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II· Reunião de Secretários da Fazenda do Ext
Na tarde de anteontem, tendo DOI' local a 11.0 andar

elo Edificio das Diretorias, foi Ievuén a eleito a sessão
plenarin da IV' Reunião de Secreti',rios da Fazenda dos
estados de "anta Cat.arina, Paraná e Rio Grande do Sul
contando com a crcsenca do Governador Celso Ramos
Que, em raoroas ualavras, saudou os presentes em nome
de Santa Cuturina, rememorando também. a Reunião dos
Governadores do Extremo Sul, dizendo ser esta um pro
longamento daquela.

O GOVERNADOR E A
REUNIÃO

"Estas reuniões que idea
lizamos vêm se realizando
com grandes resultados pa
ra os três estados _ aürma
o Governador Celso Ramos.

Temos subido dos ínte.
résscs dos estados vizinhos
pelos assuntos de Santa
Catarina e estamos perfei
tamente sintonizados no"
mesmo sentido para movi
mentar mais rapidamente

ABERTA CONCORRÊNCIA P Ú B L I C A
PARA LINHA DE TRANSMISSÃO u
GANDO SUL À ZONA OESTlNA

Interêsse do Governador Celso Ramos
apresenta frutos

Continuam frutificando os esforços do
Governador Celso Ramos, que viu aprovada
na reunião de março último com o sr. Presi
dente da República a agenda preparaéa por
sua equipe de assessoramento, tôda ela cal
cada na I'e:alidade catarinense.

Onteru, às 10 horas, na séde da Comis
são de Energia Elétrica de Santa Catarina,
foi aberta a concorrência pública para a li
nha de transmissão de energia elétrica Tuba
rão-Lajes-Joaçaba. Como se sabê, o empre
endimento a ser .realizado encontrou inteira
ressonância junto ao sr, Jânio Quadros, por
ocasião de seu encontro nesta Capital com

os Governadores Celso Ramo�, L�onel Bri
zola e' Ney Braga, A obra será de tal signifi
cação para todo o oeste barriga-verde que se

pode considerá-la como de autêntica redenção
económica para centenas de milhares de ca

tarinenses, desejosos de um ingresso mais
acentuado na senda dQ desenvolvimento.

os objetivos de nossos esta

dos. Aqui estamos eeuatdos
para afustannos os nossos

. relógíos. na pude que diz

respeito as Secretarias da

Fazenda, sem o que as ou-

tras partes administrativas
c outras secretarias não po

crerten, funcionar de acórdo

com os planos pré-estabele
cidos pelos 3 governadores
dos 3 Estados". Finalizou,

atudínoc a certeza que de

nosueva nesta reunião da

qual multo teria o nosso
Lstadc a lucrar. Em segui
(a, soo os aplausos dos pre
sentes, se retirou acompa-

Em sua ornçdo, na II Reunião de Secretarias da Fazetuie, o GOt1cmador ceuo
Ramos acentua a importância cestas reuniões e o que elas N'1Jrcsentau para os

Ires estados. Nos.<m flagrante é um aspecto ru sessão l)lcnüri(t elo dia 9. ouanao.
co .. t a preseltça dos Secretctrios da Pazenda. do Paremo, R, G do Sul e Semtú Ca�
tarma c seus (I�sessores. o Chp.fe do Executwo Catarmeflse jazl(L u"o aa palavra.
,

CredencijJdo O Professor João David
Fer�eira Lima para- dar posse aos

membros do Consêlho de Represen
tantes da Escola Industrial de Fpolis,

Ilhado C;o', Secretártos e ou

tras autortdades presentes
â reunião.

ESTUDOS DE ESTRUTURA

ADMINISTRATIVA

Dando prossegutmcnto à

-essão. ') sr. Geraldo weteer.

Sccretarto da Fazenda de

1.0SS0 Estado, concedeu a

Palavra ao sr. Carlos Miros

ki, intqrante do GT para
estudos de estrutura admi

nístraüva, para que apre
ecntasse as conclusões do

retendo Grupo de Traba

lho.
"Dada a complexidade da

matéria a ser discutida e a

crcunstáncla de' inexistir
10m temárío que objetivasse
csoecutcamente as rtnau

caces ca constituição desse

gr-upo, f-lJr�iu a idéia de de

bater Estrutura Admlnis

n-atíva durante os traba

lhos da I.tI Reuntâo roettaa

ela em Ouritiba, ficando de

liberada a orgamzacâo de

11m temário para as dtscus

côes futuras. ao próximo
conclave raaendar Io. a ser

realizado em Pórto Alegre.
nísou o sr. carros Miroski.
rendo após. o tomár!o que
no debate das ccnctusões

apresentadas foi a])l'ovado
pelos �ecrelárlos. t:e!lberan
do a constituicãD de um

1l0VO GT para estudo do

sistema da administração
do pessoa!".
Passa à ratar o dr. Ari

Kardec de Mello presidente
da GT "para estudos de ar
eamento e contauütdade pú
lliea, upresentnncro den .re
"árias conclusões U de reco

menda r a crlaçãn de orgão
r-entrai de orçamento, de
recomendar a nccesstdcoe
c.e ser :,reparada " convoca

un a 4." conreréncía de"
'réonícos em Contabílldade
Púbttcu e Assuntos Fazen
déric, com o fim de atua
lizar � pacronta.icão orça
mentàrta. d v -econhecer
corno recomendável o dis
'positivo constttucíonet do

li.stod'l de sant.i Catar.nu

que cunstdera -urovacro o

texto dd proposta orcnmen,
t àrtn enviada pelo oovêr-
1'0, co',!,'o Legtslaclvo 1:.:0 a

\ nnha enviado a sanção
rté" 0_ pl'U1.0 constitucional:
r- de recomendar a c-rive

»tánctn de organização ra

r.ena r dos servidores de
contuu'uoadc do Estado. na
contccorta oerat, etc ..

ESTUDO DE OUTROS
ToRIBliT':JS
a aprovação das

!Jropo�lciies do CT catart
nensc. é dada· ii p:llavrn ao

Dr. Airredo kussi do '3T

rJafR l'st.udo dc outros tri-

o Pl'Ore.��r.;r .)olio Da. lis, rOc:élltenleJlte 110lllca-
"id Feneil'1l Lima, I)i- dos pelo �r. Pre�idel1te
relor da T<'ltcllhludt' .Ie- Ui! '�Cl)líblka.
Direno de Santa ,_ alarl-' W o-se�lUint.f' o ItétJr
11.1, \'em ue l'er cr�den. do telegrama endado ao

<:iado pelo 1\1inll'tél'io da Dr. Feneira Lima. velo
Educa�üo e Cultura para �l·. Brigido Tinoco, )1i-
dar aos 110"OS l1i'trO da Educação:
Membro" d'O Con,;élho rle "RiO _ 65 _ 7 � 11.:JO
Rep.eijelltallte� dll t-;�COI<1 1>:' .. lo.io David Ferreira
lndu:strial (le Florianôpo. Lima Diretor da F'acul

dade l)ir2itO Santa Cata.
riua F..'\S ;\Iuito Hgr:tae�
ceria 1)re�idis�e ,"ossa
S-ennoria "g ql.lalidarle Re
pre>lcntunle êslc l\lilli,;tê��.
Tio vI!; atO posre I\O\'O�

)Iembro,; COl1�êlho He

pI·e,:entante.,; E� .()I�l· ln.
dU:-;LJ'ial FI01'iallóPoli1, dn•
!>ignadcs Decr-eto Presi

dcncild dia J2 julno ]lU.
blicudo Diário Oficia]
me, nw dala !)t TOm-Q li
Lerdade' sugerir erillcndi.
menta \"Ol;Sa Senhoria
com Diret.or citad�' hs('o-
la pt Col'dülis Sauclat;ô�.�
D1'Ígido TinocO :Mini �tl'O

Educa(iào. "

Os il')YOs Con:;e!heit:.>"
tomllrilo !los,;e naquele
Estabelecimento Indus
trial, hOje, às 10,00 hOI·":';.

IM-nntl'r'll'O Il Intrl'nantll ��v�:::�;�a:�o,,:��c��,�:����;�:':od;-,";�' I

i
II UI)

_ l� I _

Y b � a�f:::�i�le��0�c���er�::Ui���1I0�.
anula

I
O Eng. Guilhenn') Jorge Schcidt. tam·

D�t UDN re�(Jl'l'U moral às alies�as _ :r�;ndt:�i7�t��Ll���i��� �:ll?a �e�,�����: �:�
�c d���t;���s �r�:�t�IA��r����� ��f������: Oficinas do DER, aceitando-a.

.

da CÍl.maru. intrujal' o Govêrno catari_ ta�b���'a�����e::���' :�)I��!i�Oe -;uLs ���
�����.��'l��n�i����o-eo p:rs�;��ç�e��mo um

lega& _ não oferecia rm:ões para ser

Afll'mou, por exc'uplo, "que de:.enas :�s����I�h�S. S��l1�:d��� i:I�:tit�I�:;�:il:
de cngenheiros, altamcnte especia· velou encostado.
lizado:-; joram retirados dos servi
r:o.� rodoIJiário,� e encostados aos

escl'UóriOI; do DER, na Capital, co
?nO imi.tCl� e inserviveis.

Em 1:õeguida, O farsante arrola os'per�
seguidJs. iniciando com o Eng. Ernani
Abreu Santa Rita "nomeado por concur

so. dispcllsado da Chefia do DER de
Joinville".
O Eng. Santa Rita exercia o cargo de

Re"ldentc em Joinville _ cargo de COII

jianç(l. de IIvl'c nomeação do Governo.
l!; mentira qu'! esse cargo, no DER de

Santa Catarina, seja cargo tie acesso por
coneUDlO. Depois de g01.ar dois periodos
acumulados dc férias. o Eng. Santa Rita
tevc ue::;pachado favoravelmente pedido
de licença prêmio pOl' seis mêses. Fôsse
um perseguida po'litleu não conseguiria
enLt-ar no gózo dessa regalia - como não
o conseguiram centenas de pessedistas
sob o governo da UDN.

,

O Eng. Egon Alberto Stein, dispensado
da Residência de Blulllcnau, cstâ exer

cendo chefia na Diretoria de Obras PU�
blicas, nesta Capit.al. Não é um e'lcosta·

do,' é um comissionado. Mentiu o depu
tado Carneim, com\) se vê.
O Eng. Renato Furtado A:-ruda. de La

jes. em Lajes continua. Ê mentira que
houvesse sido retlr!ldo do serviço rodo

viário e recolhido i Capital, como inútil
e 1l1servível. Tendo feito um concurso

���, _���f�dn��a��C���á��v:l�n:�:P�el��
Ramos.
O Eng. Ruy Carlos Mayberg, que o sr.

Carvalho ir.dlea como dlspen:-tado da Re
sidência de Rio do Sul, nunca exerceu

tal comissão naquele lllunielplo.
O Eng. Antônio Carlos Werner, da Re

sidéncla de Rio do Sul foi dispensado da
Otle11:t' por não se conformar com a no
va orientação adminl:;tra.tIVll aada à Se

el'etO)'ül da Yiação. Fo�-lhe O'fCl'eCidO um ma,:;. E esperneio r;:;Jvo/;.o conLnl o

tu.)'SO, q_e se!r llles<).�. dc e·spe�nJIZb.ç�o de", q_u� se aproxima fa,t:ll.

,'Íspecto dIJ banqu"te ojeree�do. al)Ó� o encerr,nJtento 1W noite de anl'Júntem. rtS

delegações dos ires estados sulinos. Que aqui vier"m [JlIl'ticirar da II J-leuniao.) de

Sce!'etdrios da Fazenda. Assuntos do maior interêsse fol'(t7n r1eOet.,dos pelos diver
sos gl'U]}OS de tl'Ob(tlho, e a segui!' levados à consideração dO$ tau/(tres das Pastas.

l i h C r a � à o �e V C r h a s Para �otelca
Na ro;.,lUlâo de GO'/erna� (:or Celso Ramo.� enviou a ; (:llro� ("s !'ecursos a dispo-

dores CIO Estremo Sul com, .sua Excelencia o seguinte J;lção ela Sotelea,. no ano de
c PI-€:.Idcnte da Republica, IXped!el1tf'; 1961. centro do alto dese-

:�el:��:ed;ten��{�iOC�����o: l����ej�'e:��iãoF!��a�:;:II;: ��Il�:():;��s::u�:��;;C�' ��
�'proveu medida no sentido Vossa Excelênci", houve �o RUtIlaS - Gov�rnador do
de serem liberac:.os os re-

).101' be'l1 de aprovar medida
l';stad·) de S.C.

':UI'SOS necessâ':ios à con-
1.0 sentido de serem libe-

clusão da primeira fase da

SOTELCA, ainda este ano.

l' ést� I'espeito o Governa�

HEtflORRAGIA

A perseguição Que o deputado Carva�
lho inventou pam o Eng. Ahnlro t'crcira
c Oliveira c a dc ter revertido à Estrada
de Ferro Santa Catarina! Basiaria Isso

para sc aquilatar do naipe. das razões

que usou. Entre'tanto, em caráter de de

safio, fica o deputado trancinha reptado
a apresentar OI.! público declaração desse

engenheiro, afirmativa de ter sido ou es

tar sendo perseguido pelo f.tual Govérno.
A reversão do Eng. Pereira e CUvcim ao

cargo de Que cra e é titulai' verificou-se Iainda na admini"traçüo Ud��dsta.
O deputado enredador nao Ignorava l

isso. Sabia disso, �nel,USlve
em função do

Icargo de Secrctáno que por aqui deslus·
trou. Mcntlu por ViciO.

