muitos aplausoa dos convi

dados creeentes. Apr.oveito a. cportun i
dade para felL Ú:ar o Dakyr, , pele ",U·

cesso que obteve com a vinda do !grân-
de artista "Cerequínba". �'

-(x)- ."�J.
O simpático casal dr, Spiros" (St-

vasti) Dímettos, festejou 8egun�á-.',
feira p.p. com um jantar no Lux l'lot:el,-.:!"
c 12.0 aniveraárío de' casementó. "A:ssis-"�(

A recepção Que acontecerá em Pa-
t.iu- o Duo Celeste, cantar. (:�:r?'"

lácio, ao Embaixador da Auatrte será Tereza Orige;{:r�ri.a do Cermo �.i:��:r·'·
oficial. O professor Nelson Teix;eira. remtae: Lêda Pamato; Maria At!ll;t,e�H'.:· 'I" .'
Nunes, Chefe do Cerimonial clIh't em ,Ida Parnato ; tGilka Aguiar; zulma' Pj,:",,�,�:: :'

���!���e}oia;:r�a:oes;:�� ���e t�.���:� �l�' �:n�:r��;as�:7e�t!.el'�:e�h�����'� :'�t
um, às vinte horas. C<ltrin'; Marina Nascimento;, estu',:/YAmA Pedrosa, será um dos dez bonitea senhoritas. ac-onteceram, no '

modêloa que desfilará, no próximo dia grande baile no 1mbituba.�· A'tlêtico�' >�.
19 de agôsto no Lira T. C., testa erga- Clube, no sábado quê passou

.

quando
nleadu pelo Lions Clube, patrocinada foi. eleita e Garota Radar.
pela Casa Bruscue, em beneficio do

'

_ (x) __;_'
Asílo' dos Velhinhos. Neste noite; se- O sr. Marcos Demetri, proRnetâtib
rão sorteados vali-osos brindes, incluiu- da Loja de Joias "Popular", de ímbj-
do um bonito rádio de cabeceira, órer- tuba oferecerá um bonito eola1:'"-de

toado pelo Lions Clube. cristal branco nara uma. das Garota;l
Radar, que obtiver uma bôa colocação

O mundo soci�t�a-:Lind:acap'" a- no desfile 'que acontecerá uesta-Ce-

contecerâ no próximo sábado no Teatro pital.
_ (x) _ _',

��:al�oSP��á:U��val;:", ��: dU: :;::�� Os agentes da "APIS", da OR_N;i\-
quando a Orquestra Sinfônica de Flo--:- Tp�r:' aOf��e�;,;mR�x:�aIDEd·;An;;.�rianópolis, apresentará um C<lncêrto,
sob a Regência do Maestro Em::.nuel ��:d���.�· Que tal? Sucesso .�p.�?:' �
Peluso. Participarão cinc'Úenta figurall- �

tes, alguns dos quai,s, componentes da
I Na próxima �=�-feira, 'Ú, '19V.�

Orq'}estra d� Concér�a da UniverB�d�- nadar Ceil.,o Ram{ls, será homenair.eddo
de do Paraná, espeCIalmente cl'mv,da-

c.om um ,banquete na Sociedade »1ir:-
dos. mania Lira,__ às 20 haras na cidade, '8e

O cronis�s��i�;-�rão 'fito "de Joihville.
•

-i�',
Souza, do Jornal óe JoinviJIe. fO'j CJ:e; �.

i senlÍorã :'{a�:sb�elo'i;ll')'�i���-
�e:l�:::�:::':' ::o.,��::o aSá�s::!n��::. ten, marcou para breve um . en{on,tfo

•

do acontecerá a Festa d.1s Ernbaixa- com a "ceg.anha".
.,

t��- ';:�l�)-+- _

No Clichê -"ü�r:;i$ HeiQíl!�:·d.à.
�;: ;Roie, no QUêtência

. PalaC? H-otel.. Luz Costa, filha dll_ sr e sta dr. OiJl)'l!)

�.sel'á rea:liza4> um �oqu1tel, as 18..!O CAlda) Costa.�.- .-:Ul!,,��d,a!.' "DE�Irt"�,
JJ"Pras marcan10 o r.lício do III Con� Baile do Ped�,�.:· 5

"

"f .t?
gr,ess� Médico. 'As 20 hs. na. }<'aeulda�e •

-�{,x -- '���,

(A S A'::}�:
y;ende--se um�_ c�(�i�

ii. Rua General ( cBjttell"
�Qu:rt, 179 e outra. 'A, ",ua
Frei Evaristo (e�nAtj.ãí·)j
32. Tratar na. Ruá. Emnio
Blum, 1� ou pelo. �J�p
ne 2092.

.

21/7

r-tNSINO,_,
A VENDA MlS

BANCAS OE I8Í11l1l
E REVISTAS

.

DR. Hélio Frellàs
Médico da Malerni·
dade Carmela Dlllra

vô� UOJI;;
PQGU� D�POI!l

DOENÇAS DE SENHORAs
PARTOS - ClRu;aoIA:

CLtNICA GERAL
Ondas curtas -

Eletro-coagulação ,

Consultório: - Rua Victor
Meire!es, 24 � das 4 às 6 hs.
Residência: - Rua Santos

Saraiva, 470 - Estreito.
l'�ones: - 23·22 e �·67.

PARA VENDER OU
COMPRAR.

TELEFONE 3982

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vcrdudeirú
HAMMERSTEINS II

II - Um dos homens de os povos.

1 a till série contribuindo 'para. um

OSCAR HAMMERSTEIN maior entendímento entre

maior visão na história do
teatro nortr+amertcnno. FAMILIA - Oscar U,
OSCar Hammcrstein II rca- nascido érn 1�95, represen-
Iizou Inúmeras eontrtbut- tnva a terceira geração de
cões de vulto para fi. mú-
sica popular de seu pais c ���'L��;l�� ��:d�fy.-ew�u
do mundo durante sua 10n- QIIÔ, Oscar Hammetstein I.
ga carreira de 40 "anos. As foi o fabuloso produtor que
lindas letras que escreveu adquiriu e administrou o

para as músícns de seus temoso Manattan Opera
espetáculos se tornaram House. Seu pai, Wlllh�m
famosas e':1 todo o mundo, Hammersteln, foi também

um vítorroso produtor de

peças teatreíe. bem como

seu tio Arthur.
MOCIDADE - Apesar

das fundas ligações da fa
mília Hammer"stein com o

teatro, o Jovem Oscar não
tal criado no meio teatral.
Frequentou a trmvecsrcace
de Colúmbia, na cidade de
Nova York, diplomando-se
em artes em '9l6. Nessa
épcce, o teatro, 'como pro
ãssêo, não figurava
seus planos.

2.11 da sérte
TEATRO DRAMATICO

ESCOLAR - Hammí'rsteln
a!,uoH contudo na!'; peças
escolares, t.endo Idr) um

dos :11embru� mais :üivos

do Clube de Atores da.Uni
nrslcl::'l.c'.e dI" Colll\nbla.

D\ll�ante SC',1 último .ano
com6 aluno escreveu O tex

to ,e a.� leI''', do' �Il()w"

de fi,]l de ann. I, wdo

a;nd� como pl'inclp.. ('0-

Mediante. 5tu trabaino
ness:\ 'epocn não autoriza
va 111C se ft1c<>btsse o ta.-

lerÚo que posSula. en, po
tencinl.

DIREIT.o - Depois de

('iplomar-se em ',Artes,
Hammel"steln continuou a

estu(lar em ColÜInbia aM
formar-se em: direito. Em

seguida, trabalhóu durant!'!

um ano num. esc.itório de

advocacia, parecend<:J in

teira'l1ente divorciado da

trariição· teatral da fami

lia. Durante éste período
esquer.E:u-.se I:D.tahnente do
�ntere5Se ��las produções

teatrats.

ARTHUR HAMMERS

'l:EI;N - Finalmente, r:..:>

começo de lnlB, .oscar de

cidiu, que desejava real
mente seguir um� carreira
teatrál. Conversou a res

peito com seu tio Arthur

Hammerstelnl produtor de

sucesso, que Jhe o��reccu
ajuda, desde que Oscar se

guisse seu conselho de

aprender primeiro os en

cargos de produção de pe

ças teatrais.

3.11 da série
APRENDIZADO - O,�car

seguIu 0- con::-í'lho do Tio

Arthur e começou n apren
der os rudlm<,ntos da vida

teat.r<ll. Tr:lbalhou como

pintor de ccnarios, auxiliar
de palco t' eletricista. FI·

nalmente, recebeu, o cargo
de gerente de palco, numa
comédia. Durante seu

apre!�dizado, cumpriu a

proníeSsa feiLa a seu Uo e

nunCa t-:mtou escrever ou

atua-. C0]110 ator.

FRACASSO - Em 1919,
Oscar H;ammersteln II

achou que já. sabia o su

ficiente para escrever uma

peça, em Quatro atos, cha
mada "A Luz". A peça nun

ca alcançou a BJ:.oadway,

fraca!isando nas pequenas
cldaces onde foi apresen
tada. Oscar aprendeu bem
a Jiç�(1, mas não desani

mou, reconhecendo que to

do autor tem sempJ;e um

ou \ outro fracasso.

ACEITAÇAO - Em se

guida ao fracasso de Su a

pr:!meira peça, Oscar en

tregou·se a um trabalho

insano dlário, compondo a

música e as letras de três
oomédias musicais. Tõdas
elas' representaram um

grande sucesso comercial,
embora nenhuma fôsse bri
lhante. Contudo, elas ser

viram para mostrar que
Hammersteln possula um

grande talento em desen
volvimento.

T

I a
Pela FBD. l�nn�er Von Bum�ol�1
--:--\-C;:-;p;l�ha :,\"dOl7;i ou pretendam d�di��'l"'se ���o 2�lIO Pres. C,l1���S �e
de Aner+eícoamento de ao mazterérto superior, à transporte da fronteJI,:a ; aml.lOs, G�7

- la c

Pessoal de .:-Jível Superioi; pesquisa científica ou a alemã ii cidade nndo se
anel. o, ) ou, II�!I Çon-

(CAPl<��) cornuntca que H dirpçiio de serviços e que l'{lali7.:�I·iio Os estudes. A ���:�Oil d�\tl A�:���]��a ��
FlP�d1!ÇHO Alexandej- V011 tenham conbectmenjos da cargo rios bolsisüas Iicarú S- J? Jtl 'Recif R I
Humooldt, uor lntermédiu língua utemn. Para Os o pagnmentrr do "segucc p����;'.

eCI e, c c

�:;�:�:f,:;I�;�:'e�::":dA;:�:; �:�:'::i':�:"�:�';rt,�;;::;� ;�:�:'d:���;l:� ���eb�:': ,�;���I::,::T'�:::'I;'"' :;::,;,":;�
:�: :ar�ie�:�::�o�� ��:��\�l�= .��nce�ü�:t'�d:a ��l��:sf:� �:�Si�o� :ol�!e���l��l���� set_,m_"_"_o_'_"'_"_il,_'''_L � _

u... ,do, em uuíverstdades deasn l íngun no Instituto tu-r, sendo nua em ","os

E D.. 11,II Se institutos de pesquisa Goethe, especiais a

-

FUI;daçao po-

durante o ano letivo de A duração das b{ilsas dar-á conceder um auxf-
1!J62-6!l.

".

of'eracidus pela Fu ndacão lia para o c.u�ttio dt:ssa
Essas bolsas são dos- Alexnnder vou II umboldt vlngem.

tlnndus ,_ candidatos en- é de 10 meses. sendo poso Oi> pedidos de inscdçIi.o
tre 25 e �5 anos de ida- stve

í

a SllA prorrogação deverão ser -apresentnrloa
de, possuidores de CUI'SO pOI' igual peulndo. Os ao Servif,;o' Cultural da
superior, que M dediquem candidatos recebe-no men Embaixada da Alemanha

trabalho e

nunca fruto de mera sorte.

Colaboróu com ctversos

compceltores e sempre pa
receu' capaz de acrescentar

o toque Que tornava 'os
musicais os maiores su�es
sos da tem�o,!ada.

.' lII.t

passou a admirar seu gran
de talento. Seus musicais
eram resultado de metlcu-

5.a: da série
.

