
ôfulórric-
'Sl1lll',� do Bo citm Ge()/n8l('(H�IiÓ[fiCO.
A. $h.'/XA::i i"VE1'TU. njUd(/ u!(; fÍs 23,lB ns.

dia 27 Q� junio, 1961
FRENTE FRT,.'\.J_ 1nicio à" 17_35 tis. 'do.an 7
PRESSAO ATMOSFf:RIC.'" MÉCIA: 11112.2 mb
lEIviPERATURA MEDIA: 12.6.') C.
UMID,\DE RE;LATIVA Mf;I')IA: 92 �
�UVENS: Stratuc-Cumã.us. uunuuus.rctmuus dtssot

ventes 130.120.° xcvoa
PLUVlü3lDADE ICHUV,1f; 25 nuns.: Neg:::.ti.voi'12.5

mms.: tceent-vo. Instabilida«c nas mar

gcns do -acr-ec''.
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Com Grande Sucesso Instalou-se o Congresso de Medicina
Governador Celso ,Ramos presente - Repleto o Salão Nóbre da faculdade de Direito - Brilhantismo a�solulG no

ato de .inslalação do UI Con�resso Calarinense de Med:cina - (ongressilla s de vários pontos do Brasil compa-
receram à solenidade qU�O���:�;uass::\Or:b�:��� �e������aç��nt�������'a�_ ���.raEd���ll;�!�ri�a�:, s��:;� ���l��lw��i;,O��;e:e ��. s��:

ontem, as 20,30 horas, Irucra.um-se nesta Capital .uém do Governador do Bs- te, Luiz Clóvis de Oliveira. do Serviço Nacional de 00- 'Gabinete Civil da Presl

com brnhantísmo os trabalhos do ln Congresso de Medi- teço, OI: senhores: Dr. zut- Comandante do 5.° Distrito onças Mentais, Dr. Davi ciência.

���it�a::���:�I;�ie ���d� ����n��:':s�s�� :a��!��i��d�: :�;:�c;�i:ãs� C=�':�:�:��: �� ;ear��� ��s;:;:::;a;��ro�:: �������:d�I�:, D�����\��� Na ocasião, usaram da

civis e mnnarcs. sue Excla. ') Governador Celso Ramos � Iediclna, Dr. Antônio Mó- vresídente do .Tribunal cio zembargadnr Ivo Guilhon, �a�r�r���n��d:UI�:;V�I\��
com areceu ao ato acompanhado do Sub-Chefe da Casa iuz de Aragão, Presidente J!:stado. Dr. Waimor de Oli- Presidente do Trlbt:::.al Re-

Luz, Prof. Catedrático de

Ãüffiêõf'Je até � n�'/. o o sMe � i ca me n lo s ���s�
de Caridade de Plorfanopo-

g:L�los r-cru nl"OpUJW1H!a, um coutr õla de íucroe (:IL() du umostrus. auxílio Jts, urna Medalha de Ouro

concessão de c.r-éditu fi! ]1111'1\ que "e reserve uma govet-nnmental il. forma pelos relevantes serviços

MARLENE SE DEFENúE

L1(A�lLIA. zu � VA) - gênci:J dr- tn ..blícacão da

calálogos (!e preços pelos
labomtôrio!}> proibição de

bontrtcuções, limite 110S

cota para pesquisus. i-u

gulllmentação da distribui
,110 do técnicos 2 incen
five Ú t ormucão de um

"pnol" pnrn melhorur- as

condições de uql1i.�i'l::lLu
de matériaH pr-imas, Inte

1!1'I1<;àu dos recursos da

]ll"o(]uçilo farmacêutica.

EI.EV,\('i\O DE PHf.:ÇO

prestados à classe e a cole

tividade,

Após o agradecimento do

nomanagearío Sua Exula

o Governador Celso Ramos

prorertu a segutntê oração:

di i\s indúslria:-j nnclu

na is, és·.abeledmento de
IJ,lS úl tirut,s ü anQS nos

O;)S -iedicnmentcs ,

do. cunitnl estru»

bclro nu llJ'UllOl'çflO de 7U
fi '1)'; ri total invaat.ido
1 iúdú�lria furmncêut.i
c, : falta, d."! .orientaçúc e

p. (>. niaaçao das empre
:-; .: uuxeuciu de pcaqul

1" oaeumentc' de "I'Or
;.'.,(

"

nu ordem de 7,5<'t·

eo e o total das vendas,
f 1':\ principais \"P.

feit:t,; nela "0

de tnouérttc ('OlUI
PI) - A Comissão de TIe

Iações Exter-iores do SI'
nado calcula que ......1 E,,:a
dos l.,""nidog de::õlillariiu
mais de um lúlhi'Lo de do
!at'es io. América L.\till",
durante u ano fise!!J hi

Estados Unidos' destinarão
Bilhão á tlmérica Latina

Senhores Congressistas

Os lucros da indú s tria A honra de ser um cos
f a r 111 li C e li t. ka foram nossos. que aqui ostã co

"comueusudores", 110 cu nosco. 'o ilustre Prcsidente-
tender da c omissúo da in da .assccracão Médica Brn-
quêrito. Entretanto U snetra c da Assoctacão :\l1t'-considerad..» ne-te projé

to, A informaçúo jlropu!"
r-st.reit.u- a crescente 1!,'"

c ha nue separa :i:; <o ic

rlade-, rica" das pobres
Em seu relatório oL

ciul sôbrc o novo »rojé'u

WASHIXGTOX. 2(j W
muj l"1Il;ão dos précos tem

éaUS:1S nlilÍS profundus : a

uusen ia de peS(IUÜ;aS
que oh"\!!1I 11 utilizaçii.u
tle fÔL"nHtlas c"tl"1Lngeil"llS
r(:ontinuu :1a 4.:< P.iiginal

-âca Mundial, vem juntar,
se agora a sattsrncão e o

júbilo creste 3.° Congresso
fh'omovido pela Associa(,'io
t' ::ttarlncnse de Medicina.

I COntiulIH na 1.:1. Púgit\ll)

Exeeut.ivc

tr 1 pelu j.!o\'el"llo para
E lI< " m l�nUltamelltc

indú ·tri,l farmH":�uti,...
(,� li') Ura"il. O lcngo e�

h do - S\;US vulllnH's pe

f' nl 1"1' \i� .te cem \!uilu . ..;

_ :.0' du'em nela 11(l('CliSi
d.dE :12 alt.:ll"llções bási

(!IS né::<se se',or, IJL'illcipal
menle ]I(t!· 1111111 rc\'is:io

o 11 flUa)! de import;lçfLU
p la nL"l;te�'Cl' as empl'é
sa.-; naci0111ri�.

lSogf're também a exir-

indica uue, antes du upru

(�" lei 1":"!-crllendando tl'n:l \'a\'[w (h ('on:!l":.'''o, dI)

conl;iign<lr,JIO' fiscal de (Cotüinllu mi 4.<1 Páginal
,l,'300.000.000 C dúl,\\'es '1:\

��le�'i��:·og��n�el���')L.��l1�:: ProU�veICOlTIl::;lWO oissel"um: 11 II r e·i n í c i o das,
h � s t i I i d a d e s = Bizerta
TtXT� PSf C1'I\ - .,1.1 (!�'" .!\:w�){'l' UI\hht< -.chi '[.;.ini�j<t <{Cc!ar-;-Il {l1'."V<i

r.,enos (jLle X<icüeil \"isla de que � C[)lllundo }i:,:tudos L'nid"s e o" (lu..'

lillidas encolltrem ti m:l :fnlI1\:l's n11U tOIHOU (lual tro;; Paí"e;; ,�<I(' j f::r(:'('!!

neil"a de pôr termo ii. ocu quel' mt!rlida !H11'a l'otil'ar 1"11111 ".luda 11<10 d�\'t!ritml

1):'�âo milib:' fn:ncêsa da :=::ua.� f o ('(:I1S (lue "stüo c"tar limitadDs li!) envio

cida'cl� p rlu;;' .. i<l de !ti dentro do rJ.�ril11(.!tl"o da de \'cluntú!"itls, ma.�, �am

%:1"11\, ii· mui,,;;, !)I'O\'[\\"o(>} b:l�e ael'OIltl\'aL -" bénl, I"emet..:r CI!Uip:lmcn

ciado a .1_0 do :_·V1Tente.

Pr()diz. lambém, Que 1961.

;;�l"á ronsüleratlo ·Jl�I·Js hi

iOl"iadores futuros com')

"o allO �cla tt':.lllsiçüo, no

(Jual Os E"CA, "o Ja!,Jito: c
a l':UI"OPa. Ocidntal 1).0

maram seus esforços t:_ar<l

'.,\
J).o� kc

a::<st!!<:!.1l"l.l)�": 11.c

ncccs'sidH<'J.' ... �:L Amét [<-<I
Latinll e;;ti"lo devidamente

L!NÇAMENTO Df UM LABiilUlóRiO
ASTRONÓMICO

LONDRES. 2G (AFP) - '·Uma das
1'1" :---iIl12 ... etapas do programa eSj)J.cial sovié
tko s..:"á o lan�amcnlo de UTl1 obscrvatório
�:;:lro'1r)mico COri1 um sc' humano a bordo"
- dissE' o astronomo M. S. Bobrov. membl"c
da sccáo de Astror:.omia d8 Academia de
Ciênc,ias el.l URSS, cm reunião organizada
crn LOJld"cs, nc!a Associe,ÇC10 Soviética.

B00rov plccisou que o laneamento será
efetuado "num futuro nróximo",

Declarou ainda que á. etapa seguinte
será o envio de lum co.smonauta à região da
LUél, mas sem alunagem.

que sidam r�hidarla� ilS

h(lstilidade.�, (:i�se o �)l'e

:-idente da TUllbia. !fa'

ulb !;�\I !luih>l.
Faltlnd " .ior'lalisb.�,

l:urJtuíba d2't"lal''';u: to 11e:-;adn. c;)mo b:lterhs

<Lntiaêl"€a,; e \'eklL�o:; uI ia
d<Ld�.·s.

SUg"eriu. também (JtP'
{);tlro;;

,

exisl-:!m frHn toS! s,
den�l'iam reali%Hr :le11lIJl\�

tL·.\çiie;; anlifl"'lll e,,[ls. P;I
la daI" mai, ln!t!�{·., I� \

"E;;tI\11l IS pl"enal"ados I)H

ra ,Olttl·a.� l.mtalh,\s, pCl'que
eS!l\!l10� dispostos ti lutaI"
nle u fin,J. Se esta sitl1'1

r:JII () de90b de t' ...bl" 1;:'" {'olltiJlltl1r, ulli amente
_ n'linido ,om o s2cl"et!Íl"io lH)(le !ll"O\'u("t\r oulros inci

geral d:'s :\:..wõe� CI'idas, dC!ltcs (' c \'cillício da lu

Dag- o til". AreJllnanrlo �ua ram

j)tll1lw IHlr:\ olAer ll.illd,\
exterior cm .�IIU luta para
rlesl!l:ljar a França de

Hb-:et'ta, II 1I1"esidente da

t.'Ía ao damol 1\t)Ji�iHIl'1

'{IUE "e. t-rna llece.�s1Íri(l

(IUe � reuna IlnVa11lCll:e

o ('olltielhu de Segurança

("!lI:'! exige a el':Lcl1l1l;'iw eh
base de l�i%el'ta. 1':lraque
'listas fL·an·. cs(!.� .on(i

mantendo firme
('C!ltrôle da... l'idadt! pUL
tll<Íri:l edil J"(!g-i:io d<l h'l

ge aerOIl11\',l1. A'é c, IlH,

m e li to. HammaJ·sk.i. ::-ld
mio nt'oieta �:Jllf21·.:n{"hr

'iullti:.J)lúrio� I"nln("l'

COLONOS BELGAS PARA S. CATARINA
far ao g-o\':lL'nadOl" CelS(
Hamos COllsultando 5ÕUl'e
II pos.;ibilidadc da fixa
ct�o, em �lelJUs deste Es

indo, de famílias de agri
cultores helg!H; ori.lu·uCS
<lo Congo Relga. reputa
dos os nle:�OI'e:; do mun

<I') .�m agl'ieulluru tropi
cul-e([u"loriuL dispostos
a desloclLr-se do ("onti
nente africana para 110�S:J

!lais em \-irtu<]c da l;cme

lIwnçu de diversa::! zonas

bl"a�ileiros cüm' II tZnll 0:1

d,c vi\·et11.
O llamlll"ati furú u C011

tadu C'::il'jIS auLU1'idades
holga.�, e nél despacho o

Millisll'(l ArunSoO Aril103
;;olir:i�lI 11.0 Chefe do Exe'
t"uli\·(.) tuLU'ine!lse inf'l!
me" mais detalhlldos a

re:-;peiio d-e dis!)ol1ibilitl:l
,].,s de A"leba�, oara H!ll

da OI[ (·es�úo. cuilurus da
!'{')d:L, e \luais as (lu,e {}

f<;stadu dt!se:n· del'.;!ll\·ol
L:ei!i(h\dcf:. de crédi

lo.'ett ..

O A" )\'erllaclol" (ciso Ra
mo" l"('�pplldeu imedü,ta
mCllt·e lI:) l\linistl'o das

i::ela(,'üc,s Extcl"i()l"e�, nclinn
"lIl1<lo (llLC I) gonúllo �,'

lu1'inensu Cl'Íal'Ú tõda� n"

flWili(htles n2cessÚJ"Íns.
-'ni.rn!ldü t'nt l'()!l�lIdO (:tl!l;

O Ministro da;; Helac;õcs
1-:x!erio.·e;'. Afunso

Arinos, :l_aba de tclegra
AS/lccta da sala de eontróle da base de Cabo Cl\.7!(tveral, onde os �ó�s dos aslro·

,wuta:; slio acompanhados por uma série de cop<puta.dores eletr01HCOs.

tado nâo lhe CIp/ora as eW!lflias sem que, em,eompen

sa(ão, vele pc/a lUta saúde c pela dos que lhe habit"am
o leio, lUnpiuados igualmrmle pc/a assistência dQ Co'

t"tlrno.
.

O GOVÊRNO, CELSO RAMOS E (}
FUNCIONALISMO ESTADUAL

A r:r.lUUI. VIST8 PCLA TV DO "TIROS III"

Por outro lado, é preciso ter em vista que ,Santa
1'.' ,/U.Ii!>,S. em Santa Cat:lrina, vivendo realmente; �alarina. com mais essa realização, avança largo pus-

� J'
. (' de proflluda renovação dos métodos de go- so alé cllJileirar-se a f/raudes unfdades da Fedel"Ução

, w" c rceJii;.ar. O GovérilO Celso Ramos a,;re novos Brasileira conLO São Paulo, ganhando sõbre outras li

_.� ,tes à rcalidade catarine1lsc, cujo pallorwna se dianteira,

I ,ma em cencirio de !S1J�polgantes atividailes cria- O Hospital dos Servidores Públicos, como o planí-
� du bem estar coletivo, Jiaj(� visto o 1JW1!1171.e."tal Jicou o atual Go"liênw do Estado. será constntido sem

j' j[,I,JI de ll1�las, já COllvci"!/do em lei sob os aplausos sacrificio q.lgU1n de ordem financeira pam os juncio-
fi ,1,;; (Ia opinião maiS insuspeita do Estr,do e (jlte, as- 1u.i.rios, ({ue �ão assim motivo de exata compreensão
� "', nua- e01lsil:lte cm shn1JI11s promessa - como era dt.J nus .�uas di/iculdades de cxistêneia ry nas suas asplra-
ve:o denutyóyico de certos (joVel"lHtJI,tes mas se defin'e, ;ões 1J.atltmis. Eis o (jue, sem nennuma dúvida, mobili-
pl.JClsa e jnridicalllcnt.e, m.:�na diretriz legal imposter- zarâ em derredur da O)J01"tl.l"/la ino.ciativ.a governamen-

gú .. el. talo entusiasmo dos servidores do l.stado, cujas nc-

'lU mesmo te1llpo (jue, sancionando a lei do PLAMEG. cessirl.ctdc:; vem sendo objeto de estudos do GOJlcnwdor

o (;0 _�n'ador Celso R(wt ..H tranquili,:ava dejimtiva- Ce/su Ramos, consoante o tsquêma d.e ação que expôs
I 'e lie (J expectatil:a di' ,,:;Jletividade catarin",nse em' no decurso de sua vitorio.�a ('ampanha ·eleitoral.

,(I .. 0 da mil programa (/I'C ?1'10 servirifl. apenas para a Jâ luio se trata de valllt esperança: é realitlarle a

S:lU prupaga/!da eleitoral, lança outra iniciativa de t:'.- assistb_cfa permanellte di) Govémo de Santa'Catarinll
c nle:,;!c.:.vel repcrclJssão geral que não deixa dúiJidas aos seus fUIlciomirio" de ndus as categorias. É assim

liollre as intenções do G,;vJrno do Estado quanto a as- que se Úw p6e (le mrmifesto o nobre pcnsú.mento vi1l.-

�.3t 7, 'ia i.ntegral que dedicarei aos servidores da adml- c:tlado à sorte duma classe qlle, 1I0S últimos anos. foi
1:' tração pública: re/erimo-nos ao Decreto que di!;põe instrl1l1temO indefeso de "il'lItagogos inconsCientes e

.wbre o lI:;spital dos 'Scrvidores Públicos do Estado. cujo ariltamento ClllmÍlIOlC '/Os P4.NAMAS sem consis-

Súmtm.te quem, pertencendO à honesta classe do ... lência legal, porque sem fJ.·'ldamento em recursos ar,

fl!lIcionaliS"l/w _ e sobretudo �ituado llas posições hie- çamentâtios_ O jlmciollali;)�)1O começa a ver dcl que

âr(Jlricas mais humildes - iá tellha sentido a ncce:;Si· lttão estão os que verdadeiramente querem beneficia-
dade dessn forllla de amparo social não poderia a1fTe- lo, pre!;ercando-lhe a di{lnidade da fUlIcão e os direitos

ciar devidamente a exte1lJão de::se empreendimento, pe:.soaiS. ao contrâr10 dos ,pe selnpre o jiz.eram pre-

que nüo ((penas significa confortador estÍ1nulo moml e te:r:to pttra agit'!ções demayógic(t�. quere71do convertê-

�ocorro materit:l aos servidores ?IOS momentos mais t.n- 10 em pedm de tJ"opêço 1l(t marcha administrativa do

í1.lIstiosos ele sua e:tistê1lcia de colaborador da adminis· Est.tdo.
,\� ::lllill"idaeJ'<!s c;Om[>dell

�o�i�;'a��;o t���;bi�:;( :���::{��I�e °mS:;::�Op:Z!bill��;�r�:::� lJ/"ia���;��n���V��ê��li�:�Icl.;�;i�: �ll:� �:;T�::�i�(�!�vf��,: �e>l pat":t elaJull'(l,;tL(, \Il' Esta é 111Iid da.s fotos elll;illda$ pda lekl:i.w"Í,[; do �al.p!itc "Tiros 111"" colocado cm

0. .... ('�.I nç Cf· que se 7hC7f: O f!t1!Monário ft'n"r. imTrml1drtmfn 'IV' Tnrmr1.cão- dumrri eonscieneia �,I,ano� �:;�;t�I����: J::st{ldos Unido.'; (' .�e..�iil:(id,J li qlJ�<Jr 't/Çt5es I/Ieieol"ológicas. Pcrcebe-se

1Juólfcv, e, 81'U.�. la11Iiliar�'� tcrâo, (/e,.sa um de Irabalho t:dltlllllJ CIII.re rrnenwlI{cS e

�. fçttOl··:cr.e:.'SC9nra1.1ça a "/n(ds durante n vicia e re· (/0 desen·co/rimenl.O e profipericlacle Santa, Cu. , 1)((rtc ([" {(' (I -}l··. ;ns.u/n

·liP.�ts.e1J:.Út.pal"Ct êle.. (t. C01lso.lr.tdora ceI"tC.::a de que o Es.� ;I.J 1)(I.nig::t ,lméric(j Nur1r ... :.' .;IIIUr."';:, !·"e/I·(/'"'. "'j";)"ds
,

".''<-4;;
,

;"";'... �. '.. " f ;\{irw�#ciL/,;'r.iz.;,�:it�iiçw;;tbj��t.:'�:,,·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SANTAEmpresa Editôra "O ESTADO" LIda. Sociais
'd_ l��-\ J{��

o Estado ào Paraná, como o de santa
Cflta�'inf1, fatli pas6ando por reformas po
lítico-adminisf,'ativas de base, em. decor
réncias do acontecimento pplítico de 3 de
o1,tubro de 1950. Estas reformas. lógica
mente atriíruidas aos novos gov�rna1IÚfS
são percepthieis, não só pelas novas idéja�
de aàminjstrcu;q,o impJantadas, como pela
temperatura do CLl1l1A que se consegue
uoreenac-

rltnda há POJlCO, estioenios na Capital
pnramae=se. J?m ligaçdo com certa opi
nião eenecialwaâa, PlIàemo$ observa!",
mais lo que' Ilquí, as repercureõee das me

didas aâocaâas relo govêrno catarinense,
(]O mreseeíto ri aplicação ao pr.ogtama (lo
vemamenuu. "'sseveraram-nos, que O re

flexo da eetacasaoae, 01' meuior, õo-cré
dito de est(lbi:idade e. rentabilidade em

tapar a nàsstl oconomía, está j}1'angepndo
lwquéle setaaa viginJi,o, tartes si1T"patias.

.A tormaçõo de uma nova mentalidade ad

ministrativa, também é tlm dos fatores
que solidificam os prognósticos a nosso

favor.
Não se pode negar, que a Rqunião do

Presidente Jánip Qua4ro.< com os governa
dores da regilio sul. veio propiciar uma

série de providências para os problemas,
antes locais. mas flue tomaram carátel
regional de etettua eeecuoao. O nosso ES·

taao, anteriormente relegado ao menos

prezo político e econômico, considerando
'J)ltlga:l1lente .�(J1n uma '/simples fronteira
entre o Paraná e.o Rio Grande do SuL",
pe1n agora, ,s07 a égide de 7l.Ovas preocupa
ções e nova estruturação pol!tica, soe co-

10<Jar no l:'ga!' merecido, isto ti, como uma

das alavancas de progresso aa Federação.
Para nos, caturínen. .•es, é U1}t orgulho, OU

oir ds NOVOS conceitos de vizinh ..s tão
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.8.LZIRINHA RECEPCIONA
EOJE NOS SALõES DO

QUERÉlN"CIA PALACl!: -

'::INDEJj:·ELAS· EM MOVI

MENTO.

7) Maria Argentina Cal
detra Bastos é tarnbem
uma das lindas clnderelas,
da noite de 12 de agôsto
prÓJ;ilTlll.

-0-
_0_L) Viajou para a Befacap

o proprietária da bouti- i:!) No restaurante do Que

que Jane Modas senhon-
- rêncta Palace o casal sr e

nna Mancha D�ux. rra. Df· Raul (Sibilia) Cal-
-

-0- das.

2) Logo mais nos salões
do ouerencia Palace, o

brotinho Alzirtnha Ferrei
ra recepolonará convida
dos, para uo-a bonita fes,-;
ta - O colunista atenden
do ao convite do broto em

foco estará presente.
-0-

il�:stres GOmO os p{Lrçtnue"T/-ses.-D-
r') Sábado na cidade de

Tijucas acontecerá mais

U1")1 desfile Rungú cuem
renaberá a faixa de Miss

Elegante? fi.J II I
I

,

Carmen Ceha MedeIros e

I'Mtss Elf!(/ante Bangu clda, I I
de de Jomvllle' Pleocupa
se com sua beleza e ele
r;{i.ncla mas não druxa de
lado seus estudos que não
são poucos. Carmen Celia,
i: acad'êmica da Faculdade
de Direito 7�a Capitc.l pa
ranaense.

,'olocâr.o no "portratt' dõ
ex-governador Lupinn, nos

seguintes dizeres: "PROCU
nA-SE VIVO ou MORTO".
F'cf dai que o servente virou
cobra f. resmungou: "Vou
falar pro governador não

t-aaer mu's estudantes no

Patácln, todos baixam no

Lupíen!"

mem esculturado, evidimiê:
_ mente está em tra1e.s ,de
Adáó, quer dizer, mi'. Para

IUfl.têle simbolo, foi trane
iartaao o estado de mísé
'ria aos cofres rní.blwlJs; ú,to

'1,>. dizem os curitibanos que

"1/upi01). deixOU os pamnu
�nSes naquêle estado ... ",

-0-

A caravana d� qulntanis
tas- de Direito 'que part1ci

,

beve do Seminário patrocí
nado pela Int.er-Ameriqm
Bar Fondation Law Work
,�hop, foi visitar o Palâ.clo

Iguaçú e o Governador Ney
-araga. Numa das salas, es

tava a galeria de retratos

d€; tod')s os" governantes< do

Paraná:; embaixo, muito

cápr4lhndinho a pintur� a

ó;�p d(1 sr..Mojsé.s Lupjo_n
Em dado momento, entre

l�,s ms.r::ifestações de 'admi
ração pe!.a beleza palaçill'
na, no retôrno pela mesma

�ala dr. galeria de retratos,
repa'rau-se com um papel

!

II
I!

1
1

�l

-0-

Jpr O conjunto de'CarU
nhos, estará abrJU):liltan
do a festa de Clube J5 de
Outnbrn no próxímn '11a 5

Representantes
Representações A. S. LUl'à � Ltdn.

Rio (GB) RIJa Senado!' Dantas 40", 9.0 andar
Te!.: 22·59·24
São Paulo - RIJa' Vitória (l1i7 - ccnl. 32
Te!.: 34-S9··H)
Pôrto Aiegre�. PROP.-\J.-._ Pnfç.!l. D. Feli·
{io.llo 15 - conj. 11 - Te!.: 7{ ·40
Scn'iço T.elegrâfi. o da U::-.lJTED Pfj:ESS IN
TBRNt'\TION"AL (urp
Agentes e cOneSjlOIHle:ltes �IT) todú� (\� mu·

nicí;.'ios de S1�llta C:ltarim;
Anúncios mediante coMrato de :)t"ô"d,.. com a

t
tabela em vig5r.

I
ASSIXATURA ANU,';L - ·CI".'-; 2.000,0�
VENDA AVUJ.-SA - ('1"1, IP,OO

;�i�;::�?!i�!: ::�r;��r;n:JJ:i�!��a���:S "tm·

;%. ií' D"ia:;; 'B'!iítr��

1'1
i.) A elegnnta Nice Faria,
reeepctonou convidados em
s-ua resíceâcta na noite de
terca.retra - Como sempre
acontece, eía cm foco, pela
�.ua n�aneira di,screta e

elegante de vestir

-0-

Po! 'descoberto pela Se

eretaria ,da Agricultura do

�aranã, nova transaçãO' jJí
dt.a· efetuada. pelo ex-gover'

Come. o colunista escre

veu dias atrás, a nossa can

didata a llliss Ul.lil)erS� es

tapa C?om boa cotnção. ({e.
'·iij.o aos p,onuncial ;enfOB
,�óbre política illternwio-
1wl d.o Presidellf.e JQ. Infe
lizmente, na horinha do

r.oncurso, veio aquela mOl)i
mentada questão da 41e
·.'lIanha Ocidental - Orien'
tal, e arre"hat'm-nas o [ilu
ia. Q1l(!. nào desanimem as

711oçoilas páf.1ic.s, !TO prô:r:i
mo concurso, f) Presidenle
uai resolver o caso com a

penas um "bilh.t1tinho"! I

-0-
11) Ontr:m, D nwvimento
no

.
bar jo Lux Hotel éra

:ntenso. nadar Moi.sés Lupion e seus

:luxiljares. Grande exten-
4) Em nossa cidade parti
ejpando do IUo Congresso
da Associação de Medicina
10m Santa Ca'qrina.. o da
�al Sl:. e sra. Dr. João Au

gusto Saraiva

-0-

12) O broto eleg'ante do

Rrasi.!. Terezinl)ji. Amim.

prepara mala.s p_ara' .sUa

teml;lo!:ada· de festas nq
Belacl.l-p.