A pel'seguiçiio do Governndor Celso Ra-Imos contra o Enjl. Luis Kal:likltl ltoka
zu, segundo fi versão do pat.ranhe.l'c da

UDN, seria a �e tj·".ns!eri-lo de Chapecó
para ... São Paulo! A embustice, poiS, é
sesQuipedaJ. O Eng. Kamlkili, acoihendo
um vantajoso convite da firma lSHIRA.
WAJIMA ESTALEIROS S. A., transferlu
sc para a GuanaBara, onde se dedica ii,
construção naval.

jComo se observa, o deputado udenista
mentiu li 1IIelldatium gamba . .sem a me

nor emoção pelo respeito ao diploma que
o :�����e�:t��g���es que não cones- I
pondem a estampa, saldo da Secretaria

Ide Viação, não podia ignorar qUf' os car

gos de Residentes são de cOJ/l:ssâo, de
confiança, de livre escol/i.a do Govémo.
Nas mudanças de 3dm\nistração, substi
tlli�los é ato comum, de rotina, como o

foram os do Presid�mte Jánlo Quadros.
A atitude intrigante do sr. Carneiro

Carvalho tem, no entanto, sua explica
ção: é gesto de dés�spero dfnntê c'h c 1'-

\

,-a dos os recursos neeessá
':ios à eonclu"ão da primei
I a f!lse da SOTELCA ain

(la este ano, para funclo
':amer.to em 1!162. com uma

prodll�ão de 50 mil KW. Em
memO'·3.11dunl de nO GP/
GM/ CG-27, de 2'* de abl'il,

·.lirig'id" ao Exmo. senhor t:u'inLHse tem dado o máxi

?'linistl'U de Minas c :t:cnr- ll'O de scu:; esfórços para do

gia, V('ssa Excelel1cia de- taJ' nesso Estado com um

t"'rm;nc,ll o cUl:lprimcnto Plano Educacional din:lmi
(.a del.ll)erac;uo. A Diretoria (C, e ()_le pos"a satisfazei' e

('a Sot�lea' promoveu tôdas .' tender as exigenelas atuo

[,s mo::didas e se encontra ais d') Ensino. VarJos foram
em f-:b� flnal no BNDE o \

_jó os atos de Sua Excelen·

).1l'Oec,>so de libera(ôo de ........ U('L n';;te setor.

ono miihões de cruzeil'O"

n 'os d'� construir, m L3gu
I�a unI ginásio e,,�adual.
.,�·slm <,e manifestou a .\s·

tOclaç2.u. Comerclfl daque
Il' llIu!llclplo SUlhIO, atra
"cs de telegrama ('nd�rf';-a.
(\0 t\.) Governador catari-
:Ien:;e;

·'Qurlra .. Vossênr':a rece
J.,er os aplausos da AsSc, Ia
cão Cnmerclal de Laguna
pcla �:i.bia reso�ução de
l'ollstrllil' nesta é!dade um
':'náslo estadual "ue seni.
i.'111 do", grande/ii marcos do
&U !lvêrno no (!ua}, de.

, :l�:�i ��.�'I��L�S��s�::lc�{�:�,���.:
A�a!í.blo Atlevedo -Pre-

'""'t�lOiüi�IA-�;iiIJ!j�'"��

.. fim ce g:uantil' o ritmo
de tr '.balho flx:'l.do crono

L.ram� ela obra .::cr50 neces

:,ários ] bilhão. 154 milhões
('e cr'lzeiros, no COrrente

ano, jús recursos .da Sotel�
ca. el�'/ando-se ass,m au
;lliniml) de 1 bilhão de cru

]\'0\,,\ .\c.\O 00..; CO
;\llJNI's'I'_\S C O N 'L' H.\

VOPUL-\('ÃO DE mm-

til\! - (:�." Púgil1a)

Construção do Gi
násio Estadual de

Laguna
O C!lcfc do Exe',tltivo Ca-

Com respeito a soluçào
(lo Gc femador Celso Ra-

,

Sul
cutos, que apresentou as

conclusões do GT que re

presentava, relembrando

ter sido aprovada a propc
sícàc apresentada pero as
t ado de santa Catarina, no
sentido de serem Instalados
Postos de Flsca�''1.açiio cu

tnrtnense nos cidades de

Porto Alegre, Santana do

Livramento e Uruguninnn.
no RGS, para controlar o

pagamento do imposto de'

, .spo-eaeâo devido ao fisco
oe Sta. Catarina. nos cases

em que a madeira produ
c'uztda. nêste E s t ado.

depois de trnnsrertda para
o território do Rio Grande
(:0 Sul, venha :\ se!' objeto

- de atteracão na venda pum
o extonoe do pais. servindo
<1S ditos rostos. também pa
ra o concróro de rcconir
mente do imposto uns re

WeSSi\S de mndnrra, feitas
curetarnontc para os mor;

cactos esunncetros. C\11 ta

Z:lO da cperucún de' venda
ren'Iz tdu no próprtc tcrrt
torto de sta. cntcrtnc. En
rendeu o Plenrído que a

pro+ídcncm proposta c a

provada dependo do slm
ptes expediente ndmínts.,

tra�ivo. face aos tél'mos c')
c,onvênio firmado entre o

4COnt. 1111 u]lÍma p;\g.,

NOTAS
_\TO DO GOV�RNADOR

REPGRCUTE NA CÃMA
RA MUNICIPAL

De ;üdos o� :·ee:J.\lto� do

}-�::;tadoJ. tem rec0bido o 1,:"0-
vel'o,HL,r Celso Ran'los. COil

:.l'Ut,U·;_1l'Õe3 e��: -f:\c� -d:n

ins'itl':ç50 do Hospital do
SelTioj01' Público.
Ainj') ago,'a.:l Cnmara

�'[l1ni";i)al de Florlanópolls.
:nani:t--tando-se a re.�])el
]"0, e�dereçoll a'] Cl1efe do
:::!::xecu,'VO o se'�ulnte des··

1,Jadl') lel!'grá n"o;
"C:\,lHI.�·a Municipal de

F'lori:",ópolis aprov.lndo
llnan;r,-,idude pl'Oposlrão \'e

,'cador Hebel' LeiJ(ll'bechon
Poeta. congratula-se Vossa
Excell'llc1a motjvo sanc;iio
�.. ei in:;[itui Ho�pltal dos
ServiJIJres Públicos. Cor�
oiais :,[.uc!al:ões - Waldc
!par V.eira ._ Presldente:'

GOV�RNADOR RECEBE

CO�IUNICAGAO DO
DNBE

Em data de 3 do conen·

te o O�vcrnildo!' CelSJ Ra
mcs recebeu, do Brigadeiro
Faria Unia. Presidente do
!;NDE. o seguinte despacho
teiegráflco:
"Ten.ho a honra de comu

nicar a Vos:;ênela que o

Coné!:lO de Administra·
I:ão dJ Banco Nacional do
Descnvr.lvimentú Eeonômi�
LG aV:·'.wou reunião de 110
je av:>l de 1 milhão de do�
iarcs. openH:no UndenVTI
l iugo 6�·O lllllhõe� e aplica�
(:ão tlU:) mllhões recursos
!,'und,) Fedel':1i Elct.rlflca.
I;ão :)i\ra Usina Termoele�
�,-jea Gapivari.

JANIO AGRADECE A
CELSO

Qu •• rodo da criação do

GOlls�.!ho da Pesca. o Go·
vern9.�I:.)r Celso RamO$< ende
t€;ÇOU âo Presid<)lltc Jánlo
Qnadl",s telegrama, eongra
tulan:!;.'-se com a importa.n
Te medida tomad'1. Em l-€S�
posta. o Chefe da Nação
t>nderf.'}ou ao prl:neiro !'"

(j'itâr:o catarinPi)sc
:!uint:J despacho tel

"_ ,l.gradeço
congratulações
nm J-l'ansmi

instillüção
co.. Meu O

.�{llida::!edaf'
�ir!vl!
"c:; ne.r:d,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i ÀS PESSOAS llNURESSADAS DE IliARTlCIPAR DAS FESTIVIDADES 'DE AUMBUJA, A CURA METROPOlITANA AV,ISA QUi SE ACHAM ABERTAS AS VEN-Ilr
�=-�==--_ DAS 'DAS PAS�S�����AL, tf��,�T��� DA CATEDRAL.' ,
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TITOV E O PARTIDO I

A extraOJ'di11,ária façanha do astronau- a consecucão de acontecimentos

mar-,ta Gherman Titov, mereceu, além dos dantes CQ�O � de domingo último. nesc

�I.J;OioS de tôda a humanidade, o reco- famas, tão somente, mimitestar o alto

ntiecímento ,do elev(lJ1o índice técnico- sentido da viajem de Titov, e que está �

cientifico, _da pesquíza e dos estudos al- acima de

qUa,lqUer
e:r:ploração -mesquinlui

Icançados pelos soviéticos. .ae algu1l-s vis habitantes da Terra, A

Mas, apesar de tocos os testéíos, de viajem do Major, foi mais uma demons

tôf}.a li e:r._1f.ltação, ,da volta triunfal, após tração da capacidade humana, aliada às

aquelas 25 horas em tôrno do nosso pla- experiências no campo da cosmonaulica,

neta, ficamos assíni, meio enjopf].os pe- q�e deverão reverter beneficios de todos

las declaracões de Titov, õurante e de- os homens, sem distinção de nacionali

pois do vô�, CJ)1no tomtém, pela magni- dade, ou de crença ideológica. Foi para

fica explo.,laçáJJ publicitária' da grande nós, uma viiÓl'ia doi homem, e não a vi

ocorrência. f?xploracão, dizemos, na sen- tória de um PARTIDO, ou de 1lm sistema

tido das incontinentes glórias dedicadas de ooxérno.
do PARTIDO, dos la.uréts que o astro- Mais infeliz ainda, foi o "premter"
llatda ganhvu .para o PARTIDO, na de- K'ruschev, que por trás das súas mano

tesa do PARTIDO, em pról do PARTIDO. oras intim�dativas, pretendeu rcsotner

O pr,ópriO 6hermán Titov ...,... certamente "in fine", a questão de Berlim, e. anular
,

instruido � loço que entrou em órbita, os efeitos da çonterêncui Econômica fie

lascou um bruto e,logio ao PARTIDO, aos P",nta dez Leste, dentro de um plano psi
"camaradas" que dirigem o PARTIDO, cológico, isto é, cç-n o lanrarncnín ae

ao "querido chefe" âo dARTIDO. E ain- "Vostov ll'. Titov, o verdadeiro herói, o

d,a pisando nesta terra de Deus, ficou re- aeetemeao homem-d�1)rovas. (Janhmt
bafendo na mesma tecla: glór�a ao PAR- três beijos ao "camArada" NiJcita. e mnís,
TIDO, grande feito que veio mostrar o to: admitido (após 'o sucesso, é Nm.-o).

poderio soviêtico, em beneficio da pátria como membro do glorioso PARTIDO.

mãe. Que está m1{ito bem orientada pel!o cranae, gran.J}.issimo', prêmio, para quem

PARTIDO, etc... etc .... etc... viu as belezas c a calma poética da.� dts-

Ora, não desejamos ---; nem. de 'perto e tâneias COlo'fi,d{J.s, longe do uomormno,
1(.m" de lonae -r-, Um1' os -méruos da con- das e.xploracAes, dos oitotamentos ...

quista espacial, o valor da 'unidade co- do PARTIDO!

m.unista, no trato da operosidade, para
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CJNDERELAS - HOJE
DO EDIFI'CIü FORD

modelos, enviad1-; 1'>"J<;

��:eç:�rt: �!;{;��;:::i�a��' I�e���:s q�;eg�e:ti:;":t8���l)!
'Florooópolis.

-(7.m)-
G - Vera Molri I

chinha que f�i
da em' segundo lt,g'B,' no

certame de bel�;;,\ fnt,!!

n.adoll,al, cheg';11 (",':'"m [I')

Brasll - Va.l }1al:õl re

cebeu grnndes nomena

g en s na Río .

-(zm)-
7 � Fernall 1,1 :.lu:·cj"tS

Fernandes !.'.. "_;:II,dhil'lha
que r�presentaria ti sacie.

rlade de .Pôrto Alegre por,
motives supet'iu' os a sua

vontade não poderá com

pareC€l' ao baile de /ú1),a

do, Mas será pO\: isto, que

P. Alegre nào terfl uma

Cilloerela. Eleonora GO-'l

çalves é a r,epl'esent�nte
escolhida ,pelo ColuTIldta

Ftávi_(lI Oarneiro ,qu,e che;
gal'á uroaj1hà ,pel::!. VARIG

_(Z'.1l)�
8 _ No bar do Quel'�:l

ciN PaJ.flce'.pa�estravam a_

nimad'amente, drs, eT:1

f;co; Artr,llldo Fu\-

"tO -Luiz IVieirn e

Ramas Fj���:)r
�) --' A anfitl'iii tie b,I')

él 11 bonita
.

A-mim, l.ogo maIs Apta
do Edificio Ford, T"rez1-

)lha rec�pciOllal"á H', Cin

clerelus e seus Pl'Íncipc.�
____:(Z,ffl)-

10 � Amanbã oarei "s

Cin
c'e

JuíZO DE DIREITO DA

L-(zm)�
4 - Domingo. a Direção

do 'Quel;êll.cia p.alnce ho

menageará as Cinile-l'ela.s
COI'll elegante l'oqulw.i, de

100 cQnvid:.d'o':.
�(I(m)�

Bran .o .

..:.....(znt)�
2 - Cqm um

l·est.nUl'antc (lo

Palace ontem. o secretária 5 _ Na prÓX!Pl1t se-nu

da Fnzen,da sr. G::rnldo IjH [ar�mos e entrega .dos

Wetrel, re�epei=-O'�la�nd=-o_o�'_'-,-l,n�!'a�'�il_hO-:'-:O,-:-:-�"_:;�d'-;':-:;:'
6ditãí de Conc.orrênàia ,Rública '0;0 :2

"

a-ccmtseão de Energia Elétric.l de Santa cata.rln�
(CEEl, pelo .nrcsente, torna, ocoueo que f,�.l.a ·re.ahut,

1)0 dia 12 de Setembro pl'ÓXlmo vinc.ollIO, ,as 1� horas,

em sua sede, no' 20 Andar do.Pa.láclO das Dll'�t�nas, e�
Flor;.lnópolis, concorrência publlca 119-S COr:dlÇ.Oes aba

xo especificadas: I

I � Objeto da concorrência:
! A concorrência de que trata J presentt pdital se,

dest)na ii. aquisição de 3 (três) veiculas, p.estinados ,aos
serviços da C.E.E .. a saber:

1 � Um automóvel Ae\'o�Wmyi3.
'2 � Duas camionetas Voll-'.s:.va�en.

II � Estipulações:
Os in�ress'ado devera apresentar:
1 � Plopostn, devidamente ",elada, em envelope ,fe-

chado e lacrado, contendo:
. '.

.

a) Especifieação do nome e en:iereço da [lr�a,
b) Designaçào d" lllercadol'ia- (!ue s:e propoe /brne-

cer; ! . _

,

,o) ,Prêço ul1lt{\J'io e-'1i�l\st), ,t'CO�l n.J:',..p�CHlc�aq,- se
estão incll.llda,; ou n5.o d�'peSãs como impostos, pe-
g'uros, etc.; I

d) Condições de entrega;
e) de cC:ll1ecjlllen�(, e submissão às

normas ç1êste ..

f) na parte exLcm8, do "nvclope, os seguintes dIze-

res: / r

COBr0rrência pnra a"u�sição de veículos

destinados aos da C.E.�, '.

� pr�postá .....
Q � Documentos eompr.ob;ttonos de Identidaçle e de

idoneidade, em ellvdope ",o?p<l-rado l: fee.l-mp.o, cCl!ltendo:

a)1 DO!?UlJlellto o.e idoneidade, forneCIQo por )l'lll wan

co ou por duas fi�'mas comprovadamente idõneas

b) Prova de qtütat,:ão com a Fazenda Feder�l, Esj;a-
dtial e .Municipal; ,

c) Prova de que está registrado f;m Junta Comercial.

d) na parte ext.erna ,elês�e envelope, os seguintes

dizêres'
.

Co�col'J'ência pública para aquisição de veículos de:;

tlnados aos �ervit;o� da CEE � IDENTIDADE e IDO

W-:IDADE.
3 � As propo�tas deverãu. 'se�' !1-p�€:s�ta,da�,'Cpm

rubrica dos prf'lponentes e�. f&,�,a� ,�. �s p'ágl�as �,' ;pm
......� prOVa do pagamento do imJos'to do ielo estâ:i1ual �

,
.