SHOWBOAT - No fim

de 1927, com a beln músi
ca de Jcromc Kern para

enfcitrtr suas h:!t,ras s\m

)':015 c bunit<js, JlnmnH'J'S

tein ('onrtlliSLoll a Broad

way com sua produção
"Shownoat" foi [ld;tmado
como �enial e imortnl. 'O
"Show" ,tol'nou-se o l11[1ior

çxil0 musical dus palcos

norte-americanos e can

cões comc "Old Man River"

e "can't Help LOving that
Man' continuam qtft hoje
!i('ndQ cantada.s �m todo o

munde. "&bPwboat" foi l'e

enG_er.'ada qu�Lro vê,zes na

BtoQ.dw� 'e �clal?tapa três

vcz�s Pttl'o,_ o cll1-ema.

boat". Hammerstein apre
sente.u vários novos musi
Qais, Illas o único que teve

maio" êxito foi "New Moon'
estreado eni 1928., Os de
mais não tinham muito
valôr" po;r:em o nom,e de

Hammerstein tá slçnifica
va muito para o publico, de
modo que, todos foram' su
cessos (inanceiros.CON';I;I,NUAQA,O - De

lJois do sucesso de "Show-,

,�_,_

Pelo presente, torno

público cue estarão

abaetas, nõ Departamen
to Munici9al de EduCA

cão. e Cultura, velo pra-
1..0 de .10 dias, contados
da àa.�a dà !)l·4m�ir.n p�
bucucno "dêate Edital,
ns. Inscrtcões para o con

curse de' Orientador Pe

dngõgico,. Padl:l1o_1:'
..
do

, quadro Uníco do Muni

cípio, criado pela Lei
no, 360 aa. 10/12/58 que
foi regulamentada pelo
Decrete no, 131 d"e 22 de

junrc QC 1961.
rMltMÇÜ<'A para inscr�o:
a)' Ser normnltste, com

cxrrC'Ício de dce anos, li

hnehnre! por Faculdade
de Püosortn (curso-de Pe

dagagia ucenctado ou ete
tivnmento matriculado no

curso de Didática}, com

exercício de 2 (.dQis) anos
no magistério públiCO ca

tA!'ineM�,
b) Re(luercl' inscrição,

juntnn,clo of' seguintes do
cumento!'!: ---'- \l) ol'iginal,
certidil.o ou públien. '{orma
devid,nmente conf,crida, d�
diploma; b) - Pl'O\'U de
pOllsuil' mail-l de dez.oitlo
anos e menos de ouarenta
e cinco, por certid;1o ou

dOCumento equivalente: cl
- original, cel'tidão ou

publica forma, devidamen
te autênt'icadn, do Título
de Eleitor; dJ - prova.. de
haver cumnl"ido AS ohri
gllções mjlitaretc; e)
prOVA de tel' bom proceüi
.."ento, inclusive fô!ha COI'

rida. passada no cartói'io
(')'iminnl do lugar onde ti
vesse refiidido 110S ifItitno,�
dois an-ofl; f) - bôa saú
de pRl'lI o exercicio do C1!.J'
go comprova.du em inspe'
çiío médica; g) - quita
�iio eflc,o[ur: h) - todos
.(JS título!! indü�pensávels
'à "erifica�liD da cOl\ta ..

gem doa pon los,
O DepéH:�amento MUlli�

cipal de Educação e CuJ
tUI'a prestanl aos intere:s
fiados Quaisouer informa
çõe!l, diáriamente no ho·
rário das 14,00 àfl 16,00
horas. Gurupi .Toaquim lTascD

Ji) do julho de l!)61 A.dmini;;.trador doO Cemité-

Os\'aldo Ferreira de 1\1e10 rio.

l)il;etOI' --C-E-M-I-T-tR-I-O-D-E-
COQUEIROS
EDITAL N.'O 3

Prazo de 30 dias
De acordo com fi Il!i

n,o 246, de 15 de nvembro
de 1!l55, em seu artigo
1.081 � 1.0, convido fi

todos os que tenham seu!!

terrenos Arrendados 011.;

Aforados perpétuamente,
que fica concedidCb o

prazo de trinta (30) dia!'!,
a COJ)ta,l' da presente da

ta, para os mesmos faze
rem os serviços de Lim

peza, Colt!carem PlaCA
com nome do Inumàdo, ou

r.econstrujrem os cantei-'
ros que estiverem em

ruin'a$ nesta N·ecrópol.e,
findo êste prazo, seriio
abertas as sepulturas e

tr.ansferidos .os res1lrn!.
mortais oara o Ossuario
Comum das que não fo
ram feitas.
Admini&tracão doO te""

mitéri,o pú.buêo MU}licipnl
de Coqueiros, em 22 de
Julho de lD61.

EDITAL

�
li§jf2j§jf.i

G.a d(t série

CECLINI0, - Subita

Ir.ente, em 1932, Hammers
tein ('ntron num periodo
de declínio, fl.m que nada
fllzia parecia atrair a aten
ção do publico, Em 11 anos

escre\"eu oito musicais fra
cassados e oito filmes
também fracos. Seus· ami

gos ?'.:onselharam-no a

afastar�se do trabalho e

viver de seus triunfos ante
riores. Teimosamente re

cusou-se a fazê�lo. Cemij�io de.. Çoqueiros
EDITAL No. 2 .

Prllzo, de 30, dias
De aeôrd.o com a lei no.

246 d.e 15 de n.ovembl'o de
1955, em seu artigo 1.793
§ 'o" con.vido a todos os

arrendatários de terrenos
dos inumados nbaixo re-

1 laciol'lados, que fica cQn
cedido o pl'azo de trinta
(30) dias, a contaI;: desta
data, para os mesmos fa
zer,em .ou. renovarem seus

.

arr.endamentos de terre
nos nesta Necropol.e. afo
rarem perpetua1llent:e, .ou
deposita.!;em em nicnos, os

restos mortais constantes
nos ref.eridos terrenos.
Findo o rdericlo J;lrazo.
que não -será pror:rogado,
esta Administração pro
cederá a exumação � fará
a transferência dos meg

Na verdade, o toque de mos p.arA -o Dssuari,o Co
Hammerstein colocou o mum,

som da musica em muitos ,--'
--

corações por todo o mundo, Relação dos Inumados:
talvêz alegrandO alguns
momentos de uma vida qUb
de ·outra ,maneira tel'lct si-

OKLAHOMA - Em 1943,
Hammerstein uniu-se ao

compositor Richard Rogers
pela primeira vêz. Rogers
alcançara sucesso com Lo

renz Hart e outros letris

tas; u nova dupla adaptou

a peça "Green Grow the

Lilacs", de Lynn Riggs,
num musical intitulado

"Okanoma", onde Ham
mersLeln manteve a narra

tiva original do autor en-

quanto' suas letras conta-
vam a história. A crítica
elogiou "Oklahoma" como
o primeiro musical verda
deiro já produzido e com o

novo espetáculo Oscar não
só imprimiu. uma nova téc-

nica aos musicais como
descobriu um novo parcei
ro, clljas melodias se ajus
tavam maravilhosamente
à simplicidade' de suas le
tras,

tora- Jceqtsim Alves
Alcindinc J. Ferreira -

Arminda T, da Cruz '-

Antonia Xavier Borges -

Avani Alves ..:... Antonio
Narbertc Lehmkuhl
Ana 'Maria Tones ,- An

tOIl�O Carlos Silveillfl r-:
Armando Valeria dn Silva
- Belém Luciano - Car
los Alberto Luz - CIU;!OS
.Hem-íque Eriqson - Cé
lio Horácio Sabino - CU]
tarina Bauer - Düenea
Nascimento - Di-Imo A.

B. S, Filho - Dalmirn
Souza - Domicia Maria

Conceição - Euclides Ou
riques - Enj-B. Alves
Prancisca Teixeira -

Pranctscc de Paula e S"Ou
zu - Heirondiua da ...

Ch\
ma e Silva - Irlanda f,
Conceição - l tálln More
to Vieira - Ivan Our+
ques - Ivone Silva - Ida
Luz - joão Alcino de Dli
vei ra - José Luiz Cardo
so - José Maria Muller
- José pedro Feijó, -

Jol1o Frnncisco F. J,ol', -

Julio Geraldo ela Rosa -

José '1;,eodol"o Machad(l -

José Correia dto Souza -

Jovino C, da Silva - Lau
rici p,.morim - Lui.z De
moro - La'udelino José da
Silva - ]traria Leolloldi
na da Roga - Maria Vera
da Silva - Maria Silvei�
ra Vieira - Maria Jnez
das lXeves - Manoel Za
cariAS da ROSa - Miguel
A. da Cruz - M;!.ria Julin

de Souza - Maria Eliafl
J org.e - Maria Tereza -

Malvillil( $.ilva Santos -

Maria José Lisboa - MR
ria de Lourdes - Mqrifl
M, da Silva _, Nl
zette Maria Linhlu'es -

NOl'ovul Alves - N.aJolll
Cunha - Dnorio L, da, Sil
va - On<'nllll Areas' - O�
valdo Suntana - Rita de
Cassiu Bom - Ricardo 6,
Azevefl.Q ...:.. Sueli Vieira
- Sandra, Regina FCl'nan
des - Salvatioa Alve� -

Willians Scheaufel't.
.

Administração do Cerni
tél'io Público Municipul
de Coou.ej)·os, em 22 óe ju
lho de 1961.

do com suas letras uma si
tuação nova, aproximandO
se da maturidade nêsse se

tôr.

ÉPOCA DE OURO _

Com a prOdução de Wild
flower em 1923, Hammer.s-

presslonantes com Rose

Marie, Sunny, Canção do

Deserto etc., cujas músicas
se tornaram doode logo
autênticos êxitos popula-

Vitima da série
tXITOS - Depois de

Oklahoma, os êxitos se su

cederam: "Carmen Jones",
"Carroussel", "South Pa('i

fic"', etc.; fIammerstein
passara então a, adaptar
obras Conhecidas; "Car-

grande sucesso na Feira
Mundial .te Bruxelas,

,

leceu em meados de 1960,
Talvêz a eulogla mais ade- ,

quada à sua pessõa seja o

título de seu último musi
cal "O Som da Mú"sica".

CANÇõES - As canções
de Hammerstein enrique
l'eram fi música norte-ame
ricana, continuando a ser

entoadas até hoje em todo
o mundo, além de terem

sido gravadas em illC'ontâ
veis discos,

I

URUPI. J. TASCA
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AGORA

É o nõvo lançamento da Willys-Overland do Brasil,
com as mesmas características de potência e versati
lidade que consagravam o utilitário "Jeep" Universal.
Ampliada a distância entre' eixos para 101 polegadas
,- 20 polegadas a mais - acomoda 6 passageiros.

,

Quatro portas facilitam o acesso. O banco dianteiro,
de posição regulável, é de um só elemento. O uti-
litárIo "Jeep" Universal modêlo 101 se transforma
imediatamente para o 'transporte de carga, dobran
do-se ou removendo-se o banco traseiro - oneração
que pode ser feita sem se retirar um único parafuso.

POTENCIA DE
SOBRA

ESTABILIDADE
INCOMPARÁVEL

TRAÇA0 NAS 4 RODAS
E REDUZIDA

QUATRO PORTAS
'E SEIS LUGARES

o u t Ll í t ú r-f u "Jeep" o famoso motor Willys
Universal modêlo ror

:
de 6 cilindros c HO II.P.

A maior distância entre
eixos garante seguran
ça, csnlbllldude, grande
mobilidade em qualquer
tipo de estrada, quer nos
b u r e.c.o s ,

quer nas

curvas a

velocidade.

Ampliam ainda mais a

sua potência, permitin
do enfrentar aa. piores'

,

condições de terreno
_ atoleiros ou barro,-
c subidas

'proibitivas
a veiculas
comuns.

oferece grande facilida
de de acesso e ampla es

paço pare.acornoour seis
pessoas.
Seu rodar
é veloz ..

e macio.

lhe cunrere reserva ele

potência, máximo n-nüi
mente, mtntmo consumo

de eombus
tívc l. Ma-
nutenção
tac rtíma .

UM PRODUTO DA WIILLYS-OVERLAND DO BRASIL S.A.-FABRICANTE DOSVE[CUL,DS DA

UNHA "JEEP''_ DO ,AERO.WlLlYS E i10 RENAULT OAUPHINE - sAo BERNARDO DO:CAMPO - ESTADO DE SAo PAULO

que essas mulheres esgota
das e muitas vêaes cansa-

das da vida, adquiram no

vas energias e nova cora

gem.
A recuperação da saúde

E' do bom-humor não bene
ficia apenas a própría pes

soa, mas também tõda fa

milia; uma mãe alegre e

rereíta de suas energias
torna o lar muito 'mais

agradável e feliz. Essas es

tâncías de repouso certa
mente ainda continuarão
proporcíonundn grandes
serviços nos próximos anos

pois, Infelizmente, sempre
haverá pessoas cansadas,
necessídades de um mere

cido repouso.

-CE fA '

lIanorama
LA REVISTA DO PAIlANA

�m tôklas as ,!ta"c"as

Às 6,35-
Rádio Folhinha Ford

Às 7,05-
Alvorecer em Nossa Terra
Às 7,35 -

Conversando Com o

Agricultor
Às 8,00-

Correspondente Cuaruiã

.