I' -1)--'-
t3) O Des'embargad0t" Her-

I ��i!� "�eede���s f�l�a co��::
\aT,tava no Queréncia Pa
ül.ce.

são de te�ras pertencentes
ao Estado, foi "presentEia·
da" a um, P'tomotor Públi
roo A bomba estourou com'

o grande a!arde que provo·
CJi�am as chamadas "Iupio
IlJldas"

-Q-
Dezesseis senhoritas5)

roncorrem ao tí,tulo Miss

Elegante Bang'ú Florianó
polis. na movimentada fes-
1a de elegância e carjd.ntle
.!la nOl!e. ge dois de setem
nro proxlmo.

em. Cwttiba, perto ·ao
]-'{J..$seir> Público. ex!.ste �

,'stgtl/U de um homem em

!li'andes Pi"Oporçõe�·;. O ho-'
-'o�-0-

�êULTOR CATARINENSE6) Em movimellt:id(\ fest.a
nos sa.lõe,s do Clube 7 de
iulho 'na cid·adE: de Tuba

rão, a bonita Tânia Mary
Lee .recebeu o titulo Glr-
mour da Cidade. A !'esta

���:a�au�aad;romoçüo to
,

-.0-

11) Cinderela !?�rioca Ele
njt.a Andrade dev"râ. ch�
gar a nossa cidade segun
da-feÜ"a próxima � Deverá
viajar pelo Canvair da
Cruzeiro do Sul e será rc-

�;��ci����ia�'? c��;�.f��1�

fl;i C Sj:! c(e�enyolve de mp

qo uniforme em tadfl. cuJ
�ura.

Solicite 8ementes de mi·
lho hibrido á Secretaria
de Agri:'u'ltura de Santa
,Catarina.
LAVOURA DO MILHO

HIBRIDO

11) O quadro �baixo, de
l1:onstra claramente
maior rendimento do milho

hlbrido, em relação a ou-

ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE Silvio Cesar o caid01' I"es'

JJollsa!1el pelas animadas
da "baile" I Dl"inck,

Rio - E ln breve Silvio
CeSClI" l'isitanj nossCl cidade

�) Ai> e.spigas são intelrg
l»ente fechada,s, evitani'l.o

fissim, a penetração e ata

que de ag'ua e insetos.

7) Possibilita' deste mo'

�ras '·.ariedaues.DR. NEREU IRAMOS 'FILHO·
Transcorre na e/emerlde de hoje o natalício do nosso

prezado e distinto conterrâneo dr. Nereu Rarnqs Filho,
pessoa que desfntta em ,<ossos meios sociais de sôlidas e

:��e�i�:sS:1�;:�a!:�:cke�;e:.niversarlante nossos sinceros -�_.:..
0", Ali"do Tmmpow",y, m,gistrad<> apo"ntado, '��':1ufiE!_2.._....r'lIEA' :.z.::::rrC'o"�sW,,',.'sra. Donatila dos Passos Cardoso Q l:6
sr. Osmar Laurindo da Silva
sra. Epopeia Lima Gr:tms

srt.a. Maria Wagner
Jandira Pires , 100

:::!\::��'����ali PR OGR'AMA DO MES
sra. Lucy Callado, esposa do dr. LiGia Callado,

sra. Julia Cardoso Camar;). (

Dados de uma Estacão

Excl?erimental
-

() QUE É O MILHO HIBRI

DO; � o resultado de lon
g-os aJlOS de pe.squizas e Q;lj:
perjm�ntaçõe$ agronôml
tas, vi_Sli-n<!._o sempre, dar ao
jlOS�O agricultor, uma. V1j_
riedade mais produtiva e

econôn,,(l�.
VANTAGENS DO MILHO
HIBRrDO; ,sfw lnúmere..s,'
l:tlj.l:emos apenas

.

as .prin
,�IPJiIS:·
1) é Il1lj.is produtivo, en}

relação aos oytros,· dal\do
eolheitas .3.0 a 4,0% mais
que outras variedades de
mllho.

Quilus de Sementes co
(lo, ao nosso agricultor co .

ihidas por Ea. OO.OUO m2.)
lhe!" majs por unidade de

-

sem s:lbu,,"o
DR. HOLDEMAR O:

DE MENEZES
Forma�lo pela E.sco"la de

t>:1"edleina e Cirurda do Rio
oe laneiro. E;.;--i"ntern0 do
Hospitlj.l da Gambõ� _ Da
Maternidade Clara Bas
bauru .- Da Maternidade
M�e-Pobre.
Especialidade: DOENÇAS

DE SENHORAS _ PARTO
- CIRURG:IA.
(:onsulta; Mate ..n!dade

Carmela Dl!�,ra. pela manhã
Residencia' Esteves Ju

nior. 52 � TeJ.: 22i15
,

,�

Colheita
8.700 _quilos
7.150
6.200
6.300
7.::l00
6.400

m.os o espaçamento abaixo
"ue lhe trará melhores co

ll}eitos.
Sendo um grão por cóva,

l,lOm entre fileiras por
:tOcm entre cóvas.
Sendo dois gãos por co

\"a. 1,10 entre fileiras por
40 Ilóvas,
TRATOS CULTURAIS:

Jeito cap"! capinadeira, ou

llUtro instrumento usado,
afl enxadinhas devem ser
i .-g.uhdas de modo Que não
:;:e apl'ofundem rio solo,
mais que Sem, pois caso

[,lais qeu 5 cm, pois caso

t"ontrârlo irá prejudicar o

tom desenvolvimcnlo das
raizes do pé de milho:
r::OL[{!!'JTAs dcsl,jamos que
I) agticul1,or obtenha ó1.i
"lU colheita, fazendo-a co-

'

mo para o milho comum.
. _�flMAlJENAaEM: O 'milho
àeve S8r colhido sêco, sen(10
Jcpo;;itado em dcpó!iito
rr.éviamentc desinfectado
(Om produtos que comba
j am o caruncho, traças, ra
t.os etc.

Apenas para 'ilustração, 11

(·,tamos os danos' causados
pelos rato,s, no Estado de :-

lOW1), :E;stados Unidos da
Am�rjca. Foi calculado que q,

(.ada rato, comendo por
:mo 4S' Quilos de milhos. es

.

I$f' exercito ternveI de�troi
2�15·000 toneladas, ou ::e

�am mais OU menos 700 mil .

.' Ii.cos de milho de 60 qui
il}s.
Concluindo desejamos j

(ue cilda agrjcu1tol' apli
que alguma,� das medidas
,-!u,e in4ieamos, pois, certa
meI)� )he trarão maiores
t;Q)l)eita,s e uma felicidade
1"era) da familia.
Para informações mais

cetalhQ.das, queiram dirigir

V.u·jettades
HiLn:ido
Catete

4ssi� �rasil
Goldep Dent

Crl,st.a.l
AFmour

- pREPARO DO TERR!!
NO.- O preparo do terreno,
jsto é, araçio e prade'açfu:J,
TJlum, não esquecendo no

, a mesma do l11ilho co

pntanto o nosso agrj.cultor
$ .. FORRO �

� ,:)r!�a! �n:e;;:�s�::.eger� ��:d�=Ç�:::�:::n��:t�m:
IRMAOS'BlTENCOURT: 'i1mente f!tacam noss,os mi· iarta ·colheita. I

(AlI BAf)· ... 'O . lO"'f I.ilr lharais. ADUBAÇÃO nem todos ter-
A",I1(:'O O!�>:lSIIO O"'MI .•:.'" 3) possue o sistema radi- �'enos neces,s�tl(.m de adu-

....._....,.." -

� -� .'ular (raifles) mais desen- bação, pois produz ôtimas

��A ÁVE�D'Ã�o ÊÕiFICIO D�� ,'olvidas, Possibjlitando as colhelt.as. Para caso de o
f'im uma melhor fixacão da ,.gric!.lltor desejar adubar

CON!)OMIN10 LUIZ GONZAGA pl�nta ao !>olo, bem' cpmo s)las terras fracassou can

um melhor apr.Qveitamen- �adas, aconselhamos a se

É FACIL COMPRAR UM APARTAMENTO NO �� :l:,��e=:��r�o����rs�� 1U�r::��b:;��I�r Ea.
Ed�fl'CI70 Arma0'do bom c""nvOlv;m'nto, ',10,000 m2;

II
4) POSSue o caule mais Supcriosiato' 400 quilos

. "";,',ot,, 'v;'ondo d"" Clm"o ,d, Pota,;o 50 qui
-Av, Rio Braneo, 31 I ;��::-rt��a :oured:ana;os s��� l"�all�[e do Chile 10 quilos

-Apartamentos com 2 dormítófios, 1 sala, am· te�)c ;:�;��:�:�;e:ão alta- �;��ça�)�z�;T::a �gr��:t::
pIa cozinha, banheiro completo, terraço de mente sell2cionadas, pois podol' plantar no espaça-

servjço e dependências completa,s de eJ1).pre- _,_ad�"_'_'_ão_,,_m_,a_d<>_.._g_ec_m_;_'_ril_ento hllbitua�, acon�elha
,gada (frente).

DE J'ULH0

PARTICIf'AÇAO DIA 2.':' - RI-FI - início às 20 horas.

suas�e;�dç�lle���"b��;��� ;e ��:��:�t�i�:�uaa;il�:s���:i!�
com o Sl). $él:qip;Mwçkewiez ..,..

----_,.,--

CAMARAS DE AR PUNLOP, a ,nlelhor
ij,ainha das Bicicletas) Rua: Conselheiro Ma
fr�, )54,

V$VALD9 MELO
GUERRA SANTA É ESTA: CONTij,4 o l\.NALf'ABE

TISMO - Q)lando se fixou na agenda da proveitosi$.slma
reun!�o dos Governaqores, rê�jj;zada !iJ�sta Capit,al 120m a

presença do sr. Presid�pte da Repúb!l.ca, fOi pQnw _l!.Jto
dps trabal).los, a bataloa cont�'.t!- o alHltabetismo, iOIlPj.ra.4o
no programa das matas do [lrogre,ssista governo do sr,

Celso Ramos,
A i!=léia lanç.ada em bom terreno, vingou P.l'orttll-J)}ente.
Aí estâo oS,f,l'Ut,o,s na crlaç;io de E.scó,p.s e G.rllpos' que

despontam aqui e em vari.os lugares do tel'rltór!o catarj
ncnse,

Dia 24, mai:; ilm passo foi dado e atin.e.Pte a pros.se
gulr em ritinlo a.celer.ado, .0 irQ.bp.lho em m;uchjl pelo
combate de ac:abar o anaItapetlslllo fiO El>tado,

Oombate do anl!lf contra a ignorância.
A instalal}ão loca) da CNE4, !>c,rvirá. aillda de base

para a aplicação do Plano Piloto ll.(!. região sul do Brasil.
Naqu.ele dia, no Gabinete do Prefeito O.sv�ldo Macha

do, procedeu'lie a solenidade de raUficMão, por parte da

Prefeitura, do �onvênin tripic,e, 'finlmdo entre o Ministé
rio de Educa'}.ão e Cultura, a')�erno do Estudo e do Mu
nicípio.

lnstalfi,.-se d�::;ta lll(j.nejra, a co.muanha de erradicação
do Analfab.eti_smo e ao mesmo t.empo li de eQucllç;io ru�al.

Merece especJ.al reg!:;tro nestq.. coluna, o grande acon,

tecimento q)..le vem abrir novos horizontes e fundadas es

peran9as principalmente no seja de OOSSOIO conterrâneos e

patriclqs que fazem parte da população de 7 a 14 anos.

Esta é em verdade a Guerra Santa.
Santa em todos os sentido;;.

Amai-vos e instrui-vos di.s�e o Cristo.

Quem instrui, ama,

E aqueles que assim são amados, amarão os outros.
C,O!phatamos c_!)m todas as forças...de.. no.s.so...,�_spiritô,_.o

alf'a�et\slllo e os �t.er�iveis male,� .§.ão os, responsáveis
.

19nÇl)"anCla, o fanatlsmo c putros tantos que 'são tam·
..

. i-.. ,
/.

. � ,
.

��

LOCALIZAÇÃO
ACOMODAÇÜES

CASA
)\,LUÇM-SE UMA eMA DE MATERIAL, SITA A

SUA- cr.EMEN'l'� RõVERE, 31. TRATAR NA MESMA.
29/'1

CONDIÇÜES -Deno:o de, suas posses estjldam". a que lhe
convier.
Prazo certo de entlega.

�
�������D!R!D�I�T�����1

I

I
---0---

INCCRPORADOR ADEMAR GONZAGA

'PA'RA COMPRA'R E VENDER
TELEFONE 3982 I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



77 cruzeiros de 'entrocicr e·

ULTIMOS DIAS I
ULTIMOS DI4S!

Somente até o dia 31 a senscrcíoncl

V, E N O A O E TAP E T E S

o saldo em 15 meses

-�----------------------_._-_._._----------------------

Nova Diretoria do Sindicato Naciunal da Ind'ús1ria da
EI t r·,8 va-o do Ca r va-o ;���;i:u�O r::�:s�a�� ��a; �:t;��: q�e���fa���ãde s: detém em comparar a que- :::;�lI�:�;!:e�:��ar aC::l� ��;:1�:��'0 e��I:r���da�Pi;���

Catão depois de menires- mineradores, uma suspeita ��i��eCO�o�s �reO��I\��s.Pi� claro que todos os estados isso torna-se indispensável
tnr-se grato' pela conrten até certo ponto natural, contrárto, desenvolvem tec- srodutcres de' carvão con- a colaboração da grande

ça que os mineradores Jloll> que nessa atitude não nclcgias que lhes permi- ttnuerão merecendo igual cmprensa. O recente Semi-

ãemonstraram ao escolhê- esternos olhando apenas a .em atcancar a auto-sun- atençâc por parte do Sln- nàno Econômico do car-

Tomou posse, no dia 10 do corrente mês, às 17 horas, z.sta Pereira lo como Presidente do stn- mâústna carbonífera, mas cíêncta em matérias prl- enceto. Lutaremos para a vão Nacional, promovido
em solenidade realizada na Séde Nacional, na Av. Graça Diretor Seclo.nal em San- ctcato, falou sóbre a onen defendenpo os legitimas mas, como é o caso dos ueüntcãc precisa de um

\ pelo Diârio oarto'ca. pro-

Aranha, 174 - 60 andar, a nova Diretoria do Sindica- la c.icarmu: sebcenüc Ne tacão que pretende imprl- tnterêsses do nosso Pais xstacos Unidos. que apro- programa global, que utt- ..'ou, pela nmpüdão do su-

to Nacional da Indústria da Extracàn do carvão. f' eíta 10 Ca.npos mlr a entidade. Lembrando não se pode pensar em ele- vertam tacontta com 20% nae integralmente todos os cesso atenncndn, o quanto
no pleito efetuado nos ?iaS 5 a 8 de junho último. Gr����or d�e���al ;�be�:� �o re���::t��r���i��;:;:� ��. �o���r!�mdede�:::vol�� ��an�::d�omd:e�e�'i�é;iO�: ;�I��;��s n�:r:z��:r�:to�;::-

dústrta o malar destaque Oabtzc Faria »a, por ocnstâo de conte- mente industrial. Tôda es- lerro apresentando apenas Temos reservas de car-

entre os assuntos tratados Direto!' accronat no Pa- rêncta proferidn no semi- trutura Industrial repousa r-êrca de 28% de teor me- vão para centenas de anos

pela r-Feridn missão. rnnú : João Nelson Senna. nário Econômico do Car- na stderúrgla e na disponí- ta'tco. Como bem disse o de consumo. ao passo que
O El.g<' Catão irá subs- Sup1eTltcs (/(t Dírcloría- '1'1.0 Nacional e que be!'l billdaàe de energia. Para General Macedo Soares em as de petróleo não aten-

�i�U��r_�� �r�!���n��gtlsC;; 'I'ns.,o Cr�spo d� Aqulnn ��(j��r��:e��an�ees:���� �:;�: ����e: °l:;i����:á��. �:rl:nl�n:p�����'fiC��������� ����:rg�:;aç::o�:ç:�er;:
�aptÍ'-:ta Pereira, que con- S(';l,ll'li{io Toledo dos monto d� u;la nnçân. pro- Há pois, perfeita concor- sidade Católica do Rio de elétrica e carboquimlca.
�muaní ('OnH) membro da santos meteu não poupar esfôrços dâncía entre tnterêsses in Janeiro, deveremos ser ca- cem ao consumo de um

ova rnrotor!n. a narucí- R:mIOf; GIlI�jlelml nnm dtnauuzar mais ainda ctvícuats e cotenvcs. o que ;,-azes de adapta!' métodos decénio. Entretanto, uma

�:(�� d�l���;��o ati:ld���ficua ���,;'a�o�,jl��'l j

:e n�U�(��n d�a����i����� D�: ���t���O��r�I�::�t�a� �é���c���:a:se����a�o;;:; ;�lsa ::����� ca:bi:�::��
eostão flue o EngD B!lptif>- Jo't""a'v:oZ�(lctn'dn,< Filho

êsscssorar as emprüsas nos
UI' decisão e vigor na ca- servilmente o que foi con- óleo combustível, que ainda

ta Pereira imprimiu ao � sas associadas na solução "alíaeção de recursos pa- cebido para condições que' Imporbarnçs, em instala-
�Indicato nos rtoís biênios, 'os seus- problemas Indívt-

ra o setor carvão. são diferentes das oraslleí- cões "ituadas em cima de
om que, sucessivamente. o C01WWW Fiscal: dnaís preQjndemos empe- Lembramos que o nosso loas. Nada impedirá, tam- jazidas de carvão.
r.upou a sua prcsidenr.in. C'Wa�clo Pinto eh Veiga • hamos para completar a

fonsumo de carvão per cá- bém. que no terreno tecno- Felizmente. as nossas au-

Técnico dos mais aIJall7.a Eill"ico'Lo\l�s Noguclra : ção do Poder Público, na
!.Jita é de apenas 40 kg anu- lógico, façamos descaber- torldades já tomaram po-

daS c de longa experiência Djalma José Alvaro da :nedida dos recursos de que ;lls, contra 3.500kg dos Eg- \ tas que nos permitam me. dçãÇl mais realista em re-

�i�a���ra �: c���:�neiS���a� I'onseca. �u:�n�tlt�do�iS��\s��c:�� �����5�oni:�s dea daA��!l:��r: ���r�rro�es::sm��:�!��:li:� ����ust�:ei:ro��:rta:o��
:f\inerac;)ra em Santa Ca- Suplentes do Consêlho l�gados direta ou indlreta- Ocidental e 2.000 da tJnião !=tor isso julgamos que 'não tirando-lhes o subsídio

[Urina Soube dirigir o Sin J;'iscal: mente ao carvão. Para isso Soviética. Em recente vlsi· ;. demais repetir a neces-
.

cambial. "Melhores perspec-

I.!lCaot0 no sentido de apa- EIlas do Amaral Souza Ill-anteremos e procuramofl ta que, como Integrante da sidade imperiosa que temos tlvas abrem-se pois para a

telha-lo para eficiente co-' Arthur Palmeira Rlpper , mpliar o nosso permanen- ).1lssão João Dantas, !lze- de estimular as pesquisas jndUs�ria.

laboração com os poderes Fidelis Barata te e estreito entrosamento mos a paises do bloco so- em nosso País e incentivar Finalizando, declarou o

;lubllcON no equacionamen com a Comissão do Plano dalista pudpmos observar o o estudo de novas técni- Eng<! Catão que a boa exe-

to dos problemas que en· Delegados perante a Fe- (o C:'!.tvão Nacional, que uf'�lsivo .papel que ali, co- caso Citamos, por exemplo, {.ucão do programa acima

travam o almejado desen- deraçao das Indústrias da muito pode e deve fazer mo na grande maioria das a grande conveniéncia em
oelin"'f1.do depende, em

volvimento da industria car Guanabara: (·m urol da industria car- ilaçõe�_ é dado ao carvão t'e melhorar as instalações frande parte, do. apoio e

bonifei'a brasileira e na Elta!J do Amaral Souza voeira, principalmepte, na na· Slderúrgla, na Termo- do laboratório de pesquisas
-------

husca de suas soluções. Woemir Wasniewski parte que diz respe\to â E'létricidade e na indústria do nosso principal centro
t a seguinte a 'composi- João GabrIel Macarl �I;eca{ljzação da lavra e na :juímica. '�arbonífero, Criciuma, dan-

1,'ão ria chapa eleita para Por ocasião da posse, o (ifusão da termoelétricl- I!: preciso notar que o do-lhe meios e pessoal pa-
dirigir o Sindicato durao- :!:',ngo Augusto Baptista Pe (idade. Salientou, em par- nosso consumo, além de ra bem desempenhar as

!e os dois próximos anos: E:-ira ao transmitir seu car lIcuhr, a necessidade de jlequeno, (cêrca de 2,4 mi- suas !inalidades. Ao criação
I�O ao EngO Alvaro Catão s(,r considerado como mal- lhões de ton/ano) se ba· ela Faculdade de Engenha
pronunciou breve alocução 0\ atenção o especto $pclal ,seia em exagerada parcela ria. Especializada'" em Flo

i�gradecendo n colaboração {la indústria, da mecal1iza-- de carvão Importado (um rianõpolis é outro ponto

',,'al� dl-:-:'e,ceDb',·,�ctdo�ISa Seeule,�O,aleIS- ...ão da lavra. e, sobt'etudo, mllhão de ton anuais), que merece ser olhado com'
� • d, I"' de fl,Ub-COllcumo de caro, Destoamos assim da orlen- especial atenção.

l!: nesse sentido que pTe-
!,CndeDí(fs' Ol"lcn _ 1 o tra-

A frente da Diretoria,
que exercerá o seu manda
to no biênio 61/63 encon

tra-se o Eng') Oíví! Alvaro
Luiz Bocayuva Catão que
há longos anos ocupa re

levante posição na Indús
t.rta carvoeira nncíonnl.
Sua experlênnín como In
dustrial nêo se limita a
mineração dc carvão; exer

ceu também postos de dlre
cãó em outros setores, O

engenheiro Catão é atual

qente diretor da Cia. Bra

fileira de Carvão de' Ara

ranguá e da Cla. Nll-clonal
de Mineração de Carvão
do Barro Branco, emprê;;as
(arboniferas pioneiras de
Santa Catarina. Sua atua

ção, iuvariavelmente nor

teada no sentido de en

Il'ranctccer a indu.9tria car

�oelra nacional, fê-lo cre

dor 1a confiança dos seus

companheiros produton�s.
que sempre o elegeram pa
1'a ocupar postos de dlre:
ção no õrgão de classe, co

1,10 Diretor-Tesoureiro, co

mo Vice-Presidente e ago
ra como Presidente. Ainda
�'omo representante do
Hndl�ato do Carvâo inte
(�rou, 'ecentemente, a Mis
:.ão João Dant.as, ocaslâo
.-In que estabeleceu nume

r,)SQS contatos, visando il.
I xecuç'.ão de um programa
i!'�obal Rara. utiHzaçã,o d

,<',��cursos carboniferos brh;
.' :!iileiros, dando' i) �ss� ln·

�".Ii
.

a ímorensa pode fazer pa
ra o

-

esclarecimento dos

r cssos problemas.
zsttveram presentes à

sclenídadc os srs. Deputa
cio Federal Joaquim Ramos.

General Oswaldo Pinto da

Veiga, ,Deputado Volney
C.nlan de Oliveira, repre
sentando a Assembléia Le

stsíauve de Santa Catarl
I'a; Dr. Fernando Souza

Costa, representando o

Conselho Nacional de Eco

nomia, Representantes do

! tano do Carvão Nacional

�CPCAN1, Rept'esanbarrtea
da Cia. Hidro-Elétrica do

Vale do Paraiba (CHE
VAP1: Dr. Ivo D'Aqnino,
Dr. Paulo Konder Bor-

;n�����t�' d:re�i�e�:,e D��
Luiz Fernando Secco, da
Associacão Brasileira de

Administração Portuãria,
Representante cio Dr. Syl
via Fróes de Abreu, Dr.

Augusto Alvetti, Advngado
e Jornalista de Santa Ca
tarinJ..

Agradecimento e Missa'
TERESA HERMANN

Presidente: Álvaro Luit';
Filhos genros, noras, netos e bisnetos de Teresa

Hermann, uenhoradamente agradecém a toclos que
acompanhal'um a querida morta até sua ultima mora

da, outrossim convidam os parentes e pessoas amigas
para a missa qe 70 dia que mandarã0 rezar dia 28 (fjcxtu
feira) as 7 horas na Igreja Ra Senhora, de Fátima no
r..� rclto. nntcC'ipadamcnfc ag:taa""""TI'l,"hlil!f1rdil!C'!I"�1P
dos os qtle compnl'CCCI,e.m a êsse ato cle fé cristã.

r;ocayuva Catão
Vice·Presidente: Adhe-

�nat' d'o Faria
, Secretário: Dio.._n..ício_..Frei

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Lins Neves - nome respet-
diários; o sistema cam- tudo na classe e estimado
bia l vigente atê há pou no grupo humano a que

ccs mêses; a inflação e o cessértas à normalização
elevado cu::!to da produ da indústria farmacêutica.

ANTIGA ESCOLA DE APRENDIZES SERÁ
.

HOSPITAL DE DOENTES MENTAIS
Cerimônia da entrega do prédio no Coman
do do 5.0 D. N. - Presente o representante

do Min. da Saúde, Dr. Edmundo Maia
rem cerimônia a "ser realizada hoje, às 9 horas, no

comando do 5.° Distrito Naval, o almirante Luiz Clovis
de Oliveira fará entrega do antigo edifício da Escola de

Aprendizes Marmheíros ao rir. Ectmundo Mala, Diretor
do Serviço Nactonal de Doenças Mentais, para o oovémo

instalar, au, o Hospital de Doentes Mentais Agudos, con
forme determinação firmada por ocasião da vísí ta do

presidente Jànio Quadros a Plorfanópolía, em marco do

corrente ano,
. "l.tj._�h..

O dr. Edmundo Mala representara, no ato, o Mírnstru
da Saúde, estando presente, também, o dr. Walmor de

Oliveira, Secretário da Saúde, o dr. Percy Borba, diretor
da co.onta Santana, e o psíquíatra dr. Antonio Santaela,
titular do SHDM em Santa Catarina, e que acompanha
ram o primeiro na sua Inspeção aos serviços psiquiátricos
do E:..tado.