CrS 2,00 por [Js
. �

14 � A" prQpo..-tt.s deverão sel' entregues na ComJssao

de Energia .Elétrica de Santa Catarina, ,Palácio .das Di�;
retorias, sito â rua Tenente Silveira, nesta Capital, ate

as 15 11('J'a,'l do dia 12 de Setembro do corrente ano, me

diante recibo em que se mencionara data e hora do r�
cebimento, assinado por um cos membros da Comissão.

5 __ 1).s propostas serão 8xami:ladas as 16 noras do

dia 12 pc -Setembro p. vindouro, pela Comissão de A�er-
!��: �e���::��:����el���i�.resença

dos propone,�tes ,ou Jlr. Arrlon Ra�alho
Será declarado vencedor o proponente que ofere€�r:

C�!NICA DE CRl.ANÇAS

Ib; ��:;ho;re�l'���dições de entrega; ConsultaI': Pela manhã

c) em igualdade de condiçAes, será dado preferên- cQJ:1l h.Q:rR. mat_c:E\da pelo

cia as firmas estabelecidas n� Estado;
" telefQJ;l.e ,27&6,

d) caso haja absoluta ii'Jaldade de propost�, será A,tarGc, cia,s 15,30càs 17,30

feit06 s�t��e�::�a :sec��.�p�s=;,c:����edendo ao jJll_ga- :hQ���!l);�tóriO: �ua Nunes

mento da co"ncorrência, cada um dos interessadQs tem J.ljtchad!), f1 - 10 andar.

�o�j���a�e c����r�e:::,:/Ubrica nas f�has t!a proposta e��::���:T,.���neP:7�:
7 � Qs veiculas dever50 ter Wi seguintes caraete-

' Música e Romance

\ Redator: Pedro 'Paulo Machado

Redatcres auxiliares: Maury Borges, Rui 1'. L�bo e

Gilberto Nahas.
cotacoreooree: Diversos

Representantes
Representações A, S. Lara Ltda.

Rio (GB) Rua Senador Dantes 40 - 5,0 andar

Tel.: 22-59-24
São Paulo - Rua Vitória G57 - c on]. [,2
Tel.: 34-R9-49 ,
Párto Alegre - PROPAL -- Praça D. F,eli�
daM 15 � conj. 11 - �el.: 7':'�40

Serviçq Telerráfico da UNI'rED r'RESS lN

'l'ERNATWNAL (l]P:,
Agentes e cor]"esoo-hde;l�e" ...rn lo-io.: eH m1�
nicípios de �f(nta CatUl'lllll.
Anúncio". mediante �')J1trHt(), de acô"d" com a

tabela em vigôr, ;
ASSINATURA ANUAL -_ CrS �,{,OO,O,)
VENDA AVULSA - t'rB '. 10,00

A Dirl:ção não se reslJ()Jl�abilL,a l',"lps L.,m-

ceftns c:mitidos nos al'tig.o"l assl))ados.. I

F.mC.�1

um. jovem de Urussanga
,Que, fugindo à persegui
çijo 4a policia de Tuba

,

ri'lo. vai parar no alto do
Real-engo, montanha de

maCtinl em pró] do tUr'is
mo dvulgando uma QaS'
mais fasr,inantes {'urio'Si
dades da 11la';.ul-e�a gaú-

cha e catarinense. a cati
vante novela descl',eve ii
luta entre o índia boto
cudo ,e o r()loniz�-Hlor da

Va<sta zona que cerc� :a.

cic}ópiM mural\:la dês.\le

portentoso trêcho da Ser

ra. GerHl

A editál'a Flamboyant.
de S,ão Paulo, com 'Ilna

tR.I'Qe de autógra.fos �·a

filial de Párto Alegre, ni
lançar na primei;·a qu:n�
zena de 1\(!'ôsto o ter{',elro
liv;-'o de -PidéH". Dalvjom

Barbos,a - "O PRISI"
NEIRO DA MONTA
NHA", rqmance d� amor

e aventuras que t.em )-,or

cenário -de;;lumbra{]or 115

encanlladOlJf).S IIJ'tIitude':;'
dos A'_)arados.
Além da finalidade pri.

1.300 m-et::os de
, �:omvl'etarn�nte
pr·: escaruados
('os. De�Li'uido 1'''1'

laJ1rha O Ílni('O
rapa); "ê-�e
v;ivel' lá em lima, entre
f-E<raS, cérca, de dez anos,

deslumbrada pelo edênicO
recanto, à semelhança de .

f
Robinson Cnls0e.

Env01vendu
hi"tória de amar, llUrl'<l a

empolgante aventura. de

nORIAlIÓP8LlS nomes da:;
Qel'ela", Q.ue
yestido branco na 1l0i'.e

de :;i'cba'do.
-(1.,'111)-

11 - Uma g,entil>lza (lo
Chefe do Serviro ,de Re.

lações públi�as
-

do PalJ.�

de fundos; limit.andO-,'le ao CrS 3.000,00. Pede Deferi-
norte tom o Sr. João An- menta, Florianópolis, 5 de
tõnio Wolff; ao Sul com iflneir.) de 1960. (as);' Moa-
Alipia Silva e Egidia Sou- '�,ir B'mevenuti. Em a dita

za, e o:; fundos com Este- , petição foi proferido o se

ião BBcker, atribuindo a si !"uinte despacho: A De

::igne I) senhor Escrivão dia

e hora parla a Ijustificação,
f(itas as intimações neces

: árias. Em 7 de janeiro de

1960. (ass) ManGe: Barbo"

sa de Lacerda, SENTEN

ÇA. Vi.�tos, etc, Julgo POI'

ff'ntença a iustificação
(;rmshu:.te de fôlhas c fo

lha�, em que foi requerente
RODOLFO

I , NASCJMENTd
� OUZA, afim de que ])1'0- )

duza os seus devidos e le

gais efeitos. Expeça-se
rnand'if:o de citaçiio aos

confinantes d_a imóvel eln

'�llestã" bem co�olao.dou
tor Prom1tor Público, na

(ualid-:tde de repl',,'-entl'lllte
da F.azp.nda do Estado e do

Orgão co MinistériO Públi

('o, e ao Doutor Diretol' do
Servlco do Patrimônio da

uniã;, para todos contes
tarem o pedido, Querendo,
10 prazo da lei. Outrossim,
citem-:::r_: par edital com o

prazo (Ie trinta dj,_,s"os ill
teres�'.rlos incertos, cita

ção essa que deverá ser

feita Ô" conformidade com

c arti'IG 455 � � ° elo Código
,de prl)cesso Civil. Custas,
aUnaI. PR!. Florianópo-
lis, 1° de setembro de 1960�
(as) Tycho Brah& Fernan

des Neto � Juiz Subst.ituto

cla 6"- Circunscrição em

',,)iercÍi,;lo na 4ll. Vara. E

p,ara (l1'e chegue ao conhe-

(.menta de todos mandei

expedi;: o pres�nte edital

Coe cit�ção ,que será afixa-
('O no �ugar de costume e

·",ublic.)do Ina forma da lei.
"ado e passado nesta ci

iJade de Florianópolis, aos

�:ete dias do· mês de ag'õ�to
,de m:1 nQvecenk',� e ses

senta e um. Eu, EDISON
:JE �J-qRA FERRO, Escri
�iii.o, o wbscrevi. (as) DAL
MO }3!ISTOS SILVA _ .rui ,

VARA DOS FEITOS DA
Florianópolis. Ilha do Destérro.

Ressonánclas da História peJ.a';i �·uas.

E a molpur-a de um cérro.e ou;;ro cêrro,
Disputando a cidade às praia:; í-aJas.

II

Passo a pa.sso, a vagar, pis que' me encél'ro
No passado ,que, aos poucos, in5inll.as.

Secular�s legendas desenterra,
E vibro .com as gestas que :;.âo 11\U:;.

III

ES um crômo cercado peia História:
Velhas .casas, igrejas, e a memoria

J \�o .arWon.I;\'i�o:� Pi�ne��s lusitanos.

i ,Um Qll� ÓU1fO:l{pJfiCi(') }uais m'Jderno.

tti Valet'ebai� nblleht!mto, o wnhe--etemo �,

Que me remonta a quatrocentos anos.

F1).ZENDA PÚBLICA E ACI
DENTES DO TRABALHO
DA COMARCA DE FLO-

RIANóPOLIS
a pr01,Jriedade, em confor�

Edital 'de citação C,01n o ;�,i.dad:), ('om o 21't 500 e_

prazo de trinta (30) dias,�
Feguinles do C. CiviL Ir �

Que I) dito imóvel foi ad

quiridO) do Sr. Rodolfo
Souza e �ua mulher Maria
Tomas de Souza, em 22
de novembro de 1SJ�O, por

J�:::�dO �;ict;:;:;r:� O�:�'
eial dcs Registros Civjl e

Títulos e Documentos do

üis,tritr, de São José, ,con
forme �,ertidão ,anexa como

Icocumento n? 2. III �

Que os atuais confinantes
"ão: � Leste � Rua Na
'l-eganies; Sul � Viúva
Paulino Silva; Oeste""": Es
tevão Becker; Norte .....,.

" ão l\ntõnio' Wolff, IV �

Provar::: que, tal posse re-

I :llonta há mais de vinte
'.1nos, l'em internpção, por
si e se�s antecess,)res, sen
do mansa e pacífica, na

forma do citado dísp.osltivo
da no,;sa lei substantiva.
V � Provará, "data ve

nia", (leve a presente acão
oer julgada procedente- e

ílr�v�:h'. .para\(·feito de ser

l'econn'�cldo por sentença o

d0mín!n do Suplkante sô
bre ,o dito ·móve!. AssirI).,
requer a V. E. o ,admit.a ,a
justifkftr' 1 posse em ca]J

sa, em dia e hor.a dey>ig
uados, com a citação do

l�presentante do M. PÚ
l.lico. Feita a justif)caç,ão,
requeL' a citação dos con

hnan'te:; do imóvel e seus

I anjU(;BS, se casados forem,
J�ar.a, na forma do citado
:Irt. 455. contestarem o

;Jedido, seg;uidos os dem.ais
tramites legais, sendo ati
naI reconhecidos a posse e

o dOllLÍnio do Suplic.ante
I'ôbre o imóvel em .questão.

.P�:otesta,. p_oe prov,a--p�l'icial,
tCs,t<!l).\Ul)l1nl e depoip1ento
pessoal tios confjn.a·p'tes
l)-�e_lJ.iéi.::na:d.os e, .d.ando...a-,

Cn-ciO -d'o (;o-vêrno,
derelas do anO

serão filmadas.
-(1.m)�

o Doutor DALMO
BASTOS ,SILVA, Juiz
de Direito Substituto,12 - Quero ree.eb�l'á

amanhã a jóia de fa,:nii:a '!

P�i'-abeJ;lí> "qnde,r.<\I�. !

na Vara dos Feitos
da Fazenda Pública.
e Acidentes da Tra
balho, da -Comarca. Dr. ,Hélio· Pl!i,,�lo

Advogado
Rer� iênc1a' - 'Alameda

.AdolfU Kon_der. 27 - Calxn

Po:,�al, 406 - telefone 2422.

F'lcrltll'rlo _,..... Rua Felipe
Schmidt, a7 � 1.0�np:iar --;
Sala 4.

de Florjanópolis, Ca
pital do Estado de
8anta Catarina, na

brma da lei, etc.
FAZ flaber que o presen

+e edital de, citaçfi.o com o

pra7.o de trinta (30) dl;;lS,
...·lrem ou deles conhecimen
to tiverem, que por parte

J. O. Nogueira Leiria

Florianópolis, v-a-61.

A-NIVE._._tSARi..OS

FAZEM ANOS HOJE

DR. OTTO RENAUX
oe RODOLFO NASCIMEN
TO OE SOUZA, na ação de

Com sati,sfação registramos na efeméride de hoje
ma�s um natalício do dr. Otto Renaux, o aniversarianté,
que é iH.dustria.1 na cidade de Brusque e pessoa que muito

se destacada em nossos meios sociais, nós de·O ESTADO

assodamos e aug)lr� mos votos de� perenes felicic!ades.

l'socapiáo em que requer�u
perante .êsteJ Jujzo, lhe foi
nirigià�l a petição .do teõr
seguinte: EXMO. SR. DR.
JUIZ J ,E DIREITO DA 4_"
VARA DESTA CAPITAL
RODOLFO NASCIMENTO'
fOUZII.. brasileiro, crtsado,
motor\sta, residente à Rua

Navegant�s nO 5t5. no Es
treito, nesta Capital, por
feu b.a:.tante procurador,
:1diante assinado fprocura
ção indusa, substabelecI
,menta), nos termos .dos
nts. 454,. a 456 do Cedigo
de Pr::>cesso Civil, vem ex

por e afinal requerer a

'-'ossa F-xcelencia, o seguin
te: 1 � Provara que, nos
lérmos da planta inclusa
-sob dJJ� nO 1, esta na posse
mansa e pacífi.)a do imó
,'el seguinte: Uma area de
terreno medindo <380m2),
TREZE,NTOS E' OI-TENTA
METP.GS QUADRADOS, si
ta no Estreito, F,opta do
Leal, hoje wa Navegantes,
n.esta�apital. com rllS se�

S(, :ramas CamilJi
sra .. S,abina da Silva
sr. Barão Von W:m ,Wangenhein
sr. Orion Cardoso
,sr. W,alter Cerqueira Lula

.0.1', Norton Silveira Silva
sra .. .:(;udite Bayer
sr. Sidnei .Morit�
sr,

. Polibio Mendes
sr. Osni Joaquim de Carvalho
srta. l'tlaria de Souz.a
sra. Verginia Reis e Silva
srta, Maria de Lourdes Platt
sr, Gualberto GenerOSo da Costa

Ijra. EIoá de Mirand'a
Vva. Dorvalina Ligocki

l'ísticas:
a) Automóvel Aero-Willys: cô.- preta, 4 portas� es-

4lfamento plástico, ano 1.!)61, zero Km,

b) Camioneta Kombi Volkswagen: tipo, Standard,
assentos trazeiros dostacáveis, ano 1.961, zero Km,

8 � Devem constar, de cada v,�icujo, alem de· pneu

sobressalente, as feJ'J'::tmentas usuais.
9 � Devprão �er observadas tôda:; as condições e!5ta

belecidas l1(':str� edital, bem cemo i,ts demais exigências
pr�vistas no decreto-lei nO !lO-A, de 23 de abril de 193.8,

., lU � A conCOl'rencia poderá ser anulada desde que

tenha sido preterida fonnalidade expressamente exigi,da
pelo réferido decrCLo-lci, e 'a OInls3ão importe em pre

j'ijizÓ aos conconentes ou ao Estado, ou ii. moralidade
da concorrência.