Às 8,05 -

Ritmo Alegre
Às 8,55 -

Repórter ALFRED
Às D,05-

Cocktai l õeRock
Às-9,35 -

No �lll:do do Sucesso

'1 Às �.0,05 '-:-
'f gm-essos em LP

'['.,
",'1",", �

.' Fi�:����;�5�f.'" E�pottes

1\1Ú.<I,TCn Pn rn Todos

I
À!\ 11,3f)'

Parada Musical Cnentecler

As 11,55 -

Repórter ALFRED

� Às 12,05 --

1

r- Almoçando Com Músjca
Às .12,25 -

Correspondente Guarujá
Às 12,30 -

Carnet 30cial
Às 12,40 -

�a Linha de Frente
Às 13,05 -

Telefone Pedindo Bis
.ás 14,05-

Revista do Lar

Às 14',35 -

- Atendendo o Ouvinte
Às 15,05 -

A Continental Em Des

file

,

.....__ Re��;'{::��õ� P.1ssudo
As 1G,00 � ,

Correspondente Cuarujâ
Ag 16,5.)-

Repórter ALFRED
As 17,05 -

A Música Que Você l>.ediu
Às 17,35 -

'-
Xovldades Em
Distoteca
À.<I, 18,00-

-jnstante rIa Prece
Às 18,10-

Resenha J-7
Às 18,35-

Programa da ACARI!;SC
Às 18,55-

Correspondente Gua.rujá
Às 19,00-

Momento Esport. Brahma
Às 2iJ,05 -

Encontro Com o Sucesso
,

Às 20,35 -

Nas A.''ms do Sucesso
Às 21,00 -

Repórter ALFRED
Às 21.05-

Duivod Que Tenra

.À.s 21,30 -

Nossa

Correspondente Cu.arujá
Às 21,40 "'-

Momento Musical Simca
Às 22,05 -

Grande Informativo Cua
r-ujá
Às 22,35 -

Tangos Para Dois
Às 23,05 -

Músic_? e Romance

Dr. Walmor Zomer
Garcia

---�-...

Dtplomad.o Pela Faculdaa.
Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso da.
Maternidade-Escola. taervt
ço do Prof. Octávio Ro

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

Hospital I.A.P.E,T.C. do Rlc.
de Janeiro. Médico do Hos
iJital de Calidade e da

, Maternidade Dr. Carlos
Corrêa.

PARTOS � OPERAÇOES
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTO SEM DOR pelo
método ps.!co-pro1üatfco

Consultórlo: Rua João Pin·
to n. 10 - das 16,00 U
is, ° hOras; Atende com
IlOr8S marcadas. Telefone
3035

..
�. Residêncl\l-: Rua

{>e.!l;"IJBW'óurrn, 10t"j:,'
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ll:"··fôn'c.,'[�rfn��'iÕ'�"rã
/

INSTALAM-SE OS SEUS ,tRABAlHOS, HOJE, AS 20,30 H�S, NA F4.CUL-
G �'DADE ftr "!REITO ,. o sou secretenaec e o,·· p"",(Ilcí. por Suabcel.n· overna DrlIt " retores de tôdas as reparti. da o Oovernado� Celso

çôes estaduais, corno "as Ramos.
Conforme tem sido amplamente ndtlciado ,iniciam-se mais eategorlzadaa euton- ..

hoje, às 20,30 horas, no Salão Nobre 4a FlJ.Culdade de pi· dades civis e militares da

É PRECISOrelto de Santa Catarina, os trabalhos do II Congr� pa. orbíta federal.

ÁSsoclação Catarinense de MI!d1cina, certame cíeeunco- Hoje à tarde, no Querên.

cultural êsae que tem despertado o mais vivo interesse ��r ���CO�k�I��omte�âq��i RESPEITAR
::!:. ::d�ro���I::�::�::��a���f�!de: ��E::::�. �ia�bJ�o��r���,d�e�e�l�
pontos do pais. ��çid���i: ia����'!s:�

Já a Florlan6po�is começam a (.'hegar congressistas dos temas cíenãnccs, e

provenientes de regiões distantes, como São Paulo e Minas cujos atos por certo mar

Gerais, Bahia e Pernambuco, e pelo némerc de adesões ��r��le�rvl�ad:nhõC:,ônlcasrecebidas dos diversos quadrantes do Estado, pode-se pre- PROGRAMA'" PARA
I 'sumir que para o fim da semana contar-se-ão bem mais QUARTA-FEIRA,
de 'centena e mela de' partfclpantes, DIA 26 DE JULHO
:,' ,Na sessão de hoje, haverá à frente do Hospital de ca-

' Pela manhã, a partir das
-de inicio, uma, saudação rldade de Florianópolis, e

1) horas, recepção de con

nos .ccngreeeístes .vieitentee .conetente da entrega de aresststas. expedição �e cre
teitã. pelo Dr, Zulmar Lins uma medalha de ouro com denotara para festividades,
'Neves, Presidente' da Asso- expreeeíve dedicat?rta. etc., na Secretaria do con-

c!àção, ségutndo-se com a A seguir, usará da pala. r-resso, que funcionará na

palavra um de nossos nos- na o EXmo, Sr, Governador Faculdade de Díretto de

pedes para agradecê-Ia. Em .'}elso Ramos, cutc dIscurso, �t1aV��aJ���;,I��: à rua E,s.

�e��a.��: aM����: ��ã�-��te�:t:P�l:I:�: v�f:rg:�,�� �6:�� �g��:�Aragão, Presidente da aeec- pois então, deverá adiantar nuace-. dos serviços de redação Médica Brasileira e' as linhas que tomarão os cepção e credenciamen to
��z�ãMo M�n��e�uk, ��� f��::ls don��f!C:O, �u��:� dos ínscrttcs como consres-
rcédíccs da CapItal na ho- a sua administração, srstee. romecímentc de cé-

menagem qUe ,lrib.;' prestar O Governador Celso Ra- «ulas -iomínats para as fes-
&0 Provedor M�delros Fj- mos lJr,sldlrá à eeseêc so- tivÁ�a���oe�ór8S, no Que,lho, pela efl_�e,�re I

atuação rnê, de
.

eeeeo assíen-ra não

r:�Ci�fl��ia�� ��:�k.r�oc!;
, fm ,Agôsto a Visita do Pr:meiro •

�&�:�J?;��t�F����g:�;1

Mi�istr�, '

llO�I���30 heras, no Salão

Ro:�A 2!: (.VA) _' O '(' a ida ,d() l'premier" penln :el�� s��sr�c:!���� tee i�t
IÚ'j'm�_jt.o·�ini8tro; italia":'" (Cont: na �.a pág.) tio do\! trabalhos, Ique ser�'
no' ;f�eito\:l 'es"ta' noite tim •

:'��::::;��::�m�:�:�!E�O E'STA'00:-\'��j;'e;:nv�r::i���:� cot;i�� ,

"Krusch_ev, A, tlecisão foi
D k1IIi AJmCO IIAlJq DE SANTA tATAJlIHA

toma'da no 'momento. em

e Gru,o �eJra�al�o �a S�
Na tQ.rde de ontem, o governador Celso Ramos acorri- Abrindo a sessão, Sua, Catarlnense. l!:m segtj.1�panhado dQ Chefe da Casa Civil, Dr. 'Nelson Abreu, enca- Bxela., cm breves palavras, fez entrega 4e _

um ptog
mInhou-se à Secretaria de Educação e Cultura, a fim de recordou o cmpenho que ma, aludindo não ser

presidir o eto de

instal,açáo do Grupo de Trabalho que tem Jaz seu govêrno, no sentido mesmo, uma

"impoSIÇãO�
por Objetivos principais, a reforma da estrutura administra da "recuperação da cnan- governador mas, contrlb
ttva daquela secretena. a organização de uma lei orgânica ca", jiretendendc com isso, cão pessoal üe um velho
do Ensino Primário (respeitados os d1Sposltlvos da Oons- dar orientação igual a de teressaco pelo assunto d
tJtulção Federal), a reforma dos cumcuíoe, programas e de os tempos do Seminá
regulamentes 'concernentes ao Ensino PrImário, a restru- seu Ilustre pai e a de seu xconômtco" e Que devia
tllrIH·<io dos quadros do magistério e a reforma do Ensino Irmão Nereu Ramos quan- 11'50 ser estudada pelo GTlt-
Normal. ao à Úente ao Executivo po.

,

O Grupo de Trabalho �tá assim oons\itl,lldo: P...,.
ardente - Jornallsta Ma�
�:;!aC;��� !������rP�
resscre Eloá lfjbelro KIJ,II(
do Rio Grande do Sul, prql
Lidio Martfnho CallQ.d-:>, af
sessor téenícc da SEC, pniJ.
Elpidlo

B.arbosa, eX-dlre�elo Departamento zstadu
de a.íucecâc e Dr, Hê
Callado caldeira, ass6S6C1J
rurrdíco de Secretaria di
Educação e Cultura,

Plorianôpclla, 24 de jn
lho de 1961.
Sr, Redatoj- de ,O Esta·

do.

Saudações etencíosas.
A Ins.petoria de Trân

sito, num ato bastante
Iouvével, tem mandado
cQl,ocar uma placa para
impedir 'o tráfego de vet
culoa pela rua Padre Mi

guellnbc, ... especialmente
aos domingos, "para prote
gel' os frequentadoreg do
cinema S, José, nas ho-
raa de, início e términ-o
das reaoectivas ' sessões,
N'-o que: andou muito acer

tadamente, pois o que
Iljl.<> se compreende é que
nas saldas dos espetácu
los, justamente ,]lOS dias
em �l,Ie h�< urna � ieeasãc
veapertlne é duas notar- '

nas, e poriseo t(l�o ;tá
'U m congestionamento
eno�me 'de pe..aêaa nas

imediações da;qu�la casa

de,. divel'sõ�. coirf�tam s I

Be��ores ati�()mobil.istás a Na fot.o"r:agrante da instalação dofOrupó-' d� Trabalho da SEC, vendo-se além do
iQ1fPl'u.dêncià: -de "d_,eécer Governador Celso RamóS�. o Dr. l'�els0r:t A�reu, Chefe da Casa Civil, Jornalista Mar·

�����q�%�'ris:� :1�!��,' !���oD�:�I���/�ib��;�e����. da Educação e Cultura, Prof, Elpidl0 Barbosa, e J;'rofes,

quilida!fe .e mesmo.3 pró
'

"

f:!:r::d�:o:i::�t:��!� CO'NVERSAÇÕES SÔBRE 'Ü DESAR-
�';es�:is;':7vaa. r:a a�:�a MAMENTO ESTAlO EM PONTO MORTO
{lutra atráz do ciDe S, Jo
sé, por onde p;odeI'iam os

Carros trafegar com mui
to mais facilidad·e .e sem

boftar em risco a vida

Magistrado visi
ta "O Estaáo'�-'

Deu-I�9� :()pte� �: hon·�.
de sua, vlsFlp, ,o 'P9-utoi'
J o�o Ma:r'c4ild.E!i,��d,�' ,,:M:St
tos. iJusl;re é! ant�g{t 'nit,
gistrado, cã.tar'in'CDª'e q�
milita atualmente na ,2,k

�:::li�r1mit�al qe
,.

Florjar

o Dr. Marcondes d.
Mattos, tey.e a oportunI
dade de .em visitt as no

.!ias <)fidnas .observar' O
funcionamento da no....
má(jllina impressora de O
Estado,

Na Re4açiio, o cult.
Magistrad.o, em palestra
com nossos redatores, ej(
ter'n-ou

_
sua

, admiração
pelo qu.e lõe �o� ditdo' ob
sen'ar. ,I. ,

Xa ocasião, os' reaa�:j.
ras. prontificllram'se J� ·dar
ampla (abertura ,Mil 'm6-
vimellto' f�r�nse dai!" du�a
Vatas Criminais desta 'ca
pital, ten.do-s,e em vista
interêsse público em· tÔr
no dól.s atividades

.

judi
eiá'I'ias no setÔr criminill.