O atendimento, pelo presidente Jânio Quadros, da

sojicnccêo do govêrno catarfnense, entrosando-se na esfe
ra federal os Ministérios da Saúdo e Marinha, vem desa

gravar bastante o problema do intel"namento dos doentes
mentais agudós, sério problema com que se via a braços
o EsL�do, por encontrar-se superlotao.a a Colônia Santana.·

(OMISSÃO (ENIRAL DE COMPRAf
Edilal de Concorrência P�blica n.o 8

A Comissão Central de Compras, instituida pelo De·

';l"eto S.r"' 26·05-611113, pelo presente, torna público que
fara realizar, IlO dia 16 de a�õsto ylndouro, ás 10,00 ho·

r3.s, nu :;éde do Serviço ,;e Fiscalização da Fazenda, un
CO!T("ncla p�bllca nns condições abaixo especificadas:

I - OBJETO DA CONCORRf:NCIA:

A concorrência de que trata o presente Edital destl
na·se a aql.Ol!,.lção de 2 (dois) mimeógrafos para o Servi

ço .PlIolico Estadual.

II - ESTIPULAÇOl!;S

Os inteLessados c!�verão apresentar:
1 _ Propostas, devidamente seladas, em envelope!

fechud9:; e laua\.los, contendu;
lo - &peciflcações do nome. e enderêço di!"' firma;
o - deslgnaçã!,) da mer!!adoria que se propõe fu��

necer;
c - preço unllârlo e glObal, com a especificação So::

estão incluidas ou não de3pesas como impostoli
ou seguros, etc.;

d - condições de entrega;
e - declaração de conhecimento e submissâo às

normas dêste edital;
f ..,... na parte externa dos envelopes deverão conter

os seguinte!) dizeres: Concürrência Pú�lica pa
ra <\qulslçâo de 2 (dOi;» mimeógrafos para o

Ser�iço Público Estadual;
- Em envelope Reparad'J, os documentos compro

batórios de Identidad� e ce idoneidade, deven·

do este último ser tornecil:!') por um Banco uu

duas firmas comprO'Jadamente idôneas.
Alem das pI'OV.1S de identidade e de idoneh.lade deve

mo ser juntados ainda:

a - prova de qUitação com a Fazenda Federal, E::!

tachai e Municipal; (

b - prova de que .esta registrado em Junta Comer'

cial, especificando L) capital regIstrado.
3 - A;; propos�as devc.ão ser apreselitadas com a

• uhrica dus pl'Oponentes em todas as páginas
I

e CC.11 n prova do pa�ament.o do"'lmpósto do Sé·
lo Estadua I - Crf! 2,00 por fólha.

4 _ As propostas, deverão ser entregues no Servi·

ço de Fiscalização da Fazenda, Edifício d ...s

a - menor preL;o;
b melhores' condlçóes de entrega;
c - em igualdade de condições, será dado prefe·

rência à� firma0 estabele.;idas no Estado;
d _ caso haja absoluta igualdade de propoS\?, se·

rá feito sorteio pilra decidir o vencedor

6 _ Abertas as propostas. e antecedendo ao julga
mt'nto dn concorrência, cada um dos interes·

sados �em o direito oe apór, a sua rubrica nas

� fólhas :Ia proposta dos demais concorrer.:es.

7 _ Devc··iio ser o:Jservadas todas as condlções. t!S
tnbelecidas néste edital, bem COlIIO as demais

exigências previstas no Decreto-lei nO 96/A, de

23 de B.brll de 1961.
a _ A concorrência poderá :;"'r anulada desde que

tenha sido preterida 'fonnalidade expressamen·
te exigida pela referido Decretú lei, e a omis·

são Importe em preiulzo aos concorrentes ou

·à moraliclade da conconêneia.
9 _ A Comissão reSCt'va!>e o d:reito de anular a

concorrência desde que, a\l pl·opostas apre:;en
tadas não cOt"l"espondam �.� interêsse do Esta·

do.
'

Seria omissão imperdcé
vel a do Govêrno do Estado
SP. aqui não estivesse, não

apenas por prestigiar esta
memorável reunião de ctên

da e ôe cultura, mas ainda,
t· sobre tudo, para recolher
cicia l'ontri�ulções valiosas.

que venham auxillá-Io e

possam lnsplrú-Iu no aten

dimento dos problemas vín

curados à :;J.úde pública.
Nâo lhes direi novidade

ao arrunar que, na mediei

viu ,como de resto nas de

Mais ciências, o aoerrercôe
mente técnico, diante da

continua- cnatccãc dos co-

. nnecímentos humanos, �se

processa pela especiallza
�ão.'E a consequência natu-

1 ai disso, pelas limitações
<lecorrentes� importa no en

carecimento dos serviços
nrestacos. Deles, nesse SR

�rificlo da quatldade pela
eompensacão .da qualidade, ...

r-cana afastado sempre um

número maior das popula
ções, de pal'cos recursOS.

Ocorre, então, a intcri'erên
da po�itlva e direta do Es·

tado, para que as dádivas
,!o progreflso cientifico, to

',ladaJ a multas Oll a todos

os seus titulat·es, não se

tornem privilégios de pau·
cos aC')l"tunadDs. É uma 0.

',ão redlstribuidora, a que o

Zstado exercc no campo da
asslstênclfl social. e que lhe

vem sendo impm·t,a, nos

l'ltimos dccênlos, cada dia

(·om major rigor, porque o

fiue antes, ness(: setor, era

tido eLmo liberalidade, co-

1'10 presente ou como Cavc""

dos governantes aos gover·
l�ados. hoje se transfcrmou

r.m dever irrecusâvel e ..:m

ol'l'lgação ImpOt'ta: os pro
blemas médl�oH das coleti

,'idades são problemas d,)

poder público.
A t,�·anslçã0 çue leva u

medicina puramente Indlvi·

r..ual .- um doente e mn

l�lédico da sua livre escolha
- p.'ua a medicina estatal
- as organizações especla·
!izadas impondo ao cliente
um medico pré·determlna
do - r.ão se pl"Occssa tran·

quilan·,ente, gerando difi
culdades que, às vêzes, o

jodel" rlão tem meios p'lra
vencer. li: que, por nuHs e

melhor equipados que este·

jam, servidos dos últimos
ilVançC!3 e das mais moder
nas armas, sabem os que
lutam contra a dOl e contra
a morte que, na arte de
:'Ilrar e tle salvaI', exlsLcm(
prineípios fundamentais, de
ordem psicoJ6qlca, vínculos
nCctivo.,;, mzóes de confian·

�a, motivos de compl'een
�·ão, que ligam o assistido
:::0 assistente, que êste ne·

cessàri.lmente tem que a

tender e que o Est:-tdo não
pode suprir, senão atenuar.

I� o jeito de fazê· lo, pósto

mais .$(; concebe Clue, por
uma qlle�'tào d(' ('usto, se

!�rll'e ilIBa criança ela vacl·

:lfI Salk ou � deixe de fa
�'er a l,Ldiogrnfla evidencia·
dora. do chcfe {le famBia.
Q�e alem da miséria Pl·Ó·

o que planejei executar
não surtiu do improviso.
Nas fontes mà.is autênticas
da opinião pública, pesquí
ra da de forma técníca e

damocrativa pelo Seminá
rio Sócio Económico de

1960, fui �olher 'os proble
mas que gritavam por so-

luções,. \
zsouemeusecas as ques

tões, levei-as às equipes es

cecíanacdcs, que me apon

taram, como conclusões, as
.

reguíntes prioridades:

Da Me.dicina Preventiva

Plano Imediato

PRIMEIRO - Revisão e

atualização do regulamento
de higiene em vigor, no seno

tido de melhor atender os

modernos preceitos da Me

cícína. sob a denominação
ue Código Estadual de

Saúde.

SEGUNDO
nixacüu de métodos ele trn

bulho e i-eaput'el hu.mentc
dos atuais t2IÜI·Os e PJS

to .. (la saúde e ele '1ueri

tldlur!l, para que possam
funcionar como verdadei
ras unidade'3 s<lnitárias,
El<l<ilS necessidades mi:1i

utin::-ir Os

se!órCs: pe;;soal té'·nÍéo,
mate,'illl e tmnsp�rte pa

l'a o'" :;.en·iços de· (·alll!)o.

ú:lieo, cumprilldo, nssiltl,
o {[ue determina o De�re

to n. 71, de 22 de j.t1ho
atribui a

ê��e D2partam:mto,
orienta<;ão, i::oordenação e

fis alizaçao dus ativida-

des do me�mo gênero 11

cargo de ,outras entidadcH.

QUINTO - CrinçãO,
na esfera estadual, de um

',Con:;elho Técnico de

Saúde Públicn", com Mi

funcõe" cei oriental" e (0-

ol'd�nul' tôdas as !\tivida
des e programa" de SllÚ

de no Bstad.o. Te!ldo, CO

ma membr.as efetivo:;, os

técnicos r2:Hlonsáyús pe
los serviços federais, para
e",tatais e particulares de

saúde. Este �onselho te

!"li, ::Imo pre�ddellte. o Di

r.etOr d:) Depat·t'amento
Estlldl1al de Saúd� Públi

ca, representando o Go
\"êrno do Estado.

SEXTO - CriaçãO, no

DeP'lrtame.nto de Saúde
Pública, (Ie um serviço
de informaçi1o e educu

!.;uo "anilária om Cll.(llld
dmle de ]JenetJ'H�i\o ·em

todo o Estado, atnl�·és das

unidlld2s sanitárias {(o
iutel·iol".

SAUDE PUBLICA

SETOR DE ASS1STÊN
C1A HOSPITALA(R
PRU1EIRO - CDmpe

temi" ao De:)artamelLto
E,.;ladual de Saúde jmrll
l.oor<!(!11ar os programa,;

do Oovêrno catertnense a

todas 'quantos aqui vieram
e aqui estão, honrando

nos e honrando pelo tra

bulho, pelo estu'do e pela
meditação, a classe rnédi

cn do Brasil.
Quero, finalmente, 1'<1-

aer-Ihes. um oedido : per

mitam-rne que me associe,
coma Governador e como

simples u'nidade humunu,
ii homenagem prestada II

Medeiros Filho - nome

que respeitamos. com a

emoçit'b nue a jus tiçu t-e

serva para exatterrno; c

estimarmo, Os grandes
beneméri;",s.

Notas
rCo:ltinuaçii:l da R.a Pag.)
O go\·ernador Cels(' ]{,I

Iras 1l1'0rrogOu nOI' mais

de 30 dias o :'1n\1.O V·u·a
a condusi'io <1..' inquél'itl)
Administrath'o (,ue apn

�� I.: \.:l;bal����of��:� i �;:���::
pO dz serViço, !)I·.ocedlda
em livro da Comis�ilo de

EstudC'" dos Sel'vidol'es

pública:! Estaduais ".'que
trata a 'portaria de 'I de

Maio do corrente ano.

1'ESOUHO DO ESTADO:

PAGAl\1Er-.�

o T,e.�o.l\ro do Estlldo
em seu. qUllrto- dia de pa�

gamen\O, deverá atender
os funcionilJ"ios (!as se"

guintes repartições: Pe

nit.!mciát'ia� do Estado,
Diretoria de Obras Pllh!i

cas, Hospital J\'el'êu Ra

mos, Abrigo de i\12norep.
Dir.etol"Ía de Assi!üência

aO Coopera',;i\·i�lllO. Dire

toria da Produ610 Velte
tal. Junta C:lmercial do'
Estado, Policia i\lilitar,
Departamento ce 811llde

Públi,a Departa!11�nto Es

tadual 'de Geografiit e

Cal·tografia, CESPE, c

Il1speloria de Educação
Fisica.
--0--

MINISTRO DO THlBU·

NAL DE CO,N'l'A� DO
PARANA

-

Encontra·se 11esta Cu'

pital, o dI'. Rnul Via.nn,
Ex :Secretátio do GOVêl'I\.O

do Paraná .e Ministro do
Tribunal de Contlls dllqlle
le Est,ldo. O ilustre visi
tlinte é aind�\ Di:'e:ol' do

"Correio do Paraná"

pessoa de largo prestígio
na terra araucarialUt. On

tem, o Dr. Raul Viana

�Ivistou-s.e '.om o Dr. Jade

Magalhã.es, Se(:l'etár�o da

SeglH'ança Pública, tenda

também, na ocasião visi

tado o titular da ::5S1', o

dr. Jairo Ortiz Gomes de

Oliveira l·edutor do jur
llal "Co;Tei.o do P:lr:lnú e

ex-chsIe do Gllbin.eLe da
Secretaria do Co\'ê)·lIo

parunaense.
--0--

CADEI.\ J)ÚJ�L1CA
DELEG...\CU. DE POLI

CIA JNSPECION.ADAS

O Sect·eÍlÍ!·io cla SeR"u
rança Pública, dr. Jade

1\Iagalhlies, em c"Ümpa
nhia do Cap. Milton de

?llelo, Assist3nte l\1Ji;tlll';
Ari 1\f.osimul1ll, Diret.Or de

Ad;nillistraci"IO Jaci Soa

l·es, Dil'etol� d; Cen::illra e

Diversões Públh:as e Yol

dori Alves. Oficial de Ga

binet�, l'calizou insl�çi'l(I
lW cadeill pública e dele-

- l'riOl'idlld.es nos lraba- gacia de polícia de ,Iam
lhadores rprai/\ sem sItiá guá do Sul. O titulaI" da
rio fixo, no C]ue ,;e refere SSP, a�liantou à reporta
it ItSllis(;êlltill hospitalar.

'SenhOl·,2� ..·ollllJ:esl:li.stas
·lki."\:tl�·d(l l·�tc de:poi

llIcnto nO.� aliai,; do J II

110\'0 programa se pr-evê
ct!r;a de 300.000.000 de

dólares no fornecimento
dr. aSllist,é.!lCia econômica

(Continuação da la Pág.) na durante o ano em cur

SO."

ii América La.t.ínu.

-r'Adernais - prossegue
o documento - cêrcn de

2:J0.000.OOO de dólares,
dos ouiuhentos milhões
recentemente conaiguudos
pelo Congresso par-a obras
de remonto, ser-ão propor
/ ionade .\ Améric."! Lhti·

A essas somas devem
acrescentar-se ainda os

empréstãmos que se fa

çam aos naíses lntíno

.amet;ibnos
-

II�través d:lj
Banco de Exj.ai-tacún e

Importação, da mesma

forma Que a ajuda pro

porcionadn Dor intermédio

do programa "Alimentos

para a Paz."

EDITaiS

�;��=sde n����t��:; l)l.��e(� de Souza _ .Maria Elia�

"!lento, inclusi\·e fôlha cor -Jorge
- Mana Tereza -

Malvina Silva Santo::! -

rida passada 110 cartório Maria José Lisboa - Ma
cl"i�inal do lugar onde ti· ria de Lourdes - Maria
\I!t-;;;e re�idido nos últimos. :M. da Silv" - N1'
dui;; anos; .I) - bÔlI saú- zette :Maria Linhares _:.

de pura·o exercício do cllr Noroval Alves _ Nalbal
go comlH'ovada em inspe· Cunha _ Onorio L. da SU
çilo médica; g) - quita- .va _ Ondina Areas - Oa
c.;úo escolar; h) - todos vaI do Santana - Rita de
us titulas indispensáveis Cassia Born _ ;Ricardo B.· ....

ú verificllçào da contl1· Azevedo _ Suell VieirlL
......

g�m dos pontos. _ Sandra Regina Fernall
O Departamento Muni·

des _ Salvatina Alves -

Willians Schellufert.
Administnu.ão do Gemi

tério Público Municipal
de Cooueiros, em 22 de ju

lho de- 196I.
horas. Gurupi .Joaquim Pfascn,
hj de pll10 de 1961 Administrador do Celfilte�

O::!\'lIldo Ferreira de Melo. rio.
DiretOr �

__ -

CEMITERIO Dh'

COQUEIROS
EDI'l';\L N.o 3

Prazo de 30 dias
De acordo com a lei

ll.O 246, de 15 de nvembro

de H155, em seu urtigo
1.081 � 1.0, convido a

todos os que lenham seus

terrenos Arrendado::! ou

Aforados Perpétullmcnte,

EDITAL
t'eto orescure. torne

público que esta\'ào
uber-tas, no Departamen
to i\1unici�)al de Educa

t;àO e Cultura, pelo pra
zo de 10 dias, contados

da data da primeira pu

hlicuçâo Úste Edital,
as inscrições paru o con

curse de Oriantador P.e

dllgÓgico, Pndrào Y do

(llllldro uni(·b do Muni

LÍI)io, criado nelu Lei
nlo. J60 de lU/12/58 {lUe
foi regulamentada pejo
·Decreto no. 131 d� 22 de

j:lIlo de 106l.

'Cond:ç{)es para ins(:rição:
/lI :::)er n!';!·malista, com

excl·cicio de dez anos, u

bllchtll·el nOl' Faculdade
de Filo::!ofi�\' (curso de Pe-

dagagia li.enciado ali efe
th amente matricuJado 110

CUI"SO (\e Didática I, com

exel"cicio dc 2 (dois_' uno::>

no mjlgtstério público·cu-
tarinen��.
bl Re�!Uerel' lllscriçào,

juntando Os seguintes do-
.

c\lm�n_tos: -, a.l. .?l"igill�ll,
certtdao uu publ.cn forma,
d.evidumente confel"ida, dJ

diplúmn; b) � p\"on� ele

'POSSUil muis de dez.oito
ano::! (' mc>nos de ql1atjCuta
e cinco, ])01" certidão ou

documento- equiv,"!I�nte; c)
_ original, certi(!1l,o .ou

pública (orma, deyidamen
te autênticada, do Titulo
de EleitUl'; dI - prova de
h .. ,'er c'Jm'lrido as obl'i-

dJ)ld de IEducaçào e Cul
tura pI'.estará ao!) interes·

sados (Lullisouer informa·

Ções, diál"ia�·nente 110 ho
rÚl'io da::! 14.00.às 16,00

Cemitêril) de Coqueiros
]�])('rAL No. 2

PtaZO de 30 dias
De ar-õJ'(lo com a lei no.

2·16 de 15 de llo\·embro de

1!)55, em seu artigo 1.79;;
li lo., convido a tddos Oi)

al"l'endalá!'ios de iene nos

do� inUIl111dor,; abaixo re·

lacionados, que fica con

cedido o nmzo de trit:!.ta

(:10) dias -a contaI' desta
dllta, pal":1 os mesmo::> fa
zerem ou renovarem seus

aITendamentos de tetTe·

n::l::! nestn Ne::ropole, afo"

rarem pel'petuamente, .ou

depositarem em nicho::;, os

restos mOI'tais constantes
no!! referidos terren.os.

Findo o referiJo ])1"111.0,

que mio será orol'l"ogado,
.e"ta Adll"'inistração, prO"""
cederá a exumaçilO e fará
11 transferência do;; mes

mo� na!'a ·0 Ossuario Co-

Heluçii(l dos Inumados:

toni-: Jouqctm �'.Ivcs- ...

Alcindi.ro J. Ferreira -

Armiada T. da Cruz -

Antonía Xavier Borges -

Avan i Alves - Antonio
Norberto Lehrnkuh! -

Ana Maria Torres - An

tonio Gar-los Silveira -

Armando Valeria d.a Silvu
_ Bél.em Luciano - GIlI�

los Alberto Luz - Cltrl.Q8

Henrique EI'i(ISOi1 - Cé

lio Horácio Subiuc - tu
turina Bltuci" - Dilcuza
Nascimento - Dilmo A.

B. S. Filh-o - DJtltttira
Souza - Domicia i\"Iuria

Cúnceiçflo·...,....., Euclides Çh,1
riques ...:._ Ení B. Alves -

}�rancisca TeixeirR -

Francisco de Paula e Sou

za _ HeiJ"olldil,la da Ga

ma e Silva - Irlanda F.

Conceição _ ltâlia i\lor�
to Vieit"'. - Ivun Ourl

(lue::> - Ivone 3ilvIl - ldl�
Luz _ J.oilO Alcino de Oh

"eim - José Luiz Cardo

so - JO!3é Maria· Muller

_ José pedro Feijó -

Joito Francisco F. Jol·. -

Julio Geraldo da Rosa _

J,o!!é Teodor,o Machado -

José Correia de S·ouza, -

Jo"ino C. da Silva _: LU\I

dei Amorim - Luiz De-

�i��:: -=-���t:l�i�n�::;!l:il�
na da Rosa - Maria Vera

da Silva - Maria Silvei

ra Vieira - Mllria I11ez

das .):eves - Manoel Za

carias da Rosa - Miguel
A. dll CruZ - }olaria Julia

Secretaria!), sito a ma Tenente Silveira, nesta

CaplLal, ate as 9,CO horas do dia 16 de agóstt,
- ó.!1ante dessa modilicação

00 corrcnte ano, mediante rp.cibo em que se ,'a medicina, de ordenação
mencionara data e i.ora do recebimento, assl· lnt.clramente inter·pessoal
ll,:t.do por um dos membrOi da Comissão. f'm esquema de cani.ter só-

S _ As )Jropostas serão examinadas as 10,00 horas l"Ío-ec'Jnómico - é o dila·

do dia 16 de agóslo p vinl.!ouro, pela Comissão tar o campo das suas ins·

de Compras, In!)tituida pelo Decreto nO SF. l.ituições.

26-05·61/113, publicado no órgão Oficial de 30 Compreende·se que êsse

de' maio do corrente ano t" na presença dos ."l�firgalllento C'l Interfer�n

proponent.es ou seus representantes legais. c�a do Estudo aca.be, fatal·

Será declurpdo vencedor o pl":Jponente que ofe,re· mente, por chocar-.!:e con·

t ra legitimas Interêsse,; de
llma profissão liberal, e, de
certo nlodo, represente uma

incurssão sociallzadora à
custa ,la c!l.bedal financeiro

do médico. Mas o fato tam·
llém o(:orre no exercido de

ogtras profissões. Ao pro
lis�jonfll do Direito, a lei
estabelece o dever da aHsI:,·
têm'ia judiciaria, com o

Illand"lto dativo. Assim co·

1:10 nfio se admiL2 o réu
�(·m dcre�a. para que o jul·
g.lmcn1.O não ponha em pc·
f'gO a ordem social e juri-

nidades, )1·0S programas
de aaúcle públicu, f'nee
ao relevante papel que
êstes m-gunismcs exercem

1111 fOl"n;),ilt;üO suuitái'Ia cio

povo. •
TEHCElHO - Entrosa

mento IlIJ mesmo edifício.
tanto quanto posstvef das

ntividndas pr,2ventivas'�
curativas, fiyllndo Qs ser

viços nsaiateuciaie exter

110S dos hosnituis regto-
na;' 0,' ,·n.'·.i' sob '� di,"

'�.'3avrelÇfl�����da{� ri���:::;�:� �

\
€m S ffU'm�-;J

lhamentc dns instituições \X (�t<fH(tOIU.U OUIIOtll� 11PO

existentes a fim de liodc í � DI (�J,;t

rem �azcr fuce II esta du- 'ôllf" f"otlII. lole_... ' II

plu ílnnlidnde.
'

QUI:\TO - Conf'orrni
dude da coi.etrucão de na

va:; in<;lituições hospita
lurea com os ju-iuc ipios
estnbcl aeidos pela tàcnica

moderna ouvido o prOllun
Ciítmellt� de l.;,onSllHores
hospitalares em lIualquer
planejamento técnico do

J)c,J)artumento de .Saúde
Públicll.
SEXTO - Inczllti\"o it

formaçi:o de têclli�os �m
adminbtraçiio hc.,.;p�tnlal",
enfermeiros, auxil'ial'es

de enfermagem, dictistas

TERCEIRO - Aj)eJ'fei :l'�)t':l��:, IH���I���ion�.���n��
i�I,:�:e��� c�I�.s�:s;��:d�:i: Ilo!<siyel, na pt·ól)t'ia -:0-

munidaue fi fim d2 flue

�:����ill(;:lenti�ldis:::;I�iZ,�;; possam, os h08pitais, me

espírito de unidade, visan ����l��\�:�·i:I�Uro:�O���li�
do dal-Ih� os conhecimet:

ca e té..:nicn.
tos ne:essúrioti ao c1esem

SÉ'l'Jl\10 _ EsLabele�i-
penha d8· :;uat; futlq{i.Qs. melltO de nl"ogram14s míni

n,,��oA�.;O D�", e�:�;�
.

��:.o::L;�:f!:::::��':�: �;;
�:�;;:�� én����i:�L, ��� treSI�ito:' hi�iene e à

cillis e parti�ulareli, (!ll� me�;�i��ci)l.�en��':�;uten_
�:�i:l:am eati�!:�I�:\o���II;� çiiO obrigatÕl'ia, por lJal'te

no Estado, na :;�ntid;) d!! �i::\Sh��i��\\i:;lda�c ees:��
,,���'e, acs ?\'Ob��.:�:lsmenc:� pl.eLas, nadl'Onizadas pelO

Depat·tllmento de Saúde
Públicll II fim de possibi
litar a avaliaç.üo das ati

vidades hospi'alare� e o

fOl'neimento de material

pal·r e::>tullos e l)esquisas.
I,ONO '_ Final1c;amen

to nor 1)11 rte d" GOl'êrno

para ii Cl"iaçãO de""""hospi
tllili e sua manutençü::l,
sempl'e (IUe l1f!cessário
11118 comur,idades que ),1flO_
tiverem calUlcipclude finl\n
ceim PIII·a- edil-los ,e mnll

tê·los.
DÉCL\lO - Solução das.
deficiência!) existentes

no EstadO na que diz res

peito ao número de leitos

pllra indigentes e porta
dores de doenças !.!onta

giosas, sob Os auspícios
do Deoartumellto de $aú
Cle Pública e mediante
t:onvenios com as illl:lti.l.
tllições hospitlllares.
DmCIMO PRIMEIRO -

Promoçi"lo de medidas pa

ra a conce�sào de auxi
]ia::> !)elos govérnos f.cde·
ral, estadlllll .e municipal
ils obms de .as!)isténcia
hospitnhlr evitmHlo' que
se afaste� çlo critério es

tlluelecielo pelas órgflos
competentes, d·e molde

C]ue nada impeça o �lesell
volvimento dos j}l'ogramas
tê;,:nicos.
DÉCnLO SEGUNDO'

lnstitllic<ào no Est'ldo das
"('..)munidlldes de Assisr
tênciu HOl'pitalar - nos
pital de Gra,·itaçào", de
nivel n;�io. cOnstruído,;
c mantido;; paI· um Ou

���i�p�:.�:l.i�:�:.�:. eC:�lti�::
sibird;ld-lls de lu·estarem,

;: os l� i�::� �: :����de 'ma�et·v�Çf�:
cielitos e -econõmico::!,

Di!:CIMO TERCEIRO

que fica concedid-o u

prazo de tl-inh (30) dias,
a contar dn presente da

ta, para OS meSmo» faze'

rem os lõerviços de Lim

IJeza, Colocarem Placa

com llome do Inumado, ou

reconstruirem os cantei
ros- que .esti\·erem em

)·uina!) nesta Necro}.>ole,
findo êste prazo, soráo
abertas as SelHdtums e

t\'ansferidos .os resoo:;
mortais oal"a o Ossu:tl'io
Comum d-as que nilo fo·
ram feitas.