11 � A Comi�sfio de Abertura e Julgamento reser

va-se o direito de anular a conconêncla desde que, as

��oP;:tt:�o..

apresentaC\as não cOI'respondam ao lnterêss,e

,Dr: Henri"ue 'Prisco
Paraiso I

'Médico

OPE�AÇÕES � DOENÇAS
DE SENHORAS

\ Çlinica de Ad.nUos
CUi"SO �e Especialização no

rlospjtal dos Servidores da

·Es�dv. (Serviço do Prof,

M8,rlano de Andrade). Con
sult,as: Pela manhã no

Hospital de Caridade. A
ta.r.df; das 15,30 horas em

indlcalo dos Empregados no

omércio de Florianópnlis
VITE

gUill�C� confrontações: Dez

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



13 de Àgôsto Dia do PAPAI

o Partír'o da Unidade 80-
ctausta (comunista) vai,
muito breve, trazer uma no

va contribuição para "nor
mauzar a vida de Berlim",
'rmta-se de uma ação con

tra os "atravessadores de

Ironte.ra", como são co

r,hecidos os berunenses
que, Morando no setor ocu
r-ado pelos 50\ .éucoa. di '1-
gern·.�<> ao setor Iívre para
trabalhar.
Isso prejudtca-õ a vida

de 53.00u pessoas e a Ta

LS'"O oficial, oferecida pelos.
comu-ustas, é a de que pre
císam delas para o esfôrço
economtco na "Repúbllcu
Democrática".

o problema dos "através
sadoros de fronteira" é
uma das muitas pecullartda
nea da :Ilvidlda capital a

lemã. J.!:le, aliás, existe pa
r t as duas partes- da clda
rie; hã de-s anos atrás, con
tavam-se ainda 84.000 ber

unenses-ocíoentats que tra

balhavam no setor scviéu
co e 103.000 dos habitantes
desse setor que trabalha-

Paisagem
Sonora

Ol·ivaldo (lo!,! Santos

AJUDE A OFE�SIVA
CONTRA O GA\!\TEH

o melhor IIsujeitoII do mundo

seu presente está na

Persiste problema
humano'

A origem desse proble
ma é muito simples: Ber
nm não foi erigida, como

nenhuma cidade o seria,
prevendo-se que um dia se

r Ia aeceícnada em dois se

tores: assim sendo, é lógi
co, que, antes de 1945, ínú-
'roeras pessoas morassem

:"0 setor oriental da cídade
p t.ra l alhassem no octden

tal e vtce-versa. A divisão

«ue então exisua a-etava

thanéo no setor ocidental
·'apolam a política de guer
1l1. atómica dos ctrcutos rea

cfonáríos de Bonn e de Ber
:,m Ocidental."

somente as forças de ocu

pação americanas. britâ
utcas (' francesas de um la
do e o exército soviético de

outro. As pessoas prosse
guiram, porísso, com seus

l-abltcs normais, que vi

nham. de antes da guerra.
Os problemas que comece
ram .1 despontar com a

Guerra Fria é

que trouxe
]"� m o grotesco de ser con

siderado um anacronismo
o fato de pessoas morarem

em uma parte de uma cida

Proibidas as compras

Uma das principais ra

zões r.ue levam os comunís
tas a exercer tôdas essas
chicanas são as compras
que os "atravessadores" e

fetuam em Berlim Ociden
tal. 'raís compras põe em

evídêncta a dtrereuca dos
níveis de vlda e, portsso,
! ão potencialmente de

grande periculosidade Polí
tica.

par intermédio do disco,
como também o público
norte.americano mauterú
contato com exímios ina.
trumllntistasf' na�ionais
por expediente identico.

Apl·imorandO sua presen_

ça 11("- meio fonográfico, a

gl·avHdora Pluza manifet-l.
tU,se aOs ,dis�ófilos com 11

flérié Sllper.Audio, apre.
xentalldo gravações este_

a:iuntando ;;

legadas inauguram aS.
A.: 'Percussão em Festa
e 'Rumbas Solamente Rum
bes'. No primeiro l·eapa.
re<.:e o 'Conjunto Os Sax_
sainbi.'\bls .I:lra�ileiro.'\ II

�:�c�:�a:�am��i�;;:nL;:'�t��
'Aquarela do Brasil', Voo
ando para o Rio', 'Olhos
Negroll', 'Caminho Sul.

Americano'. ·:-ía Baixa da·
�:lpateiro'. 'A Felicidade',
'ClIriot";I'. 'Nilo TênllO Lú

secção especlatizadà de

IUma l1'áQUi!U Edet: fi��!r· �e � m� marca

"Gle", para 1..í m. de filme marca francês.
Ver e tratar o rua Santa Luzia, 255 ou

pelo tel. 3530.

Nova ação dos comunistas contra popnlação de Berlim
Será aprofundada a divi- vam no setor livre. Hoje em de e. trabalharem noutro. Muitas já eram proibidas, pràtlcamente. de os adqui- trabalha.

.5ão da cidade - Tôda ser- rua, o problema diminuiu 1::, se nem que os numeras há muito tempo; entre ês- rirem no propr ío setor em cn+nna scmonrante é

te de chicanas contra os quanto aos números: _ ',.harr. diminuindo _ por se número incluem-se ge- que moram. Isso porque, pa reíta para poder. alguém
tseriínensee-crienuüs. 15.000 berlinenses-octden- cau,sa de todas as pressões redetros. rádios. nparéthos ra comprar esses prazeres que trabalhe no setor livre.

tais t-abaniam no setor- co exerctctas pr-lmnlm pelas �e te.evísão, motores etc. e comodldades deve exibir- matrtc-nar o." ]]lhoH em

(Por Joseph Schmidt, .cumsta e 53.000 orientais ,\Utofl,�iades soviéticas e, Agorr., para completar a se urna licença da emprê- �i:lrdil"'..� de Infânnin ou ore-

do 1 F.) trabalham em Berlim Oci- ucpcis, pela gente de Pano ehtcaua, os berlmensês O· �8. -' de Berlim Oriental, coes.

dentais. kow persiste' (1 problema nenters estão proibido. naturalmente, - em que

oumano dos que, obrigato
riamente, tem o seu ganha
Dão em um bnn-ro {Ir nor
lim Livre mas moram em

Berltu. Ocupada.
Há já muitos nnos que o

eovêrno títere do Partido
ca Unidade Socialista vem

exercendo tõoa sorte de
perseoutcões e mcsqutnhn
rias centra aqueles cída
oâes alemães -ue traba-

I
i BICIcleta nintada, 1
1 capital valorizado I
i Rainha das Bicicletas I
I - Rua: Conselheiro I
i i"lafr.:'., 15';'. I
1-------1

Leia Revista Luso-Brasileira
SENSACIONAL - NOVIDADE -

MAGNIFICA
á Venda o terceiro núrnero

COMO É GOSTOSO
O CnFF. ZiTO

FUNCIONÁRIO - COtfrABlllDADE
ADMITIMQS UM FUNCJQNARIQ I QUE TENHA

PRATICA DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA

EXERCER, APóS ES rAmos, CARGO DE CHEFIA -

TRATAR: SUL AMtRICA TERRESTRES - RUA ARCI·
PRESTE PAIVA NO 15 _ EDIF. ClDADÉ FPOLIS -

NE�TA.
12/8

Inslaulo de Aposen'�doria e Pensões
dos Comerciários

ConCUbO Para Mé�icoSi Dentista e

Farmacüuticos do I.A.P.C.
Pela oresente ficam avisados os srs. candidatos tns

crttos nos Concursos em epígrafe que, ante o disposto
na letra a do artigo 5° do Decreto nc 60.635, de 20 de
maio ultimo, os referidos Concursos, embóra continuem
com a Integral colaboração do I.A.P.C., passaram para
ii. alçada do DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

SERVIÇO PÚBLICO (DASP).

Em coneecoêncta, chamamos atenção dos srs. inte
ressaco, para as rnserccões publicadas nos Diários Ofi
ciais (Seção I - Parte-I}, dos mas 13 e !7 de julho de
1961.

Quaisquer informações continuarão a: ser prescadas
no local onde foram feitas as respectivas inscncões.

Plcrianópolls, em 9 de agosto de 1961
Dalmiro Duarte S-lIva

Delegado
13/8

Pft,RiICI�AÇAO - NA�CIMEMro
PAULO Fv.NRIQUE, tem o prazer de partlcipar aos

parentes e am.gcs de seus pais, Jair de Brida e d. Maria
de Lcurde-i D�Jernardi Brida, o seu nascimento ocorrido
na Materntdad- Dr. Carlos Corroo, no dia 28 de Julho p.
passado.

10·8
grimas', 'Cooecabana' e

'Santa Lucia'.
A Orq . Serenata 'I'ropl

clII estão entregues as a.

Presentações do aGgundo
33 1/3 rp-m.: '�-egra Con
senti<la', 'Para Vigo Me
Voy" 'Ca·chita'. 'M.aria
Laó', 'EI Manisero'. 'Sere.
11ata', 'Lamento B01'inCH.
110', 'Caravana'. ·Vereda

Tl"0lli.cal'� :.El!ene .. , 'Poin
e 'pJ·inci!lr �. !g-Ol·
E�ta� dua,; pl"o.

nos Estados L'nidos da
Amértcn no Norte e Enro.
pu neln Columhíu Reco]".
d:-;.

r 2 - O mllcstro Hen·é
COl'dovil, além cio Ronnie
Cord, outro descendente
g]·1lVando: Maria Regina,
de (\uatro anofl de idad:e'.
'A Música do Papai' e 'Oh
Carol' l"egistt'am seu pri.

Colnuue o disco
na eletrola, �;;colha seu

par e danr·e 'P�dhaçada',
'Boato", 'ChOrOu, Chorou'
e 'AgU,l de Beber', entre.

meadas com olitras coir!

mentos oe Poly e seu Re,
gfonal : a segunda 'Só

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/,
:�; QUAnTA r.\CI�_rA _

CURSO DE HIPNOSE MÉDICA SEUS CABELOS E SUA. BELEZA
MELHOR ALlMENTA�ÃO ,-,��,

'

PARA MELHOR SAUDE ''Jf '

o MARIA SILVEIRA �..6..
tJIRETORA. DA. COZINHA. ROYAL ItI'.�rrr(1?,dflll'/l[/.iilicJ1ill.IIlI"bt... fl'mm

ll:,:::l�oi�:�ei:"f":::�m:l';:: COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO
PARA COMPRA'R E VENDER

RUA DEODORO, :) - SALA

A Associação Catarinense de Mediicna comunica aos

médicos interessados que réra reaneer um Curso Prá'síco
de HIPNOSE MÉDICA, exclusivamente para os médicos, a
ser ministrado pelo Dr, Osmard Andrade. Vagas Limitadas,
Serão expedidos oertUfcados. rnrormaçôes e ínc-tcões na
sede da A. C. M. 13/8/61

Desde remotas éras a

mulher tem dedicado espe
ctat atenção à seus cabe
los. E, para melhor ador
na-tos e adornar-se, a mu

lher tem experimentado
processos os mais variados.
Desde séculos os cabelos te
minlnos tém sido cortados
� envernizados � encres

pados com tenazes � trn

tos -- entrançados _;_ tor

cidos ue tôdas as formas -

chegando até a serem co-

roa de glória de uma mu

lher, e, também, valoriza
um rosto cuidado. Entret&ll
to, a escõnia do penteado
constitue, às vezes, um pró
blema serísstmo.
Que estilo convirá mais

a um rosto redondo, a uma

testa alta, ou um rosto de
mandtcutas proeminentes'!
Deve a mulher seguir as

tendencías da moda, sem
analízar se esta a favore
ce ou não?
Os estnístas estão de a

cõrdo na convemencra .dc
estudar os contornos do
rosto antes de escolher UI1l

penteado, assim como os

traces que se desejam real

çar, e aqueles que se de
sejam melhorar.
Isto não é dlficlL Para

cor seguí-Io você precisa en

tes, co.mecer-se bem. To
me uma fotografia de seu

:08tO, de frente, e cubra o

cabelo e o fundo da foto
grafí 1 com cravou preto.
Feito isso analise seu rcs

to cuidadosamênte..

li: redondo? Quadrado?
()�al? ou em forma de co

ração? Se é redondo, você
desejará fazê-lo pareceu
mafs longo e ovalado. Pa
ra tanto, 'escÔlh:l um estl
lo'de penteado alto, em lu

gar Je outro cheIo e volu
moso perto das' maçãs do"
rosto.

'

As nozes são sempre

apreciadas, 'além de mui.
to .autrítlvas . Expei-ímen,

»ertos com perucas.

TElEFONE 3982 A que se dcvem tanto em

nenho? A resposta é muito
simples. Uma cabeleira bc
.'lita é considerada a co-

---()-----

AGOSTO

PÃO DE NOZ,ES diatamente, enquanto as

amêndoas estão m?�ias.
DIA 5 � NOIT.r:! NA COLINA -;;LTLY.OS SUCESSO::; MU

SiCAIS APRESENTADOS PELA ORQ·':SSTRA.
DiA 19 � DESFIl� DE MODAS RENAUX � PA'l:�OCI

NIO DO "LION.3 CI.UB",
DIA 26 � JANTAR MUSICADO _ SOIREE DA SAU-

IJADE.
.

,:! x,ic11ra de farinha
de trigo

. I

l"..! colher tcha) de sal

3/4 xícaras de leite
1 ovo

2/3 xLara� de uçúcur
mascavo

3 colheres (chú) de Fel'
mento em PÓ ROYal
1/3 xtcara de uoxes pi,
�adas
Peneire juntos Os ingre.

dícates sêcos . Junte as

nozes . Sepnrndamente. ba
tn o Ovo com a\;UCHI' c

acrescente o leite. Una li

���mf���� tI:�S\���do�1�;�
se em fôi-no moderado, du
rente 30 a '10 minutos.

.. Eis uma sobremesa rú

püL'I e delj closu: prepare

��, '::O�:,doB,;,�;,��"R�; Maria Elizabeth Marques de Oliveira Festejará Hoje
��ôl�da:o��-./l ;:ix�l:t:��.;:;� Quinze Primaveras->COI'I� três bananr s em ,'0

DR. SAMUEL FONSECA Ari Knrdeqk de )1�10, [II·
lou em nome do Se ,1'0-

túrfo Qa Fazenda, Sr.
Gernldo wctael. Outros

C1RURGlAO·DENTISTA mento Nu eiona! de Previ-delas e coloque em tncns .

Derrame em] címu o PU.
djm e enfeite'a gôsto. Dei
xe gelar até o momento dc
s-ervir.

Prepare cc ccvtcadee pela alta velccidcde.
.aORDEN AmO'fuR S, S. WHITE

Radiologia lJen�ária
G!�ti.J:WIA E PRóTESE BUCO-F_\CIAL

dência SOcial, pal'ticipal';Í
amanhã, da reunião dos
Sindicatos e Delegado"
Regionais dos IAPs. SCI':i
home.nageado com uma

feíioada ? "catannen-e"
no restaurante do Lirn
T. C. O iornalistn 110;\,
dr :MesQuita. Dele,ltado
de. Trabalho, i;el'á o anfi.
trjflo.

oradores usaram da p�-
lavra. '.