'qu� atinl{e sel) 'auge uma

controvéráia 'poUtlica lles

'te país suscitada pela re-

ferida viagem.'
,

'Uns políticos, disseram

'que a visita d� Fanfani
Sería. bôa propaganda pa
rá .o grande partido co

mu'nista italia�o, e que
tamhém causaria ,preocu
'pa,�ão ent�e .os palées
'allados de Roma. Entl'�
üta'nto func<�onállios gover
,In'amehtais frisa,ram' que',
\,

DIA DO PRESIDIARIQ
/

"O Dia do' Presidiári.o".
LO de Agôsoo será come

mOl'ado, êiõte an(), com
tado e Govêrno Munici tlheia. ampla �l'ograma a s.cr Unidos, que estão em pon
paI, n() sentido de ser

Acontece,. porém, que realizado na Penitenciária to morto, fo!'am suspensas
estabelecida, n,este Muni-

existem -Os recalcitrantes do 'Estado. Foi elaborado temporàriamente, n() dia
cípi(), a Campanha de Er

_ aqueles queJlão g,os- o seguinte programa: 8 de hoje, sendo (iue exis
radicaçãO do Analfabetis

ta� d� dar bo�a
.

aos sb horas, Missa.' Campal;,..g tem dúvidas sôbre aUllll

��o �d�:�i�nh�u�:t:::� naJs da InspetorIa de horas, l'eeep,ção ao Exmo. 40 :poderão ser reil�icia
pectiva:mente, prof.essôi.õas Trân.sito.-o6 .. sem a me Gove<l'nadOr do Estado e da,'J, trm porta-v()z norte

n,or e;erimônia, ,lura;rn ,a demais autol'id,ade,,; ,10 american.o disse Que po

�L1��:aar �;���g�esse�:!� placa de impe'armento e horas, JOgo,os (esPortivoS d,er;il,l dar �ais informã.

Martinho CalJad-o Júnior trafe.gam pela mendona,- pelfs presidiári.os;: 12 ho ções sôbre o assunto ama

Secretádo da Educação e
da rua. PaçJ.re M;iltbelinho r.as, chul'rasc,O oferecido �hã pela manhã. InfOl

Cultura, e Professôr Os-
e,amo se es.tiv.es;s.6i muni às autoridades e ct,>nvida- mou ser bem possÍ\'el

valdo Ferreira de Melo. �;: �����..�::e�()!: ':1;
dos,
-x_ ;�j:::� r:�����=�õesa:tl!�

Diretor do Departamento nã() tivessem ":colitas a CONCI:RTO DA' OR- d� quinta-feinLMunic;,al de Educaçào e QUESTRA SINFóN1CA
. ,

Cultura. prestar aquela Reparti-
A Orq,uestra SinfÔJlica 'O p,rincipal negociador

,

',' O orçamentô que ,o govêrno passadO'legou ao atunÍ _ O acõrrio recem--fil'ma �:o ;ÚbJ�::.isfaçõea' a dar
de Florianópolis, come-

morte aericano. John J.
f' d é It d morando o seu 17.0 aniv.er McCloy, partiu a meia'

.

depois de 1azêlo anedódl� tiõ logo a· U:D,N. perdeu a d� dar::l�n�;: dos aG��:. LembramQs, por inter!- sáirio dará um �oncêrtó noite de ontem de Moscou

,.,':�ç:o�e 3. de õutubIô
�

é �ef1cltá-rio em dois terços, no
nad.ores de Estado com o

médio desse jornal, a ne dia 29 do corrente às para Leningrad.o, por via

,,;.:- As verbas nele c;::inslgnadas, quase ,sem exceção, tem Senhor Presidente da Re cessidade le se botar aos 20,30 hor.as no Teatro AI !e:;�iá�:ze:dl:Ojet�:,li:��
, 'q�e ;ser suplementadas. O ·'D1ârj.o ptjc!al,". de ,�nte<>nt�m pública, realizada nestà domingos e fo6riad.os e

varo de Cal:valho sob a h' �I
.f '»ubllca decretos d,e',aupl�tt)ent:lções 91le se _elevam a cerca Capital. em março QI) -cor

também aos sábados-, uma regênciâ dÔo. 11-1 a e s t'r() �:o{a ����u :I�il��
j'jie ,4OQ Iilllh(les ,de ct\lZe1ros.

,
_

'
. _

' rente an.o, guar,da nas imediações da Eman.oe! Paulo Peluso. �

�.",:' Essas suplementáçõe{i'está6 corre":"ndo·à contá do ex· Em consequencia da �nt,r'ada da.-rui. gara ia -x- c()rre-!)�, com a intenção
:.;,;sso. Çte �l;'reca:a�ç:ãO. " ,: "', -, ,;', instalaçãó local da CNEA ::r s�:� ::a�s::s,r�z!e� BANCAJ:lIC\� CONGJ.lA'" '�m�:::�;ra�s:i;m:es cdo�;t�

':��;��:� �v:::����!'�����oR��r���:�S:S:e�baa1������ ��::ia:ó:;llf:açã�er;!rápl�= �p�etamente .(), t�tif.eio ,TUL4:S���?M"'0 ntl�r' as neg,oçiações ini-

.-.:tente parâ_p'agar oS' �'J)qnamâ�� e o�.�t�ta1/1-ento" do ·sr. no Piloto nD Regiã-o Sul de' velcul.os, ,por aquela A. ml'eçao de' :nosso cill.d�S, 'efU Washington, O
;' ,-liêrlberto Hulse 'd'e 'vez tiue, t.:i�� eSb8J'jatnentoF, çorrerlam do Pais, devenço sei' fei ,\!fa p:úQI,itaj J).f>S dias 'Iaci- matutino ,recebeu' da F,e- -

,

lfl. �c�n:ta da'arr�c�dáç'�o'a,�ail;.,:_· �'

" ,

to um esfôrç,o comum no
'ma menciortados: de�ação dos J<�m'pr:e'gad08 Professor Eduar-

':r ,E, co� Isso, b atua.,! gove�l4i nao podeJ;la,sequer pagar $entido de erl'adiC81"-se 'Como .está é que nã� Em Estaoeiecim,elltos Ban

1.'.' ; tu�c����:���o '" :" ".,"",,'o;tO! -. :�;��a�:n�:na o,.�;��r: ��;;i���rn:::j?;I;m' 1: ����;l�;i�'����:��:: do . Faraco
,.�:,-�;. No mesmo' "Dlárlo oficlál" estão publicados decre1.os :��;:b:n;op��a:;�ln��I.�o� trânsitp d.e v,eíc'u_1:os, "des Ilhéus, 13 _ S(l�radb): .Está sendo esperado
� �_.�bl'indo crécittos espeelàis para; pa(1<Jmento de dívidcu de 14 an.os.

cuida--se, e acontece co
F!.orian6poli�, 8 de Ju hoje, nestá Catlital, -como

11�:::;:C�::I::�::7tm���0�:na��o:a:�:r!! c�:: r--:-=-,--:-==-., mo ontem. que pOr. pouco lho de 1961. participante dÕ Congre:o-

j -;; diWS, em outras datas, ,�
.

TE�� .rJ�IL�S :v:.'n,\sa::�d�-;p:rr��ulapa;;••nu,�ern: "/Sds·':;'nhcÇi�.� �C;:s:i�n'd�':-'.lisPm'o"': :: ::s:e��c�\ ae�������
�1',�' Dai a pergunta ao ex-governador: - AqUela sua afiro IRMÃOS BITENCOURT • "'"

_

"""" .iU.l
.... Professor Eduardo Fara-

�'i mdção de deixar toct.os os pagamentos rig_orosamente em C"H uouó 'ONt l.OI te aqeUel� trecpo.
_ / Valemo-nos do prese.ntQ co, ilustre catedrático dc

.

dia, foi puUta;nãofoi?' "NTlGO OtPÓSIlC O .... "" .. N' ,At .nclOsas saudp.ç��s, p8lra cumprimentá-l-os IPe ClíniCA Terapêutica da
Alvaro, SIlva lo aparecimento da See Faculdade de Mcdicina

ção em epigrafe" que mui de Pôrto Alegrc e cht!f�
ta utilidade apresentará de' uma das IT'ai:o movi
lias Dirigentes Sindicais. mentàdas enfermarias ":a
Estamos eonvictos de Santa Gasa da Capital

que seuS esforç.os n() sen;' gaúcha_ ,

tid.o de ,nr.cstigi8ol· tais ini Cardiologista dc l'ellO

dativas -serão devjdamen� me,
:
com Íl'equenlcs �st;i

te l'eê()]1.)lecid�s pelOS tra gl.os:em nfàmadás -clíni
balhi,sta:o e povo catal'i- cas Ílorte a.ruericul1as c

nimse. �u.ropéias uas Quais é

,saUdaÇÕes Sindicai-s sempre acolhido com o

Cal'los José Gevaerd a_prêçq ,de .qJe desfrutam

P/FEEBSC· - Em Orgll.- os· grancles me�tres,.o
PI',of.eSiõOI' Eduardo }o"Jira
co grangeo'u, através de
estu'd6s e .observações,
que se converteram em

v.erdadeira esCola cientí
fica das mais avançada!!
sincero prestígio, e autot'Í
dade entre .os mais emi
nentes doutores da Medi
cina Brasil.eira, na espe
cialiaade em que se des
taca como um mestre
apaixonado e autêntico.
A presença do ilustre

prrif.esllôr gaúch.o, entre
os· que, de .outoros Esta-

�;:�sop:,r!l��e�e ��.o;��

FLORIANoPOLIS (Quarta-Fena), 26 de JULHO de 1961
pr,o!lósito destas -conver

sações é decidi:- sôbre o

local, tempo e eomposição

MOSCOU, 25 (UP) -

As ,coU\'ersações sõbre de
sarmamento entre a Uni
ão Soviética e os EstadosBATALHA CONTRA O ANALFABETISMO

da confel'ência d.e vârios
.pulses sôbl'c o desarma-

Realizou--se, n() dia 24
do correpte, no Gabinete
'do Sephor Prefeito Mu
nici'pal, .a &Olenidade m

r�tificação, por parte d�
Prefeitura, do convênio

tríplice firmado entre r

Ministéri() da Educa�ão e

bultura; Govêrno, do E8�

menta, Que deverá se l'eu

ni1' .cm fins déste 'Verão.

A União Soviética insiste
em que n nova conferên
cia tOmem parte três gl'U

pos _ comunista, ocide:n

tal e lICllb"o -. 0>\ Esta
dos Unidos não rejeitam
a presen(.'n dos neutl'alis
tas, porém, sõmente os

aceitam na quaildnde ae
ouservadorcs.Busca-pés,
Conselho de Política' Aduanelfa
O Conselho de PoliUca Ad;,xaneira vem de bal��r edi

tais tornando publlco para contestação de regiStro :soU,
citado pelos interessados, de similar para os produtos Ile
guint,es de fabricólção pelas fi�';nas relacionadas:

Laboratôr;,J Bristol S. A. Ind. Química e Fa.rm;c'êutiea
de S, Amar., - Estado de S, Paulo _ "P�tracicUna (Acto-
nllcina) 3eus sais, esteres ou 0utros derivadôs, '

Kodak Brasileira S,A. Comércio e InpustrIa _ de Sã&
Paulo "Papeis totogrâficos, para imagens pÍonocrQn1áticas
ou em preto-e' !Jl'anco". '

Qulmbrasll - Quimica Indust.rial ntâ.slleh;a; S:A. _
minga, Sto, Andrê, Estado de São Paulo, ..... "F:enol'''' "

Du Pont do Brasil S.A:,'Inaústl'las Qühnlcas _ CBpif'
dc São Paulo, com filiai no Rio d� Jan�iro,� "Espalhad
Adesivo Esapom", agcnte auxIlIar a ser adicionádo �
IWlgicidas, insctlcidas e herbicidas".' '.

"." .

O registro desses produtos, ora solicitados ao COb.$.eijlO
de Politica Aduaneira, indicam o cõnstant'e aprimorii.m9a-
,to na fabl'lcação nacionaL �

-

1:
':.t,.

nomia do problema se lhe modifica. por -completo� Ele
não vai pedir, e ele exige, com tôdo o direito, aquilo que

para êle foI criador par lei, para'prevenlr, amenizar e

curar o corpo enfêrmo.
__ 000 __

UM FATO ,POR _DIA

Hos�ital �o [Stâ�O
•

_
' r-

Os "ralvinhas" da. V,D,N., geniát.-; como semptt
- v;de resultados do pleitO de 3 de 0l:l!t,1,Ibro "'7 con'
centraram-se na exploração do Plameg, E tall.un nes'
ta linguagem: ','"

"Existem agora no Estado inàls 7 _ '(conta
_ deles) - T"xas, que são'7' pragas", Nada
disso cxistla antes .. -," L"

'

Demos, de barato, que seja"'- Mas, em comp�
sação, não existem mais: I

l.0 _ Negociatas nas. ante-sa,huõ' ,da secretari'
da Fazenda aguardando cotas municiPais. .

2.° --. Fornecedores privilegla.dos, do EstadQ, �e'
goelando sempre sem concorrência.

3.° - um banco apenas com' (_Js depãsitos do e�á·
tio e negõclos secretos com o Tesouro, '

4,0 - Concursos para gar:znttr os, nomeados .-
aprovados sem a eles se submf::lterem,

'

5.° - Seguros do Estado feitOs na Con1panl1la
da casa - com pagamentos errados contra o Te'
souro.