Administração do Ce
mitéri.o Público l\funicipllI
de Coqueiros, em 22' de

Julho de 1961.

'GUIWI'I .I. 'J'1\8('.·\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� @EMAS - �artazes �o Dia
-CER,TRO

Cine SÃO JOSÉ
FONE:, 3636

ás 3 e 8 hs.
_ Uma adorável aventura romântíca

vivida em plena cidade luz!

Michel Picooli t! Sylvla Lopez - em

• PARIS, MOSICA E MULHERES
- xastmenoctor -

mrecão de: Richard Pottier
- Censura; até 14. anos' -

Cine RITZ

ús 5 e 8 hs.

Atendendo a. inúmeros pedidos!
De volta ao cartna l .

SARlTA MONTIEL
RAF VALLONE em :

LA VIOLETEHA
Eastmanôolcr

Direção de: LUIS CESAR AMADORI.
- Censura: ate 5 anos -

tine ROXY
FONE: 3435

às B horas

Um drama Iurte e impressionante!
Stephen Boyd c Anna Gaylor - em

'FUGINDO A 7'EMPES').'jlDE

ntreção de: Hugo Fregonese.
��'l" 1: a'; 18 a-: s-

-BAIRROS

Cine GLÓRIA
(ESTREITO) Fone: 6!"l52

às 8 hs.
_ Um rume aclamado pela critica do

mundo inteiro!

Montgomery Clift e Lee Ramlck ...,... em

RiO VIOLENT0
_ CinemaScope - Tecnicolor -

Direção de: Elia Kazan

- Censura até 14

Cine IMPÉRIO
(ESTREITO) Fone: 6295

ás 8".� hs.

à-'l 8 hs.
Sensacional!

Fortíssimo!
Anjo Ou Demômio???.

,A MULHER DE DUAS CARAS

com: Elza Agulrre e Armando Silvestre

Direção de: Miguel M. Delgado
Censura: até 18 anos

Cine RA.iÁ (S. José)
es /7 e 3�'2 horas

MAZZAROPI - Geny Prado - oenésío
Arruda - em

AS AVENTURAS DE PEDRO

'MALASART�S
_ Uma produção de MAZZAROPI -

-'- Censura: até 5 auos -

ta-a

- Outra história encanta-

A SEGUUti ..

Cristina
Encantador!

ROJl.Il:· SCHNEIDER

- EastmanGolor -

Poético:..
\

ALAIN DELON

jnesqueclveí! .

�;
Sm-ita Montie' _ Raff Vulloue - Ana Mal'iscali - em -

� A v I O L E T E r. A' Filmado em Eastmanculor em Paris e Madrid

"OS PhIM03" com Oérard Blaín - Juliette Mayniel _

"HIROSHIMA, MEU AMOR" com Emrnanuéle Ríva - Eiji Okada

"RIFIFI, ENTRE MULHERES" com Eddie Conetautine
"A ILHJ\.DO DES'RJO" com Cristian Marquand - Magal i Noel
"OS LIBERTINOS" com J�cques Carrle- - Dany Robim I

"VAMPIROS DO SEXO" com Robert Hossetn - EstelJa Blain
"CUSPIREI NO TEU TÚMULO" com Fernand Ledoux - -A. Lualdi
AQUI ESTA A RELAÇAO DO GRANDE FESTljVAL FRANÇA FILMES

�

BREV1SSIi.\1O

23 - Domingo
29 - Sábado (tarde)
30 - Domingo

Farmácia Noturna
Farmácia Vítõríc
Farmácia Vitória

o espetáculo dos espetáculos!

Rua 'I'rajano
Praça 15 de Novembro
Praça 15 de Novembro

DR. LUI:Z E. ROCHA FREIRE
C/RURGIAÓ DENTISTA
AD:Jl,TOS E CRIANÇAS

PartIcipa Q' seus clientes e amIgos a inst�açã( do
seu novo consult.órlo equipado com qtotor de alta rotação
(' outros melhoramentos técnicos.

Rua FelIpe Schmldt, 34 _ 10 andar - S/3.

CASA
vende-se uma' casa sita

ii Rua General Bttten

court, 179 e outra à Ru'a
Frei Evaristo (ex-Itajai),
32, Tratar na Rua Emílio

Blum, l� ou pelo telefo-

ne 2092.

r-iNsIN_9
A VENvA NAS

BANClS Dl IORNAIS
E REVISTAS

DR. Hélio Freilas
Médico da Malerni

_ dade Carmela Dulra

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRl...RGIA

CLtNICA GERAL
Ondas curtas -

Eletro-coagul('�ão
Consultório: _ Rua Victor

Mei,rl'-!es, 24 - tias 4 às 6 ba
Resídéncta: - Rua Santos

Saraiva, 470 - zecretco.
Penes: - 23-22 e 61·67.

PARA VENDER OU
COMPRAR,

TELEFONE 3982,

GOSTA DE CHE?
ENTÃO PECA mE ZITO

Dr. Laura Daura
.

Clínica Geral
Especialista em rooiésua

de Senhoras e vias urmà

rias. Cura radícal das infec

ções agudas e crónicas, do

aparêlho gerütn-uz-inárju em

ambos cs sexos. Doenças �'J

�:��éJ��r�����tivo e do E>..�

'"l �
;

Horá.rio� das 10 às 11.30 L_

e âas 14,30 as 17.00 hora.

Consultório; Rua sarcanne
Marinho. 2 - 1.° andar
r esq ia Rua João Pince i

- s'coe: 3246

aesroêncie R'J3' .ece-da
Coutinho, n.c 13

QUINTA PAGINA
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COLUNA
CATÓLICA

Encíclica Papal Deline Posição da
Igreja lôbre �rOol)iemaS

Contemporâneos
considerado um aos mail>

importantes da Igreja Ca
tólica intitulada "Mater et
Magfstra" (mãe e mestra)

palavras iniciais com que
se refere à Igreja O Papa
insiste particularmente no

problema do nível social e

económico dos pc. vos me-

1105 afortunados, sem via.
lar seus direitos nacionais

poiítfcos,
O cocumento atualiza e

(omp!eta a "Rerum Nova.
!'um" expedida pelo Papa
Leão XII há 70 anos. Ape
sar f..e ter uma import.ãn.
c!a vital, a encíclica não
é "excatedra", isto é, não
(�onstitui um decreto pon.
tifício infalivel, mas é
�ilmple!';mente uma exposi.
ção de opiniões do Papa,
r..s quais são aceitas geral.
mente como o critério da
19reja.
Ao -:-eferir·se às relações

cperár!as, sociais e eco·
nomic2s nesta era de auto.

matiz>\ção,
.

plal.ejamento
fstataI e ind'lstrialização,
o Pap:l faz as seguintes
.'1anifest.ações:
; Sõbre ajuda ao estran.
geiro: O "maior problema
dos tempos modernos".
D�ve TJrestar'se assisténcia
sem violar direitos nacio.
nais e l?oliticos. A imposi
r,.ão de condições é mera.

ment� outra forma do co.
.!. nialismo.

Considera.::J.os justificado
O desejos dos empreg<. jos
cm participar nas ativida·
des da empresa a que per
lencem. Os trabalhadorer
podem ter voz e dar � ua
con !.rlbulçã(' à eficientE
• dministrar--o e o desen·
volvimento da empresa.
Sóbre a propriedade pri

':ada: O direito a ter pro·
priedfi.de privada é ainda
: ão Importante como sem.

pre, apesar da crescente
importância dos adminis·
1I'adO"es e 'do papel do 8e·

.oecaoo o gênio criador do
nomem.

Sôbre o contrôle da na
talidade: A teoria de que
a população do mundo
aume-ua com demasiada

. apídez em comparação
cem 'J aumento da produ
cão de alimentos, e que a

unica solução é o co.ltrôle
da natalidaae, é falsa. A

-eorucão está. num renova

do rsforço cientifico·téc
:dco" para estender o '·do·
míni0 do homem sôbre a

natureza".
. Sóble o trabalho: Devem
adotar·se medidas em

"muitas terras e continen·
tes Inteiros" onde os tra
l alhadorés percebem sala.
rIos "que os condenam
{om sua:.. familias a con·

dições de vida I
sub-huma.

{.;liWRGIAU·OENTISTA

nas".

DR. GUERREIRO DA FONSECA
alhos - Ouvidos - Nariz e Garganta

dora da nova dupla romàn..

PosrçAO DAIõREJi -sõ
BRE PROBLEMAS CON·

TEMPORANEOS
CIDADE DO VATICANO,

25 _ (De WiIlan F. Sun

derland, correspondente da

l1PO - O Papa João

XXUI Irdscu hoje numa

enctcüma de 26.000 pala-

EUROPA OE NDITE
'Dr. 'A-y1.Ion Ba�alho vras o dever da, nações I

ajudar os paises subdesen-

C;�::��as�E �e��·!1��::ã ���%��e�t:C���:d��e";:

Eaatmanflolor � �;�j:��:�;::?�:::d: :,:: �?;i.���:�t�lSE::,i��;, hO���t'�:tór!o. Rua xunea trabalhe e ec-teta dêsto

�;a;iii""���:;i.i;�'i:"""'��=���'���;;§���,§?iii:ii;a;��, aacnado, 7 _ Iv andar, Inundo moderno 'la enct-

DEPAH'.I.'AltaEN'i'O DE SAUDE PUBLICA • Reó'd'ncla, Rua earu. doa d,,:giõ, ao, blspos de

PLANTÕES DE FARMÁ.CIA , eoma, 'ii; - T�I .. e-ae 27111 Latio a mundo documente

M É S D E J U L H O • Bicicletd' pintada, capital valorizado.
, Rainha das Bicicletas, Nua: Conselheiro Ma
• Ira, 154,
. --------------------

DR. SAMUEL FONSECAO plantão noturno será efetuado pelas farmácias St�, Antônio, Nokuna c,,�Vitória,
;

......

O plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 horas será efetuado ;>ela' prri�:l��� c:!;����t:el�. aJ�� �����de.farmácia Vitória,
• Radiologia üen�árja

E S T R E ITO. CO",OI'�:i�����A J!,!n��:E�!I����-��'oA�nd.r _

23 - Donuogo Fannácia Indiana Rua 24 de Maio � Fu�e 2225

�'
JO - Dommgo Farm';cla Catannense Rua Pedro D�mol'O III

O plantão n"turn.... será efetu:du pelas farmáCias do Cantv, Indiana e Ca-' �_,,_,·_,o_�:"'3mpntt' cum hora� ríl8rcada8.

tannenso • A T '-t'� ç A OA presente tabela não poderá ser alterada sem plévJa autorizaçãv dê::;te De-. n
oartamento LuSTRA';:S, LAQUEIA-SE. ENGRADA·SE ETNVER-

NIZA-SE MOVEIS. MAIORES INFORMaçõES RUA CON·
SELHEIRO MAFRA� 164 FUNDOS.

T!L-\TAMEN'T'O da" SINUSITES "em operaeiit) paI

ULTRASON e IONTSAÇÁC. EX.Al\fES dos olho!:l e

t<F.rF.IT." de ór'llo'" �om EQUl;'O BRU8H-T,oMB.
EXAME de OUVlDOS, NARIS e GAPGANTA por MO_

DERNO EQrJPO RHEN.)L (únic.) na Capital) OPE,

'RACÃ(l de AMIGDALAS _ DESVIOS de SEPTO e

SINUS1TE� pelar mai" moderno". prorcilSOS, Opera em

os HORJ:>T'1 AIS de Florianópolis.
O��I1LT(\RlO _ RUA .JOÃO PINTf/ 1J5 tem

e 1 Rad;.) Anita C'ariba�di). Escqtólln - Rua !,>'elipe
RE;$JDf.:NCIA _ RUA. FI; PE·· �nl:lMlDT 99 _ Rchmid�, 37 - 1.0 andar-

'FONE _ 8ji60•.•..•>,... "')",� . __ ':. "J(\O-, .. _.,;.
•. :- .. ,,.

.•

� .....�:{�i,�.alfl

Dr. Rélio Peixolo

Advogado
Rer:dêncla - Alameda
Jl.dolfu Konder. 27 - CAlxll

PoY�al, 406 - telefone 2·122,

(UNI(A SANTA (ATARINA
r.íinicil Geral

f)opncds Nervosas e tv1entili�
"'mn • .'It!1I Comp]pxolI Ataou"� "ADI .....

P?-obl"mátkn ",rp'\VA" .exual

Tratsmpntn ppl0 Rlptrn,.hol1UP

IO.'lollnAtprllols CanUozolorapl1

Pi'llcoterapIa.
Dt:p(:ão do� P.!llQl1tl tr'U

OR pF.RrV J04.n nr. RORR ..

OR JOR� TAV�RE� TRArv,M'

D'R rVAN RAA10S nE ANnRAnl'

',.

CCNAULTA� Da.q' 15 à.'l IR horu

Endprprn' AvpnlllA M'A1JrO Ramn. ')1111

(Pra('a Etelvina Luz) - FOnE' R7-5�

Rainh8 das Bicicletas; Rua

tecão de preços _ para
melhorar a situação dos

-amponeses e Impedir às

Idades.

Sôbre os governos: Em

Estados onde falta uma

'ação adequada ou é insu

ficiente há exploração do
1ébil pelo forte e menos

escrupulosos existem em

todas as terras e em todos
c.s tempos,
Sõbre a socialização,

lermo que usa para referir
se a qualquer esforço co

letivo de grupos públícoe
ou privados o PE.,pa lhe dá

��:u:,�ov:e����la���ze��::
"consideramos que e. eo

cíalhação pode e deve rea-'
Lzar-se de forma tal que
sejam extraidas dela as

vantagens que contem e

te restrinjam ou eliminam
os aspectos negativos,
Acrescenta que um Est�

do não deve estender a

poaae de propriedade pú
bríca, salvo "quando os re

quere.n os moüvcs de evr

cente e real necessidade
),.ara o bem comum".

TRADUÇAO
A Encíclica recebeu a

data de 15 de mala para
que coincida com o 700
aniversário da expedida
por Leil.o XIII.

Entretanto, foi adiada
sua publicação até pode·
�'em ser feitas traduções
precisas do latim aos idio
mas contempOl'ãneos. As

opinl;;€s ri" L� '\

haviam sido reiteradas e
esclarecidas na ",••�.�lIca

"Quadragesimo Ano", ou

blicadas pelo Papa Pio XII
no 40° aniversário da "Re
tum Novarum".

.Embcra o atual Pontífice
se estenda

.
a numerosos

problemas do mundo mo

derno, insiste especlaimen·
te na ajuda aos paises sub·
desenvolvidos.

SHOROSO!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Uma máauma de fiimar de
....

S mm-marca
"Gle", para 15 m. de filme f�ancês_
Ver e tratar a rua Santa Luzia, 255 ou

pelo tel. 3530 .

DR. HOL.JEMAR J. DE MENE�ES
Desfdértc - Rosa _ José Luiz -;:-'Clriaco - Dulcemar

... _ Mar'a - Rodolfo - Onete - Manoel - Dorallce -

Pedra - Diamantina - Nelson - Tânia - Elizabeth,
agradecem ao bondoso médico. pela sua brilhante e gran
de atuação, na intervenção círúrgtca prestada à senhora
ROSA SILVA, e também pela sua boa vontade, como gran
de médico humanitárto, agradecem eternamente pedindo
a DFfUS, por sua saúde e longa e-oseência, para si e toda
a sua familia.

los e Máquinas (em organização)
CONVOCAÇÃO

DISTRIBUIDORA DE VE:"::ULOS E MÂQUINAS
(EM ORGANIZAÇAO)

C o N'� O C A ç Ã 9
o.... abnlxa assinados. na qualidade de fundadores da

28/7/61
DIVEMA S/A., nístrtbutôoracte veículose Maquinas, con-

_

;����e�s, �e;���s ds:I���!��r�� ��6t;a�!t.�� ���:.�, �:;�r�� P A R T I C � P A ç Ã ,O
dia n.c 57 da Rua Lauro Mullei', nesta cidade de Tubarão,. Jo"DDIO ..A.bALBEr�TO SEl\I- tDD!O G U A L B E R T O
a fim de, em assembléia, �ibcr?-rem s�bre o laudo dos NA E SENHORA TEM O OCORRIDO DIA 23 DO
péritos de avaliação dos bens, Que dr-verão entrar para a O PRAZER DE PARTIOI- ('ORRENTE .NA MATER-
formação (l� parte do capital social, E:' sgbre a constituição PAR AOS PAREN ....ES E �UDADE DR. CARLOS COR-
da com-enme. PESSOAS AMIGAS O NAS- ntA.

. TUbai;�N�Ad;tJ�I��é�;i� :i!;düstria Ltda. qIMEN'!'O D� :3EU FILHO
_

��;�O:Ir1i�o�::;/'nento eutencovrt
- Sócio Gerente ( O N li I i E

Dr. Célio Figueiredo Melf.ei1"os

José Maria Corbctta

EDITAL AULAS DE INGLÊS
rxs'rrnrro BRASIL-ESTADOS UNIP'JS

A direção do IBEU comunica que se acham aber
t.11I ag ntatriculns para O Curso de Ing+ês. A" aulas te

r.l� inlfo dia 7 de Agõsto próximo.
Aulas diu;'na!; e' noturnas.

Cursos especiais pitra cr-ianças.
Jnrormncões dtnrtameute na sccretariu do IREU,
Rua Felipe gchmidt, 25.
Ediridn ZAHIA', 6.0 "andar.
Fone 2390_

eentína, com a, área de

228 metros quadrados, di

propriedade de Calvy de
Souza Tavares e sua mu

lher, no qual está cone

I ruído um prédio de dois

pavimentos, sob n . .LO, da
referida 'rrevesse. Dito
imóvel acha-se registrado
no livro 3·E, tIs. 171, sob
n. 5665.

JUIZO DE DIREITO DA

,.a. V.'�RA CIVEL DE FLO·
RIANóPOLIS

Edital de Pl11ça com o

prazo de vinte (20) dias
O. Doutor' EugêniO
Trompowsky 'rautots
FlIho, Juiz de DI·

retto da Comarca de

Plurtanópofis. Eatn

do de Santa Catari

na, :10. forma da lei,
FAZ ,�ABER aos que apre
sente «utat de praça com

o prazo de vinte (20) dias,
virem, ou dêle conheci-

mento tiverem, que, no

r'ta 14 de agôsto próximo.
às 15 horas, o Pcrtetro dos
l\uditórios dõste Juizo. tra

rã. a público, pregão de
venda e errematacüo, a

quem mais der e c malar

lanço orereccr sôbre a

t vattacão de Cr$

!.lOO.OOQ,OO, do Imóvel aba!
xc descrito, penhorado a

CALVY DE SOUZA TA

v'/.rtES, T\I..J' autos n.c 32-
111 de Ação Executiva, que
lhe move ELIAS FElN

GOLD:
Um terreno situado nes-

Juizo de Direito da Comarca de
Blguaçú - Edital de Praça Com o

Prazo de Vinte (20) Dias

E, para que chegue ao

tonhecimento de todos,
mandou expedir o presen
le edital que será afixado
no lugar de costume e pu
blícado na forma da lei.

L ado e passado nesta cI

c.ade de Florianópolis, Ca

pital do Estado de Santa

Cata; Ina, aos doze dias
co mês de julho do ano de

mil novecentos e .aessenta
e um. Eu, tass.j Ml!-ria Ju

rací da Silva - Escrevente

Jnrarnrntada, o subscrevo.

Ass.) Eu;;ênio Trompa-
wliky Taulois .Filho- - Juiz
de Direito da La. Vara Oi
ver. Contere com o ori-

ginal. ,

Mar1a"Juraci d4 SUva

A Associação dos Servidores Públicos de senta Caca
lna tem a honra de convidar tôdas as colegas runctcné
-tas públ1eas e filhas de runcrcnéríos públicos, para a teu,
mão do próximo dia 28. sexte-retra, às 1930 horas, em

sua sede Racial à rua Trajano, 37, J. fim de organteerem
,.. Departamento de Recreação f. zxcursões.
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de Mauricio Luiz ctprtanc
(' dnes de hl'rdclro.'{ de

.rono ztmmermnrm, c run

r'os na cncnootrn: cxtrn

mando no Sul em tf'l'ras

60s ditos herdeiros de ao

êo ztmmemnnn c no Nor

te em terras de Joâo Frnn
ersco ce Andrade, devida
mente trunsr-rtto no Rr
cistro de lln(lV('l� d('�I,:<
Comarca sob número
6.816 c que foi nvnltndo

por ottentn mil cruzeiros

(Cr$. 80.000,00l. E para (11Ie

chegue ao conhecimento de

nuem Interessar nossn. é

expedido, o presente (.'d�tal

eie pr-irneir- praça com o

'prazo ce vinte dias. que se

lâ pUblicado e afixado no

�órma da LeI. Daoio e paf;
kadci nesta Cidade de EI

�uaçu, aos oito dias do
mês de ju'ho do ano de mil

novecentos e sessenta e um

E'u, (Ass.) C�:lando :R.omão
Coe Fuias, Escrivão, a fiz

(atil0g:-afar. subscreví.
Biguaçu, 8 de julho de

:9f1.

(Ass.) João Carolino Zim·

memann, Juiz de Paz, no

pxercic\o do car:;o de Juiz
de Direito.

J CIDADAO JOAO
CAROLINO ZIMMEI;t
MAhN, JUIZ DE PAZ

NO EXERCICIO DO

CARGO DE JUIZ DE

DIREITO DA COMAR
CA DE BIGUAÇU, ES'

TADO DE TANTA ,CA

'l'ARINA, NA Fó.RMA
lJA LEI, ETC ..

FAZ saber aos que o

presente edital de primei
I a praca, com o prazo de

vinte (20) dias, virem ou

ceie conhecimento tive
rem que, no dia' cesotto do

ngosto, Ido corrente ano,
as dez (IOY horas, o Ort
eta' de Just.lca deste JU!

/0, à frente do Forum, tra
i á a público pregão de
\'",nda e ..lT'rematalião, a

quem malar lan�e ofere
(er �bre a· respectiva a'

:iação executiva que lhe

:nov( u o BAlJCO DO BRA

r:lL :i/A., no Juizo de di-
• eito desta Comarca, sen

00 que o referido terreno

tem as seguintes dlmen

<;ões e confrontrações: -

Um terreno situado no 10-

I: ar Morro da EõJl. Vista,
(ilstrJt,� da séde deste Mu

nicípio, com a área de du

Fábrica de Tecidos Carlos RenauxU.

A V IIS O

Acham-se a dísposícéo dos senhores acionistas desta

-socteoede, na séôe social, à rua 1.0 de Maio, n. '1.283. nesta
cIdade, os documentos a que se reteve o aut. 99, do decrete
.tet n. 2.627, de 26 de setembro ele 1940, rererentes ao exer-

cício encerrado em 30 d'" nbrtl de !r16!.
.

Brusque, 27 de junho rle 1961..

otto Renaux - Diretor-Superintendente
G1J,ilhennll Renaux r- Otretor-Presídente

Dr. Erich Walter BueCil.m�m1! - Diretor

Ca"lns Cid lV"IUU."t _ Diretor

ASSEMBLÉIA GER:�L ORDINARIA

Ficam convocados os senhúres a.cionistas a se reuni

rem em assemblélra gl'ral ord�:1ária, em sua sêde socIal,
ti. rua }.O de Maio, n. J.2BS, nl'sta cidade de Brusque, no
dia 20 de al'.õsto de Hl61. às ,(l hOfas, para deliberareI"'"

sõbre a seguinte
ORDEM DO DIA

1.0 _ Exame. dlf;cu�são e nprovação do balanço geral,
conta de lucns e perdas, parecer do conselho

flsqul e demais documentos refei'entes ao exer

ciclo de 1960;
2.0 _ eleiçâ:t da diretoria;
3.° _- eleição do conselho fiscal;
4.0 _ asslll:�,)S de interês�e social.

Brusque, 7 de julho de J961.
Otto Rena1t:r; _ Diretor-Superintendente
Guilherme Re1Utu."t - Diretor-Presidente
Dr. Erich Walter BlI.eck.mann - ::>iretor

FUTEBOL _ Prossegue
antmadamente os festejos
do aniversário do Ipirnngn
Futebol Clube 'uma das

mais .organizadas equipes
com que conta o nosso fu

tebol. O grande. torneio
vem se desenvolvendo num

clima de entusteemo, apa
�ecendo Corlntlans e Ipi
rani;!a como líderes atuais.

T.sNIS - A consagrada
tel.lsta Ana Maria Beck

que rl.'centemente sagrou
�e campeã individual e de

duplas mltitas, foi home·

nageada pelo Lira Tênis
Clube com um almõco,
oportunidade em que lhe
foi ofertada uma medalha
pe ouro, alu>!lva ao �ra:nde

BASQUETEBOL - Santa
Catarina dflpois que se SIt

arou r-ampeã 'da chave a,
íuntementc com o EIltndo
da Bahia, conscgutnoo a

almetada classificação, ntn
d<'f não conseguiu uma únl-

cn vitória. Perdeu pnrr,
Sfio Paulo por 100 x 47 c

jla TO " PA raná Dor 67 x 50.
FUTEBOL DE SALAO -

O arllneiro Marco, d" sele
donado florlanopolltano,
!"oi o nrimelro atléta a ser

�f''''uisjtado pelo'l respon
�R"pls nela selecÃo do Es
tado. Embora extraoflelal
ment.e podemos divulgar
tal notícia colhida 'em fon
te de crédito.
VELA - :R:omenageando

... imprensa catarinense
CICL1sr.>10 - Dentro dos com:.lm coquetel a Fede-

Jogos Abertos 'it.> Santa r8.ção de Vela e Motor de
_
Catarina consta também f':anta' Catarina reallzou,
.uma prova de ciclismo, na manhã de domingo em zen tos e or1e mil � qui· ConIére com o originai fi

que deverá se desenrolar .'ma séde, a 'entrega de prê- nhentos e oito metros.� lixado no lugar de costume.
pejas principais ruas da mius aOtl grandes vencedo- Quadrados (211.500.: m2), O E::;crivão Orlando Ro-
('apitai catarinense. res da.. temporada. fazenào frt:.nte em terra l.lão de Farias

------------------+-�--- ----------- .--�--�--

Comissão Central de Compras
Parecer Exclusivo. sôbre a Conêorrêucia Pública u· t

ta Capital, à 'rravessa Ar- mscr-vente Juramentada.

VIS1Tt
SAYONARA em RI·FI

U m('lhor é1mhiclltc com a f11elhor música,
pn� rnJ..n t;)fNT" __ '1'f;:RRPn nn flnTR� ROYAr,

APf.RlAMENTO·
ALUGA-SE óTIMO APARTAMENTO C01\f SALA, 2
DORMITÓRIOS. COZINl-IA, RANHO, E ÁRRA COM
TANQUE, 8IT1::\1)0 A RUA DUARTE SCHUTEL,
DIRlGm-SE A fUJA f;ELlPE SCHMfDT, 34 SALA 6.
---------------------------------

AUTOMÓVEL
felt.o.

Vende-se FORD 37 -:- A toda prO'ia - C mais perfeito
da Capital - Preço Cr$ 250.000,00.