-x�x·-

No desfile Rennux, do

J)1·úxiQI.Q dia "l.q, acontece,
l'Íl uma aurprêsa .

Ucnsuhurio : Rua Jerõnímc ';oelho 16 - 10 andar _

Foca 22�ã
1-:1It'lo.;:"amp.nte com horas marcadas. * A farinha de rosca, JT

tem muitas utilidades pá'
cozinha. E é tão, [Rei! de

preparar. Primeiro, tone
ou asse o _ pão velho, até
que tioue bem sêco e que
brudtco . EntrLo, pod-u-á
ser fn ; ilmente ralado Ou

moído. Guarde a farinha
de rósea em vasiHHIs bem
fechadas. A farinha de
rôsca é utilizada para pai
vilhru- crçquetes. carne ou

j)ei:�e antes de t'l'ibr ou

p;lra guaJ'lleí:er pratos de
legumes.

FALECIMENTO A carttr de noje, as

mtl�l\s estilo il venda para
J desfile Renaux . A lista
encontra-se lia Relojoaria
1\[ullel·.
-x-x-

O futebol cataríuense
está de parabéns cOm a

vjtória do "Metrcnol" de
Crtcíume. contra o Grê
mio -de PÔI·tO Alegre: 3:<2.

-x - x-

A. revista social do Clu_

be 12 de \gôstO, sail'á
hoje. com uma promoção
id,eulilada pelo colunista.

Numll das 9úgin,as está um

diehê de uma debutante,
apaJ'()�endo ,o nat;z ,e Os

olhos. Quem j'econhecer,

J',espond,\ pOr 1.:artas, à
Secretariá do Clube. O

prêmiO serÍl de I'ma pas

sagcm ida ,e volta, R. J.
puia TAC CruzeirO do
Sul.

Se. seu rost� é quadrado;,
suavize seus ângulos com

ondas amplas na fronte C
Se é triangular, use-os: -.

de comprimento abaixo da

nunca, puxando os em on

das suaves par-a trás das 0-
_

retnas e cobrindo um dos

Faleceu dia 10 do corrente mês, na cidade de São
Lourenço Doéste, neste Estado, a Senhora EDILIA BóB·
SIN TIETBOHL, espôsa 6.0 sr. Justino José Tietbohl,
Presidente da Câmara Munlerpal daquela cidade.

O Sr. Justino, participa &OS parentes e amigos da
falecida, o acontecimento que abalou o seio da sociedade
de São Lourenço noéste.

Laguna, em atividade ..

Pfl.I'U eleger a sua G'\I'ôta
Radar. A Casa da Ami
zade, das damas rotal'ia
nus daquela Cidade, pro
mov-erão a festa em be
nefício do Natal dos Po
bres. Estotl aguardando
ii data e o locul onde
acontecel-à -esta reuniflO
s'oda! dançante. A se·

11hor:t Comandante Niame
(Enny) Duarte Ferreira,
organiza,"(1 a. mesma,.

-x�x�

No Quel'ên-cia Pa.lac.e,
Hote!, aconteceu um jan.
tar ãe enceJ'!aa:nento dos
Secretários de Estado do
Paranú, RiO Gl'undf> do
Sul (' ::;allta Catarin.L O
Gover-nad'or Celso RamOs
esteve present.e. 6 Dr.

��;:r,:O'i��,���t:� ����: ''ÍNEM AIS - P!lrt'�-zos-�o-nl'!Ide estampado:> dIferentes \:!:" bu u O U U
A ",<lia e�tampada de"el'1í.
>leI' u�ada com blusa lisa,
de uma das côres do Pu.
cirilo. Se ti"er uuvi:l.a, USe
UMa blus:: branca, (!ue é
.se.mpre bOnita e cor.,bina
com tudo.

NOTAS E SUGESTOES

o chá por suas quul írla
des estimulantes, é a be,
bida dos atletes . Mesmo

que voté nã-o seja enLusL
nsta do� esportes, apre' ia
rã tlm bOm chá. Gelado,
110 veriio ,ou (IUente, no in

verno. o chil mata a :sêde
e revigora o onrani,m.'l.
Eis cOmo !)'''l,_:XIl'ltl' um

�n�g���í ;P�I�l:ll�a f\�:S�:;!,t\�::
ncicnte pnru ·0 número de
xícRrafl a servir e para efl

c.a!dal· O qule e as xíc"l"n�
Wuanc1'o a {1g'Ult estiveI'

�:� c:��l��::o�sc;��le�� ��
bule uma colherinha (011
um saquinhO) de chú para
cada xí M'lI e maifl uma

para O bule. Torne a pôr
a chaleira no fogo e (11Inll
do a ;íIJua estiveI' no c,\me

, cinho du [ervurll, desll:!"je
no bule um:l 'pequena
quanti-dade de gua e tor_
ne a ta-mpâ.lo, II fim dI!
HUI'iI' a::i fôlhas. À;;�im
q_u� H "haleil'l\ começar ii

fen'er, de��'e.ie nO bule o

'reshlute da ágll11. Th"n:,Je
logo o bule e deixe cOrar

por uns 5 minutos. SiI'va
com coadOr e xíqat'us es.

c"ldHdas. Em ('ada xíca,
ra, tL 1'1� rodela de !in,;;,o
ou um pouco de hile. Pu.
ra o chá geludo, I)roceda
ela mesmn forma descI'ita
adorna. DCIlPejc o cJlli ain

:;mq t:I:�:II�: ;�I��Sa�I��:�I:
e rOdeias de limiio.

.ados ria testa.
Se e excessivamente lon

go e cvalado, IIse-os cm'·

tos em fiou na altura das

maçã,; do rosto, com fran
jinha cobrindo quase que
rompJetamente a testa.
Se tiver form:l. de COl'U

c,oão, busque o equlJlbrio
dos traços por meio tie um

penteado que alargue as

partes estreitas do rosto.
Os especialistas de beleza

t',consclham eSGolhe!,' ur� I(J
penteado que favorcça sua.

figur,'\, e seu rosto. Se o

l'stilo chamado "bouflant"
011 -o "coque f:'ancés" não
(:ombmam com seu tIpo,
€sque�:;,-os, apesar de am

bos eJtarem mu:to em mo--

ALUGA-SE óTIMO APARTAMENTO COM SALA, 2 DOR

MITóRIOS, COZINHA, BANHO, E AREA COM TANQUE,
SITUADO A RUA DUARTE .sCHUTEL. DIRIGIR-SE A
RUA FELIPE SCHMIDT. 34 SALA 6, DAS 8 AS 11 E DAS
4 Af', 5 H��AS.

A gracio�a men;l,a mu�,1
i\iul'ia Elizabeth :Mar'll'e,;;
de Oliveira, filha do Sr. ,e

Sr;\. ,Almi: ante Luiz Clo�
vi" IlIele,isn) d'3 OIf.veil"L,
ec,iTIlpletI1l'ií. ll·),i.e,
quinze pl'ilnflVt'I·us. :--:.'

res'dêllcia de seus pa;,
acontecerá uma fe�ta Íllti

ma. A Coluna felicitn-cl
pelo �tc-ontecimento.

-x�x�

O Dl'. Dante Pelaullli,
r'l'esid.ente do Depal't.�-

;(- Sobras de bôlc. podem
Ll·ansformar.se em deli:io
;;11 "obrem-e"a. Corte o bol-J
-em ped<lços e COloque �;m

Uj(:H;; de sobremesa. Pre.
pare uma gelatina de qual
(IU,Qr �abor, seguindo as

instl'lu.;ões do jJtu;O!e. Der
l'lIme �ôbre OH pedaços fie

bôl? e leve li gelar._Q\lIlll
do ficar firme, enfeite
com crême chantilly.

23-8

VIS1TE.
HI - FISAYOHARA em

o melhqr ambiente com � I'lelhof músicà.
J:i.QA -'OAO PTNTO-TÊRREO DO HO'i"EL ROYAL

OLSDMOBILE-1951
íÍa atualmente.Vendo um apóg reforma completa de mâquina, dife

renciai, caixa, suspensão e latarIa.

Informações pelo telefone 3498 � �tlorian6polis.
11-8

Ger�imente é a mulher
penteada com simplicidade
r.. mais se destaca e se re

lorda por seu estilo indl-
.

vidualista. Não esqueç�
que o penteado serve paro
acentuar a. beleza dos

ATENÇAO
LLlSTRlh-:'!!l, LAQUEIA-SR, ENGRADA-SE E ENVER

NmASE MOVEIS. MAIORES lNFORMAÇÇlES RUA CnN,
SE!LHEIRO MAFRA. 164 FUNDOS_

-CENTRO
Cine SÃO JQSÉ

--B.,AIlJ R O S
Cine GLORIA Olhos, a curva das faces, o

a ::����d:e�: ����ISO��tI�
(ElS'l'REITIJ) Fone: 6:-!:52 tratada.

lis 8 h8.
Chal'lel 13oyel' --:- Murtine-Carol em:

FONE: 3636
ÚS 3 hs.

r-�----I

@!12DEA�za:tP'
..

PROGRAMA DO MES
AGOSTO

A"lhotl� George - V'1ra R.md�lon
Jo'OnçADO A MATAR

- Nu�ul'uma �

Cc.mn.:.ra· até 14 anos

!IS 8 hs.
Pré-EH�l'éia - PI'Ó FOl\mandos de
1962 (la Escola Siío Marco;;

YUL m�1N�:\EH - ELl WALLAC': en!'
SETE HO�IENS E UM DF.STINO

- PanllVi;;ion • Tecnicrolor -

Censura até 14 anOs

"'Pam ve)'õíicar)te 11 mas
fia do bôlo e::;{.ú {·ozida. lo

qUI;: ligeiramente Cem a

ponta d dedo. Se n:\ df-j
XiiI' lllill':a nenhuma, podl;:
retirnr. Outra maneira é
e:;petal' a massa com um

pa!ito. Se Sllir s{.o, :I "1',&

Sil ",stal'!I IlI'Qllta.

No se esqueça que seja
qual tór o estilo do seu

pente:J.do, sua pele deverá
estar sempre !_:llpecáveJ.
Para consegui-lo, prefira
'.lm pó e base num só pro
duto, do tipo chamado ma

oUilagem compacto, à ba
�e de lanolina para evitar
( resse.:amento de sua pe-

- le. Não se esqueça de es-

palhâ-Io bem, por todo o

_ ;.-osto, lóbulo das orelhas,
;Jescoço, colo e nuca, para
I;:vitar &S diferenças' de COI'

en�rr__ n pele do rosto e do
lJeScoço
No próxin10 artigo foca

lizaremos os tipos de cabe
io qUH:lto à sua r:ontextu�
l'a olerecen.:lo os trata
lnentmj corretivos neces-

N A N Á'

Tecnic.o'>ol'
Censura ate 18 anos

Cine IMPÉRIO
._, r---------,

Paru remO\'el' a CllSCI\

amêndoas, cubl'fI.;\s com

I:' :;�I: fl��:;:::I:l� .. �e C��,�l:. ,-_C_A_f_E_,_�_i_�_'O_I__,
que picá.l-as, Inça_o ime -

:Fone, 6.290(ZSTREITO)Cine RIUCHEZI�HO, NÃO!DI ..� 12 - BA':LE DE ANIV.ER::;ARI(; -

ORQU�STRA ROBERTO BLASCO � Mesas na

Secretari...
DIA 15- CINEMA �

BONECA DE CaRNE
DIA 20-

ENCONTItO DOS BROTIN!JOS � H�-FI
DIA 22 - CINEMA �

DINHEIRO FALSO

:-'OYE: 34.�'::; ús 8 h ...
_ 2;) �"estival Popular -ás v e 8 h;;.

Anthony Geon�e - \'era Rabt(ln em:
.

FOIWA-DO A MATAR
� Natul'ama-

� CenSUl"l1 ati 14 tInOs -

1D.O Filn!e:

Wj}liam lIolgell - Deborah Kel'T em �Concêrto de Piano
/

AGUSTlN ANIEVAS
O FHUl'O DO PECADOtine ROXY

FpNE: tHS5
C:ne RA.iA (S. José)DIA 27.-'

14 DE AGOSTO AS 20:30 HOH:.3 "TEATRO "Á�VARO DE
CARVALHO"

Vencedor da ln CompetiçflO In-:;L�rnaclonal para pia
nlstali em 1957. no Rio de Janeiro. Quando menino foi
cognominado "Gal'ôto Pl'odJgio". DetH1tou bl'ilh,,-ntel1lcnte
no "Town HaU" de Nova York. Interpretara B::.ch, Betho�

ven, Chopin, Menottl e Llszt.

Ent�adas â. venda no Instituto Brasil·Estados Unidos
ao preço Je Cr$ i,)O.OO.

EdUlcl0 ZAHiA 60 Andar
Fone: 2390

ás5 - � h>;.
_ 2.° FesMval PO!=·.llar -

11.0 Filme:
AnthollY Pel'kins - Jack Palallce

- Eliall2 Alhn em:

BANLJOLEIHO 'SDLlTA'mo
Co..:llsur,a: até 18 UIl(llS

ENCONTRO ':"GeJ BROTINHOS � e/Orqur.stra.
DIA 29 � CINEMA -

IMPULSOS DA MOCIDA:c.2:

I �al'ios.

ás 8 hs.

John Saxun � Sandl'a Dee(UNICA SANTA CAURINA
Ciínico:: GeraJ

!)oenldS Nervosas e �emais -

DR. HOLDEMAR O.
DE MENEZESÇOqAfOES EM SUPLICIO

- Ci.nemaScope -

P,Jrml-'do :)ela EJcola de
Hedicina e Ch urgia do R10
oe Janeiro. Ex-Interno do
E:JSpltal da G1\mbô:l - Da
Maternidade Clara Bas·
Daum - Da Maternidade
Mãe-Pobre.
Espec�alldftde: DOENÇ...\S

DE tiENHORAS _ PARTO
- CL1URGiA.
1J0nsulta: Mate�·nl.dac!e

Carmela Dutra, pela manvã
l-tesidêncla: Este7e!. Ju�

nJf'lr. 52 - Tel.: 2235

13-8
UHEVEMENTE:

DR. GUERREIRO OA fCI1SE(A
elhlls - Ouvidos - Nariz e Garcanla

Tr'.l.TAMENTn clR'" �INusrTl<;� �pm oneracii' por
n., ..... '<:{A�n� E' JONTRACÃC. RXAMES cio; c.lho ... e

1:F:('f,�1·!-.\ 1r> Óf"TIM ;"(lm EQUT-:-'n B:!U.::lH-I,OMB.
Ji;\' "If).: ri!.' rn'VTnO�. NARrs p GAT'{;ANTA- 'Por Mt"\_
'.JOn,·" I':OT'Tpn RVI'::'>J',1L (,ink, na CapitHT) OPE�
H.J.:r�."" 'Ir> AM'lr-;nAI..A:': _ nr.:S\'IOS de RF.P'l'O e

�I'Vr�l"F'� ".-1,,� m:li!l mnnel'nM [lroccl'SOS. Opera em

b''1(!o" ,,� TTORP!,\ ATt; df' F'lorilln'ópolill.
('O,��TTLTóRTn � RTTA .fO!e> ...TN:fO 115 I�m

Tpats!,H'oto pp!!) 2lptro .... hoQlll!' com Ilnellt....I. -

Inlullnat.eraDla _ CardJr')u,lo:-stplll _ Sonntuspl. t

P�1f'otl'lapI8
DI. t";ão do .. Q-'llqulátru -

DEl. PERCY JOAO Dl :30f.'R'"
DR. JOS1: TAVARES rRAr.r..U,'

DR. IVAN RASTO"! ':J� ANI'RAn.