6,0 --. Excluidos da Policia MlUtar por compW
vada falta pe capac1dadp- moral lUand&dôs readJ:IW
tlr para sllenciarem crimes eleitora.1s,

7,0 - Pintados pintandO por ai.: .

30luç{io 1usta, hum.a1la e necessária, teve de parte
ao, Govêrno, já em seus prl.m,elros mêses' de adminis'
tração, u�n fuidado especial, Ê ,frue o sr. Celso Ramos

Do mais alto significado �0'Cial é a .�fctativa do _·e isto é_.preciso que se diga - à fre1)te dp Serviço �o-
Govêrno"através do. recente �ecreto" mandando Cf!.pi- daI da Inã.ústria, que trouxe parq, Santa,Catari@a{ t�m
taltzar a corretagem de tôdos,. 08 ,egurp� !e'itc;s com o larga experiência em m.t:Jtéria assistencial e eflúClJ!!!.o-
Estado, para a construção de um .ho�pitall?a;a o fun· nal. O que o atual governador ,dos catarine1i� -lez,
clonaUsmo estaduàl. de. 1952 em diante, como diretor daquela entidalte; é

O ato firmado pelo gooeT'flador: Çels() R(t'TM8. a 21 coisa que a simples raiva não de$1rói. Censos toraeicos
.ju curente, designa, ainda, � M�mtepio ::omo f�:Jrrftor attnwndo a quase IZO-mU 'lperár.io';, campanhas médio

, oficial dos seguros feitos com o Estrult), ao _1'I�smo tem- co·s?ciais. serviços médicOS, odolltológiaos, -reembolsa-

.- :���/�����t :U���::�:�::T;�:a;::_ :: :��u�:.�:��;=e�!O�e�r:!:n!p�spoC;;:;'s t:��o:�:e:
F Eng. Haroldo Pederneiras, do médico F�ando de OU· cometimentos sensibilizaram a mentali4ade obr�ca·
veira, do contador Antonio M�roski ,e mais t�s servido- tarinense criando um clima de alto �tendimentd entre

,.
res a serem designados pela Associação ãos .servidores a classe pdtronal e '1. operá�a.

, Públil,;os do Estad ... de San�a Catari,i.a,
'

-- 000 --
__ .000 -- t esta experiênCia social que o novp dirigente, de

Ai es_t8. um grande passo para a solução do proble- Santa Catarina trás para a !.ua sala de d�spachoS: Nem
fua da assisténcia médico hospitalar de noSso funcio- o paternalismo ,exagerado, :lem a indiferença ,ela �sorte

l
nalismo tlublico Sabemos que as despesas de medica- da coletividade, mas, e antes de tudo, uma sõma de

mentos, de operações clrurglcas, de internamento mut- experiência no campo assistencial-social que lhe' p�rm1-
, tas vezes prolongada, Uq!.udam qualquer orçamento te uma visão de conjunto c c tais proj:)lem� das rals

media E quando a doença não atinge o chefe, mas a aguçadas E, ao contrário �Ie muItos, praticou um: MO

I famlIla, a defesa do Estado avulta em Importãnci,� sem fanfarras Serena e sh�elamente, como homem e

pois o se.rvidor, certo: de que _ha um eatabeleclmento governan.._te perfeitamente Lonsclo do passo qJ,l:'6 lê�ta

I
:.0'-'1_ ...,-" • ,,1'a dl:_lOSlç3,J, mOje�namente clotado, dando Vinte e nul sei vldorés nao tem o seu I'loSPltal

•

com um cal !lO de medicas e toc!�a os r:rurs?s da �edl plopno D�s�:lhes,(. ;Jltão v hospital; Sem de ora e

,._�j .c�i11� pront'is a .!i"rvdO e "OS que)he s�o caros"�2'dIS}O- .,._ sjn���urocraoias 'f' <"<, l""-

ILMAR·CJ\JtVALHO

lliza,çii.o.
-x-

AVISO AOS INATIVOS
E PENSIONISTAS no
l\(1NIST€RIO DA l\IARI
NHA VINCULADOS AO
COMANDO DO 5.0 Dl&-

TRITO NAVAL
.

A partir do dia 26 do
corr.ellte, terá inlci.o na

Caixa Econômica Fed�l'.al
de Santa Catarina, () pa:

gamento 'l'eferente ao mês
ue julh(), p<1.ra Os inativos
e pensi.onistas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



B�. 25·(V. A.) -.Informa-se que, no dia 26,

hoje, no Rio, no'·fa.láclo do jtamarafi, por ocasião da

entr�a de- conceecracões, o sr. Jânio Quadro$ nnunclarâ
:.J reatamento de -nossas relações diplomáticas que a.

União Soviética. e dirá a data da sua viagem a Moscou.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1 � Dr. Márfc Laurindu
2 - Dr. Sidney da Silva

3 - Hermann - Beck
4 - Ma]. Henrique Klapott
5 - Dr. Ivanenko Wladlmlr
6 - Dr. Geraldo sanes

7 - Dr, Ay-ton de Oliveira
8 - Dr. Ledo Braulio Barreto

9 - João tsaüum
10 - Dr. J01'.0 oevàueeer
11 - Waldir de ·0. Santos
12 - Dr. Máno Mafra
13 - Dr. Paulo C. wendhausen
14 - Jairo Gosta

15 - Dr. José Edu Rosa

16 - Paulo ValenLe Ferreira

17 - Hamilton Alves
18 - Hamilton Hildebrand Dr.

19 - Dr. Nelson Abreu

20 - Dr. Otávio da Silveira'

21 - Airreõc Mueller Junior
22 � Dr. JUUIJ C. Gonçalves
23 - Dr. Jorge xoteias
24 - Dr. João David de Souza
25 - .Dr. Moacir de Oliveira
26 - Dr. Carlos Bastos Gomes
27 - Jair Borba

28 - Waldir oarcetrão
29 - Yoldorf Garofallis
30 - Dr. Luiz A. O. da Veiga
31 - Dr. Acy�' Pinto .da �uz
32 - Henrique Richard
33 - Dr. Armando M:roski

34 - Dr. Wilfredo Bayer
35 - Dr. Dilcrmando Brito

36 - Dr. Carlos .rosé Gevaerd
37 - Dr. José Damtano Carreirão
38 - Dr. Hélio Rosa
39 - Romeu ce la Marüíniêre
40 - Dr. Yvany Santos
41 - Dr. Arthur Boas

42 - Lamartine Richard
43 - Milton Filomeno Avlla

44 - Túlio Goudtn

45 - Ney Mund
46 - Germa-:o Mário de Oliveira
47 - Dr. Ernesto Meyer F.o
48 - Moysés L. da snve
49 - Dr. Benno Meyer Beressoní
50 - Dr. Ilton Caldeira
51 - Dr. Rafael Cruz Lima
52 - Dr. M!)!'.cir PerE;ira
53 - Edgár Schneider
54 - Otavio de Oliveira

55 - Manoel Alves .

56 - Manoel Abreu
57 - Mârclo di Bernardi
58 - Dr. Walter Kuen?er
59 j- Dr. Alexandre 'Evangelista
60 - Dr. José Felipe F.O
61 - Walter Mussi
62 - Oscar i

. Capela
fl3 - Dr. Newton Brueggemann

Reserve seu talão na "Casa América".

Acuntecerá dia 29 de julho às 13 horas no Colégiõ cetartnense. As inscrições ter
minam dia 25 deste. �:� = ��'ta�i:'�o�u��:o�

182 - Dr. KUJCd� Lins
183 - Cesar Seara F.v
184 -,CeI. SpaJding
185 - Renato Peixoto
186 - Antônio C.'Westefal
'187' - Alfredo naura Jorge
188 - Dr. Murillo Capela
1'89 - David F. Lima

1·90 - Osvi de Souza
·191 - Dr. Rui Hulse nep.
192 _ Carlos Augusto Schmidt
193 - Dr. Paulo BIasi

194 - Dr. Celso Ramos
, 195 - TC.:wanace capela

_ , ,196 - RC. Newton Prado
197 - T. Ney de Souza

.198 _ CeI. Teseu D. Muniz

199 - Dr. Pauto Fontes
'_ 200 - Sady Berber

21.1 - oeser .Campos
'

·�O? - Dr. t3ebosttão Neves

203 - Te. Fernando Viegas
201 � Dr. ,An"ônio Almeida

205, - Dr. C. narcose Lima (5. rnácío)
>206 - Dr. Ivo da snverre

2.07 - Heinz Brausperger
208 - wanace Vaz

209 - An tônto Salum
.210;._ Dr. Alcides Abreu

211 ::;- Dr. Evaldo Luchí
2i2 _ Dr. João Maria de Oliveira
213 - Dr. Frederico M. da Silva Netto
214 - Dr. Roberto Lacerda
215 - Dr. Victor Fontes
216 - Dr. Rubens Silveira
217' - Dr. Han: auendeens
218 _ Dr. Ney Gonzaga
219 - Dr. Heluio J. 5. da Moreira

Até o momento inscreveram-se os 241 se guintes, faltando a Esta do Sr. Alfredo
Russd e a li.<;t" da Casa _Itmérlca.
64 -r- Dr. Valmir Dias
65 - Dr. Aloysio Gentil

6ê - Airton Perrone Machado
67 - Paulo Camilli
68 - Alcino Millen da Silveira
69 -- José Michel Cherem
70 - Aloisio Soares de Oliveira
71 - Michel cun
72 - Martinho oanaco
73 - Dr. Heitor Ferrari
74 - Dr. João Carlos Ramos
75 - Jú
76 - Dr. Helio Sacillotti de Oliveira
77 - Aderbal Rosa
78 - Dr. Otto Entres

�79 - Dr. Jucelín Costa

80 _ Pascoal Simone Netto

81 - João B. Bonassts Dr.

82 _ Dr. Antonio Grillo

83 - Dr. José Carlos Daux

8'4 _ Miguel Dàux Dr.

85 - Dr. Miguel Hermínio Daux

86 - Waldir Macuco
87 -·M. Hobold

88 - Joiio Jorge Mussi

8!) _Hélio Roque Rubick
90 - Vicente Schneider
91 - Dr .. Joã'l Luz Ferreira de Mello
92 _ Dr. zrnant Bayer
93 - Rogério Stoterau

94 - 'Altair .jebona castenan
!J5 - Dr. Nilton Jose coerem

96 - Políbio Brttencourt
97 - Jorge Cherem Dr.

98 - Osnv Ruf'Is

9!) - Adi oe-. Silva

,100 - Dr. Heitor Steiner
101 -' Luiz Machado
102 - Luiz Henrtque da Silveir-a
103 - Raimundo' Vieira
1'04 - Miguel Daux
105 - Oaucho

106 - Walter Lange Jr.

1 C7 - Darcy Goul!\1."t
1 08 - Elmo Leal Coelho

t09 - Dr. Mi�uel Digiacomo
110 - Dr. JoãQ :? 3-onçalves
tIl - Osny Gama D'Eça
112 _ Wilson de Mau!"",

113 - Aurélio Bonetti

114 _ Dr. Ja'�ro Linhares
115 - Dr. Lecinn Slovinski

116 - Amaldo de Oiiveira
117 _ Actema_' de Oliveira
118 - Dr. Aln�llir Faria

II!} - Dr. Efulcão Vianna
120 - H. de Carvalho
121 - Rein<.ldo wendhause;n

(Campanha de Mais lODO ,Assinantes)

�l �
� � '1

I�,,;,i� ,

! "t .

i'l! :;'l
'. ,}�ill i

122 -. Paulo "cnge
123 - Di,. mese Faraco
124 - Biase l�ll.ho
125 - Dr. Carmelo Faraco

126 - Heitor Faria
127 -' Carlos Porto

-

128 - Sergio Reitz
129 -c-nane Aipertectt. ,

1130 - nc. Lauro RU-pp
131 - .sortorcmeu-a.etenccurt.
132 � Dr. Arolde 'caíderra
133·- P. Agostinho
134 -c.uosé+r'erreíra da Cunha

. 135 --'- Dr. Osni Lisboa
,

136 _. Dr. Aloysio, A. Gonçalves
- 137.:....,TDr. Ile�vel I

131! -----o GaI.'W6ber: darRosa
139, ':"";Dr. EmMlUelr-Fóntes
140 ..,.-·Dr. Má:io cetso-coetnc
141 _ Dr. Daimo Bastos

, 142....,. Nivaldo Huebener

143·....;-, Deodor J Lopes. Vieira
]4* -' Flávio Filomeno
145'::.... Joaquim de onvetre

146 -'- Dr. sebcstíão S.,.de Albuquerque
147.---'- DL José J. Unhares

' ,

14.8 - Dr. Almir Rosa
.l!I9 - Dr. Osvaldo, Fernandes
15,0 - Helio dê M. Mesimann
151 - .nes. Belisário R. costa
152 - Dr. José A. de Santlaio
153·- Dr. Enio Cavallazzl
154. - Des. Jo�é de P. Galotti
155 - Dr. João Makioweski
156 - Ii)l'. ccresünc 'Sachet
157 - Dr. Laello r,.u�
158 -, Dr. Nkolau de onvetea
15!) - Dr. Alvaro Ml.lÍen da-Silveira
160 ---. Dr. 'I'rirrdade 'Weri:aha.l}�en
161 -.Estefano Savas

162 - Ney Hucbêner
163 -'Dr. Fernando Etnillo wendhauscn
164 - Dr. Juüo' Paupltz
165 - Dr. Altamiro Dias
166 - Dr. Bat:sta
167 - Luiz C. de M::llo
168 ---1 Carlos A. dos Santo<;
'i69 - Dr. Cesar' Seara' '.