Tratr.r Ponto Automóvel - Jardini do ESTREITO
Pane e300 Carlos Cid Reuaux _ Diretor
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mlvo !llteração por parte
t'a táDrica.
Faturamento .no Estado

,de Santa Catarina.
2°) A proposta da firma

Auto Mecânica Industria
I tda., de Concórdia, neste

Estado, em resumo foi a

�·eguinte:
a - Preço únitário -

Cr$ 652.000,00 com 5% de

deseollto, ou sejam CrS

619.40000, num total de

Cr$ 24.776.000,00.
b - Ofereceu, ainda, co

mo bonificação, em cada
I.nidade, empleme:ltos na

!mportáncia de c"t$.
12.388,00 ou crédito eorres

ponde'lte, perfazendo um

total àe CrS 495.520.00.
Faturam.ento no Estado

de Stfl. Catarina.
3°) A proposta da firma

'Jistrlbuidora àe Produto�
Nacionais Ltda., destaCapl
lal, em resumo, foi a se

guinte:
a - Preço unitário _

Senhor Secretârio: ,dutos NacionaLs Ltda. -

A COMISSAO CENTRAL Fpolis. � Santa Caotarlna
DE COMPRAS, at.endendo 5°) Cla. Jordan de Vei-

- Federal, Estadual e Mu

nicipal.
Assim, foram aberLas as

I:'obrecartas com as. propos
tas das seguintes firmas:
a) S/A. AgênCia Mariti

ma e Comercial Samarco;
b) Auto Mecãnlca Indus

lria Ltda.;
e) Distribuidora de Pro

dutos Nacionais Ltda.;
d) ('la. Jordan de Veicu

ios S/:A..;

Cr$ 652.000,00 com odes

conto de 5%, ou sejam
CrS 619.400,00, perfazendo
o total de Cr$ 24.776.000,00.
b - Ofereceu ainda, co·

Ino bonificação, em cada

unldaàe, acessórios, ferra

mentas e combustível, no
valor de 23.900,00, num to
tal de Cr$ 956.00ú,00, ou um

;; r é d I t o cbrreflpondente
"em peças", válido para
retiradas dentro de um a·

no. Concedeu mais, a ti
tulo oe bonificação, um

jeep, modêlo 1961, zero km.,
1.0 valor de CrS 652.000,00.
.. Fatl'ramento no Estado

de Santa Catarina.

Faturamento no EstadcJ
de Sta. Catarina.

5°) A proposta da flrma
i.1lnuano S/A. de Porto A

�E:'gre, em resumo foi a se

guinte:
a - Preço unitário -

CrS 585.150,00, num total
de erS 23.406.000,00.
.. FATURAMENTO FORA
no ESTADO DE S. CATA
RINA.
6°) A proposta· da firma

Aloisl') Neves Bleyer Comer
clal e Importadora, de Tu

lJarão, neste Estado, em re

.;umo, foi a seguinte:
a - Preço unitários -

CrS 652.000,00, com 5% de
desconto ou sejam CrS.
f:19.400,00, _num total I de

Cr$ 24.776.000,00.
b - Ofececeu ainda, 1 %

(um por cent.o) de descon
to pelo pagamento a vista.
Faturamento no Estado

acima anunciadas, presente
,., quadro demonstrativo, a

Tlexo, e considerando o es

i,udo JpBllzado, frente aos

preço� por unidade de vei

culo;
considerando que, firmas

(oncorrentes oferecem bo

.. liflCl1ções sob os mais va

riado� aspectos;
éon"lderando ainda I que,

aquelali bonificações in

fluem, financeiramente no

preço de aquisição dos 40

veículos;

RESOLVE:

cuias S/A. � Joinville -

Santa Catarina
60) Vemag S/A. Veículos

e MâQuinas AgríCOlas -

São Paulo
7°) Minuano S/A. Veícu

los e Mâquinas Agrícolas
_ Porto Alegre - Rio

Grande do Sul

8°) Aloisio Neves Bleyer
- Tubarão - Santa Cata
rina.

apontar como vencedora
(!a Concorrência Pública
nO 1, a firma Distribuidora
de Frodutos Nacional"
Ltda. - Dlpronal, desta
Capital, por ser a que ofe
receu melhores condições
para (l fornecimento das
;;0 unidades.

as disposições baixada" por
"I. Excla., em parlaria nO

169, de 'junho do corrente

ano, reuniu·se às 10 horas

(!o dia 21 de julho no Ser

viço de FlscallzaGão da Fa"

:lenda, para apreciar e

julgar as propostas apresen
tadas à concorrência públl
ea nO 1 e, destin3do a a

qUisiçâo de 40 (Quarenta)
\'eículo,; tipo jipe, para o

Serviço Público Estadual.

Apr��entaram propostas
as seg-uintes firmas:

l°) J. Thomé & CIo. Ltda.
- Rio do Sul - S. Catari-

São estas Sr. Secretário
[�S conclusões a que chegou
a Comissão Central de Com
pras que, em cumprimento
t!s disposições do. Portaria
nO 169, de 15 de junho de
)961. leva a alla eon�ldera
ção d� V. Ex('ia ..

e) M'nuano S/A. Veiculas
Máquinas Agricolas;
f) Aloisio Neves Bleyer.
10) A proposta da firma

S/A Agência Maritima Co

mercial Samarco, de Ita

�al, em resumo, foi a se

guinte:
a - Preço unitário: -

Cr$ 652.000,00 com 5% de

desconto, ou sejam
Cr$ 619.400,00, num total
de Cr$ 24.776.000,00, posto
Fpolls., sem Quaisquer ou

tras desp�sas adlciúnals,

AS firmas J. T}:lomé &

Cio.. Ltda., de Rio do Sul,
neste Estado e, Vemag S/A.
- Veiculas e Máquinas A

!�rícolas, de São Paulo, fo

ram alijadas da concorrên
Lia; a primeira 'ausencia de
seu representante legal no
momp,=:lto da abertura das

propostas; a segunda, por
deficiência na documentlV
�ão apresentada, isto é, fal

,

ta das certidões negat�vas

considerando que o local
do faLuramcntQ influe tam
J,ém sob o preço unltario de

cada ,-eículo, quanto a re

percussão pela. Incidência.
do tributo - IVC e taxas

_; pois que êste valor re

presenta"um' retõrno ao Es

tado dt Sta. Catarina quan
do 6.qul efEotuada a opera�
cão de venda e. portanto, o

respectivo faturamentp.

40) A proposta da firma
Cla. ,Jordan de Veiculas
S/A., de Jolnvllle, neste

::01 em resumo a seguinte:
a _ Preço unitário -

Cr$ 652.000,00, com 5% de

desco!lto, ou sejam Cr$ ..

19.400,00, num total de

'Jr$ 24.776.000,00

2°) S/A Agência Má
dUma e' Comercial Samar·
co - Itajaí - Santa Cata
rma

3°) AutQ. Mecânica In
dustria Ltda. - Concórdia

(as.) Henrique de Arru
da Ramos - Presidcnte
iAs.) Rubem Victor da

I',ilva - M:lmbl'O
de Sta. Catarina.
A Çomis�ão Centml de

Compras, face as propolitas
(as.) Alfredo Russl

Membro.

Santa Catarina
4°) Distribuidora de- Pro

Espécie de fornecimento: - VEICULOS TIPO JIPE

R;parlição interessada: -'- SERVIÇO PÚBLICO ESTADU AL
COMISSÃO CENTRAL DE COMPRAS

Edital de Concorrencia Pública n.o I VISTO (assinatura ilegível)
HISTóRICO SAMARGO S/A. AUTO MEC. IND. LTDA. DIPRONAL CIA. JORDAN VEIC.

! Quant. EspeCificação Preço e Observação PrC(jo e observação Preço e observação Pre("� e observação

40 Veiculas tipo jipe I Unidade -, Cr$ 619.400,00 ! Unidade. - Cr$ 619.400,00 ! �Jnidade - CrS 619.400,00 I Unidade - Cr$ 619.400,00 I
I.

'

I I Bonlf. C'$ 12.388,00 I BonH. C", 23.900,00 I -----I
I I I -----I ---I I
I, I I Cr$ 607.012,00 ! Cr$ 595.500,00 I

II I I --I -----I
I I I I " 1/40 I
I I I I oe 1 Jipe 16.300,00 I
I I I I ----.-1 II ·1 I I CrS 579.200,00 1

I I I -----I II I I
OBS: - Fat. no Estaqo - I Ç'BS: - Fat. no Estado I' OBS: - Fat. no Estado I OBS; - Fat. no Estado ,I
sót)re 619.400,00 I sôbre 619.400,001 "obre 619.400,001 :;obre 619.400,00 1
lVC e taxas 35.925,00 1 I I I IVC e taxas 35.925,001

-----I 1 I -----I
583.475,00 I Oferta 607.012,00 : Oferta Cr$ 583.475,00 I
-------"-1&1 'VO e taxa� 35,1)25.00 f

I
'.1

I

ALOISIO N ...BLEYER IMINUANO S/A. �·VEMAG S/A

PreÇfl e observação

lJnidade - Cr$ 585.150,00 I
----I

·1
I
I
I
I
I

OBS: - Fat. Fora do Es- 1
tado de Sta. Catarina 1

I
1
I

Preço e observação

Unidade - Cr$ 619.400,00 I
Banlf.l% 6.194,00 I

Preço e o':lservação

Unidade' - Cr$
�ão foi aberta a sobre
('arta contendo a propos
j a, por deficiência na

apresentação de' docu
mentos.

Cr$ 1113.206,00

""�I •

OBS: - Fat. no Estado
+ sõbre .. Cr$ 619.400,00

J. THOMJ!: & CIA.

Preço e observação
J. THOMÉ & CIA.
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��:I:i�a :.·�1;7d�:� i ,����r �1;,h�l .:�I:.�S�:t; II
tnn t Léa ) Ramos. Exibirum us peças:'
'r-A xreníua da Torre"; Comédias-,
��ato��7: in�;;�:s:�:�:�Il�' o�� 'O/lin:��';,I
as orientou e elas fizer-am tudo. ('ó"

�;;��'��n�a\�agr,:sS:s�st����!�� E�()�;'�'��'�::,
que el��,�' venham 11 RC apresentar ne

ARE, no próximo domingo, Pl\rabe�,'.
pelo i;ucesso...

,

•
•
,
,
,
•
,
,
•
,
•
,
•
-
•
,
• No auditér-ic de "O GLOBO", da'
i Belucup, ncontoceu o festival de Balet,
, ::I���:::u t�a(�(; rll ID� :��,�é�eN i��;��k;;I��:nc_
:- "" CII.'", _ MI" Raula COI",'u''. �'�;;::%:� i;;:���i:::om ':,';: :;::;, ��:1:;�1:';:lt�It':)�'��)�i,�;�l.m��:II:/�('L�(�i��11�;:��, O II F,c"t i v .. l (�O J':�cdtor. BruRi1ei
, dlsputru-á o tItulo do Rainha do Mate'

ro foi tnnunurado com muito aUCCRSo,;• :�� 1!�I�.�:liIJ'�11��IOl��:;,:llil�,a�"Cco�kt��:;;�� na' Helac;1p,. CCI'.'a do. mai!-l de cinoenta,, Renaux, dia l!l de !).g{)�to J). _ HoJe
mil pessoas estiveram presenteá 1)0

• :���t�,�':\1:'�l�'�i�;;�S\'e���c��a�(:,7IS�71:: ato,
_____, :• J\gra(].(!�'o a nentücau do convtte e farei P�:;t"�� ?�P,,,:,g�,,:�:a� ��o:��\' J'�I��n;�,• o pussível p:lI'11 estar uresente. t�fth�'n;�: R'IO _: pal'Í�. ••

Recebi da Fábrica e Indústria; de II

: �:;<:;���:,:�:�':"��',::�E��:::!;�E� :�'�:;'��::2:d::�.';,!,:,;�a '�;:,:f:;�i',::, ainda n âu foram distribuhics para. o de J.oinv�lIe, ]lró_ximo s(l!Ja(LI, a convIte,, comércio. Estas sedio para � desfile do cotuntsta Arüo T. de Souza.
•� �: ���:i�2u:i:c�:��:�:,n���I�:i!�d� Ko Piaia��b::-:�n:ernacionHl'"II pelo Li.ons Club-e de Floria�ópoli:;, em promoverá uma "solrée" no próximo,,II benef ícic do Asttc dos vetbtnhce. sábado, ,

•• A bonita gaue'hinha Vera _VIaria A� fazendas Renaux, para o desfile.• �el;��l,ne�'� ';��'����:a\'áIn�el����,��ata�e S€\'ão distribuidus no próximo domin._II
Beleza, a ser realiz,ado no próximo .,á- �O�s!:�'a as moças que parti ipado da, '

, bado em Long Beaeh.
•,

Agradeçc a gerrtileza de M;" e-u- ,• raná, srta. Maria José do Nascimento. IIII pelas referências que fez ti meu rupf'l'
•• to, na TV'Canal 12, em Curitiba,

••
A bonita. e elegante Hagnt Fiche. •p da aocieda de de Joí avil!e, partic;i-' ..... � ..

, do De�file de Modas Renaux, patroci- ,
, nado pela Casa B�usque,

,
, Na sociedade Ginástica.. de Join- ,
• ville, será realizada no próximo sâba-

,
, ��íou�':n�s�:ir;.�,��a�it�e�t:, S�:�:�i�edsa •
II ��I�\r��\l�:s ���;!t�rie�e: �a;��:oR:���� •
� da :Manchestel' eat.arinense, Atende\.du "
III' o convite do organizado!' fal'.ei todo -

• po�"Sí\'el para eslar presente, t
, I
, GeI!'mano St-ein S, A" ofertará a t
• faixa da Garota Rad:ll' dê Joinville.

-.'
�

II Teatro de Bolso Infantil - Um Xo cliCi=ê - Miss San�a .C�tarina"
• grupo de quatro meninas com '1, 10, e s,_a�tap. "",,�-.,�lln7te �:rmf:�h�,�r���hl��'ln����'III' ] 1 anos de idade '-- Maria Elizabeth ""oo

•. : ��l:�� S;n'��ln!!:rq�:�:I:iaLll���rl07��:I�� trizes, prôxim����_ �
.. r::�� -- -A�l�O---' -

Rádio Folhinha Ford Momento E<;p01't, Brahma
ÀR 2u,0!'i-

Cartnl':es VARIG
Às)20,35 -

Telef(ln.e Pal'a Ouvir
ÀR 21,00_""_

Rep6t'ter ALFRED
ÀR 21,01)-

A Cidade �e Diverte
Às 21,30 -

CorreRpon(len!e. Guftl'ujá

M:;e!�l�:ieal Simca
As 22,05-

Grande Informativo Cua
l'ujá
Às 22,!,\5 .__

Boleros Em, De�file
Às 23,05;-

Às 15,05 - Música .e Romance
A. Continental Em De....

__ _, _ __

Co�;e;:��Od�te GuaruJa

.-'
,c... rJ

As 16,55 - ..

Repórter ALFRED
Às 17,U5 -

IEstes Foram Sucessos
I I I IÀs 17,35-

Novidades Em Nossa ••

Distoteca
Às 18,00-

Instante da Prece "

Às 18,10-
Resenha J-7
;Ài't"18.35 -

Recebi um '2011\'ite du Cusn dn'
Z:i,Z���'ado a:���;-:" �Iu�e���!e A�::�:��"
aaquela cidade próximo dia cinc o de'
agosto, no Grêmio Prcnteh-a. Abrqlhnn ,
�a���oa ��;:�'e.o �;������ :A�:(��;;��::1�:,

,

-
fi

Às 7,O!'í-
Alvol'e(;('I' em NOllsa 'rena
As 7,�5 -

Conversando Com o

AgI'icultor
Às 8,00-

Cm'reRpondente Guarujá
Às 8,!i5 -

Repórt�r ALFRED
ÀR !l,05-

Cocktail de Rock
Às '1,35-

No Mundo do Sucesso
Às ]0,05 -

Suressos em LP
Às 1':',30-

Firestone Nos Esportes
Às 11,05 -

1tfúsi.:a Para Todos
As 11,35

Parada Musical Chanteclel'
Às 11,55 -

Repórter ALFRED
Às 12,05·-

Almoçando Com Música
Às 12,25-

Correspondente
As 12,30-

Guarujá

Carnet :1ocial
AS l:!,�IU-

Na Linha de Frente
As 13,05_

,. 'V1AI)[IJ,,�S

PAR/�.1.. ;O;�:)lnUCAO
!H�/\(l r!f��'((i)I'M
(� , "f. " " ... , fi 'I' ,'OI

, .. 1:",4, , "," � ... , .... '

--'_._--,

Telefone Perlindo Bis
Às J4,05 -

ReviRta do Lar
"

AI> 1'1,35'-;-

�,,'9

POIS GOSTARA AINDA MAIS, PASSANDO A INCONFUNDivEL MARGARINA VEGETAL SAUDE! No café, no lanche, a
tóda hora, Margarina Saude torna o pão, bolachas e biscoitos muito mais apetitosos, aumentando ainda o valor
alimentício A tradicional Margarina Saude se tem coisas boas - leite pasteurizado óleos vegetais puríssimos e

preciosas vrtamfnes.Por osso e a mars saudavel e

gostosa,.,.
que V pode servir para os seus, E representa

tarnbem venose

�"".':::::::: ::::::'L.«_ �..�:,
ItISf TAMBÉM NOS BOLOS E ASSADOS!

Margarina Saude torna a massa
mais tora e crescida, e faz as·

eaoos mais leves e gostosos!
Ouanti.

Um produt(JANDE��ON. CLAYTON & CIA. Ltda,.

de pollciam'ento da sus'

�")ensão das experiêncip.s
a tómli�as. Por quel então,
após dois anos e meio de

negociações, os Estado�
'('nidos e a Grã·Bretanha
não conseguem che�ar n

um acôrdo com a' URSS? Dr, Léo Mauro
Xav:er

Dr. Walmor Zomer

Poruue é im�ossivel c�e�ar O acor�o 'com a União Sovietica ,

Snhre o c 1111role d:lrl eV'n1ol' -oes ato"m'l""s �:;;';;,:"�� in�_::;���, Ud': �;::�u� delegado russo de,

uU UJI U J � AU) J , I ..d ��;' r���ae�le;�ls ::í:'��� r'í;'t���� ;��n:a�s:e �:
Por James Le}m�a1l., do IPS ,�{>ndo realizada a Inspeção. opõe, ainda, a que o siste'

que 52 registram 100 tre- 'formulou, portanto, o Sr,
, GENEBR!}. - 0$ soviéti. Não "lumitt:, nem mesmo, a ma de cómunicações, que mores de terra não identi- que as responda.
<;05 dizem que desejam um Idéia de que equipes dos mant<3rá os contatos entre ficados por ano! Compreende-se, assim,
,:ontrôle efetivo do sistema paise� neutros exerçam os diferentes postos e o

por que o Ocidente não
conLr61e fosse perfeita e os 'centro flcraJ de contrôle, Quando Sir Michael consegue chegar a um
funcionamento dos s!smô- �eja operado po� eqUipes Wrlght pediu ao chefe da i<,côrdo com a Rússia sovié-
�rafo�. Já de início, paI" lIão soviéticas. delegação soviética, Se- tica sôbre o contrôle sus-
Cmto, lodo o trabalho de Mas, indo mais longe, e myon Tsarapkin, que res- llensão dos U!stes atômi-
regiBtros anotados nos sis- considerando-se mesmo que pOnde�se a suas pondera-
terra, ou seja, as observa- :::.s inspeções sejam perfei
ções sóbre as possibilidades tas e todos os dados colhi

ce exif;têncla e localização dos venha'm a ser enviados'

Para responder a esta de explosões atômicas na com precisão e rapidez a

indagaçâo, o representante URSS lIcaria sob a depen Viena, vejamos, o que acon

britânico nas, negociações, dênela de equipes técnicas teceri'\, de acõrdo com O

Sir Michael Wl:ight, dcfl- ,�oviétl('as. Que r�('T)Õem os soviéticos.

du, detalhe por detalhe, Mas, para continuar o

('orno funcionaria o siste- l'acioc:nio, vamos levar em

m� de inspeção proposto (·"'n'a oue a maouinaria de

pela URSS, caso viesse a LOntrõle fôsse perfeita e o

ser aprovado.
. eglst!'os anitudos nos sis-

Suponhamos que, Ide a- l"1ógra.fos 'representassem
.:Ôrdo ('0111 as regras deren- '.'ealm�nte os graus de tre

didas nelas soviêU('os, lima mores verificados.

comi,s;ão de contrôlc fôsse A Vn.SS wmente admite

à Rúr;�ià. para fazer averl- posto,> de cbntrôle no pais
p;uações, Inicialmente, exis- no cáf;o de cada um dêles

tem, comumente, uma sé· ser ehefiado por um tida
rie de tremorcs de terra dão st'viético. Além do
n::lturuis, que são regl�tra- mais, a s'la proposta exige
cios pelos sismÓttrafos. Os que um tel'l:o dos compo·
técnicns ocidentais e co- ;�ente:; da equipe sejam so-

�:���:asv�e�:��r�ar:e� ��:� �1�;��C���j:I�U�n�icaa7;0�Sc��
llzadas as inspeções, todos a aprovacão do govêrno
os tremores I que registra- 1 usso.

lem índices supf'riores a A que ponto de impur
i.75 no' sismóe:rafo, deve- r:ialidaae poderia chegar
rão ser investigados. Natu- lima' equipe assim consti
l'almente, o re�lstro fiC'a t.ulda no seu trabalho de
;la df'pendência do funcio- análise dos dados registra
namecto do sismófl:ra[o, e nos pf.lO equipamento es

ti nat!.lral que equipes téc- 11eciall:>:ado? '"M:esmo que
nicas seiam encarregadas esta análise viesse a ser

de fiscalizar permanente- feita de maneira honesta e

mente a pl'cci.�ão do com- imparcial, quais seriam as

portamento do aparelho, p,arantias de que as mes

A URSS, entretanto, exi�e mas seriam enviadas devi

OU§! !!�ta_jn�lJe,ção téc()ira damenle para o centro
do �L,mór:r8fo sria frila r",n:':ll 'eh; (�ol1hull'. a 'sei'
,,'(ri 1I ,;vanH'nl<, pnr Ina(ll' instalac{ó r;l1l.Ii!._i.t'.Il''1.'!nlis do paí� onde e�tií'er

' � "'Pl;o_p.c;'.��� ,;�tê,�ic�
.. J.'.i.";.'

Garcia
Diplomado Pela Faculdad.
Nacional de Medicina da

No centro geral de con

I,.._.õle os técnicos examina

riam tôdas as comunica

cões e tentariam localizar
as f'xpiosões suspeita!) em

uma área de 200 quilôme
tros quadrados, que � a ex

tensi\q mq.xima, permitipa
pela proposta russa para

averiguações. Caso não fôs

se possível, pelos regis,tros
dos sismógrafos, localizar

o pont.o dos; Itremores sus

pf'itos. uma comissão de

três técniaos - todos soo

viéticos, naturalmente -

fariam obcarvações locais

na áreã determinada de

200 quilômetros quadrados,
Continuando êste racio

cínio, digamos Que o siste

ma funcione a contento,

Como seria, então, levado

a cabo?

Acontece que a proposta
soviétka estipUla que so
mente poderão ser realiza
nas (em áreas de 200 Qui·
:ômetl'os· quadrados) três

jnspe�ões anuais, Neste ca

so, mesmo que nunca acon-

h a ver l'epet.ição

A fim de t<lmal' parte
no XJI.D Cnnp:res!'.O Tntf'I'
naciOTlal de U�OLOG rA,
a I·ell.lizul' �Cl de 21 a 21
do ('orl'ente, no Rio de

Janeiro, scg-lliu ont�m pa
ra nquela Sllpital o nos-

__

RO p)'ez=.do conlen'llneo
Dl'. Léo Mauro Xavier.,
renomado ,e�pecinli�ta, de
grande conceito "m todo
o Estll.dÓ de Santll CRta
l'ina.
No aludino '2erlame,

cuja CCl'imôni:l. de abel'tll
l'a e enCelT!lmento �"'1

con�o as sessõef\ �ient'ifi
ca�, se realizarão no Co
pacabana P:ilace Hotel;
tomarão .. pal'Íe "lTrólogoli
de ,19 país��,

Universidade do �asü

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

d,rigues Lima), Ex-Interno
do Serviço de Cirurgia do
Hospital I.A.P.E.T,C, do Rio
ele Janeiro. Médico do Hos

:pital de Caridade e da
Maternidade Dr. Carlos

Corrêa.
PARTOS - OPERAçõES
DOENQAS DE SENHORAS
- PARTO SEM DOR pelo
método pslco-proffratfco

Consultório: �ua João Pin·
to n. '10 - das 16,00 U
18,00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone
3035 - Residência: !'tua
General Bittencourt n. 101.

Missa Em ,Dção
De G�aça

-

Irene B. Gil e Waldir F:.lilsto Gil., por seus irmãos,
tem o prazer de convidar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



WASHlli'i,GT.QN, 26 (U
P) - O presidente Ken

nedy anunciou uma inver

são de 3.247,000,000 de
dotares para reforçar o

dispositivo militar dos
Estados Unidos; a 'fim de
fazer frente à ameaça co

munísta sôbre Berlim e

outras zonas do mundo
livre.
No sombrio relatório à

nação sôbre o estado do
mundo, Que f.oi trauemt
tido pelo radio e pela .te
Ievieão, Kennedy pediu
um aumento dos efetivos
autorizados do' Exél'�ito,.

JOSÉ PEDRO GIL

Para os numerosos nmi
gos do SI" José Pedro

Gil, fi data de hoje é su

memente feativn, 'te vêz

que relembra o lnic!o ele
uma ::.arreira. h:'ill'flnte,
operosa e honesta, no �c

tôr bancÍlrio.
E que, há c.(,\t:1.m'::llte

�inquenta 1iIWS !l'l.....sn.H',;,

ingressaVa o Sr. J�)se Pe
dro Gil no Banco Nado
nal do Comércio, nesta

Capital, onde pe"manecC'1l
durante de2l- anos, iado

após assumir tt Conbdo
ria do mesmo DI\IlCQ em

Joinville
Do Banco NMIoJ'\ai dr'

Comérrio, tranfeIÜ-S(' O

sr, Gil Para. o Barco S!I!
do Brasil {mele pt"nr.;!!1e
ceu cêr:a' de um Imo, :n

gl'essundo em Je1c-m1)1'O
de 1921 no Banc', do Dia
sil, nesta Ca:lÍtnl. E;-.;el
ceu suas atividad":5 (lepois
em Bagé � Livramento,
regressando em HI:35 l'.lJ'a
o nos�o Elit!l.do, >l11('f' I'X':!'

ceu as funções n<> ('Qn�it
dOr em JoimJI". Xnmeu

de "m 1938 Cont:\,iJ\' d�\

Agên,�ia (le Flo'·i2. lópoil3
foi puste;:iol"m�."!.(' Ge

rerot.e e InS!letor. aposen
tand"-se em H158, ll,) ,.,,1'

g.o dE' Chefe ie SeçiL),
comn'letando aS';!'1' (.<,7
anos' de :Jtividades 110 IIOS

I

so '"'1ai')r Estabel:.lc:n!(:';�t(.
de Crédito.
De 1958 a 1961. 'IJ11\ii

dado QUe foi pelo (�,)\êl'

no do- Paraná, dil"lglJ o

B.mco d,o Estado. pre�t.1n
do rele' �ntes �i!I"'iç;)s
que sua in·.ejáve: expe
riência, sua df'dic-nçã'J j'n

par .e sua notável f'fi�iêll
eia lhe proj)orcjOI1l\\'ilm,
justament.e numl épot'a
dirl(:i! e ('")nturb<\{'"),

O sr. José Pedro Gi.l en

(!ontr.a.-�e no T(lOmento
nesta Capitnl, or,de f. rflll

"ite do Governanoi' Celso

Ramos, está colar,!H":;ntlo
1m Ol'galiliznçüo do Danto
d2 De�envolviment) do
Estado de S. C:lhu inn.