CC�!'IULT.IoC:;: Úf\.� ji> as 18 hora,
E:ldf"TPCO: ÀII(>njda l'vuluro RanJO,<1 2M

O'ra,,1) Etelvina LuzI - FOll�_ 3'.-5"

A Nova Duplu

Romãllticll !

-EM-

L o T E "CIUS'l'lNA"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vibrou tôda Santa Catorino com a notável vitória
do· E. C. Metrop,ol sôbre o Grêmio, emPôrto Alegré

Mudança da sede da F.C.F./ para
O E s t á d i O 'em Janeiro de 19 6 2

[II=fiiJ.t.] ==-

ar±iwmÜLlWl
�ele�ãB-�alariuense: amaõ�ã a reunião �ara Iralar �o dsmlo
;,:�'�,��:�'��t:��f���::{ ����i��;d'��d��VO':: ;:!:� :�;g���' do assunto SE·

;����;;t::���:{�, p��; Imaohã f m Jo inv iUe a inii II9uraç2e
;::��,,,nj:m��:m�:�::�; i��:�id:t�i�:lig;I':=:� ;�;�i.��� �:;'�;:;��:�i �:::����:i,�:��:::::�O�:' do Estadual de futebol de Salãc
Mál.úseu Ia vilórla dOoMelropo I d iaDte d::�'���:',�' JO�:'i��:t� �::,'i;"O ��:���O�:ã�ot'�= E02,�?,:y�0,",

- Oaiçara X\

::�7�U��;:�:; �:�'dO'

d eut campea-o· 3 x 2 �����nd�tosa�so�a��:lco�� ����!� �o,;;����i� d��n�; P€����j,�g�oàSl�'�O :::::d-;;;; Os j0g0S terão a duração

O P a_co 2:1 de 40 .nmutos rllvidido.. em
.

, •
,

ta-Tá ('om � a participação ���ti�;;a t������ �c:�;:� '10,0"0 horas _ Tninville x tempos de -20 minutos.

Feito notável conseguiu estupendo triunfo de alta até r,erto ponto tnesnera- 33. Porém Nilzo ,vH:'8 (�áud:o' Penia em que desfilarão as me- E;I.:>d,'o' rr('!lnl" (a·larl·n.:trr Cada Veza equipe catannense do significação para o espo.'- do do Metropol Q�� desta após passar por Ai.Vll, mores equipes do Estado,
.. tI J� II nu

�:PO:�:t:f.ll�e e:����OP�� te de Santa Cararína . ,;:t:e�ter��pue��a-�eiucatl�� ;��;:�:�wd:it;:�i:t.p.�OC:�_:� Em DeiXalf ���:�:: :eF��:��od�a�:� (om Me[hor Aspaclo
(

� lr-êmio Portoa.legrenae A imprensa gaúcha, adverso de 6xl, conquís- rjna .

O Ftple�ol lã�:,s Imentores da F.C.F.S. A reportagem de "O Es- comprovar que realmente o
por 3x2, na noite de qua r- te-:.endo consideraçáes a tado alguns dias at�'a;; 2m

Quadros: }'-lETi!O.t't)L: esperam que o segundo r.a jo" esti've no ::stádio estádio da FAC S" apresen-ta feira em plellO estádiu respeito do prélio teve 0- seu estádio ,em Criciu:1u:. O ?l'\gueiro Cláudio, do
!:ertame de âmbito estadual San�3. Ca t_arin� e poude ta completamente remo-

Olí"1pico. casião de d�cl.ara\' rwe a., A primei.l'a,et;apa termi- Do:nlIliY;""çe'WJ�, F�nno.e i\vaí, que $e enco�tra sem
::ltlnga um êxito sem pre- delado, com uma bonita

rig�-���.��� d�t�����J h:��: :!�.Ó:i:cr�: ���:t��t{�:�:�, �:ld;��;l�a l�:')nt��e�;l i[:;���� S!�tli�6, e. ���I�::-� ���;�tOtet:I���r��:i:.a;� crdent�s, superando em

Guararií Não �
�rquibancada para capa-

�:l:m:t���ta:���adi "::��a�:: !l��:ii;a \:;�h��rt:a�o��l�: �;��a:t:{:�:P�;Ul:oS�!� pe����I�: c;::����. (utp- �:s:��lar:���aquée �:�x:aio� :;���:d� ���:�j:í, ��:n��
CO""I"!II.�re;'nu e ���!�;:�a5 �::���:��,

atrás perdeu p<:>l' ti;.;1, comportou durante toda 1'l. patOu aoS 40. Marçio, na nho, Airt.m f; ),{GIll"clO; futebol, pois pretende ca- �:i:::�r:S�o��em��:;e.o Bo-
1�1t'13I.l" 1Iot'-' declarou na oportunidade

;:��:. e���S�:l��O b�;��:'��� ;��aers:��e {)��u&ejaP:�s��:� ;:;l����r f::�.:: ��;,ou ao� ��'sO;, ;a��;�';:'�l\iJ�I:)';��> I sar-se dentrJ em breve.
Portanto, o clubt bo- Perdeu O� ;�; ��70��de�:aO:e�::b::�

em toda linha, para c:JI- mio. 28 tendo G.essY !o_!J"J'<lUO Arbik:l.g"f'.n d'! I(ü�)ldo Preparaf�vos do ���n�: :��a����O�e�iS t� dos de tela que circundarão
mina.r por alcançar Triunfo 'Sensac)onal e igualar a contagem ;)·05 Rodrigues q'le ,,(ltisf(:.z. '-

tabela, conforme sorteio �onlos a quadra. Desta forma,
O selecionado de bas- Começa a cidade a apre- Postal Te�ep,rá.. leaJiz·.ldo na reuniãl) da Seg;1ndv nos informou o tstá o nosso estádio pe�-

q"iletebel vem se movimen- �\.�ií\S DE SI. senta'.- novo aspecto com a Assembléia Geral: SI. J( ia Cesarino pa Ro- :eitamente capacitado para
�l(

���!�;�i��:e,n��ei:� ���= $
� -,�� ��:�aç��f:r:nf��xa:ose c��� fico: FAIXAS ra���'!�:��s2�o����r�r� ��b.F.•�c�:s�:�����eo p�� �\�er�!:��!a�an��s �:�:;i;O:

manhã, enquanto que a il
_,...

\ gundl)S Jogos Abertos de �e�á����to�!a e��:n�kal :� (\lreç50 do Departamento
outra sc mo;vimer..ta ã. noi-! Boletim n.o 13

Santa Catarina.
!::.rande atividade, já que Delegação do de Futebq na ausência do

(imen�orl X::'oE"�,:_��:' H:�i\��� ��/,.; r, ..
-

_ �i' A ddad, d, Blumonau ��::;��: '�i'::,�:';,'..""�,��,�: Paula Ramos
�i��:h�:ce����ll� b:a::�ií:

llatt, visa possibilitar a
u �'" começá a se movimentar peão do certame amador e �:i�:��� d�ed�;'�:g:rec:� Barroso, o Cartaz�bdOS ús convocados a par- �E SEHt\\\í} ���e:�i:d::i�:�s :;ear��; r> pOSSi! definitiva do tro- 'ellu,'ra' DOml'nnO campo do Figueirense pa- d"· Dom!ngoicipação nos treinamen-

féu "AGAPITO VELOSO". J 'I
.

'!Ii ra. seu confronto com o � Utos fisicos e bate-bola, já tica "..,itude, ja que seus treinamentos com sua pre- As principais modalidades Os mentores do grêmiO
p, M h

_ Paula Ramos pel'" certame,

�::;:�, n��::;:;,o,;,,�:�: ;:�:'�: :,��;�:ai'
o im-

��::;:nt: '::'�::::;�;;::
o "n·

�:u::::t�� :�:,,��t��:'� i:�a:"'�at;;'�:lbe�::",:;,; �fi� d, ,��nt�' o F". �:,��'���' po�t��"�� ��,� E� ���Lai d, domingo
Os folhetos de propa- Continua intensificando :�p:r��ê���t�ras�u�t:��tS� �:�:Ill�:n::��!Oes���i:�xea�: roviáric deverá seguir, do- tida em favor do tricolor

pros�eguirá o Campeonato

�:n:���sC�t:)��� :e�:��Z� �: �r:::�:;::��sag�l!e�{r:� voleibol. tp nas Fábricas R�naux, �!�!�ã:a:\q�p�idc:�p�: �:fr�;a�� �:n!�r:a: I:�:eel�� �ta;�:!�:���ã�e ��t���� c:�
ser espalhados por tôda' a vessando o período de aper-

de Brvsque.
na cidade do Paula Ramos lortiv,,;õ. O "bugre" reCl1-

reunir::;', em Salcero, as ei).
cidad:} e por todos os Mtt- feiçoawento nas cortadas CODlO vemos Blumenau ( d' h

L. C. Helio Rosa pretende .::a-se a atuar no Campo do quadra� repl'eE:entatlvas do
nicípios do Estado, ainda e arremessos de meia can- �)ão participará do futebol ao n o, conta:: com todas os atle- Figuei�ense, o que não Cim€mport x Almirante
esta semana h sendo o aproveita- de t-o Porém existe pos G

tas titulares para êste en- lhe as:."Úste razão, porquan- Barroso, em cotejo dos'.

�le�ti) ressaltado pelo ·trei- ':ibi��:d�S enormes de diS� aúcho, na$ �'ontrü, com o capmeão tu- to, n,:l. falta do estádio da mais promissores.
Co sr. Aimiri Laus, ao que nadar técnico do selecio- putar o certame de ciclis- baronense. Praia de Fóra que passa O Berroso, nessa oportu-

tudo indica, deverá ser :nado. mo pOi:; conta com Walde- COliiitac,õe.s do por "efom:as, o estádio' nidade, estará defendendo
apontado peia FAC para mar Thiago em excelente � E'der Confiante n�ais em. c:o�dl�õe.s de

E. pos·.:;ão de vice-lidero
dirigir o selecionado femi- Nesse ensaio foi notada a fôrma física. Metro�ol ����et��:e_Of�C��S a�vi��:gg:� �-_.

llino de voleibol, já que o cusencia d{;. Aloisio e Cam- lU} f·m {e"s Pun"ossr. Orestes Araujo declinou birélla. O primeiro por O v�rea,;or Héber Lebar- A diretoria do Metropol, J YI �I no Est.reito.

Situação ddo copvite. Os treinos de- n:.otivos superiores já Que bechon Poéta deverá apre- ('om vlstas ao campeonato Eder Jafre, campeao mun- �(.
a:.-\1�U� O

verão ser iniciados no de- serve ao exército, tendq sentar projéto na Câmara da L.ll..R.M., espera contar rHaI dos pesos-galo, reali- i:m�aolila!'o Crv''';PJtt,.e JII.IJI�nl"carrel' da semana, ;;ômem;e conseguida as dis' Munici.pal, sol1!!itando es� com outro grarde rpf";,.... :--ou um breve treinamento �!f�!t' !l111 P"I"'1f.' �

A �>:mnplo do basquete- ���S��q�:��oo:u�iaos s��J�: ��r��=�;���� �o/��g��� 6��di��:t.a�:e i��e:�!�d:: ��rs�i���:�O ��e���a:: ��ii� (ome:tci�rro
��\��ã�tle!:� d�r���::�

)

��ici�� �:j��e�:'::!��l:s �� 6��:r��:� Abêrro·, de Santa �::���a�o �qu��P:CI��iv:i� ��ar, ;��l�d���;S ·j�li���ic:: de F,rtebol
assidllamente. tendo o trei- dia de hoje. Mauro tam· do In"'··ernacionaL O certame c<...merciário
Jtador Rozendo Lima mar- bém não compareceu, po- A seleção de fl1tebol de Os entendimentos entre prosseguirá domingo, no
cada para treinos os dias rém, 3em motivo. salão deverá tr�inar na DS dit'etores do clube ca�a- camp,) do Ipiranga, com o

pares da semana, ou se- "['.oite de h"je, sob o coman- rinense e o avante p:aúcho enco!lko que r�unirá as

Ja as sep."undas, quartas e O ccnhecido desportista do do competeute treIna- ainda não fóram conclui- eauipe" da Sedutora e do
sextas feiras. João Lucia Baracuy foi dor Rozendo Lima. Servirá d03 pr,i::.. o piaver dese.la Meve" A colocacão atual
Os 2.tlétas vêm colabo· designadq pela FAC, para de spro.rring a eQuipe do aponta a..Fi.all}breria em

: ando ãecrsivamcrite para apitar os treinos do sele- Bom �go que aS."iÍl'n ro

o êxii:o total do Futebol de cionad:' de basquetebol e labol"'l desinteressadamente
servir ao mesmo tempo pa- p:l)'a o êxito do futebol de

Foi o que declarou á reportagem o sr. Osní Mello, presidente da entidade - Antes diiSo o comparlimento que está sendo c�mslruido em b1l1xo da nova

arquibancada servirá de alojamento para os "scratchmen" barr:gas-verdes - Falia dinheiro para levar a arql:ibancada até o oMllfO externo do es-
tádio - Gramado: não mais incorrerá a entidade no êrro de permitir. seu uso 'quase diário, ' �'���:�;� ��l�j�.::�:d:o:: ::��,a o,P���;:om�:�;�',

Anteontem à noite na ' rua Boeaíuva c['ue, como se Semente a seleção cata- ser "mesmo levado a efeito te permitirá no estádio da imponente arquibancada de A�i serão alojados, dentro
sede da F.C.F. fomos en- sabe.. passa por grandes nnense se utilizará do es- pela Confederação Brasí- Praia ce Fora jogos de crmentó armado. As obras . do maior conrõrto, os ío-
centrar, em 'sua mesa de reformas, estando: as ati- tádío a partir de novem- letra de Futebol, apesar grande envergadura. Não {la T:.I:'Sma principiaram «adores convocados para o

trabalho, o presidente 06- vídades futebolísticas no bro, informou-nos o nus- aos esforços dos paulls- .aals Incorrerá a entidade na parte direita, ao lado soratcn sob as ordens do
in Mello, o qual. com a mesmo suspensas ate o tre procer erecereano, já tas de tentarem a sua 110 êrro de permitir pelos do bar e irão até o reser- roach Saul Oliveira. RIda
at.ençãu e solicitude que o térmtuu das obras, o que que dele precisará para cs transterêncla para 1963. O clubes o uso quaai diário vado das autoridades, com
caraterizam, forneceu-nos ae dará em novembro. seus ensaios- finais, visan- campo, nas suas partes de sua praça de esportes. a demolíçâo da arquíban-
as noticias que queríamos 00 o campeonato arasneí- mais maltratadas, como já Para isso deverá ser erga- cada cc madeira da qual
com. respeito ao estádio da SÓMENTE A SE1.EÇãO -o de Futebol que deverá üvemo.r oportunidade de »ízada uma regulamenta- se servia a "torcida" do

informar os nossos leitores, cão di) uso e conservação Píguetrense. Enquanto a

terá cuidados especiais, (ia nossa principal praça .(i'.C.F. não conseguir auxi-
tendo já o 'presidente da esportiva. lia, serão mantidas as duas .