170 _ Br. Fl'eclerlco' BuendgEms
171 - Dr. Jos:fE. 'spoganicz
172 -,Dr. Syl"io Pirajâ Martins
173 _: Dr. Moacir Benvenuttl
174· - Dr. Ernesto de Glorn
175 _ Dr. C9.scaes
176 - Dr. GIJJosso

��;���'���v:nac�����ttos
179 _ Elr. !'ed(;[neiras

.

220 - Jone Vieira
221 _ Dr. João B. Rodrigues
"22, - Dr. José Guedes
223 - Dr. Nereu Riguetto
22-1. _ Dr. Cesar A. B. da Silveira
225 - Helio Lacerda
226 - Dr. Gerey Cardoso
227 - wnsoh-zues
228 _ Dr. Wilmar Elias
229 _ T. CeL Pinto da Luz

230 - CeI: Lino
231 - Cap. Ari Oliveira
232 _ Dr. Cid Gomes
233 - João Joaquim Miranda
234' _ Dr. Osr::ar Cardoso
235 - Dr. Mi!:5uel Orofino
236 _ P. Quinto
237 - Cap. Leo M. Coutinho
238 - Gilbert·) Mosiman�1:
239 - Cid Mf.Jsimann
240 _ DI:. Ari Mosimann

'N :241 _ Dr. Hu:-i Mendonça

'
..

,

., III

COMISSÃO CENTtAL DE COMPRAS
Resumo do Edital 'de Concoriência

Pública ,N,o 4
DATA E .LOCAL DA CONCORR:E:NCIA: A concorrên

cia será realizada no dia 3 de ngôsto p. vindouro. às 16.00

horas, na séde do serviço de Fiscalização da Fazenda.
OBJETO DA CONCORRÊNCIA: A concorrência de que

trata o presente edital cesãua-se a aquisição de marenat.
pelo Tesouro do Estado, necessário ao emplacamento de
veículos motorizados para o ano de 1962.

Placas para veicules de uso particular,
cê!' laranja com inscrição do número
e município em preto. 2.000 pares

Placas pára veícuios de uso aluguel, cõr
vermelha _ com inscrição do núme-
ro e munlcipio em oranco . 1.000 pares

Plaquetas indicativas para o-ano de 1962,
em runoo preto, inscrição do mime
ro em branco, destinada b. veículos
de uso particular.

'

15.000
Plaquetas indicativas, 'Para o ano de 1962,

em fundo branco, inscrição em preto,
destinadas a veículo pe aluguel . 19.000

Placas brancas (Oficiai) em inscrição
preta, para uso de carros onctate.. 1.000 pares

Plaquetaa, para carros oficiais, as do ser
viço Público kstaduat em fundo ver

de e vermelho, inscrição em preto; as

dn Serviço Federal. em fundo verde
mar inscriçâo em preto e as da Ser

viço Municipal,. em fundo laranja,
inscrição em 1 preto . 2.000

Placas para motocicletas . 2.000
Selos de' chumbo de 16 (dezesseis) milí-

metros 3[..000
Rolos de arame. para costura de placas

de identificação no chassis da carro

ceria, com 5 (cinco) rios, rolo .de de
(vinte) metros 1.000

Parafusos com porca, medindo 10 mm. x

3 mm. (dez milímetros por três müt-

metros) 144.000
Parafusos com porca, medindo' 20 mm. x

5 mm. (vinte milímetros por cinco

milímetros) 16.000

Matrizes para alicato - Hl62 .. 214
OBSERv'ACAO: Deverão ser atendidas as normas do

Decreto lei n.o• 96-A, de 23 de abril de 1938 e as constan
tes do Edital publicado no Diário Oficial ':0 Estado.

Florianópolis, 18 de qulho de 1961.
Henrique Arruda Ramos - Presidente

Rubens Victor da Silva Membro

COtABORE:COM O �ELHGR DIÁRIO DE SAfUA,CAlARIlfA;f IIErEBA JORNAL 5 MESES DE BONIFICAÇÃO,

.

AQUI NA .cAPIfAL PROCURE °A NOSSj\:GEReNCll OD�NOSSOS CORRETOR6S. NOS MUNICfPIOS'DO INTERIGIt,
'REMElA-cr$ �.OOO (DOIS, MIL CRUZEIROS) ,EM (NEQUE OU-VAU POSTAL.

.

Alfredo Russi - Membro

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

, !
João José Gomes Mendonça e

Maria Helena Hoes.,chl Mendonça
'I'êm o pl'a{:el' de participa.r aos parentes e amigos

o nascimento de seu filho JOSÉ H&'1RIQUE, ocorrido
1111 Matemidat.le "Dr. Cada::; Corrêa", dia 17 do cor

t�"t,e.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



P A R T I UP>A ( Ã 'O
FRA.l.'\'CISCO BORJA E' SR.\.

ANTONIO MACHADO VIElRA'E-81Ü..

têm o prazer de partteiparem o contrato de casamento
do seus filhos Francisco e Maria Helena, ocorrido no

dia 19/7/61. - 2!'j/�

APARTAMEno
ALUGA-SE óT1MO APARTAMENTO COM SALA1 2
DORMITÓRIOS. COZINHA, 'BANHO, E AREA COM
TANQUE, SITUADO A RUA DUARTE SCHUTEL.
DIRIGIR-SE A nUA FELIPE SCHMIDT, 34 S1\LA 6.

Sindicato dos Trabalhadores em Em
prjsas Comerciais de Minérios" e
Combustíveis Minerais .de Santa

-Catárina
E'DITAL

_.-

Faço saber aos que o presente virem ou dêle tive
rem conhecimento que, no dia 25 (vinta e cinco) de
Agôsto de 1961 (mil novecentos e sessenta e um), se

râc realizadas nêste Sindicato RS eleições para soa

Diretoria, Membros do Donaelho Fiscal e Representan
ses da entidade no Conselho da Federação a que está
filiado e respectivos suplentes, ficando aberto o prazo
de 10 (dez) dias, que correrá a partir da primeira pu

blicação deste, para o registro das chapas na Secreta
ria, de acôrdo com O disposto no Art. }.O da Portaria
Minlster-ín l n.c 146, de l_8 de Outubro de 1957,

As Chapas deverão fler· regiatredns em se.parad.o,
sendo uma para os 'candidatos à Diretoria-da entidade,
Conselho Fiscal e resnecbtvoa.wunlentes e 9utra: rim-a
os Representantes no Conaelbo di! Federacãc •..na-fonma .

do dlspôsto TIO Art. 5.0 da citada PQl'tar\a.
• Os roqucr+mentoe 'purn o regiatro.dns chapas de

verão ser apresentados' na. Secretana.cem.três yt.--I.. s, .. afl-.

stundns pelo cabeça da chapa e acompanhados da rela

çâo assinada par todos os candidatos, pessoalmente.
mio sendo permitida para. tal-Fim a outorga deprocu-

..

ração, devendo da, mesma contar. todos os dados' indl
cados no § 1.0 do- Art. 5.0 tla, P-ortaria .n.o 146 de

18/l0/19g7.
.

Florianópolis, 21 de Julho de 19,61.
Ernesto Theo. Blanck - presidente.

DIVEMA S.A., DistribUidora lIe Veícu
los e Máquinas (em:organização)

CONVOCAÇÃO
.

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS.E .MAQUINAS
(EM ORGANJZAÇAO)

C o N � o C'A ç A o

Os abaixo assinados, na qualidade de' fundadores da

DIVEMA S/A., Distribuidora de Veículos_e.Máquinas, ,con
vocam o,s .senhores subscritores do capital social para se,

reunirem no dia 5 d,e Agõsto de 1961, às I!:! horas, no pré·
dia n.O 57 da Rua Laura Muller, nesta cidade de Tubarão,
a fim de, em assembléia, deliberarem sóbre o laudo dos

péritos de avaliação dos bens, aue. df'verão entrar para a

formação (l"! parte do capital súclal, e sôbre a constituição
da companhia. '.

Tubarão, 24 de Julho de ,i. 961.

SANTA·Ft Comercio e Indústria Ltda.

Manoel do Nascimento Bitterzcourt - Sócio Gerente

Nilton NicoZaw
Dr. CHio Figueiredo Medeiros

José Maria Corbetta
2817f61

Tabela.de Pagamenlo do Mês _de Ju
!h01l0 Corrente Ano na Delegacia

Fiscal do Tesouro Nacional em
Sanla (atarina

�I� MinisLérlo da Fazenda e Justiça, Poder Judiciário,
Tribunal de Contas, Catedráticos da Paeuldade de

Direito.
21 _ Ministério da "Educação, Agriculturti, Trabalho,

.:... Viação.
n - Mlnisterlo d3r Saúde.

_

!4 _ Procuradoria de Ativos e a todos os que nao rece

bernm nos dias acima.
25 _ Aposentadas nennteívce, Gratificação Adicional e

Salário Famil"la dos que recebem pelo IPASE.

26 _ Aposentados provisérícs e procuradores de Inativos.

27 _ Pensíontstas Militares e Provísórtos.

18 _ Pensionistas Civis i! Procuradores de Inativos e de

Pensionistas.
�9 _ Procuradores e todos os oue não receberam nos dias,

acima.
31-Idem.

_

'I. a 10 de Agósto _ Pagamento de todos os que nao rece

beram nos dias mârcedcs.
D.F. _ Florianópolis, 18 de julho de 1961.

IONE DA COS7'A MEL1M,
Delegado Fiscal Substituto.

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

fra, 154.
-'- _

VISITE.
SAYONAR�

o melhor ambiente' corri a melhor música,
RJiA' JOM) '9'l'NTO _ TtRREO DO HOTEL ROYAL

.em ·R.i . FI

EDITAL
-€D1TAL DE LEILAO
o Doutor EUGENIO

'fROMPOWSKI TAU

LOIS FILHO, Juiz de

.nirettc da. 1.1l. Vara oi

vel da Comarca rtc Flo

rlanópoüs, Capltnl do

E.o;tado de Santa Cata,

rin'a, na forma dn leI.
,

F'AZ SABER aos que o

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

ola·27 de julhO' próximo,
às i5 horas, ?t porta do
edIficio do Fó:um '- .Q�sta
Comarca, sito ã. Praç� Pe
reira Oliveira n. 10, o

PorteIro dos' Auditórios
dêstE! Juizo, -levará a pu
blico, leilão, a quero mais
der e o maior lanço afere·

'cer, sõbre o imóvel abai
xo d�scrlto, penhorado a

�R I N � U' IMACHADO
SANTIAGO, no,; autos !lo

12.945 de Ação Executiva,
oue lhe 'nove IVAMAR

'�RANCISCO DE ALMEW'
DA:
Uma sit.uada

Bêco õaramurú, s/no na

qual reside o executado, e

é de sua propriedade,
muito embora não seja
seu o respectivo terreno,
sendo d-e madeira, a re

renda casa não tem do-

cumentação que prove ser

do executado, não sendo

-egistrada em Cartório.
Dita casa' foi' aváliada em

Cl�, 3�'���'0��'le chegue ao 'Fábrica, de·Tecidos·(arlos�Reriaux SIA.
co'nl1eclmento de' todos

.

.,.,
.

manam' expedir- o pre:;en" A V I S 'Ote edi�ai, que-- serã 'afixado
.

._ ,.

no lugar �e costume e pu- ... A.r.h:l!n·.�e .3.. disposiç:lo t;i03 senhores. aClOnlS,tas desta
oUcrido ni.' forma da leI. sociedade, na RPde social, à rua 1.1) de MalO, n. 1.283,. nesta
Dado e passado nesta e[- cidade, ();; documentos a que se refere 0.art:99, do decreto
rlade -de Florianópolis, Ca- lei. ri, 2.627, de 26 de setembro (le 1940, referentes ao exer-

pital do Estado de Santa cicio: encerrado em 30de abril de 1961.
.