Nas-ido a 26/1/1tHr.l llll
cidade de Pelot.I�, nio

pata S. Cata.rina, radlcan
do ']c"d, sua nUnh'I"I,S:'l.

famíli-a, trbllsformllt' '10)- �e

.em catarinense lIuLêlLti:'o
pelo seu amol" à t�]"I'? har
r;�a verde, o::. '.:! cont.a
(!om numerosos :lni:g1l3
em tôdas 111 c1as�€!; �.O

ci�is. Enprgico, nMS jus
to l'igoro$O; ma.'! !111H!('ra
d�, é um exemplc ri':! ue

di-ação .e zêlo. ni�!tê
como ban�á]"io Cl'iterioso

que foi. "r··no tp.mlLé,n.
nll.s alias funções .> diri
gente de Banco, o!l(l"! Ee

ho"ve sempre com efi �iên
..::ia e hO]"ll" ...d·ez.
Nôs de O ES'T'Aht). nue

te'll.os no SI'. Jo�e Pedro
Gil. um ami�o ·J-;dicrldo.

que de 875.000 homens

deverão elevar-se a apre

ximadamente um milhão.

Anunciou também que
solicitará ao Congresso
autoridade para chamar

ao serviço certa quanti da
de de reservistas.
Outrossim, será peste

em serviço ativo um cer

to número de esquadri
lhas de transporte aerec

e esquadrt'bae táti.ns da

Guarda. Nacional. "a fin
de contar com a capacida
de de transporte aéreo e

ôe proteção que pudesse
mos na-esaitar".
Kennedy não solicitou

um aumento imediato dos

impostos para fazer fren
te aos novos gastos mili

tares, porque "a melhora
da perspectiva comercial
significa melhores ren

das".
Porém, assinalou que

caso venha a ser neces

sário, pedirá, em janeiro
Próximo, impostos mais
elevados, Para janeiro de
1962 - declarou - es-

,
jamais seja popular, ti,

uha, a certeza de que ca

d:l ucrte-amerícano "quer
cumprir sua nn-rte e não

deixar a carg� de defesa

da liberdade illtei�amen'"

te eôbre o� ombros deque
les que portam as armas"

Kennedy ralou à necüo
num momento em que

grandes tensões se asse

nhorearam do mundo e

cuja "fonte está 11m Mos

eou, e não em Berlim",
disse éle,

_"�:PI��:}�:}erQ apr��:l���
mandatário - ter.; fo�e
çado em Moscou, e nao

em Bert.m".
.

A seguir fr-isou que a

liberdnde de Berlim (Zo
lia. Ocidental) "não é ne-

:ija. algum tempo :'0 ESTADO" publicou ampla repor- guclúve!". Acrescentou,
tagem sobre o caso de Neiva. a Jovem ou o jovem, que de- porérr que os Estados

sejava tornar-se mulher. Unidos estão dispostos a

Ontem recebemos dos Diários Associados do Rio de considerar qualquer "ajus
Janeiro o seguinte telegrama: ... te ou trutadc na Alema-
Neiva Domln Vargas Jovem Campos Novos velo Rio busca nha, consequente "tom a

operação dizendo-se Hemafrodit et querer virar mulher manutenção da paz e da
foi examinado médico Diários Associados pt Ficou consta- legitima segurança dos in

tado tratar-se caso inversão Psicologlca pt, Neiva é homem terêsses de tôdas as na:"
tendo apenas orgãos sexuais pouco desenvolvidos pt; Com' çôes".
catamento hormonal masculino poderá. ser feito Santa

_ "Muito embora este'
Catarina et com assistência psicologica ficará bom pt íamos dtsoostos a dereu
Neiva deverá. ser embarcado Florianópolis próximas horas

expensas Associa :los pt Caso recuse regressar será enca

.mjnhado Jul�.:I.do Menores Meridional.

peru apresentar ao Con

gressc um orçamente
equilibrado para o ano

fiscal de 1963,
Expressou que, em'�')ra

o aumento dos tributos

I

O ESTADO
O MAiS AMTlCO OIARIO DE SANTA CATMiNA

NEIVA
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É' . HOMEM

ACADEMIA CATARINENSE DE
LETRAS

A Academia já organi
zou o seu programa rela
tive à comemoração do LU

Centenário do Nascimento
de Cruz e Souza.
Fará irradiar. durante

o, mês de setembro, edi

ções semanais de peque
nas .rônícas sÔbr.e o poe

ta, interecaladaa de tre

chos de pr�sa e verso do

magnífiC() artista i'atari
\

�'omo"erá, também. a

publiação, em todos os

jornais do Estado, de &O

nets, poemas\e outros t'l'a

balhos do Grande Negro.
I Os efstej<os da Acade

mia culminarão c.om "ma

sess:10 solene, na Casa
de Santa Catarina, sõbr.e
o artista insigl,i! de MJS
SAIS e ULTIMOS SONE
ro�,
Falarão, nessa oCl':sii:./).

um memb"<) do Institut')
Histórico de Santa Cahl

rina, um membro da Aca
,iemia oe o Secertário d(l

Na madrugada de 25
do .orr.ent"l o pj �so o�

vddo Morais. ou� se -eu

etlltra na Delega:ia Re-

gional (xadrêz), evadiu
3e hàbilmente CGrt mIo")

pa. i,=nten,�nte,' por várif��
d'as, a porta d·e seu cubi
cul·o, de onde passou para
um outro em consert l:':l,
Um (;Jmente Q.ue no dia

seguinte seda conduzido
p."ra a ('·olônia S •. nta'l"
deu alarr3e e in-ontin"l1-
te soldado� ,�;ail'flm el'l

pe'·.;<!gniç.ão ao fugitj,·o,
Em ::ião tosé, o cornt:.-

:!r:e :;��:i��iO�. ;;�Js :�:��
(iares, J: renderam OS'·.1I
do Morais, Quando. "<e

lentava atraveS'!:;ar a I)on

te existente JL.'l�ue1.e :11,1.

nicioio. O préw está <;L

do !)rocessado DOI' Crlllll)

de tentativa de hom;··j lio
contra ó Del.egado de Po
lícia de Biguaçú. quando
$e evadira da D2legacla
de Furtos e Roubos,

Educação e Cultura eape
cíalmente convidado.
A Acadcmia tudo far.i

para que esteja presente
às sonalfdadea a neta de
Cruz e Souza,
Estas serão as contrt

buíçõee da. nossa mais nl,
ta instituiçâo aos feste

jos Que estão sendo pr r

gramados e Que terão o

apóio do Govêrno do E;;
tado.

-x-·
Dentro de alguns dips

será publi.ado o Edital
dos Co,cursos LI�rários
de 1961.

Os prêmios foram a'l'

mentados: História -

Cr$ 24.000,00; Conto -

Cl".� 10.000,(l(); Poesia
CrS 10.000,00.
Embora os !H;SIU,toS, ea

60las literárias, etc., con

t;.1Uem dentro da livre
es ôlha dos candld!i.os,
serflO feitas aigumas exi'

gen:'ias que nté entã·o n:1o
hal'iam constado dos con

cursos anteriol'ei>: para o

'prêmio de Poema os tr"I.

balhos deverão t"'r um

míniLuo de O..JZ �strofl"s;
Hi<;tória - um mínimo
d-e :W fôlhas; Conto a En
sai:> - um minimo de dez

fôlhas cada um.

-x-
o trabalho prem ... ,lo no

con. urso' de 1960, Conto
de nutol'ia do sr. rhalcs

Bl'ogl�oJi, SIlI'Ú puoli.'wb
lla secçf�o literál'ia iu J ri'
llal do COm,él'cio ti" Rio
de Janeiro.
-x-

ENSINO G RAT O I TO
NAS EMPRESAS COM

MAIS DE CEM OP·E
RARIOS

Segundo telegrumu do
Diretor do Departamento
Naciona l de Educação
recebido 'belo Oóvêrnc di)

EstaQ.o, f�i nomeada pelo
Ministério da Educação c

Cultura uma Comissão
Estad.ual para o cumpri
mento C:" art. 168, in. iso
3 da Conr,tituição Federal.

composta da S€lluinte ma

neira: Presidente, Prof.
JOsé M'otta Pires. dirc',:ll'
de Ensino da Se;retaria
da Educação e Cultura;
membros. Haroldo Caldei
ra, InSgetOl' RegioJlal de
Estatística, Ad Kardet:
de Mel.lo, dos Sepiç'os Fa',
zendános, Alrxandre Eva

gelista, .representante do
Comérdo, Lauro Luiz Li·

nhares, ·representahle qn
I.ldústria e Jo;:é Eli1l!:i, !'e

pr.esentante da Fedem

ção das J\ssociaçõe.5 Ru-

JUNTAS \i.ItDlCAS
OFI('IAIS

....

O Diário Oficial do E.�

tado, em sua. ediçáo do
dia :,:;:; do·eorrente publi
ca várias ,portarias d.<J
Secretário da Saúde, dto
Wa1!)10r de Oliveira, de
sign&.ndo a {'onsti�uição
das Juntas Médicas Ofi
dais nos municipi"� de

Çalloinhas, J.oinyille, Joa

gaba, Criciúma, Lajes e

ltajaí.

der nOSS-09 ínterêeees
disse - também estare
mos dispostos a buscar a

paz em tranquilas conver

seções exploratorfas e em

reuniões formais ou infur
mais".
Kennedy acentuou que

o Ocidente não pode uer
mitir que a União Sovié
tica oonha fim aos di-ei-
008 I�gais do Ocidente na

antiga. eapital alemã.
A mesm-o tempo, pre

ven iu QU.e as ações que
esboçou requererão sacrt
Hcio imediato "de parte

de muitos cidadãoa", E
acrescentou que "no fu

turo eerêo eXLgidOS 1I1.al�

sh-c�'ificios para honrar ,

os compromissos dos E_;
tados Unidos com os dote

milhões de habitantes da

zona ocidenta.l de Berlim.
"Não podemos �ermitir

e nem oermitiremoa QUo!
os com;nistas saqueiem
Berlim gradualmente ou

PRESO, ENTROU ,EM LUTA COM O
DELEGADO, O ESCRIVÃO E O SOL
DADO - DOMINADO A CUSTA DE

GAZES LACRIMOGÉNIOS
Serú julgado hoje nr..

2.11. Varu Criminal o réu

Nilton Berger Que hT bas
tante tempo, 1'0 sub-di-tri
lo do Estreito entr-e-r em

luta corporal 'cm o Dele-

gado, o asc rivâo de Poli

ela e um soldá'tlo, ponde
os em fuga e dando ltLg"fll
a que solicita!l!>em :lo.l:->i\i&
a Delegacia RegioJlHI.I (

P6líciu oue remete'l U'TI

contingel�le cl(JmaIH!ad'J
por um Capitão e lI.!\·hll-

do além claf; 81'1n·13 teor

venctonate duas má<l·.':,!',lS
contra gazes e tr-ês bom
basde géz Iacrímogênío.
Após o incidente I) 'll

frutor foi dominado st'r.

do recolhido ao xadrêa na

Delegacia do Estreito e

rer_,ovido pd,stltriormellt3
para a Delegacia Regi.on:1l
.encontrando1Se a�llalmen
te na Penitenciária do

Estado,

PAVOROSO INCÊNDIO DESTRUIU
FABRICA DE CAfÉ

'Na madrugada d� 011-

km lavrou pav.ÇJ,·v:l(1 in
(;êndio. na Fábrica d·e Cu
fé de propriedade lia ,;ra

Maria F. ela Silva, "i uva
do sr. N" orberto E. da

Silva, tendo o fôgo 1<10"0-
J'l.WO compJ.etameabe I)

prédi'O e danifiuauo as

m<iquinus.
A Fábrica de Café. !-'i

tuada no Ribeirllp .ia Ilha
não e�tllva no �eguro e

os 11I"jUÍzos foram 'oto:lis,
tendo a llotí_ia a1);l;iLC'l
P' ofundamente H popühf
ç-üo daql.eln .zona .([[,

meses de cet211çlio e lLQsoI
vendo \ribon i\lello !lOI'
entend�!" f�UC êle 1L:,el.,;S
apal'lou a( I;rii(;L.

umu divida que.o m>:!s.IlO O nego iante Oioclé.·;·)

:x�:�l"����j�:�:ese�.t,a d:� < fizera '.cr,1 seu élltabekc:- "ieira, "!IÓS deselltendi

Silya seu pesar 'nelo :�.��o d�om����II��",m�,; t:::
.

�l�:��O d�a�:�t�a,Co�c���;':�:';llacontecicL.
re ebeu foram chi.olll'la '. \'ender'� seu estalnic{"i

,

Ilha, onde a· viuvn d. Mu
ria F. da Sih'!L ioza de
sólid�,s amizades.
A Fábrica de Cai2 (le

RibeirflO. agora desapl:l.l·"
cida. era detentor" de
enorme prestígi.o, "!J'l�.� f)

café alí belleficiado apl'C
sentava-se como d0S me

lhc,ores, tendv col-ocarü"
pronta no mercado (''')�hU
midor.

O ESTADO, nohc'tlHio

BANCO AfiRíCOLA MERCANJIL S.A.
Por Jutermédlo de sua Filial nesta capital, sita a rua

Trajano, lG Vf'lIl comunicar J. seus acionistas aqui resl·
dentes que, conforme aAsemblêia geral realizada ,*os 11
do corrente, ficou apE,.0vado o <�umer.�o de seu capl',l para
"setecento� e cincoeljlta milhues de t:ruzeirCl, Outrossim,
cabe COll'unicar·lhes que o prazO preferencial para �;j_ui
sição de ações, finda Impreterivelmente no dia 4 de se·
tembl"O !J!óx,mo, laiciando dLd seguinte a Sl..Jscr1ção pr,r
novos acionistas.

A ADMINISTRACAO - Florlanópolls
27,

.. :.s e_?9 juI - 1, 2 'e 3 set./6�.,
--=------===: 1

i

----0--
A Acade.mia eutr'Ju ·e'11 INQUÉRITO ,ADl\'IINJ::i-

conta to com a A!<!I{j�ia- TRATIh"J; PRORROGA-
çu� Cultural do Negro, de DO POR áo DIA<=;
S. Paulo, á cérca dos [t.s (Continua na 4,11 Página)
tejos comemor<\tiv03 ào ....

1.0 Centenário de CrlLz e [i.-�--
-

-.:.
-- --

Souza. Essl� açrtmiação

Item realizado t'onfcren- I
c;.ts sôbre o aSSIm to, l!;m 1

�!�!\��t�I\�O Sê�� !��\�;�m�: IIjá se el,tel;deu. há .1.1l1iito Itempo, com o sr. !:)Ollza

IDantlls, entãl.. OfiCIal de

IGabinete do presidente
Jãni·o Quadros. ..

A Manufatura de Bri�quedós Es!rela S/A. São Paulo,

lem a satisfação de informar aos seus distintos clientes e

amigos. consllmidores. 'lue apezar do sinistro com que foi

alinjida, a fábrica de nrinqlledGs Es:rela. denlro de poucos

d�as fnnci:nará normalmente. eslando tapacilada a alendel I,
�Em Joinville, hoje, o Governador Celso Ramos lançará

a pedr� fundamental do giná::;io uo Estado.
Essa casa de en"ino secundário, desde há dez anos,

vem sendo promessa ao povo P. aos estudantes jolnvlllen
ses. ('S governadores udenistas usaram-na como isca eleI-

toral, em diversos pleito:."
.

O atual governantt', falando na grande cidade no

Norte, garantiu que, �e eleIto, faria ° ginâslo, ganhasse ou

perdesse a eleição naquele municipio, I
- Farei o gi1tásio porqt.2 não compreendo que uma Icidade com a densidade p01m!aciollal operãri..::. que teln, II

ainda não conte com um eSUtbelecimellto desse género
para os ,:,ue querem e não contran :':0111 recursos pal'a es

tudar. O tato de candidator. ganharem ou perderem, elei
ções em Joinville é um acidente: o ginásio é uma exfgen
cia social, ateta a administ�'açúo e náo ao partidarismo,

. . .

O último gové�!'Io udenisb assumiu compromisso de
fazer o ginásio. Mas, Joinville derrotara o candlda�o ude
nista, à' Prefeit.ura, em 1958. DRí nem ginásio, nem mesmo

• aval para um eml)réstlmo na Caixa Econômica. E depois
ja derrota de. 3 de o.utubro ,o que interessavam, eram

todas as encomendas para as leslas de !im de anuo
I J1

I) grande �oncurso férias de jnlho çom Estrela também
I

I
i _co�linn_arlÍ sem allerações .

Assinado: CUHT METZGER

Repres�lante Procuralfór
�

pela fôrça" - frisou.
"Não queren.os lutar,

mas já lutamos antes -

prosseguiu -. Queremos
que a ameaçada Fronte.ra,

��vi�ii�:�rl:��li�I"::�Stin<i��
sendo uma rroruetra -íe

paz .. Esta é ii. esperunca
de cede cidadão da com I

nidade o Atlântico e "e

cada cidadão da União

Soviética, pois não POS":'l
acreditai' em «ue os pov',s
russos, '(lne

-

bravnmeme
sofreram uerdua enorm- s

na Segunda Guerra M'I'I
Lial, uuei ram agora \Í'r

novamente trunstornudn
a paz na Alemanha. Só o

gcvêrno soviético pari:'
transformar li frQI11Ill:',\
de paz de Berlim num

pretexto para a guerra,"

RECEPÇÃO EM MOUNT VERNON

o Presidente e Sra. Kennedy Te�epcjonaram o ;',esitleu!e
do Paqu.lstão e S1!a tilha. a B�gu1n Nasir'Akhtar Auran·
gzeb. na histórica mansão de Mount Venlou, na Virgi711ct.
qua'ulo da vis!ta do �stadista asiáttco a Washington.
Mount Vern011 foi a residencia de deorge W(tshingloll.
hoje trU1ls/ormada em m.omunento nacional. Na toto. mIL
jlagrante de Klmnedy, a BegUm, a Sm. Jacquelille Kenne·

dy e o Presidente Mohammad Ayf.b Khan, durante a

recepçáo.

Agredido Vendeu o Negócio Para
Não Se Incomodar Com Os

!levedores
Há tempo" o neg.oc:,ltl

te Diocl�cio Vieira pr,":lI
reu a F!'IllJfis�o de Pcwla
C(;,ll (1 ob'etivo de :Obl'.ll'

Estava próximo o cida(Il'"J
Wilson Mello, Que pI',·
SllI'O<:'O accrrou ti ap·\,·.·Il"
a bi iga, �"'lldo taru:)t:>r1
dOlluneiado.
(, cus o l:�Ol"a nc,l).hl .1('

tc!' o seu uesf�'bo com

'li de ..ü!>il·o do Juiz 1\11:\]'
eo!"'de.'\ ,'e Matt"s tit;::'L'
da 2.1\ Vara Criminnl ,'"

Fl'J!'ianóP(,lis condelHlllJo
Francisco de Pau;� a 3

mento '�:Ll'a nflo mlli,; H�

intomodal'
de.\ edoL;e.�,

O Juiz dll 2.1\ Vllm ('ri
mil)al concedeu "slJl'sis" a

!"rllllcii;c\) de Paula,'u
que equ:' ale dizçr (ilh' {J

mesmo cumpl'il"Ú Ir pell::
,;ólto. mt!dilLllle b:Jlll Cllrl

por�am�nto e nii,)1 ra�'::I'
uso de bebidas nkoóli.!,ts
e al'milS.

O tema do p2.pO era o medo, na plenit.ude ater'
rOl"iZfulte do tên11o.

O llleretissimo juiz presente, confcsl:iOU o seu

lmvOI" por uma sentença injusta.
O \ aixa de banco. q,H� paga e rccebe dc�enas de

milhões por dia, alegou a du:eza do cargo, que o

apavora enquanto não fecha ° bulancc�e.
O marido que Densa poder conciliaI' suas manias

I de conqu .. stador com os clumes doentios da esposa,
jurou que nada mais perigoso do quc aqullo que Ca·
Lulo da Paixão Cearense definiu como a chifruda.
dos zóio '[uma muié.

Um sovina da mat'ca do Harpagão, de MOJiére,
disse que ainda treme quando relembra frase do
Presidente Jânio, com :l. afirmação de que uma cé
dula de 500, engavetada por 30 dias, avilta-se para
450.

De mim confesso que quando veJO alguem bran·
dir uu .. \ naval�_a. com ihtencões de oue ela. a� sallr

salga cortalllfo - sempre me- afasto �om certa pres
sa e vivamente e/mjado.

Mas medo mesmo, de verdade, incoercivel, des.se
que sacode e relaxa todo um sistema dige�tlvo, é o

dos raivinhas lpcais da. UDN, diante da certeza de
que o Governador Celso Ramos vai fazendo uma

administração muito dlferente da que eles espera·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DE
o MAIS ANTIGO DIABIO DE SANTA CATABINA

DIRETOR DA LOTERIA FEDERALWASHINGTON, 26 (AP) _ O comité de relações
exteriores do Senado reuniu-se para dar apoio bt-parti
dârlo uma resolução rechaçando qualquer medida pa
ta o reconhecimento da Ohína Vermelha por parte da
América do Norte .ou sua admissão às Nações Unidas.
Embora já existam numerosas resoluções semelhantes,
os republicanos do Senado insistiram em outra mais,
antecipando a sessão da Assembléia Geral das Nações
Unidas que teta. lugar nêste outono.

RIO, 26 (V. A.l _ O presidente do consefnc Supe
rior das Caixas Econômicas Federais recomendou ao

Grupo de Trabalho incumbido de estruturar a Adminis

tração do Serviço da Loteria Federal que, ao definir a

situação do diretor-executivo do novo órgão, não lhe
atribua vencimentos, porquanto [á existe para o cargo,
a remuneração da presidência cumulativa do Conselho:

/
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Naluraliza�ões coocem�as em ��Garanhuns: 150 anos de Vila
Durante o uno de l!:160, 'menor escala aparecem os sôbre aquêle total figurntn

3890 nuturuliznçôeg foram estrangeims naturais da 'os naturais da Turquia A cidade de Oaranbun-,
concedidua c; cswungetree Rússia (4,27%). Espanha (1,13%), Argent.inu (1,111 comemora êste ano o 1500
residentes no pai.�, scgun- (3,78%), Iugoslávia (2,90) Fran�a (1,03), Lituanin auiveraár!o de sua eleva-
do dados col hidoa pelo China (3,16%), Tchecoslo- (l,00), Palestina (0,771, ção ÍI categoria de vila, As
Servico de Estatística De vúquia (2,13%), Egito Grécia (0,75). Ut-uguni primeiras penetrações nas

m(lgr�fica, ,Moral e Poll- (1,85%), Austria (1,67%) (0,54), Holanda (0,51), Jj'Co terras então pertencentes
tica, órgão do Ministério e os cla-ssificadds na ru- tónia (0,49), Bélgica (0,31) aos indios curtrts parecem
da Justiçu e Negócios ln- brica 'outros' (1,90%). Estados Unidos (0,31), ter sido f,eitas em meados
teriores. Dàsse total, 2733 Com menos de 50 natu- Suíça (0,28), Iugluterru do século XVII, por fll:li-
co-respondem a pessoas rnlizações e apresentando (0,23), Dinnmarcn (0,10) uvos do jugo holandês e

do sexo masculino (70,26) as seguintes percentagens e Estônia (0,08), (IBGE). da esoravidác. A Curta
(" e 1.157, representando
29,7l�;, do sexo feminino.