}:·.C.F. providenciado' a- c.utras arquibancadas de
aquisição de -tabletes de FALTA DINHEIRO PARA r.iadetra, "pertencentes" as
P8Sro para enxertar no A· . CONCLlT-"'AÚ DA AR- "torcidas" do Paula Ramos
campo, como têm stcc fei- QUIBANCADA, e Aval.

to, em muitos estádio:> com MUDANÇA DA SEDE
os'. melhores resultados. ·A .entidade, Informou- O sr. Osni Mello falou-
!l.pãs a'participação dos n0S c sr. Osnt Mello, acha- 1.OS sóbj-e o espacc..o com-

-atanoenses. no Campeo- /:'1:.. ás � altas com o proble- partimento que está sendo
nato nmsneíro de Futebol ha da Iajta oe 1'1lJ"Y1",r"ritl nabathado por baixo da
é cert.l que a F.C.F. sõmen- !_·ara a concl!.lsão de sua grande arquibancada já

-,Janta Catarina no Cam-

, peonato Brasileiro de Fu

tebol, aquele servirá para
sede definitiva da F.C.F. '

O campeonato de juve
nis da cidade terá anda
mento na tarde de domin

go no estádio do F:6uei
ren se Futebol Clube com

a eretuacêc de dois pré-

Prossegll,imel!lo do Cerlame Juvenil
no Práxlmo Domlngo

Eleiçças no Avaí
Den tro de breves dias 'o

Avaí Futebol Clube esta-

lias .ica preliminar joga
r ão as -opresentações do

Faula' Ramos e A�lético,
defendendo o At.éuco a

terceira colocação. No em

bate de fundo preliarão

rá ocupando o noticiário
ria tr-orenee, já que estará
realizando mais uma As-
sembleia Geral, oportunf
riade em que será escolhida
a nOHI. diretoria do tradi-

Bocaiuva x Figueirense,
coteje êste em que o .1"i-

cionaI ctuoe "aazurra''.
Sabe-se (_le 'até agora a

dob-ad'riha l'ielson' Andra-
aueire ase aparece co.n

�ran(',e dose de ravorttís-

de e Di Bernarde é candi
data ,tOS postos principais

CiO clube ilhéu

Pato, Torrado, Tanga,
Lênio, M.ario dos Anjos e

Carllnhos têm sido as

síduos aos treinamentos
pela manhã, além de Mi
!"Oski. O treinador Harhil-

J,,,... tau P!:-ttt vem exigindo {)

máximo de seus _pupilos.

Torrado, O grande bas_
ket-baller, voltou a sentir
o joelho operado, estando
afastado dos treiva.mentos.
TOdaVia, o atléta vem re

cebendo massagens e mere,
cendo da parte do prepa ..

radol' físico Moraei Gomes,
• ,tOdo o empenho e carinho,
propor::ionando condições
para c:ue Torrado volte o
mais breve possivel aos

treinamentos.

Re'l.lizada a rodada de
domingo, a c1assifiracão
àos COl1COrl-_entes ao título

.

"',."

ce campeão juvenil da ci
e ade passou a ser 'a se

ruinte:
1° 11'gar _ Figueirense,

S p.]J. (invicto)O a�iéta Osvald0, convo
cado para os treinos do
selecionado de basquete
bol. vem de solicitar dls-

2° IUí,:ar - Atlético, 5
3° l')�ar - nnurallí. 6
49 ... gal' '?'" Paula Ra
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de .deglstto de Imóveis da JUTZO DE DIREITO DA cou o Artigo 550 do coôteo
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na forma dn Lei etc,[�ital. �e' Concorrência, ru�lica

De ordem do ar, Dl-
'reto!' 'I'éc-tcc da Usi
na de Beneficiamente
de Leito e de acôrdo

com a lei ,1.'130, de
27 de janeiro de 1:1:,6

urtigo 7,0 letra g. c,

artigo o.c, item J!I

letra b e :'t vista '.h

Resolução 11. 2/61, .10
Conselho SUJ){'I'iOl' da

Autarquíu torno uú
bjico que se furú roa

lizru- IlO da 2 de se,

temhrn de 1%1, às

h01'38, 110 Escr-i,
desta Autar.

quiu, à rua Esteves
Junior s/ll, cOllcolTêll
('ia lPública nas con_

diç(Í.üs( -<"(baixo esplJci.
ficadas:

I - Objeto de Concor_
rência �

1. A concorrência se

destinn r. contratação dOll

"erviços de flq'uisição,
transporte, l:eneficiamen
to e distribuieão de l,eite
à Capital, p�l; pt:ríodo �e
um .ano.

2. Os intel'l'sodos po_
derão comparl...::el' ao Es
critório da Autal·qui.a
UEL, à rU:l Esteves Ju
nior sln, das 8 às 12· ho

ras, de segunda às sex

tas-feiras a fim .obterem
melhoreg informacões e

tomarem cOl1hecimel�to ou

cópia do contrato que de.
v,er{t 'ser assilwdo pelo
vencedor da concorrêncin.

JT � Condicões Gerai$
de Concorrência -

1. O Proponente deverá
apresentar as seguintes
conrlições mínimas:

•

a) '7er kadição na in,
dústria latitillista, isto é.
ell'tal' estalfelf.cido. pelo
menos há dois ano", be
nefici'1mento de leite pa_
ra consumo ou com indus
tl'iali:t.nção de derh·ndos.
de leite.

h) Te)' capacidade para

p�r a disposição dos con

SL:midores da Gapihl,
atl'uvés de Pastos de Ven
da.e a domicílio, no míni
mo sete ,mil (7.000) litros
de leite diários, nas con_

ACc�êentra-1 de
Compras, instituida... pelo
Decr�to nO SF 26-05-61/1:3,
pelo p10sc'ntc, torna público
� ue fará realizar no dia
.t de setembro p. vindouro.
às 10,00 horas, na séde do
Servi'io de Fltcalização da
F3zcnca, concorrência pú-'
blica nros condições abaixo:
I - OBJETO DA CON·

CORRÊNCIA:
'

A CO!'lcor.rência de que
trata o pr(:sente Edital
destina-se a aquisiçâd \do
1: �guinte material para o

Serviço Público l::stadual:
2 (Ó'llas) máquinas de

escrever, com 120 espaços,
tipos pa1'!a.

2 (duas) máquinas - de
('screver, com 100 espaços,
tIpos paica.

3 (trrs) máquinas de
(·ostura.

1 (u:na) enceradeira elé.
trica.
II - ESTIPULAÇÕES
OS il'lteressados deverão

sp"esentar:
1 - Propó,stas, d:::vida

m.ente seladas em envelo
pes fechados e lacrados,
('ontendo:
a - EspeCificação do no

me e enderêço da firma'
b - desigmoção da m'er

t adori� que se propõe for-

o imóvel a que refére a

inf'.Cri�ão Q('I prerante jo,
te�Ti1ento'é ó'e' J'l1',G]lrierla.rle
da Cempaonhia "O�va:'ilo
Mnchhdo" d.e Hotéi!o\, fh'
ma p-stabel.elcida' nesta

cidade, à rua C)n'selheil'o
Mafra, n ..

o 72, de\lrcfame't'
te registrada na Junta
Comercial dêste Esta.ao,
e, cOll!�tante de ,um Terreno O formulário pal'a a de

sito em CoqUeirOl;, Es.t...... j claração referida, pOdeJ:á
to, 2.0 sub.distrito ,h. sP.de ser prqcurada .neste De

-desta Comarca, '�o'n ft. partamento que o for:ne

área de 27.899,29m2, eon.
cerá gra.tuitamente, 'Para

5. Abe;"!;as as pr0posf.as. :::eca���;i�� elq)osta em �e�p�,e;on��i!�rimento do

e nntecedendo o jugnmen O'referido lúteamento é dispostc no sitado artigo �

�: ��s CO�I�;�')�:;�����s c:;� constituido pl'r t.lm tel'l'r_ �:�t�er�ti�Osc:nat����:��;' s��
o direito de apôrJ sua M_ ;;�n�:;õe�S s:g��.�:Sg,e���

,

d�����le�!O�:;�:f�!0'100��
3. O envelope !l.o 2 de-

sinatul'a nas fôll!-ns das frente ao sul, com ��J'I'as de aeôrdo com ii. Lei na
verá constar a PI'OPOS!;,] ��I�l�eo:;::. dos demais con ,los requerentes, .onde 465 de 28 I!e Novembro de

propriamente dita, eS('l'i- mede 45,OOm.; e lateral à i960, publicada no Diário
ta a máquina. sem raSl1- 6. Sel'iío observadas .\S leste meõ" 833,85m, ex- Oficial nO 6.712 de 30/I::!;
l'as selada, data(h, a�"i- cOlH1ições estabe!2cidas tremando com P,I·opl'ieda. 1960.

lH\(la e lubrie.qda ;tfl !=.u<,� nê.�lc ILdital e as denMis d,e c'a vi(j·.a Gilbel'to Depa'l'tamento eh Fazen-

pÍlginas. com 1,;ÔOllS as es. exip-Pllcias previstas ]10 ;Cheul' Ou de quem de di_ da, em !) de agôsto de 1961.

pecificações l.' escIare",- Decreto_Lei ll.o 9G de l'f!jto fôr. 'a late::al à Oes Osni Ba.tista de Olivei-

mentos necessário;.;, -ex i_ 28 de abril de 1!l38, te medindo 84q,25m, ex_ ra, r l.uçador _ Padrã') Y

gidofl pela conco,rrência ����'a:� :ões:��uladas �l�e��,,�o: J���I:].eP��.�e��;pública.
mede 45,05�. extremando

A proposh podf_\'ú f'S- r(\7.�� ::'I�::�,�(;'::�l�t�;�I:��I�� com o Travessão Geral

�i:t:���'o��[çí��t1!l�� :��\il�'111t�I,\ tenh'a sido preterida for_ Cq,O,�u���.���f;a
-

••�:.',P.od',�i.rad'O'malidacle expl'eM�mente '" ... LU'" " ...

desde lrue as C01Hliçõr.s de'
exi)!ida pelo referido De cemitério d,e Coqueiros.

�����açii�e S:ba����il�:ll�: ��.�:-'��. 1�'C;I1�z:i::�o c� 27�n;,���1;c�:� (Ti���Ú;\�i�
do l)O"ÍmeiJ'o .mo e impn,,_

concilies II 110 Estado, ou da em sessenta e nove
ta cm redução do� encd;'

no cn�o dc as propo!:;tas (6\)) lotes, devi(lamente
tal'.llO::; finllnceil'os da

apre."enhtlas n'ió COl'res_ ('Hl'acj;cl'izaooa lia;; plan_
UBL píl.r:t execueflO ,1:<5

POnd,er,em fiO interêsse pú tHs e destinam_se à venda
tes serviço.". blico. a prestações.
IV - AbertUl'<1 e' Sal_ As impugnações daque-

gamento --

Flú"tunópotis, 3 de les Que se julgarem pL'e
1. As propostas dével'iio agô<:to (lc H161. judicados, deverão se.!."

ser entregues na UBL, à MOAHTH TMOM� DE, apJ_,esentadas no !prazo d,e

Rua Esteves Junior s/n, OT.TVEmA trint.a (30). dias a Cantar
nesta Capital, até :!s 9 A:>sistelltc_Tij.·nico da dfl 'data ria· última ::,ubli_
horas do dia 2 de sete::n- Allt:trquin U,RL, .cação no Diário Oficial
bl'" do corrente ano. me 4/15/27-fl do Estado; findo o prazo
diante recibo em que �(> mtima!;ões. Tijucas, 24-7- e não havendo nada que O

mencionará data € hom 1 impeça, será feito o Re-
--------,------- gistro, ficando os documen

(omissão (entrai de (omoras d�as�oc:s�a�J�a absoluta
tos a dispo�i('.ão d03 �l\te_

i!l:ualdade de proposta será l'e�:��\ n;='!:adOca�'!ól'!��fDnAl. DE CONCORRÊNCIA ,,"o ",'d,io pá", decidi, ° dad, d, Flo'i"ôpoli', no
vencBdnr.

1,0 Oficio de Registl·o de

PUBllCA 01,0 1U 6 - Ab'''', as P,",o,tas
Imóvel" de,t. Com.,oan e anL.:cedendo ao julp.a- aOf!: três (3) diaf!: do mês

menta da concorrência, ca· de agôsto do ano de mil ,---------,
ria um de. .interessac:los· no:v:ec.e:ntos e sessenta' e
:tem o direito de apôr, a

sua rubrica nas folhas da ;����)·A'. LA:CERHA IRMÃOS BITlNCOiJRT
proposta dos dem�is con-

O Oficial. í�:�:,:,�A.�;"",C1
'

...:�,:'.... :::'.,I:orrentes,
4/9/14_8 .

,

(ia, Catarinense de Cimento Porfiand

dições de higiene extg'idaa
pela saúde pública, bene

ficlpdo, el'lgar:-afado e

tampado com rêehe invio
lável, assegurando, ainda!

tondi�.,õe$; de, atender n<J

menor tempo nosstvet o

pleno abast-cjmento à. C-'\.
pil'l! COm a qunntídade de

leite necessár-ia,
2. O Proponente vence.

dor da presento concor

rência se sujeitará ao

seguinte:
a) ser rtscauandc pelo

Dopnr-tnmentc de Saúde
Públjcl1, n-0 'Que di",> I·ef\ ......

peito a.� condições de ,hi

giene e quali.dn.J.e d,e ](oitf!,
h) �er fiscalizado. pe

los óI'gão� que compõem �

Autarquia 'Usina de Th?_
!leficiamento d'e l.eite., re
lativa-:rt�nte ao cumpri.
menta do '.:ontrato.
)

c) A respeitar rigoro.
samente os prêços fixados

,pelos órgã.os <controladores
de prêços (CÔAP), tanto
N\l'a o pl'od.utor como pa
ra ,o r:onsumidOl'.
d) A a,<,sumir os enr'<1.r_

gos, objeto dé!lte Edital
no prazo má"imo de 15

(quin"e) dias após o Jul
gamento das ;_,roposta<:.
3. A Autarquia DBL

(.'oncede ..á �o P,roponente
vencedor a p].el,a utiliza

(;lo das maquinádas ('

"eu i:! eqtlij)amentos, pró
pl'iRS :parll beneficiamento
e ;ndustrializacão jo lei_
te, bem .c lmo 'os imóve:s
onde .elas estãe localiz.a

das, incLusive veículo do
tádo de tanoue isotérmico.