DI'usque, 27 de junho,de 1961.
Otto Renaux _ Diretor-Superintendente
Guilherme Renaux _ Dirétor·Presldente
Dr. Erich Walter BueclC1nann - Diretor

Juraci da Silva, Escreven· Carlos Cid Renaux - Diretor
te Jllramentada, o subs- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
c r e v ú (ass.) Eugênio Ficam convocados os senhores acionistas a se reuni-
Trompowsky Taulois Fi"

'

rem em assemblêla gNal ord!nária, em sua' séde social,
lJ.:lo - Juiz de Direito. à· rua 1.0 de Maio, n. 1.283, nesta cidade de BrUSQue, no
Co,':ere com o original. dia 29 de agôsto de 1961, às JO horas, para dellberarel1\
Maria Juraci da Silva

Escrevente Juramentada.

Especialista em moléstia
de Senhoras e vias uriná�
rias. Cura radical das Infec
ções agudas e crónicas, do
aparêlho genito-urinárjo em
ambns os sexos. Doenças do
aparêlho Digestivo e do· sis-
tema nervoso. _

Horário: das 10 às lf,30 M.
e das. 14,30 às 1';,00 hora!!!.
Consultório: Rua Saldanha
Marinho, 2 - l.0 andar.
(esq. da Rua João Pinto)
- Fene: 3246.

Residência: R:J.a Lacerda
Coutinho, D.O 13.

a - menor preço;
b - melhores condiçôes de entrega;
c - em igualdade de condições; será dado prefe

rência às -firmas estabelecidas no Estado;
d _ caso haja absoluta igualdade de proposta., se"

rá feito sorLeio para decidir o vencedor.
6 _ Abertas as proposta3. e antecedendo ao jUlga

mento da con�orrência, cada um dos interes
sados tem o direitó de apôr, a sua rubrica nas

fõlhas da proposta dos demais concorrentes.
7 _ Deverão ser observadas todas as condlgões es

tabelecidas nêste edital, bem como as demais
exigências previstas no Decreto-lei na !l6/A, àe
23 de abril de 1!l6l.

8 - A concorrência pod�rá. ser anulada desde que
tenha sido preterida formalidade expr�ssamen-

Formado pela Escola de te exigIda pela referido Decreto·lei, e a omis·
Medicina e Cirurgia do Rio são importe em prejuizo aos concorrentes ou
de Jan�iro, Ex-Interno do à moral1dade da concorrência.
Hospital da Gambõa - Da 9 _ A Comissão reserva·se o dÜ'eito de onular aMaternidade Cla�a. Bas- concorrência desde que, as propostas apresen��ãue�p�re�a Maternidade

�
�

tadas não correspondam ao interesse do Esta-
EspecialIdade: DOENQAIJ do,

PE 8'ENHORAS - PARTO Florianópolis, em 14 de julho de 1961.

'-co��[atel'nldade IW., T
llenrlque Arruda R(t-mos, PresidenteCannela Dul.r<l., pela manhã.

_ RulJeus Vietor da Sil1'a, Membro "RE:sidêncin: Esteves JlI- ,ç �...-...... '4 � Alfredo Russi, Membro dUo'l{U�!i;':nior, 52 -. T,eI.: :2�5. ;'\' .

'l. """', ��', ._".,!,.:,.. " ..'i3,I..'ii'�rHfiM�,,�· .c--;'''

Catarina, aos dez dias do
mê;; de ju-nho do ano de
mil novecentos e sessenta
E' um. Eu, (ass.) Maria

I
.

Dr. Lauro,Daura

Clínica Geral

Consultas: Pela manhã
com hora marcada pelo
telefone 2786.
A tarde, das 15,30 às 17,30

horas.
Consultório: Rua Nunes

Machado, 7 - la andar"
Residência: Rua Padra

Roma, 63 - TelpJ.-.ne 2781.

DR. HOLDEMAR O.
DEMENEZES

Aluga-se uma recentemente construída, com con

fôrto nnrn morndin de familia de tr-atamento, à. rua
Prorn. F.n6c Schutel, 37 nas ímedlacõeg da penitenciá
ria fio Estado Informações ii rua Crispim Mira. 89.

.

27/7

AULAS DE INGLES
JNSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNJDOS
A direção do IBEU eornunica que se acham aber

b-l.� na- matrículas parn. o Curso de Inglês. A!i aulas te
rao inir:'io dia 7 de Agôsto próximo .

Autae diurnas e noturnas.

Cursos especiais para cri�nças.
.

Informações dtaríumeute na secretaria dó IBEU.
Rua Pel lpe gchmidt, 25.

,

Ediffcio ZAHIA, G.o andar.

Fone 2390,

�
ê!1ZDEA�

u

PROGRAMA DO �Ê$1
DE JULHO

DIA 27 - RI·FI - início às 20 horas.

'DIA DO M,OTORISTA
o p. � O G R AMA.

.._ entre seis e sete horas saudação aos motoristas nas

rádios locais;
,

-'ns 8 horas missa solene na .Igreja ,mãtriz;
_ às 10 horas visita ao cemitério onde serão prestadas

homenagens aos colegas falecidos. Logo a seguir visita aos

Hespitals onde estão internados alguns colegas;
_ às 16 h.oras procissão cem a Imagém,'do Padroeiro

ca Classe (São Cristóvão) ;
.

-e- a noite reunião na séde (lo Síndtcatodos Motoristas

(Avenida Mauro Ramos) com a presença -de todos OS pro-
nsstonnts .de volante.

AUTOMÓVEL
vende-ao FORD 37 - A to�a prova-c- O .mals perfeito

da C!Lpit!t1 - Preço CrS 250.0IJO,00. '

Trutnr ponto Automóvel. Jàrdtm do ESTR'EITO

·Fone.6300
2817/61

sôbre a seguinte
ORDEM DO DIA

1.0 _ Exame, diflcussão e aprovação do balanço geral,
conta de lucr'JS e perdas, parecer do .. conselho
fiscal e demais dõcumentos referentes aQ�exer·

dCio de 1960;
2.° - eleição da diretoria;
3.0 - eleição do conselho fiscal;
4.° _ assuntos de interês:;,e social.

Brusque,7 de julho de i961.
DUo Renaux - Diretor-Superintendente
Guilherme Renaux - Diretor-Presidente
Dr. Erich Walter Bueckmann _ Diretor
Carlos Cid. Re1laux - Diretor

287'1/61

CONVITE
1Aftociação dos Servidores Públicos de Santa cata·

�lna tem a honra de convidar tódas as colegas funeiona
l'ias publicas e filhas de funcionarias públicos, para a reu·

nlão do próximo dia 28, sexta"feira, às 19,30 horas, em
sua sede social à rua Trajano, 37, a. fi._m de organizarem
(' Departamento de Recreaçã::t e Excursões,

2817/61

A venda ° segundo número jíe
REVISTA LUSO·BRASILEIRA
a melho pubttcacão de Florianópolis
SENSACIONAL! MAGNIFICA! NOVIDADE!

EDI TfA L
JUIZO DE DIREITO DA

l.a. VARA CIVEL DE FLO·

RIANÓPOLIS
Edital de P.1\7ça com o

prazo de vinte (20) dias

O Doutor Eugênia
Trompowsky Taulois

Filho, Juiz de Di

reito da Comarca de

stonanópons. usta

do de Santa Catari

na, na forma da lei,
FAZ �ABER nos que apre
sente edital de praça com

o prazo de vinte (20) dias,
virem, ou dêle conheci-

mento tiverem, que, no

fia 14 de agõsto próximo,
às 15 horas, o Porteiro d0S

auditórios dêste Juizo, tra
rã a público, pregão de
venda e arrematação, a

quem mais der e o maior

lanço oferecer sôbre a

� veuacêc de Cr$
l.l00.000,00, do imóvel abaí
xo descrito, penhorado a

. CALVY DE SOUZA TA-

vARES, nos autos' n.c 32"

61 de Ação Executiva. que
lhe move ELIAS FEIN·

OOLD:
Um terreno situado nes

ta Capital, à. Travessa Ar-

«enuna, com a área ce

228 metros ouadradoa, di

prnp-iedade de Calvy de

Souza Tavares e sua mu

Iher, no qual esta cons

i ruído um prédio de dois

pavimentos, sob n. :;'0, da
i erertéa Travessa. Dito

imóvet acha-se registrado
no livro 3-E, fls. 171, sob

.n. 5665.

E, para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandou expedir o presen
te edital que será afixado
no lugar de costume e pu
bltcarto na forma da lei.

Lado e passado nesta cl

( ..ade de stonanóoone, oa

pttal do Esjado de Santa

cata.ma. aos doze dias

do mês de julho do ano de

mil novecentos e sessenta
e um. Eu, (ass.) Maria Ju

racr da Silva _ Escrevente
Juramentada, o subscrevo.

. Ass.) Eugênia 'rrompo
wsky Taulois Filho - Jutz
de Direito da 1.1'\. Vara Cí

vel. Confere com o ort

ginal.
Maria Juraci da Silva

gscrevcnte j urnmentadn.

COMISSÃO CENTRAL DE COMPRAS
Edilal de Concorrência Pública n.o 8

A Comissão Central de Compras, Instituída pelo De" ,

ereto SF 26-05-61/113, pelo presente, torna público que
tará realizar. no dia 16 de agôstc vindouro, às 10,00 ho

ras, na séde do Serviço de Fiscalização da Fazenda, con
eorrêncía pública nas condições abaixo especificadas:
•

I _ OBJETO DA CONCORRENCIA:

A concorrência de que trata o presente Edital destt
na-se a equrstçãc de 2 (dois) mimeógrafos para o servi
ço Público Estadual.

_'j
__ 'o ,

II - ESTIPPLAÇÕES

,.

Os interessados c�vel'ão apresentar:
1 _ Propostas, devidamente seladas, em envelope(

fechados e laGrados, contendu:
•

• _ Especificações do nome e enderêço da firma;
b _ designação da mercadoria que se propõe for

necer;
c _ preço unHãrio e global, cçm a especificação se

estão incluidas ati não de3pcsas como impostos
ou seguros, etc.;

d - condições de entrega;
e - declarac:ão de conhecimento e �bmlssão às

normas dêste edital;
f _ na parte externa dos envelopes deverão conter

os seguintes dizeres: ConCGrréncla Püblica pa
ra aquisIção de 2 (dois) mimeógrafos parti. o

Servic.o Público Estadual;
...

- Em enve�ope separad'J, os documentos compro
batórios de Identidade e de idoneidade, deven

do êste último ser fornecido por um Banco ou

duas firmas compro\.'adamente idóneas.
Além das provas de identidade e de idoneidade deve

rão ser juntados áinda:
a _ prova de qUitação com a Fazenda Federal, Es

tadual e Municipal;
b - prova de que estâ registrada em Junta Comer

cial, especificando o capital registrada.
3 _ As propostas deverão ser apresentadas com a

rubrica dos proponentes em todas as pâglnas
e ceu a prova do paqamento 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 ds.s

Secretarias, sito à rua Tenente Silveira, nesta

Capital, até as 9,00 horas do dia 16 de agõsto
do corrente ano, mediante recibo em que se

mencionará data e r,ora do recebimento, assl
.nado por um dos membros da Comissão.

5 _ As propostas \serão examinadas ãs 10,00 horas
do dia 16 de agósto }lo vindouro, pela. Comissão
de Compras, instituida pelo Decreto na SF.

26-05·61/1)3, pUblicado no órgão Oficial de 30
de maio do corrente ano e na presença dos

proponentes ou seus representantes legais.
Será declarado vencedor o proponente que afere"

','

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•CAMPEONATO AMADORISTA PODERA TERMINAR SABADO -- Tivemos conhecimento que é desejo tlalFederaçao CatannenSQ de Futebol d��Jiôr en ét�
" :rado no pr��I(IíO:síbidô 'ó Ciipeonalo Amàdorisla de fufebo , faze,n o realiia(hojé ou seXla.f�lr�, à boitet à segundá rodada do rerumo com os ,J�f
:gos flamengo �!Postal Telegráfico t São Paulo x Tárnandaré,

,

ficando então a rodada de enc,erramento para o último dia da semaná, à tarde, quatr.oJ
,do, enlão, coilheceremôs o novo campeão da segundona:'AgUardeilÍos os acontecimenlos., '

-

,

", ',',
"

."., �

j.fi.jfjlir���rnmv��-r-liàõife-Vliórià-dô-t.rDifia�
FLORIANóPOLIS (Quarta-Feira), "26 de JULHO de 1961

----��--------�------�--�---

"M,anhã de Gala na Sede
do ',VELEIROS DA ;ILHA

Hoje ou amanhã 'haverá o

��rCelr(i: encontro; no?' ��s.
roo local, ou séíe o "Belfor.t
-Duarte'r.. pertencente .s-ao

"Glorioso",
.