A maior percentagem
de estt'ungeí ros que edqui
riram a cidadania bras!
lcira cabe IlOS portugue
ses, com 762 naturaliza
cões (lD,5\)%), �s polone
s�;;, com 4.91 llatUI'I,liza,
cões e 12,63�� eôbrc o. tlt
tal, colocam-se em segun
do lngn rvxeguidoa dos it.lt
liunos (7,20%)",.Jllemãe:;,
(6,71%), rumenos, (6,22%
llllllgilros (5,81%) siri os,
liba,nesés armen�s(5,�.;),
oe japoneses (5,40%), Em

,�ac()s produzidos pOI' PC)

nambuco, o Municipio 'õon
t.ribuln com H2':i, Dos de-

sentou reaultndus de ux -vada, que ",e elevava II 40
mil hectares. No triênio

Régia de 10 de março de
1811 conrertu o predica
mente de vila ÍI i1ntiga sé
de (lo Sertão de Ar-arubú,
Que poaauia então 3,f5'J
fogos, !lO e.ettores, uma

Gual'da Nacicnn l com 1817
pl'H<:a� I:! 15,795 habitan
tes. E�tim�,tivaK recentes

i�dicam nua em 1958 vt

viam no Municlnio 119.464

A pomiculturu.pr-essão.
1955/57, êsses totais núo

sofreram alteração sensl
vet. Do mih-úo e meio de

embora diversificada, era

parcela de pouca monta,rnn!e- itens, «õmente o {al

jáo (1500 toneladas) apre

Embaixador (jREWE
BONN

os nuuis as uoteucias da
OTAX se verào obrtgudus

pc,;;;ôa;;, Na cidade de Ga
runhuns. uma das nraís

populusns do Estado, esta
vum 20�·f· do efetivo demo
�n'áfic\), enquanto 74%

irà aOs Rússos Fracassaram a enfrentnr no; próximos
Alemifas Os repraaen'fun
tes para o comérc_io inter

BONN, (IPI - O mi
metro do Exterior Von

pr-iacipnis problemas in- zonal .iiI cstüo esLudando
as possibilidudex dn remes

rnoracam 11a zona rt-ral.
Café e alg,odão repre-

sentam 80�';, da pauta

ternne iunuis bem como ou

trcs prublernns de interes

se da OTA"',Antes de Gagarin
CHiOAGO, - De aCÔI'- outros eoamonnutng soviê aia tentou seu primeiro

<lo com mm perito em pro- ticos pereceram em SUa!>; vôo �sPil.cia!' tripulado no

jétels �lorte-am.eJ'i.,.anos, eúpsulus ou scrreram gl'H dia 16 de aaõsto do uno
meses antes do êxito al- ves danos consequentes passado, mas o casrnonau

cancudo por Yuri Gaga- dos testes. ta monel! quando l'e--en

,riu, cm ,Sli.:.l ,'ôo .Qrbital Robert G, Brown, enge·· tru.\'a na �ttmosfera da ter
tôrno da terra, três, llheiro eletl'icista e Prc,.;i ra' _ declarou Brown _

Em" pouca·s LI-nhas ���:::l d<;� <;;�:���!�:�i:� �i�� ���::�scia�,:���e�ueo: c;:�::;);�
se <rue o vôo de Cagal'in conduzia apenas dois cl1e,.;,
nüo foi o primeiro ,'ôo es- ratos e camondongo;;. To

Em Poucas J�inhu8 cere;!'is, e maquinaria,)la P1ICild soviético, mui,.; o da\'Ía, embora êles nu da

1'a a indústria do acÚcar). quinto. tenham dito, a<luell1 foi a

(IBGE),
-

Brcwn expô,..; o:,; seus pl'imeira \·er. (l_ue lie man

pontos dc "ista em entl'e dOll um homem ao esplH;o',
,\'i:;ta coletinl concedida a 'Pro\'á\'elmente, outro

Bretano deu íuatrucões
para que o Embaixadol'

sa de alimentos naru a

lizmente. depende exclusl
llgr[co!n, UIH! se elevou a

:19·1 milhões 'de cruxeirus
vamen'.e das_ »utcrirtades
Alemanha Ortonuu. Jure
da ZOIla Soviêticu li l'euli

O chanceler confirmou
que (J Gnvêrno Pederal ê
110 Tratado do Atlântico
�I,.I'tQ a base rle sua poli
ttcu: Adcnuuer e Stiker

juutu H wasblngton CI'U
em 11)57, Os qnunt.itaüi
vos dos dois m-odutoa.a tin
gir-am respectivamente 48:1
mil sacos (no valor de
2'12 milhiJcf;) oe. S'!7 mil I\l�

A PI'{ld!l�r\O de lÍgua mi
nera!. vlll'iando em tÔl'no
l!0fl :�30 mil lit1'os, comél'
cio de�en\'olvido e 'I'cgu
li!r mo\'imento b! .. lCÍlrio
comQ.'ctam o ouadl'O .eco

Il&rnko municina!. Gal'a

nhuns é reconhecida, me"

mo fúl'a dos limites esta

duais, como e:;tação de re

I)OU;;O, !)Ol' SUllS 'condições
lI])reciú\'eis de temperatu
mais itens, sómente o fe
l'a e altitude, OI::GEI,

we, viesse li Bonn PU]'1I
uma visita dft tnrormucno:
Crewe devei-á f'Icur em

uonn de 2 li 4 de -ulhc
da!' as !)2s;;oaS que vivam
naquela pnr-te da Alema
nhil.

debalernm, em ;;eguida, os

próximô"" �é)'ios pn .. brzma,; pel'ante

Ele\'ou-Se a mais de 250
mil o nlÍmero de ciies \'a

tilwdo;; no per iodo de
]�).JO :'- 195\) pejo Serviço
de Profilltxia contra a

ltai\'a, na Guanabarn, Nos

�:\����o�P�;,6��0� �����
cães, l'espedi\'nmente, O
J1Úmero de pessoa:; aten
didas, em 195\), atingiu a

mai� de 12 mil. flendo (l'Ue
5,:187 pela primeira vcz

(JUGE: ,

l° - "Causas I?siquicas
ç,a hipertensão arterial" _

Dr. Anr.onio Santaella _

Florianópo!ls - SC.
2° - "Considerações sõ·

bre o diagnóstico topográ·
11CO elo infarto do miocal"
dio"l"- Dr. Polycloro Erna
rd S3.0 Thiago - Fpolis _

;-'C,
'

-x- ,

O número de munici
pios existente:; em todo o

pios existentes .em todo o

país em 10/VII/HI60. se

gundo revela a 'Divisão
TerritOrial do Brasil', I'e

-centemente 'editada pelo
COlll<elhQ Naúo11al d.; Es"
tatística (IBGE) era de
2,781, assim distribuido
pelas cinco regiões fisiu
gráfieoo: Norte � 120;
Not'de�tc � 656; Lei;te -

84:l; Sul - !H8; e Céntro
Oeste - 2-J4.

impreilsa, aoui, Ilnt.cs do
inicio de uma confel'ência
de cinco import;mtcs s;u'

ded:H:leg técnict\lo;.
};stes grupos incluem a

Sociedade Norte-America
n;1. de Foguetes, o Institu
to Norte' Amel'icallO de En
genheil'os EletnicisWas, o

Institulo de Ciênci[\!! Ae-
1'0 Espllciai.-;, o Instituto

_de__Rádw EI1�nl\eiJ.;.�e..Jl
Sociedade de Instrumentos
dos Est:.c1os Vnidos,
Dii;se Brown que II Rús

cosmonauta entrou em ÓI'

bita, quatro dia,; antes de

Gagurin' - dilõ!;e :Brown
aos; jomali:;tas - 'Erl"tre
tanto, há alguma contro
vérsia sôbl'e se houve aJ

gum lünÇamCl1to espacial
naquela oeasiiIo" Di�,�e
Brown que dois ,0utl'OS
lançamentos de vekulos

'LripulaclÇ{s se \'erificHl'cm
a ;Lp. de dezemJ.u'o d.e �n(lO
com o 'Sputnik \'1', e a 4
de feve;'eiro últi"lo, com J

'Sputnik VII',

Local - }:o'aculd::.d€ de
time ias, em "\Ya;;hingt0ll. �;ireito de Snnta Catarina

MAi\lHA _ 9 horas
Relatório oficial sobre o

tema co Departamento de

AnestesioJogia da Associa·
"'fio C,üarinense de Mcdi·

C'on>iultações pcriodicJls
robas lcol'resnondente,; a

75 milhões), E:'ltavam no

}\[llllicípio 20"";, dos 77
milhõe.; <lo!'. pé,� de café
frutii'itlHH!O em todo o Es
taJo e 16�� da úI'eu cl1!ti-

o texto do C-Olllullica(!o
sôure ii "isita tem

guinle conteúdo:
'No (:(ll'l'cr dal'l COllver

�l\çôe:: foram abordada;; o,:

dnu

RELAT,OR - Dr, Gil Soa
I'es Beirão - São Paulo _

fi,P,

.(\pó,<; _ Apl'-csent�ão e

ctcbate dos seg.uintes temas
:!vr- s �

l° 'Anestesia em

l)euro-cirurgia" _ DI'
bmudúu Beduschi - Curi·

t1bJ.,
2° - "Anestesia para cio

I urgia da coluna vertebral"
- Dr. Amadeu Beduschi _

3° - "Tratamento ClrÚr·
:;ico ào parkinsonismo por
"ia.e.<;1.ercotiH,;�(}{lJ' _ Dr.
Renato de Munggiatl e

Ddo, JOsé Faria Ratten _

Curitiba
NOITE - 20 horas

..l IHJllulUt;àn ull.i\'ersi
titl'ia bra�iICll'a pCrfaz.
atllalnH']\te cerca de ccm

mil alullos: I,e\'elam Bt; cs

tati"iticas do Sel'Yi<;o de
Estalis! ica da Educaçào
e Cultura, A rcde do en

sino un;vel'sitál'io ��stá
tons:'ituida nOr 418 esta
belecimento,..;, lIbrangendo
1.11:> unidade:; escolnres,
(IBGE)

Homenageada a Campeã -Ana
Maria Beck

A conhecida tenista Ana

�!taria Beck que brilhou

"ma vez mais nas recen

tes disputas do campro
nato brasileiro infanta-

mm \l:tas autoridades des'

portivr,s, Nf'<;ta me::;rna

oportunidade a.. tenista
campeã brasileira llldivl
dual e de dupla mista, foi

Simpósio sóbl'e "Icteri

Ensino primário no Pará Par icipantes - Dr. Wal·
oOlnlro Dantas _ Florianó'
polis - (Etipatogcnia das
I,'teri-::iasl; Amik'ar G,
Gig-ante - Cm-Uiba _

,Diagr,óstico Diferenciai
das -l,�[el'icias); João All
'!usto Saraiva _ São Pau·
lo - ITrntamento CirÚl'gl.
('O das Icterícias): Violan
lino Rodrigues _ JoinviBe
(Tl'atalllenLo Clinico da,�
Icterícias,
Após - Apresentação e

r1ebate dos seguintes te·
:113S BVI'cs:
l° - ';Epidemiologia da

toxop!aSlllose em nosso
1neio" - Dr, Alvaro Cerne
óe Carvalho _ Florianópo.
11s - SC.
2° - "Alguns aspectos

elinico1S da embrlopatla
toxop!as;mática" - De.
monstrações - Dr. Otto
Frens:;erg - Florianópolis
-- SC.

- .?ARTE SOCIAL_
TARDE - 14,30 horas
ViSitq à Fabrica de Bor·

(;ados
Após - Passeio pela Cio

(lade

Após - Visita, à Exposl
(·&0 de Canúrios

geral. 1:>1 :;ua maioria, o" rill somaram 91 7--13: des jt1veni�, realizado em Curi- premiada com uma meda-
estnuelecinlentos escola rei> sas, 57 182 COlTe!lpondiam �iba, foi homenageada pelo iha de ouro, alusiva

pel'ienciam lÍ Órbit.a esta ao ensino estadual, 11:1 53:� �eu clube, o LIra, com um estup�lldo feito
dual - 1.529 upidades, ao mUllicipnl, 12 a05 ao .'Imoço no que comparece·
seguindo se l' municipnl particular, e 2 723 ao fe
com 772, a particula)' com dera!. As escolas situada�

P
.

S;�:�ase 1::1i�I:{:I�:de:cO��al�e�' �a�isZt�.li�l:;� �1�'���).���1, r���:tl a ISagem onora
1971 estavam -local�zadll;; , pedi\"llll nte os seguin-

'

na zona rural, 568 na tll� te:,! ;lg;ris�lOs:' 2 28\), ori���d;E:;� Santos UI Num Domingo" alias

bana e 158 nu distrital. 2 J50 e 353,
1- O Regional de Canho. ������ �l�d�::�a;�se�:�;i�':

U Bstado do Pa�ii, com

uma população de 1 mi
Ihllo, �71 mil e 429 habi
tnntes, :-4egundo estimati
va do IBGE para lo, de
julho de 1960, contava .em

1959 com uma l'êd-::. de
2,697 unidades escolares
para atender a'Os diversos
ramos do ensino prim'lÍl'io

Curitiba - Pa.
3° - "Nova inda.ação da

onalgesla caudal em obs·
tetricia" - 'OI'. Sérgio Paes
Leme - Rio de Janeiro -

Gb.
4" - "O anestessista

junto ao tmumatizado do
I runco" - Dr, Paulo Pe·
'pi"a - Põrto Alegre _

'BGS.

:�;J;� milhões de cruzei
l'OS (2.1 milhões de dóla
I'es) foi o Quanto dislJen
demo!'., em 1959, cOm as

nOflHas importações de má
quinas Dam fi indústria
aliJ1len�al' I(mpinhos "pll'l'a

TARDE - 14 horaslO, o mais famoso do Bra

fil, agora ifa Continental,
'.;ravou um 78 l'pm, com as

música!,: "Apache" e "Boa·
ta", Visto as qualidades de

que ;;ão providos seus com·

�onentes, todos dotados de

augU3los talentos, é infru·
tuoso descer do resultado
feliz do disco ante os dis·
Cófilos,

Formacãode
Médicós
no Brasil

mente aos festeiros, é boa
;J l'ma de vendagem da Con
tinent<11. ·'A Noiva", "Olho
Para. Uma Estrêla", "Nin
�uém Chora Por NUm",
"Palhé',çada", ;'Beija·me De

l!ois" constituem uma isca
para movimentar os lojis·
tas.

Os tot<lis da� matl'iclI
las geral e oefctivn l!i:;cen

<liam, respcctinlmcnte, u

181 516 e 164 768 alullos
(desta ültima parcela, 83
do sexo masculin(f e 81.615
do sexo feminino), assim
discriminados: no ensino
.estuduaJ - 116 849 oe 105

Pal'a atender ;1 todo e�

se dis ... :pulado, o corpo do
cellte era constituido por
<\ 822 l)rofessôres: 4 762

l'egentes de cadeira e 60
auxiliares (l 222 norma

lista;; e 8 60b não norma

lista;;). Quanto ao sexo,

IHl\'ia HI9 homens e 4,62:1

SImpósio sôbre ';Eslado
:.tual CU terapéutica da hi·

i'ertensão al'terial".

Part!cipan�es - Prof.
Eduardo Faraco - Põrto
Alegre - (considerações
gernig sôbre o moderno
. ratar lento), Drs, Polydoro
�rnnni S, Thia�o _ Fio·
rianópolis - (sõbre a in

(:icaç:'ln dos gal'\.ltlioplégicos
,�lll ('fiSOS de hipertensão
:.l'terbl): Orlando Borges,
:5Chl'Of'üer - Floriúnópolis
- (Et!opatogênia da hi

;lertcn,��o eln .su�s relações
com a t.erapeutlca ahml)
Após - Apresentação. e

(Jcbnt.; dOS seguiutes tema,�

374; II municipal 41 124 e· mulheres. O maior número
37 098; no particular - de professôres pzrten(\ia
21 926 e 18 421; e no fa·· iI Órbita estndulll - 2.981
{leral - 4 617 e 3 875; ca "inha em seguida a mUlli
bendo no ensino 1ll'UanO cipal com 985., a particu
\)0 275 e 77 652 lllatl'icu IHI' com 773, e a federal

las; a nll'ul - 80 892 oe com l:U, Leciolluram IHI

75 338" e no distrital zona urbana 2 :321 p)':)f'Cs
1:� 349 e 11 778. Por sua sôre'!;, na l'uml 2,]._j8, e na

as ap"l"u��ões ,em ge distrital 353. (IBGEI,

Junta �ara aiu�ar
BONN, (IF) - O sis Concordaram, em que, <l

tema de abastecimento de atllul SitUlll;ii.o.:: mUlldial

alimenLos na Zo'na uoviéti exige cOllsultacões políti-

��h�'1 e!lIC(���nel'�'ÍI ([:e�'�:�: �t;ll'l )�,��ll�S;;i�:�: �:��d�O�ll�(J

6 - Waldemar Roberto
'.presenta canções·ranchei
"as em '-Quando Fala o Co

ração", da Chantec1er. A

funç;;.o·rancheira tem pu
blico {'el1to, que o dign {\

RCA Victor com aprocura
que tém os discos do Ace·
\ es Mejia. Portanto a re

fcréncia ritmica traibuida
�o L.D. paulista ja é pro·
ltaganda para o lançamen·
to. "Quatro Caminho, Ve
lhos Amigos, Crucifixo De

Pedra, Que Sejas Feliz" são

quatro das faixas 0.10 dls-

])e a ·Ônlo com 08 dados

11]lre;;4nladú::; pel' 'Silld"
p;;e Bstalísticü do E"tsin'o
Superior - 1960', do Sel'-

do f!>'-orte;'77 no Maranhão
34 em {!oiás e 28 em San
ta Cntal'ina,

2 - Da chanteclel' o L,
p, "Quem Es Tu", estabele·
ce o primeiro micro do can

toh Waldik Soriano, qu;
'llém da canção que espres
(n titulo ao 331;3 rpb" can

ta outras onze melodias de
::tta uutorla c pa'rcerias;
"Só Você",·"Meu Fracasso",
"Renúncia", Sem Ninguém
Por TI", "Mais Ullla Des
vt'!ntura", "Perdão Pela
\tlinha Dór" "Sêde De' A·
mor", "copo' De 'Amargu
ra", "Amor De Venus"
'Não Serás Feliz" e "Don�
Do MNI Coração": Acom
i1anhalllentos de 'Gunera
'!"eixe, Elclo Alval'ez e Pede

Quanto ao corpo dot"'n

te, ew cOllstituido de
1.727 pl'ofessôl'es, dos

qll"is 44 do g.exo feminino
sendo !l3n federais, 517

pal'ticuhu'es e 275 estadu
ais. t4.ljL.'1

\it;O de E8tatistica dn, Edu
cat;:io e Cultura, (I número
de ma1:}'iculados nos elll�

s();; de M�dicina atingiu a

10,310 alullos, parcela ,08-

ta (lU'" vem decl'e:;c,endo
mllwlmeute em l'elllção á
matl'icllla tota,1 do eu':!ino
superior, "€ste fato dect1t�

rC, pronílmenie, do l'e

duzido nümel'o de vagas
lIllS facu,Jades, Doi':! se

ob8cl'\'<t (jue o afluxo de
candidatos aos exó.mes v.es

tibllJal'eS é cada vez ma

iar.

Ministério da' Marinha

Comando do - 5. o DisIJilo Naval
O númel'o de diplom,l

dos, em 1959, foi de 1.4!Jl,
parcela in�ignificante ten
do em vista a populaçào
de cerca de 66miihôes de
habitantes e fi. vasta ex

tensl10 territori;d do País.

7 - Swing e;;tl'ci1.. n�

marca do galinho com

"Vai, Vai, Vai," de Joel de
almenda, e "Receita De

EI.lITAL DE CONVOCAÇÃO
COMUNICADO N.O 0014/1961

3 .,.... "L'I. Pachenga" e ��:�ã�.al�ba��n�:��no :x�:�,...� ..... ' ....."'�__ �""i

�:���uK:��u'���n�e;e �le�� ����lI1�O:��i���d::m:a:�te O 5.° Distrito Naval convoca a Congre-
dos dos países m2mbl'0;; �lan e Ping Ping, g,,�ão do Sagrado Coracão de Jesus e Maria

��r o��:j�� e�;ldecno���l:���:� 4 _ A Colpix lançou as ('�a�cc�:rtl: a e�!r��ce�: na p::!ssoa do Pc, Venâncio Hulsclmans, seu

cia, mn Oslo, �õbl'e a (llle,� músic[!s da trilha sonora Andrade, cantora santlst.a, representante legal f;I11 Florianópolis para
tito de Berlim. Tomaram do fUme de Cantinflas "Pe <;,ue apoiada pela Orq de comparecer à sua séde, a fim de efetuar a•

�Jl:���: A�;��lau��n:el��ti�:�� ;0e" �����'a:�v��ezFra�:�:�?,�e�� entrega do prédio da ex-Escola de Escrita e

5.,.... o premiado da tele· Waldik Soriano, e "Quero Fazenda, que se achava emprestado_ àquela
;:�:�l�, �a�:'��l�� ��e:�ll� ��\�� Viver Contigo", de Sorlano congregação pelo Ministério da Marinha e

1'1':1\,(11) (J IIli':J'oS,�llll'O c-oswnTdolJl�tl���:r::'Il���l)l!: qn�� pelo Dc(.'rch n. �067tf d� :}1.r:J/j�61,
llanÇ.'a:J,te intltultt{IO r;Nt\n· �réia ,ca novata,

_

._
pÜSSUlI para o l\1inis�él'io da Saúde, ,J

.:.:,� ;t.:'.-�'J;J.i,�; ......_",c."",�" ... '. i'��.'�Ú*;';'f'�ú[b$?ift"-��:'_\<S�S.it'� '" ',.;;.:�".iíiii\;.JioiIÍliliílillil:01ol·:!!.L�!";;:'::'__:':".

uma cooperaç,io pülitil'a
mais estreita ,Dara a defe

st< do mundo -lin'e, Ne;;li<\

()tasiü,o, o ,dhancelel' {jx

pnessou sua sati�faç�lo pc
la enérgica determinaçiw
([ue .os ministros de Esta-

um ano, tomou IJI'OpOl'ções
mais fJérius nos ultlmos
mesef;! .O.vlla,

Y I -b I
O Go,-él'llo redel'al anLin

1)(,,; 10,316 uni\'ersilií- O eI o ciolra, em julllO de 1960, a

l"io� matriculados lias 28 sua dispo.lÍçflo em ajudar
faculdades de medicina VQLEffiOL _ Proso a populaçl10 da Zona com

exi:;tentel, no PUífl, 2,677 !-Jeguem com entusiasmo os a remessa de alimentos e

l'.�ta\'am na CUllllabun,; Prlmt.:ros Jogos de Inver-, reitel'a ag,� I'll flua ofel'tn a

1.(i32 ...m São Paulo; 1.024 :lC de Voleibol, patrOCinado fim de ali,'iar!a ... tual cri

em Minas Cernis; 1.085110 pela Associação Esportivd se, Xaquela época ai; nu-

Pal'li,lá; 904 em Pel'IlUm- Sete de SE'tembro, Em se- toridades da Zona reCUf;a-

btlco; 895 no Rio Grande quencia ao campeonato, rum a .oferta do Govcrno
do Sul; !:i29 IH\, B.'hfu; 423 jegarão, domingo, Cruzeiro Federal.
l'J"l'I"'Riõ n" !ancÍl'O; n33]ln e Sote de Setemb'ro B, efl:.

...- Conforme il.liO,l'lllOll o

C'e,LI'ú; 2ii:� 1l.0'1',tl';í; 15\) (!uanLo que cm Pal.hoça 1lilli"té-l'io \)<11'" a;;":ulll',,.:

na Pal'lliLa; 1<1O,cm. All�- dueltnào Vera Cruz �elc rne"c:-:, �il"g-;tlld" :l UIll pll'
QHi;i; 103 no Rio"",Gi;lllldc; de 'Se�embl'o. )lU ucôl'do íiôLl'c (. 'I�Sl!utu
�,,�' ' .

.

- ,

,'-��:,,�, �.� ':�; ,-�lÍt.;�<;t�·,��,���it�;::·,

os miniíih8S do Exteriol',

Von,.J3J'entano e da DeJ:,e

_�:I, Str!lu��, lW1l1 (',0111;, ".�

<":oc(Td(II,j(l, III E;;ladu
GI{)bke lo: Carsteu,:;,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CHURRASCO
no colégio Oatartnense. As inscrições ter-Acontecerá dta 29 de junto às 13 horas

minam dia 25 deste.

Reserve seu tatôc na "Casa América".
Até o momento ruscrcvernm-se os 241 se

Rues l e a Ilsb. dn Casa América.
64 _ Dr. Valmir Dias
65 _ Dr. Aloysio Gentil
6€ _ Airton Perrone Machado
67 - Paulo Camilf í

68 - Alcino MlI1en da Silveira
69 - José Michel Cherem
70 - Aloisio SOUI'CS de Oliveira
71 - Michel Our!
72 - Martinho ceucdo
73 _ Dr. Heitor Ferrari
74 - Dr. João canos Rumos

75 - Jú
76 - Dr. Helio. SaciJloLti de Oliveira
77 - Aderbal Rosa

78 - Dr. Otto Entres

79 - Dr. Jucelio Costa
80 _, Pascoal Simone

Netto

81 - João B. Bonassls Dr.

82 _ Dr. Antonio GriJIo

83 _ Dr. Jo,,;5 Carlos Daux

84 _ Miguel Daux Dr.

85 - Di'. Miguel Hermínio Daux
86 _ Waldir Maouco
87 - M. Hobcld
88 _ João Jorge Mussl

89 _ Hélio Roque Rubick
90 _ Vicente Schneider

91 _ Dr. JOã'l Luz s'erretra de Mello
92 _ Dr. grnnni Bayer
93 _ Rogério Stoterau

94 _ Altair ueoona casteunn
95 _ Dr. Nilton José coerem

96 - Políbio autoncourt

97 _ Jorge Cherem Dr.

98 - Osny anrrs

!)!) _ Adi Ca-. Silva
100 _ Dr. Heitor stetner
iüt, _ Luiz Machade

102 _ Luiz Hcnrtque da Silveira
103 _ Raimundo Vieira

104 _ Miguel Daux
105 - ,GauchoJ
106 _ Walter Lan["e Jr.

IC7 - Darcy Goulnrt

108 _ Elmo Leal Coelho
le _ Dr. MI�uel Dlgiacomo
110 - Dr. ';Jã:l B. Gonçalves
111 _ Osny Gama D'EÇn.
112 _ Wilson de Mour..

] 13 _ Amélio Bonetti

] 14 _ Dl'. Ja1�ro Llnharcs
115 _ DI'. Lecian Slovlnski
116 _ J\l'Ilaldo de 01!vçlra
117 _ Aclema,' de Oliveira.
118 _ Dr. J\1U1nir F:nb
119 _ Dr. Bulcão Vianna
120 _ H. de Carvalho

121 _ Rein�Jdo Wendhauscn

1HO _ De. Newton Ramos

J81 _ llllami"o cunha
182 _ Dr. Kuzcdc Lins
183-Ce::;ar,sC'a.J'1t F.o
184 _ CeI. Spnlding
185 _ Renato Peixoto

186 _ Antônio C. westerat
187 - Alfredo Doura Jorge
188 _ Dr. MU!'i11o Capela
189 - David .F. Lima
1!)0 - Osví de Souza

191 _ Dr. Rui nutse Dep.
192 _ Carlos Augusto Scrrmidt
193·- Dr. Paulo Bla�I

194 _ Dr. Celso Ramos

195 � TC. wcnace Capela
196 � RC. Newton Prado

197 _ T. Ney de Souza !

198 � CeI. Teseu D. Muniz

199 - Dr. Pauto Fontes

200 - Sndy Berber

2 t, 1 _ César campos
201. - Dr. Sebastião Neves

203 - Te. Fernando Viegas
201 _ Dr. Anzônto A)meida
205 _ Dr. C. Earbosa Lima (S. rnéctc)
206 _ Dr. Ivo da suvcrra
207 _ Heinz Brausperger
208 _ wanace Vaz

209 _ Antônio Salurr:
210 _ Dr. Alcides Abreu

211 - Dr. Bvaldo Luchi

212 _ Dr. .roãc Marta de Oliveira

213 __:_ Dr. Frederico M. da Silva Netto
214 _ Dr. Roberto Lacerda
215 _ Dr. Victor Fontes
216 _ Dr. Rubens snveíra
217 _ Dr. Han; Buendgena
218 _ Dr. Ney Gonzaga
219 _ Dr. Heluíc J. S. da Moreira
220 _ Jone Vieira
221 - Dr. João B. Rodrigues
1.22 - Dr. José Guedes

223 - Dr. xercu Riguetto
22" _ Dr. cesar A. B. da Silveira

] 62 - Ney Huebêner 225 - Helio Lacerda
163 _ Dr. Fernando Emilio wendheusca 226 - Dr. oercr Cardoso
164 _ Dr. Juli:l Paupltz 227 _ Wilson Elias
165 - Dr. _'\ltamiro Dias 228 _ Dr. Wilmar Elias

166 - Dr. Ba!.!sta 229 _ T. CeI. Pinto da Luz

167·- Luiz C, de M.:2l1o 230 - Cei. Lino
168 - Carlos A. dos Santos 231 _ Cap. Ari Oliveira
169 - Dr. Cesar Seara 232 _ Dr. Cid Gomes

170 _ Dr. Frederico Buendg�ns 233 _ João Joaquim Miranda
171 _ Dr. JOS3 E. Spoganlcz 234 _ Dr. Os�ar Cardoso

172 _ Dr. Syl"io Pira.ia Martl!'!s 235 - Dr. Mi�uel Orofino

173 - Dr. Moacir B(:nvenutti 236 - P. Quimo
174 - Dr. Ernesto de Giorn 237...- Cap. Lco M. Coutinho.' Alugn�tlc lima recentemente construicla, com con
175 - Dr. C'1:::caes 238 - GilbertQ Mosiman:l

I
fÔl'to pum morndia de família de tL'atamento, à rua

176 - Dr. Gl110S30 239 _ Cid Mosimann Pl'oía. Enóe SChutel, 37 nas imediações da penjtcnciA-
177 � Dr. Ralll Bastos 240 - Dr. Ari Mosimann

ria do Estado InfoJ:mações á rua Crispim MiJ"ll, 80.
178 - Dr. Genr.vêncio f-,{attos 241 _ Dr. Hu,i Mendonça

-

27/7
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1 � Dr. MãL'lo Laru-índo
2 _ Dr. Sidney da. Silva.
3 _ Herrnann Beck
4 _ Maj. Ham-ique Klapott
5 _ Dr. Ivanenkc Wladimir

6 _ Dr. ceratdc sanes

7 - Dr. Ayrton de Oliveira

8 _ Dr. Ledo Braulio Barreto
9 _ João Sallum

10 _ Dr. JO)lO Ca,v{Uazzi
11 _ Waldir de O. Santos
12 - Dr. Mârlo Mafra

13 - Dr. Paulo C. wenoueusen
14 ;,__ Jairo Gosta
15 _ DI'. Jose Edu Rosa
16 _ Paulo valente Fe,'relra
17 - Hamilton Alves
18 � Hamiltm Hndebrumi Dr.
19 - Dr. Nelson Abreu
20 - Dr. Otávio da Silveira
21 _ Alfrcd,) MueUer Junior
22 - Dr. Juhu C. Gonçalves
23 _ Dr. Jorge Kotzlas
24 _ Dr. João David de SOuza

25 - Dr. Moacir de Oliveira
26 _ Dr. Carlos Bastos Gomes

27 _ Jair Borba
28 - Waldir cerreírãc
29 - Yoldorl Garofallis

30 - Dr. Luil A. O. da Veiga
31 - Dr. Acy:' Pinto da L\lZ

32 _ Hem-íoue Richard
33 _ Dr. Al:mando Mlroskl
34 - Dr. würredo Bayer
35 _ Dr. rme-menoc Brito
S6 - Dr. certos .rcsé Gevaerd
37 _ Dr. .rosé Darmano carreírão
33 - Dr. Hélio Rosa

39 _ Romeu de la Mart.ínlêre
40 _ Dr. Yvany Santos
41 _ Dr. Arthur Boas

42 _ Lamar-tíne Richard
43 - Milton Filomeno Avila
44 _ Túllo Goudin
45 - Ney Mund

46 - oerma-.c Múrto de Oliveira
47 _ Dr. Ernesto Meyer F.o
48 _ Moysés L. da Silvfl
49 _ Dr.' Benno Meyer Beressoni
50 - Dr. Ilton Caldeira
51 - Dr. Rafael Cruz Lima
52 - Dr. M')acir Pereira
53 _ Edgar Schneider
54 _ Otavio de Oliveira

55 _ Manoel Alves
56 - Manoel Abreu
57 - Márcio di Bel'nardt
58 _ Dr. Waltf'l' Kuem:Pt'
59 _ Dr. Alexandre Evang'elist'l.
60 _ Dr, JosO;! Felipe F.o
61 _ Walter Mussi
62 _ Oscar : . Capela
fi3 - Dr. Ne'Vt(ln Brueggemann

DJ),TA E I,.OCAL DA CONCORRBNCIA: A concorrên

cia seca rnalizada 1\0 dia. 3}le agosto p. vindouro, i:ts 16.00

horas, na séde do garvíço de s'tscaüzacãc da Fazenda.

OBJETO DA CO'NCORRE;NCIA: A eoncorrêncíe de que

trata o presente edital destina-se a ccutsícão de material,
pelo Tesouro do Estado,. necessário ao emplacamento de

veículos motorizados para o ano de 1962.
,

Placas para veiculas de uso particular,
côr laranja com inscrição do número
e município em preto 2.000 pares

Placas para velemos de uso aluguel, cõe
vermelha _ com inscrição do núme-
ro e município em branco.... 1.000 pares

Plaquetas indicativas para o ano de 1962,
em fundo preto, Inscrição do núme
ro em branco, destinada �." veículos
de uso particular " .. _. . . . . . 15.(l00

Plaquetak índícuuvus, para, o unu de 1962,
em fundo branco, mecncêc em preto,
destinadas a veiculo de aluguel . 19.000

gutntes, faltando a W:;�a do Sr. Alfredo

122 - Paulo :,ange

��! =)�t�s:ii��I�:araco
125 - Dr. carmeto Faraco

126 - Heitor Faria
127- Carlos Porto

128 _ Sérgio Reitz

129 -,Hans Alpertedt.
130 - Dr. Lauro Rupp
131 - Portolomeu Bittencourt

132 - Dr. Aroido Caldeira

133. _ P. Agostinho
]34 _ José. Pen-etra da Cunha

135 _ Dr. Osni Lisboa
136 - -.Dr. Aloysio A. Gonçalves
137 - Dr. Ile�iveJ
13t' � Gal. weber da Rosa

139 - Dr. gms.nuel Fontes
140 ---' Dr. Má:io Celso Coelho

141 _ Dr. Daimo Bastos
142 - Nívaldo Huebener
143 ._ Deodor J Lopes. Vieira
]44 ..,.. Flávio Filomeno

,

145 - Joaquim de Oliveira
. '146 _ Dr. Sebastião B. de Albuquerque
147 � Dr. .roeé J. Línhares

14.8 _- Dr. Almir Rosa
149 - Dr. Osvaldo Fernandes

150 - Hélio de M. Moslmann
151 - Des. 'aensénc R. Costa

152 - Dr. José A. de Santiago
153 - Dr. Enio cevcnneet
154 _ Des. José de P. Galottl

155 - Dr. João Makiowcski

156 _ Dr. ocresttnc Sachet

157 _ Di. r.aeno Luz

158 _ Dr. Ntuolau de Oliveira

15!) _ Dr. Alvaro Ml11en da Silveira

160 _ Dr. Trmdade Wendhausen

Placas brancas (oficial) em inscrição
preze, para uso de carros onctats ...

Plaquetas, para carros oficiais, as do Ser

viço Publico .l!:stadual em rundc ver-

de e vermelho, inscrição em preto: as

dn Serviço Federal em fundo verde-
mar inscrição em preto e as do Ser-

viço Municipal, em fundo laranja,
inscrição em preto .'

Placas para motoc.ctetas ,., .

Selos de chumbo de 16 «íeaeesets) mlli-

metros , .

Rolos de arame, para costura Ide placas
de identificação no chassis dacarro-
cortai com 5 (cinco) nos, -'010 de de

(vinte) metros.
Parafusos eo.n porca medindo 10 mm. x

3 mm. (dez milímetros por três milí

metros)
Parafusos com porca, medindo 20 mm. x

5 mm. (vinte milímetros por cinco
mllimetros) 16.000

Matrizes para alicate - 1962 .
214

OBSER"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.publicldo no Diário onctat co Estado.

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

Rllbens Victor da Silva· Membro

Alfredo Russi . Membro

1.000 pares

2.000
2.000

3C.0�0

1.000

144,000

161 _ ssterano savas

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

tA tA

(Campanha de Mais 1000 Assinantes)

! I

Aproveite?

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

FAZENDO AGORA SUA ASSINATURA, nA VALERA ATÉ 31-12-62. _;

t

.

AQUI NA CAPITAL PROCURE A NOSSA, GERÊNCIA OU NOSSOS CORRE TORES. NOS MUNICíPIOS DO INTERI(i�,REMETA cr$ 2.000 (DOIS MIL CRUZEIROS) EM ,CHEQUE OU VALE POSTAL.
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(�FRIGIDAIRE»
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.

(6 Belos Modelo�)
(

,

No, famoso Plano

Somente Cr$ 2.00,0,00 de entrada.

Faç� uma visita cro �

. .

Magazine"Hoepcke
peço detalhe
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feche ílo Campeonato

JO.40ZINHO, ,g:uarda-va,-

Em luta os tradicionais rivais,'decidindo
.

- .

o Título de Vice-Campeão
Avaí e Figueirense preparados para a batalha que dará por encerrado o certame !profissionalista de 61 - Sem favorito o match que deverá levar

grande público ao estádio "Dr. Adolfo Konder" na noite de hoje -.Título de aspirantes em jogo, interessando ao Paula Ramos que o terá no caso de
terminar empatado o encontro J'á qu e são três os líderes. em "as� de empate, o je � alví-preto OU? de. vantagem sôbre o marcada para ter iní-

r, Campeao da catego- alvi-celeste, havera vice-campeão que se- dio ás 19 horas, jo-
aspirantes, disputado certame profissíona- travar a batalha pelo ria será o Paula Ra- um ou mais encon- rá conhecido hoje. I gando os profissio
como preliminar da- lista. Isto porque já vice-campeonato. Co

mos, já que os �ês tros entre o vencedor Duas batalhas de nais com início ás
quêle. Qualquer que é conhecido o cam- nheceremos, lo go principais clubes da e o Paula Ramos Pa- envergadura que nin- 21 horas.
seja o resultado do Peão da cidade. Avaí mais,' um op dois Capital estão na pon- .ra decisão do título: guém deverá perder, Prêços: Arquiban
confronto de logo e Figueirense, vice- vice-campeões. Com ta com igualdade de Daí concluir-se que na noite de hoje. na cada - cr$ 30,00 e

mais, encerrar-se-á o líderes irão, hoje, o jôgo dos aspirantes, pontos. Vencendo ho- teremos, hoje; à luz praça esportiva da Geral - cr$ 20.00.
dos )refletores um Praia de Fóra, moti- Franca a entrada pu

espetáculo duplo com vo porque é de espe- ra senhoras e senho

pleto, Nos aspirantes, rar-se uma arreca- ritas.
no turno, o Avaf le- dação recorde em jo
vou a melhor por gos do certame Te-

3xl. Porém, no jogo gienal de 6l.
principal a vitória -� Quadros Prováveis
pertenceu ao Figuei- FIGUEIRENSE -

Termina, na noite
de hoje; a disputa do

Campeonato Citadi
no de Profissionais,
podendo, também, fi
nalizar o certame de

FLORIANÓPOLIS ,(Quinta-Feira), 27 de JULHO de 191Íl

Melancólica despedida do Campeão
Vitória do Paula Ramos por 3xO. diante ,do Lanterna que jogou desfalc�.do de 4 jogadores
- Suspensa a par tida aos 38 minutos - Edson dois e Sombra os al1i1heiros - Outras Notas.

Na noite de terça-feira
teve sequência o campeo-

Futebol na
Várzea
IMPRENSA OFICIAL F.e.
3 x ESPORTE CLUBE APA-

RECIDA o
Em partida realizada na

tarde de domingo no gra
mado da Colônia Santa
Teresa, derrontarem-se '1.8

equipes do Imprensa Ofi
cial F. C. c dn'Espurte cru
bc Aparecida, local.
A equipe rio Imprensa

Oficial, demonstrando me

lhor nivel técnico durante

caase todo o prélio, acabou
vencendo a valorosa agre

miação de Santa Teresa

por 3 tentos a Oi
"Na primeira etapa.� Ó

quadro dirigido por Antõ
não Botelho de Abreu ini

ciou bem, mas o quadro
local reagiu e conseguiu
equilibrar a partida duran
te mais ou menos 15 minu

tos. No entanto, novamente
os rapazes do Imprensa
voltaram a controlar as

ações, terminando a pri
meira etapa com leve pre
domlnlo na cancha e com

a vantagem de 1 tento.
Na etapa final, com algu

mas moClflcações, os rapa
zes do Imprensa domina

luaram beo a paJ:tida e

conseguiram marcar maís
dois 'tentos, consolidando,
:.;ossim, a vitória.
Os tentos da partida fo

'lam assinalados por Se

�)astlão, "Cm boa jogada, na
.1lrimei,'a etapa, e Piz�la
Lti ,com dois ten!'ls, com

pletando o pIacard, na

eLapa finnl.
O quadro vencedor for

mou assim: Aldo; Lauro e

Zenon; Acilio, Hermes e

Hélio; Odilon (Pizzolatti),
Zézinho, Sebastião Osval
{iir (Djalma), e_ Sidney.
Na partida preliminar

(lisputadd entre as equipes
f>lJp::mtes, o. plaéa�d acu

sou 1 ten'to para cada la
GO.

CAIÇ1\RA 3 X AMÉRIpA 1
E::t cçntinuação ao Cam

peonato Varzeano, jogaram
domingo as equipes do

_I>, mérica e do Caiçara.
Deste encontro saiu ven

cedor a equipe do Caiçara
por 3 tentos a 1.
A partida agradou em

cheio ao bom numero de

�lssistentes que lá compa-

nato de profissionais da

cidade, com a efétuaçâo
da pe-túltima -odada, reu

nmdc U:; esquadras do
Paula Ramos e do Bocaíu
va. Vitória final do Paula
Ramos já esperada por
tôdos porém, conquistada
com certa dificuldade se

olharmos que a primeira
fase terminou com a van

tagem parcial de 1 x ° e o

segundo tento foi marcado
aos 27 minutos da etapa
comolemectar. Note se que
o tricolor praíano encon
trou pela frente um Bo
catuva desfalcado de qua
t) o auétas, jogando poro'
tanto com apella: sete
homens. Assim mesmo,
com apenas Odilon no ata
que o Bocaiuva lutou mui
to e teve inclusive chances
para' igualar o marcador
Jt}go 'traquíssimo em'

'que o Campeão se despediu

(ampeonalo
Bancário de
Futebol

Marcha para o seu final
a disputa do Campeonato
Bancário de Futebol, pro

!l:o:,ido �elo Centro Ban

cano.

Na tarde de' sábado, soh
�lS ordens do árbitrO Be
l.edlto de Oliveira, joga
ram Unidos (Bancos pa·
!:::l.Dâ.-Santa Catarina e La

>,oura de Minas Gerais) e

Inca, vencendo o primeiro
por 2 x 1, conservando, as
sim, a invencibilidade e a

'/ice-liderança. Marcaram

(lS tentos, pela ordem:

Mário, para o vencido e

Joqninha (2) para o ven·

cedor. Formaram assim as

duas esquadras: UNIDOS
_ Laudelino; José e Ra

fael; Roberto, San'tiago e

Joquinha; Vinicius, Her

(-i!io, Ivo, Walter e Saulo,
INCO _ ""Celso; JoeI (Mau
ro) e Raul; Amadeu, Ro

n:ero e Irineu; Daurí, Ita'
mar, Raul, Ivaldo e Má-
tio.

CLASSIFICAÇAO
A classificação, apõs o

;ógo de sábado, é a seguin
te:

1.0 lugar _ Banco Na-

çional do Comércio, 3 p.p.
2.0 lugar - Unidos, 4
3.0 lugar - Inca, 8

4.0 lungar _ Crédito
Real,l1

5.0 lugar - Banco do

�;.asil e Caixa �conõmica,
JOGOS REST-ANTIS

Súb::o.do - Caixa Econô
mica x Crédito Real e In

{'O x Nacional. 'Dia 5 de

:lgõsto - Unidos x Banco

60 Bl'asil. -.k--+,,;-.

do certame- com uma atua

cão melancólica e até cer

to ponto decepcionante.
Outros detalhes: 10 tem

po: Paula Ramos 1 x O. Fi
nal : P. Ramos 3 x Bocuíu
"a O. Goleadores: Edson
aos 10, Sombra aos 27 e

Edson aos 37, pela ordem.
,qUADROS: p. Ramos:

Pamplona; Marréco, Nery
e Manoel (Hamilton); va-

léria e Jacy; J. Batista,
Bentinho, Edson, Sombra e

zundes. Bocaiuva: Tatú;
Wilson; 'Juarez e Walmor;
Carlinhos e Guará; Odilon

apenas no ataque.

ta boquense, o cotejo foi

suspenso, conforme deter

minação do Código Brasi

retro de Futebol. N,,- preli
minar venceu o Paula Ra

mospor2xL
Arbitragem de Virgilio

Jorge com altos e baixos.
•

Anormalídades: Aos 38 � Dloney Para o
mínutos da etapa comple
mentar em vista da con-

tusão sontda por um at�é- Olímpico
2.o Boletim dos �I Jogos Abertos

de Santa (�tarina
As aelegações que Virão para proceder a convoca

narticipar dos II Jogos cão. Portanto, nos próxí
Abertos de Santa Catan- mos boletins haverá m�ita
1 a, já estão com suas íns-
1 ereções definidas, pois fi
carão alojadas nas respec
tivas alas da nova Escola

,J�dustrj.al de Fpol!s..

Também o problema de
. ereíções foi soíuc'onado,
po;� ·tódas as delegações
farão suas refeições no

Restaurante untversítàetc,
situado à rua Alvaro de
Carvalho.

xxx

Dentro das modalidades
�sportivas que serão reali·
zadas nos II Jogos Abertos
oe Santa Catarina, consta
tina prova cichstIca que
!oe deser.701veró. pela� prin
�ipais ruas da capital fIo
rianopolitana.

xxx

A ciciade de São Bento
(O Sul, que estava em di
ficuldades para se fazer
representar nos II Jogos
Abertos de Santa Catari
na, já confirmou sua par
ticipação através de oficio,
Participará nas modalida
(les de atletismo lllasculi�
no e Xadrez.

xxx

A Federação Atlética Ca
tarinense

-

já e�tá organi
:oand3 a lista de atlétas

,
novidade.

xxx

O deputado Waldemar

sanes; um dos altos dirt
Rentes organizadores dos

seeuuocs Jogos Abertos de
Santa ceterma, encontra
se. em Tubarão, devendo

regressar hoje á Fpolis.
,x: x x

A cidade de Brusque vem

ce eonfírmar sua partici
pação nos II Jogos, toman
do parte em tódas as mo

dalida ...es que serão dispu
tadas, numa prova in(;un

_

testáve! de desejo brilhar
)I.as olimpiadas de setem
bro.

xxx

,
O sr. Jaime Cõtlto

de a!lsumir a Supetinten
déncia dos JogOS Abertos,
e�qUaHto que o sr. Rubens

Lange passou a ocupar o

pôsto de Presidente da Sub
Comissão de Esportes,

xxx

Por seu' turno, o Capi
tão Jc.ão Pedro Nunes as ..

�umlu a PresÍdência da
Sub-C'lmissão � Aloja·
mento. Portar.to, começa a

::oe movimentar ,éôm.· mais
assiduidade os' diversos
setores' dos Jogos Abertos
de Santa Catar!na.

. Marcílio, Paula Ramos e MeiroPol
nos Festejos dà.-ACESC

A diretoria da Associa- eoroados de êxito. A dire
�'ão dos Cronistas ESTlorti- toria do Paula Ramos, serâ
vos de Santa Catarina, consultada oficialmente
através de sua presidéncia, �ara em seguida serêm
"em trabalhando no senti- convidados Metropol ou

do de l"ealizar um prélio MaTcílio Dias. O prélio se

amistoso em nossa capital, ria efetuado em rigQzijo
t.uja l'enda :level'á :-everter pela' -passagem do 50 ani
em benefício da entidade versârl0 de fundacão da
ele classe. Marcílio Dias, ACESC, t�anscorrido dia.
Paula Ramos e Metropol 24 último.
I'ão DS clubes mais venti-
�ados para uma possível
exibição no estádio._ d� �....-----_

aconteccriá
Os trabalhos

O ponteiro Dioney que
atuava no Paula Ramos

desta capttnl e q ....e se

-runsrertu para o União de

Tunbô, clube. disputante do

certame de profissionais
ue Blumenau, está secao

cobiçado pelo @lÍmpico. Na
reandade o jovem atacan
te cumpriu tõas atuações
no certame sendo :�l( ..usi
ve apontado -como tnte

orante da seleção da 1'0-

cada. O clube da Baixada
entrou em datalhes com o

conhecido atacante espe
rando conquísta-Ic para as

suas fileiras.

Campeonato
Comerciário
de Futebol
o campeonato

ciário -de futebcl, pro1"lse

guiu na manha de domin

go com apenas um cote

jo, .em que f.oram prota
gonistas as representações
de A Sedutora e Farmácia
do Canto. f_lJÓS movimen
tada luta o empate. de

,2x2, f.ez inteu'a justiça
pelo <lue r.ealizaram' as

duas escluadras. Géte
marc·ou os dois pontos
para A Seduto1"a e Iva'n e

:Moacü' marcaram l1a)·a. a

Farmácia.
Eis a atual classifica

ção do campeOl�a.to:
LO lugar: Fia.mbreria

Koerich tom O p.lP.
2.0 lugar: Meyer, 2

3.0 lugar: Ho.epcke, 3
4.0 :'.lgar: A Sedutora,

Farmácia do Canto e Mi�

llCrvn, 5

5.° lugar: Farmácia
,Catal'Ínense com 6 p,p.

x x x

A próxima
\
rodada $10

leampeonato -comerciário
'de fulebol 11larc.a d·ois

jogos para este fim de
'semana. No .estádio do

Figueirense F. C. jogarão
as equipes do Salão lVli

nerva e I,'il"nl,ácia Cat�-
enquanto qu,e,•.llo .

do Figueirense
Fialllbreria Eúe-

Domí; Osni, Trilha e

Fausto Nilton; Lau
dares e Aniel; Wil
son (Fernando), Ser
gio (Oládio), Pere
réca, Márcio (Adão)
e Ronaldo.
AVAl' - Joãozi

nho; Binha, Mirinho
e Gercino; Bonga e

Hermes ( Nelson) ;
Renê (Betão), Nil
son, Alair, Vadinhq e _ .....-"�_�_�_

Betinho.

rense que, assim,
quebrou aIonga in
vencibilidade régio
nal do clube que pin
tava como campeão e

que, posteriormente
viria a sofrer nova

derrota, frente ao A
tlético que, desta for

ma, fez o' Paula Ra
mos ascender ao Pôs ..

te principal, donde
não nu-is saiu, vindo
a conquistar a foroa
com quatro pontos A p,reliminar está Ias avalanu.

Itajaienses venceram o I
Torneio Inter-ligas de

Futebol de Salão
!\.l noite de sábado foi

efetivado em Itaja i, na

cancha. aalouista do A .. ·E.,
PIMPA, o 'I'orneio I Ivo

Varela, reunindo ás ee

Iecões das Ligas UP. J oin
ville, Itaju i, Palhoça, c de

Florianópolis.
Primou em or-gun-zu-

t;llO,' sem nenhum seuão

que puC:ysse desluctrar o

brilho da competição, num

trabalho conjuntivo dos

homens que dirigem o .es

pOl"te salonista no Estado
-catarinense.
A seleção de Itajaí que

entrava mal no mlltch
(;·ontra Flo't-ianópolis, ten
do o l"e�ultado final ausado
O para -cada. r.epre;Setltar
ç.iio, num jogt> que positi
tivametlle nilO agradou
eonseguiu elimina.r -os

comanda.dos de iRozendo
na -cobrança das pcnalicla.·
(les, -ganhU"lldo o. direito
de b.ater-se na finalíssima
('0l}tru o v.enc·edor do ma

te;h de 11. 2.

Ai eshlva �\ grllnde
verdade, Flol"iané-polis a

lijado. do torneio ]\'0 Va-

o na etapa in icin l e 5x1
110 apito final do. ru-bitro
João Batista. Rodl'igué�
Junior eutonsando o. tê)",
mino da pugna.
Venceu l tuiuí o. match

final 1)0)'(11''9" fvi a equipe
que desenvolveu melhor

padrão técn-co envolvendo
completamente os palhu-

F o i Itajai o

primeiro camue.;o inter

ligas, intitulado Torneio
Ivo Varela.

DETALHES TÉCNICOS
- ÃRBI'rROS E ARRE

CADAÇÃO.
1.0 jogo. - FloriallóPo

"lis O x Itajaí O.

nas.nel,lulid<lde::; - Ha

jal 4x-2
'

.

Arbitrl!gem - Joiio
Batista Rodrigues .Junior

As - duas .eouipes -

ltajaí - Valmj�·, Seúl"a e

Krause; Antoninho e Pl.lP
linho (RuLells),

Fl'ol"ianóp�li::; co.m-

l\Iàrco, Adlllkrto e Chi
lIa; Paulo SaLino (Alex)
e Heraldo (Maurílio),
Para Itajai Paulinho.

)'ela cunUlrindo uma. atua- -cobrou <!.s penalidades
çiio decepcionante. conn:rtendo t.: das 5 DlI

tidas. Par� PlJolis Paulo

O jogo de número 2' Sabino converteu ape'

reuniu a seleção (:z Pa- nus 2.

lhoça c sclet;ao de Join-
"iJ]e. Joinville precedid.u. 2.0 jogo. - Pulho{_"u '1 x

de.,grande eal'hi'r., Cllquan- Joinville:3
to {lue Palhoça �e consti- 1.0 tempo - ;;:--:1 vara
tuia lluma incÓ:S'ta. Palhoça, marcaram

Com todos .Q seus Ivan, Leonardo 2 }Jura

COBRõES Joinvi ç foi Joinville marcou 'Ednllln-

alijada do tôrneio
.

rela do

modesta, mal} eficiente, Final - Pulho<,;a 4 x' 3

sel'ji1'0 de P�lhoça. - Leonardo voltou II mal"

Progrumu final, 'Sele- C11.}" pura Falhoç.a eAl"tur

ciio de Itujaí x Seleção marcou Os dois pontos de

de Palhoça, jogo que J-oinville.
apontaria' {) campeiio I do Juiz - Fernando Pe-
torneio e o direito de reim do L.A.I.

1"e-presentar .0 Estadia na As duas equipes - Pa

conweti_ção nacLon.a· lin__.jho >;!·om - Marco, Ivo
lllO(l<lli{lad<'. e Jo�f: han (.Jp�é 11) c'.

':>lal cL
di! L.A.I.

com mais de

murc.ando13 x:

Nelson (Arlul'l e Edmuu
do.

:�_9 j('lrO - Seleção de
Itaj;1r 5 x Palhoça 1
].0 temno 3xO puru

Itujui - tentos de Krau
se, Paulinho e A ntonính-.
Final - Seleção de

Hajai sxj, marcaram ]ICS'

la etapu Puulinho e Ru
bens pal:a Hajaí - Ivo o

tento de honra de Palho-

Juiz - Jo;10 )3,ltista
Rodrigues Junior du FAC
As dUlIs equipes com -

Valmir, .scâra e Krause
(Ivo); Allloninho (Ru
ben.�) c Palilinho (Rosa).
Palho\iil - Marco, (AIl

g\1�to), Ivo e José II

(Inm) Dante (Leonardo)
Passaram nelas bilhe

terias da c;H;cha da Pim
pa a itllportún�ia (Ic
6.750,00.

Carlos Renaux

Paysandú no

Ultimo Alo
Na ,tarde ete domingo

Carlos Renaux e Paisandú,
os eternos rivais do cam

peonato brusqllense de fu

tebol mais uma vez esta
rão em cêna, para. decidi
:.-em o certame regional da
temporada de 1961. O Car

los Renaux é o atual líder
invict::. com um ponto per
dido, resultado de um am

)late de 1 x 1, verificado
)10 tUl"no contra o Paisan
ctú. Por sua vêz o Paisandú
eont.a com trés ponios no

passivo, portanto neces

&itando de uma vitôrla na

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