'.

Dois, Milhões Rendeu o Inter�
estad:u,ãl Bota,fogo x Atlético<·

Na tarde de domingo foi ultrapassar a barreira de
realizado em Criciúma o, rensrva botatoguense.
cotejo interestadual emts- Em síntese. fol um jôgo
toso de futebol com a rea�' apenas regular entre Bo

nzacão .da peleja entre,' tafo'go e Atlético que. ren

Atlético de orrcíúma e Bo- oeu ,. a ímportâncía 4e 2

taroso. da Guanabara. })Tão: milhões, e que culminou

agradou de todo o cotejo, _ com a vitória de lxO, em

pois o conjunto bojt�fo· rever. dp. alvi-negro, atra-.

guenae limitou-se a jogar vés de um tento de Ama ..

em câmara lenta, embora, r"i�d,o aos 7 m. da primeira'
ísto seja notóríc, com'

_ f5lse.. ,

maior categoria de que seu, ' ,Os quadros jogaram as-.

adversário que embora lu- .sím':· 'Bdtafogó: Manga;
1assé muito não_ conseguia. C�câ" �é -M�ria (Airton)

Solene entrega ,dO$ prêmi!)s da temporada de vela pêla Federação de ,Vela e Motor de Santil
CataFina - Auloridades pr,esenles Hesta - Homenageada a imprensa escrita e falada .; A

relação dos campeões � Óútras nól as. �g:;:'�����E�l1:-=idO: �:ç��,,�:n��:��� �u!."p�,�:I .

, � , 'f' ','
vam diferença, .Na. vel� de Pedro Soares e Dalmí- mentes pelo coquetel ore- '" ai"'l'Upe- uu '" :::��lD..',�:.-::::;...."'l um dos mais

DRAGON eagrararn+se �o'·Soares. Na<ôportull'i:- recido ii. imprensa e OS campeão do Paraná, .fo-. teics: -resurtacos de-sua

LUIZ FARIA,' AlRNQ.LDO dade os vencedores foram votos de novos êxitos à gando em sue-casa ne tar-: gloriosa. exls'têhcia, -poís

�::�TOe seg�i!!O�� ��:�a��;sa�el�ed::a��C ;����:::r P��:'�����d.o P�� � �:a�i�, ���!�:o� ��fmri�;:' . �����;�!�n:i��::� .:�:�
Iat.ístaa Lauro Batis'totti" A IMPRENSA PRESEN- raüjo. q�e o vencera no .Pacaem- sado pelo 'escore 'de 3 a 1.

João deSouaa e Sebastião TE - Como não poderia

( ��,�tó' �:g;:��rn�� 1;��::sa�:st:�;n�'::ente
· campeões . JOSE' MOR- : ao acontecimento através
,

FIM, SIDNEI DAMIAlN[ de "O ESTft.DO" e Radio
·

e AGOSTINHO VIEIRA, Guarujé, sendo os únicos
vindo em segundo lugar orgãos da imprensa pra

Lauro Sant-os. Carvalho sentes ao acontecimento.

Armando e Pedro Bosco, Em síntese foi um a

Também a êsses veleja- co:n�i�enlo marc"nte
I ���esm:d���::���2 �:.:�:� ��l:a a�si,:J�on�:!:,�i:en�:
�J��:- DE ENCERRA- �:�ej::<l�:!p:;��a.des�:��,
]\IENTO -r- Dilas Hnali- reunião festiva, ond-e os

zuram a temporada dos- desportistas se fizeram
velejadores do Estado de presente em grande nú-.
Santa Catarina. A pri-" mero. Na oportunidade
meira, em homenagem . ao .. do registro. agradecemos
Ccmandunte do 5.° Dishi:- a recepção que a repor
to Naval, foi, vencida peja tagem teve pOr parte dos
guarnição formada por desportistas, 'e'spe-c-ia�;n
L u i z

.

Faria, Al,'nofdo te do sr, Chryataldo Araú
Cúneo e Haroldo B;_rbàto jo, PFe.s.idente,da FVMSC,·

para, ,P. Classe LightnÚlg, José .. Martins' Neto. Dire-'
enquanto que na regata to'r',�oçial ,.do Veleiros' da'
em ,}'<lm,ellagem aó Capitão Ilha,. e. velejadores Ney
dos Port.os,. para a dasse Hubn�r e 'Valdir Lo,p�s,
sharpie, foi ve_n�ida por fL ,quem agradecemos nes-

Remode�ção :do Estádio, da �Uil
Bocaiuvar ' Obras'

'

Prosseguem
Continuam as obras 'de' . proximIdades do 'Principal

:'emodelação do estádio da· ;v'e!ttiário 'dos' joga�ores. Pa·
rua Bocáiuva que deverã ra tanto, a ·F,C.F. devera
ser fech:ado para intensh requisitar 'os serviços de

ficação dós' trabitlhos: A· maior �úmero de opfirá.rios,
nova aiq,ulbàncadà,

.

c.on�·
( :p6is espera : o' seu término

truida de cimento armadÔ ,Dntes da partiCipação de

�!vança do'ladó direito para Santa Catarina no 'Cam
a esquerdo, estaríd_o, no peonato Brasileiro de Fu
momento sendo d'emoligo tebo!. Segundo a nossa re·

(I pavilhão de madeira, no portagem conseguiu apu
qunl a torcida do FigÚel- !ar, serãc retirados os poso
rense se inlitaIava nos dias te� dos refletores, atim de
de jõgo do alvi·lJegro., afim r.ferecer melhor visão de
de possibilit&.f o prolon· jõgo aos assÍstentes. Os

gamento da nova arqui. reflatores serão 'inf:talados
bancada que ira até' as no alto das arqUibancadas,

TRAVES R0LfÇAS

A diretoria do Grêmio

Esportivo Olimpico vai mu
dar as t��v,e.s de seu está·
dio, colocando traves re

rondas, modernizando as

sim o seu magnifico campo
de futeboL'

ADECISAO
Na noite doe hoje, na sê

de da Ltga Blumenauense

de Futebol. será realizada
um'a reUnião "entre Ol> re·

presentantes dos clubes
classificados do turno pa·
la 'a elaboração da taoelh.
do returno. Amazonas,
Olimpieo, Palmeira,s e Vaso
'to Verde, f:'starão sendo re

preselltaàos.

CUBA EM SETEMBRO

STA.' CATARIN'A NO
, BRASILEIRO

Confórme � noticiamos
Santa Cátarina conseguiu
a almejada classificaçãQ
para a fase final do cam4

'peonato brasilclro de bas·

quetebol juvenil que se de

�enrola em Pon'ta Grossa,
Os catarinenscs voltarão a

jogar hoje contra o sele
cionado da Guanabara.
amanhã enfrentaremos a

Bahia, Dia 27 voltaremos a

jogar enfrentando ao Para

ná no! dia seguinte dare

mos combate ao' Rio Gran
de do Sul, encerrando os

seus compromissos, .

ILUMINAÇÃD PARA O
GUARANY

Njitçm santos: Pampclíne
tDequinha) e Rildo; oee
rincha, Didi (Edson), Chi
na, A"lnarildo (Amoroso') e

Neívaldo, Atlético:' Rubens,
Biróide, Malate Bentinho;

Tenente e NêUnho; Hélio,
Santinho, 'NiIzo (GeLson)
BraclRho e �h.nerind�l., _'

.

Arbitragem de Uune:�Af,
varo SObrinho 'com fraca
atuação.

.

Metropol x ij'rêmio e a Taça '�8rasil"
De acôrdo com a tabela bendo-se todavia que â�rá

; emetída à Federação ca- a' 2 de agosto e o seg);Ilgo
tartnense de Futebol o a 9. ' ,4,-..<-
prímeíro [ôgc seria na ca

pital gaúcha e o segundo
('m Saqta C<:itarina.
Todavia, a C,B,D. não

...·em obedecenclo o critério

estabelecido, realizando'
sorteios' ·Pará.· deSignação

(
.

dos loéais dos jogos,
E tanto é verdade que

para os jogos An1érícá e'
Fonseca e Palmeiras e CO·
ritlba' ésSc particular se

!'egistrou,
'

Marcav� a tabela como

primeIro jõgo entre Pal
meiras e Coritiba a capital
paranaense e como se sa

be o match foi travado em

são Paulo, tendo segundo
encontro sido efetuado do·

mingo em Curitiba, O mes·

mo aconteceu com o prélio
América e Fonseca, cujo
primeiro jõgo estava pre
vi.ito para o Rio de Janei·
ro e foi realizado em Nlte-

A Confederação Brasilei
ra de Lesportos pediu ao

llresidente da entidade ca·

tarinense ljUe enviasse .um

l:epresentante ao Rio de
Jb.neiro para assistir o sor
téio :'os jõgos entre Metro·
pol c Grêmio Portoalegren·

A resposta só será efe
t,uada depois que o Sr. Os·
ni Melo mantenha conver·

sações com os dirigentes
do Metropol, o que acon

teceu domingó quando o

presidente da entidade ca·

/tarinense levou o assunto
'êW conhecimento dos dirl·

gentes metropolitanos.
Desta fórma, não se sabe

ainda se o primeiro jõgo
entre Metropol e Grêmio
::;era Iealizado em Põrto
Alegre ou em Criciuma, sa-

Taças Par'a of
,campeões

o sr, .Osni Mello;' operoso
primeiro mandatário" da

l"ed�raçãp _ Co.-tarinenses·' de
-Futebol" acaba. de adquirir
duas belas e vaJiosas taças
que deverão ser 'eníl'�gues
ao campeão de _profisslo·
nais de 1961, que é.'ci p��
la Ramos, e ao c�IIUleão
em eficiência, ainda 'ni\o
conhecido, Levam os"'. do,l.s
1,reclosos troféus os -npmés
de doIs baluartes �o nos�
luteboJ, os srs. dr. 'SauI
Oliveira e Júlio Cesàrlno
da Rosa, este vic'e-presi·
dente dirigindo também õ
Departamento de Futeból
�la ausência do dr. Abel
Capella, e aquêle (!x-:Vice
presidente e que novamen
te tera a incumbência d.e
preparar o 'selecionado 'bàr4
riga-verde que intervirá no

próximo Campeonato Bra

I..jleiro de FliteboL E já que
estamos falflIldo em taças,
i;' diro;ooria do Paula Ramos
acaba de entregar à F.C.F,
u taça "Francisco Carion!",
ce posse transitória. con

quistada pelo tricoior pra.1ji.
no que venceu ,0 Campeo·
nato Estadual de Futc�ol
de 1959, e que dever� ser

entregue ao Metropol que

�u��:�'áfô:mca:�ei��4:�
tado. A citada taça fot'tns
t�tuldal em 1957 e ne,!â es·

Jtão gràvados em pIa9$" de '.,
�;:�:s :�en�l�e:sa!O��itr:�
titulo rnaxi'l11o: ;Mcíllo

��9� (:7�ej�i!t�I:9::nos
SURPRESA: Taubaté Empatou (im!.z'

Santos (om PELÉ e ludo
' ,

A diretoria do Guarany
.

(l.e Itoupava Norte, está uI- A equipe milionária do lhante!j, Note·se que o San·
tlmando detalhes para co· fantns Futebol Clube a· tos jogou integrado de' to·
locar em sua bélissima tuando pelo campeonato dos os seus valores ínclu
praça de esportes, os pos�es paulista, não foi além de si"ve com Pelé., Qs de�ais
de iluminação, cujo traba· l'esultados da rodada;. ja
lho vem sendo- acelerado. um empate de O x O, com baquara 2 x Corintians, 1,
Dentro de 30 dias aproxi- a repres6ntação do Tauba· Botafogo � x Pqrtuguesa

:,:��l1:��e C�l�::::��a�t: �):r;tt�ol�::Un�ü��:�a:e:r�� �e :a����:s l�' :�������
�1 llrá�ica do futebol a noi- (;al' en'. brailco o que sem 2 x POl'tu�uêsa SanU,sta;.

L' rlilenses verão Cuba te. duvida alguma foi, um. () 15 de Novem

v�e)(�Úl�l:b':,,��� mal'cadol' dos mai::> iJJ:i· �'ell�1fi :1.
;:';".i�'<t"", \"::� »m'�· iI1i'�:""Wl_i&.tÚ>-;d ''''Jdt:;ri� ,,'�#: ..':�;:t,"'.h��':${': i �t�""'" J'_,.; . .x. �41;a:·�,.•;'::·:<l
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