'4. Pelo u�o das rnaqui
núl'ia51 e equIpamentos.e
dos bzns im'5v,eis, o pro.

ponente pagará uma taxa
de deprecia'ção, Que deve
rá cOnstar da. proposta.
III - Apresentação das

Pl'OPOS!:<'lS -

As firtnas conCOrl'-cntes
deverno enviar suas pro_

posta� .em um en vel.ope
grande, devidamente la

'cl'ado, cO'1tenuo dr', ou

tros menores, também la_

crados, rubricad"s e n11-

merados � n.o 1 e n.o 2.
1. No envelope grande

indicará claramente o se

guinte:

e - declaração de co ...

nhecimento e _submissão
â1' n·')rmas dêste edital;
f - na parte extel'na

�os envelopes deverão con

ter os seguintes dizeres:'

6oncorrêneia Pública para
aquisição de material des

tinados ao Servíço Público
Estadual.

'

2 - Em env�IElpe sepa

'rA,do, 'JS document6s com

probatórios de identidade
P. de Idoneidade-, devendo

ê�te último S'er bmeclcfo

por um Banco ou p'or duas

firmas comprovacfamen'te
Idôneas,
Além das provas de

Mentidade e de idoneIdade
deverão ser juntados ain·
da:
II _ prova de' quitação

�m a Fazenda Federal,
Estadul:tl e Munl.cipal;
b - prova de que está

:'egisl'rado em Junta Co

met'lcial, especificandO o

capital registrado.
Os docl!lnentos acima

(IOderão ser substituidos

velo registro de firma na

t:0rr-1ss:'í.o Central de Cbm

"pras, d� que trata a reso

lução _d ,a de julho de

i9�1. -publicada no Diãrio

Qticial dr. 1)' do ,r�f�ri'do

Destinatário: Usina de
Beneficiamento de Leite
Rua Esteves JII;I;1)'
Ffcrfanôpclis -

Catartnn
Indicacão : Pi-opus-a pa

ra COlltmtaÇrtO /to S";)1'\ ;-,

viços de Abastectmento
de Leite ii. Da prtal.
Remetente: Nome da

firma »ropononce e rp<;_

pectjvo enderêco,
2. O envelo.,e l'.f) 1 Je

deverá conter 03 "e�ndn
tes documentos :

a) Qllitrl�ií.O�'Jo,
tos.federais,
mUlllci)Hli>l.

b) C('�id,1(, neg-[).tiva
do Impôsto de ItE:I1da
c) PI'ova de <l l'c!\pon<::'\

vel pela firma fit:ll' q1lite
.com o Sel'vi<;Q Eleit::mll.
d) PI'ova fIe o ]'('SpLllSá_

sáv.el peln fil'!1Hi -2SÍ1U'

qtlite com o Se!'\'iço Mi
litai'.

e) Prova de idoneidade
moral e financeil'a d"

PropoJ1'ente, forne/c.idas
por Banco ou duas fil'mrtR

comprovadamente idôneas
f) Rcgisb'O da Firma

em Junta Comel'cinl.

",er �:presentadas com a

�brka. \ dos prc::JOnentes
em todas as páginas p com

a 'p,rova do pagamento do

Impôsto do Sêlo Estadual
_ Cr$ 2,00 por fôlha.
4 _ As propostas, é'eve

rão ser entregues no Ser

viço de Fiscalização da Fa

zenda, Edificio das Secre

-::aria3, sito à rua. Tenente

Silveira, nesta Capital, atê
as 9,00 horas do dia 4 de

setembro do corrente ano,

mediante recibo em que
se mencionará data e hora

do recebimento, assinado

:pl'1t um do" membros da

Comissão.
5 - :...s propóstJj-s serão

exáminadas às 10,00 horas

do dia 4 de setembro p.

vindouro, pela Comissão
Centrfj,t de COffi'J)ras, insti
j,uida pelo Decreto SF

26-05-61/113, pu:-licado no

órgão Oficial de 30 de

maio do corrente ano e na

presença dos proponentes
ou seus representantes le

gais,
Será declarado vencedor

l; proponente que oferecer:
a - menor preço:
b� melhore o'll(il(!(j�

de e;1trega;
.C-',......"I3111· jgualçl.a.d�.

do iecehímerrtc. assinado

pelo Asaistente Adminis
t i-a tjvü

2 As propostas ,!\eriw
-examinadas:ls 16 horas
do dia 2 de setembro ,I'é
HH;l, nela Comissão de

signadn pelo gxcelenste
stmo Senhor Govemador

do Estado, na presença.
dos proponentes Ou seus

l'erl'eflcntantes legaís.
3. Scrú denlnrndo ven ,

('.('(101' o proponente que
otorecer:

_ \

:1) o menor ])1'&:0 peln
prestnção dos >lerviços
objeto desta cpneorrência.
b) as melhOl'es condi_

ções pfll'a fi r,ealização dng

sel'vicos.
.c) �s melhores vanta

g.ens (Hl-ra a UBL para re

llovacão do contrato.
4. Êm igualdade de-con

dicões será dado pref.e
l'é�cin fi firmas estabe
lecidas no- Estado.

7 _ Deverão ser observa
das tOOdS as condições es

tabelecidus nêste edital,
ben� como as demais exi

gências previstas no Decre
to-lei n:) 96-A, de 2'3 de
:;.bril de 1938.

8 - A concorrência po
derá ser anulada desde que

, tenha sido preterida for·
malidade expressamente
exigida pelo referido De

creto-lei, "! a omis! ão im ...

porte em prejulzo aos con

. correntes ou ao Estado, ou
a mO:·<l.1idade da concor

rêJ1ci·l.
9 - A Comissão reserva

se o direito de anular a

C'oncorrênciu desde que, a.s

Ilt'OPO ;tas apres..ntadas não

(orrespondam ao Inter�sse
do Estado.

Flot'i�nópoli's 4 de agõsto
rie 1)6),

Henrique A'rruda Ramos
Presidente

R.l'bens Victor Silva

Faz público que foram

apresentados' em seu cal'_l
tório, sito à rua Tenente
Silveira número virne e

CIl1C'O (25), sub-sólo, para

.exa:ne ele quem interessar

posen, os documentos le

gai" relativos ao processo
de ínscrtcêe de um lotea,

mente, t�do de contormí
dade com o Que puescreve
o Decreto-Lei nv 58. de

10 de' dezembro de 19:}'7,
J'egu]ll.men:·udo pelo De
ereto nc 3"G29 de 15 de

setembro de 1938.
•

LANCAMENTO DE 'IM
POSTOS DE INDÚS'FRIA
E PROFIS,_SõES, LICENQA
E TAXAS' RELATIVAS
SOBRE ESTABF.LECIMEN
TOS COMERCJl',IS, IN

DUSTRIAS E PROFISSIO
NAIS._

De crdem do Senhor Di�
reter do Departamento da
tenzenoa e de neôudn com

Q estabelecido no _trrtigo
nv 974, � 10 e 20 !d� Le.i
no 24� de 15 de Novembro

de- 1955 (Código Munici

pal), ficam convidados to

dos 05 contribuintes dos

tmoastos e taxas acima

mencionados, a apresenta
rem i êst� Dep�J;t,-...mcnto,
nté o din 30 de setembro,
a declúaç5.o dn- movimen

to eronômiCo, de acôrdo
com as vendas realizadas
tntre 10 de julho de Ei60
a 30 de junho do ano em

1.0 OFíClO DE REGIS_
TRO DE Il\1óVElS
COMARCA DE

FLORIANóPOLIS

Dr. Hélio Freitas
Médico àa Maierní·
IlA�p. C�rrnel� Dulra
DOENCAS DE 8ENHORAS
PARTOS - CIRURGIA

CLtNICA GERAI

On[las �urtas -

Eletro-coagulC'çda
Consu!tórir...: -_ Rua Vkto!'
Me!r"!es, 24 - das 4 àf: fl hs.
�esidência: - Rua Santo!'!
Saraiva, 470 - Estreito.
l-'one�: _ 23,22 e S?-67.

1- I
Sem Cnmprom.isso I

r A.nt.e.s te fazer suas ,
I compras de �eças para I
I bicicletas, visite o. I
, Rainha das Bicicietas,
: L. Rua: Conselheiro ,
! Mafra., 154. I
, ,

FORRO

Aviso de Pagamento de Dividendo
A" diretoria comunic'a que, a partir do dia 10 de

agôsto de 196!, das 13,00 ho.I1as às 16,30 horas, será pago,
na sede social em Salseira, rtajaí, u dividendo do exer

cido de 1960.
1

ITA:At, 4 de agôsto de 1961.
Pela Dirt:toria
ldro A'ntõnio Prado _ Diretor-gerente

31./8/61

,if�j

lO VAGAS S()t�ENTE
VOC:!!: NAO TEM AINDA O CUH.S0 GINASIAL?

Faça-o em menos de um ano frequentando as aulas

dr preparação aos candidatos :ws exames pelo Artigo 91,
no Instituto D. Pedro II.

ótima orientação pedagogica -! Ensino altlamente

especializado _ Garantia de exito � satiSfação que você

comprovará.
'

Inicio de nov:i". turma:- em outu1)l"0 próximo
'Inf�lllnações ú. rua Nereu Ramos - 39, «Grupo Mo-

Vell)o). 19,00 às 20,00 110"

to rt.u requerem a de�jg
nação do dia c hora pai-a
fi justificação a que se

retere o arttgv 455, do Có

digo ctn processo .... ivi1. -

na. qual deverão selr ou vi

de a as testemunhas Esta
nt..au Rubik e Pedro Ru

r,iK, lavradores, rr-stdentea

e douuciliadc no local dos

Imóveía, as quais compare
cerâo Independentemente

FAZ SABER a todos de crtaeão. Requerem mais
ouantos o presente edital que, depois da justificação,
de citação, com o prazo de sejam feitas as citações rio

trinta dias, de interessados Sr, Delegado do Patrtmô-

ausentes, incertos e oesco nio da União, por prcentó-
nnectdos, virem ou dele J ta, em Florianópolis, - 10
conhecnnento tiverem, que Dr. Representante C\o Mi-

por parte de Joãu Jcisé Soa- mstér'o Público nesta Cl-

res e outro?, lhe foi dirl- (lade, dos confrontnntcs

gida· a petição do teor se- dos i:nóvcis Gregório Sta-

guinte: � "Exmo. Sr. Dr. larczek- e Nicolau Drlvlo

,Tuiz d"! Direito da Comarca Lopes. residentes no local
� João José da Silva, Qui- dos �rr:óveis e dos lnteres·

liano João José da Silva e sados incertos e desconhe-
Valdir Soares, bra.sileiros, cidos por editais de trint.a

lavradores, casados, :t·esi... ,30) dias, de acôrdo C0J11 o

c'entes no lugar' "Pirihei· dispo ·tu no 455 citado, -

lal", município de São devenoo ser, afinal, julga-
.

João Batista, desta Comar- da p�,''''",dente a ação pa-

ca, querem mover a pre- ta o rel'onhecÍlllento do
sente ação de usucapião dominio dos suplicantes sô-
em que expõem e requerem ore os ditos imóveis. Dá-se
9. V. Excia. o seguinte: -

,
n presf:nt,e o valor de .

t � Os. suplicantes são Cr$ 6.000,00 para os efeitos

posseiros, hã ms.is. de �egais. Protesta-se provar o

25 anos, por si e seu an- alegado com testemunhas
tecessor, dos seguintes 10- _ e vistoria, se necessário.
tes de terras: - 1° LOT;] ('l as<,;tente que esta as-

Edita.l de cilac(Io. com o

prazo de trinta dias rle in

teressados, ausentes. tncer-
tos e desconhecidos.

() õíríadão Carlos Temes,
Juiz de PD.Z no exercício do

cargo de Juiz de Direito da
come-ce de 'I'Ijurns, Esta.do
de S. Catarina, na forma
na lei, etc ..

- Um �erreno rural situa
da no lugar Pinheiral,
município de São João B:;J

tista, c:esta Comarca. com

200 metros de frentes e

1.200 ditos de fnndos. -

(u_ sejam 240.000 m:etl'o.�

nuadrados, fazendo frentes

l"0 Ribeirão do Tigre e

fundos no Travessão Ge
ral. - extremando ao sul

com quem de direito I? ao

norte em terras de herdei
ros de Jorge Carmezin. di

[,O, de Paulo Maykot. 20

lOTE _ Outro t�rreno ru

ral, situado no lugar Pi

:nheiral\ município de São
João Batista, desta Cb}mar

ta, com 200 metros de fren

tes e 1.200 ditos de fundos.
ou sejam 240.000 metros

quadl'ados, - fazendo fren

te� no Ribeirão do Tigre e

fundos no Travessão Ge

ral, � extrema.ndo ao sul
com quem de direito e ao

norte em terral; de herdei
lOS de Jorge Cannf'7.1n. 30
LOTE _ C�Jt.rr tPIT(:<"nO I'U

J·al. situado no lugfll' PI

nheiral município de São
João Bahls�a, dest.a COlnar ...

ca. com 200 metros dI'

::'rentes e 1.200 ditos de

fundos, - ou sejam 240.000

metros quadro dos. fazendo
frente� no Ribeirão do

Tigre e fundos no tl'avc�são
geral, extremando ao ::111]

('m teTas de Gregório Stn

]are:>:ek e ao norte em di

ta,� de Nicolau David J�opes:
- I! - Os referidos lotes

de terra for.'l.m adquiridos,!
por �ompia em comum. do
!:ormidade com a Lei Fed

(8) meses, aproxima,da'"
r:1entf', e tanto a posse dos
suplicantes, como a de seu

anteL�,sor, sempre foram
pacifle.::., contínuas e ir,in
terruptas e exercidas com

animus·domini. _ II! -

Em vista do exposto Que-
1 em os suplicantes regula
rizar a sú>1. posse sdhre os

"eferlt:'.OS. imóveis, de con

'f::"rmidade com a Lei Fe
deral nO 2.437, de 7 de

março de 195!'i, que modifi ...

.!iina tem sua rcsidência
nesta Cidade onde recebe

citacão Nes�es termns P.

�eferi"T)ento. Tij.ucas, 18 de

'U;110 de 1961. (as) Çlaudio
Cararmlrú de Campos." Em

L·.ta p-::�ição foi exarado o)

l]eguinte despacho: - "A ..

(amo requerem. Designo o

(:!a vinte e oito (28) do

carente. ás quinze (15) ho
:-as. no Fol'tnn. pai'a jus
tificaç"io, feita." as devidas

: 96,1. (as) F. X. Medeiros

Vieira � Juiz SU}:>rit., "1"'\

eY.e�c;ícic.)) Feita � justi··
ficação, foi 'proferid� a se

,,"tlinte sentença: - "Vis'"

tos, etc. Julgo por sentenca,
para que produza seus le

� ais e jurid::os efeitos, a

justificação procedida nes

teR autos e requerimenr,o
de João José da Silva. <.\lui
li:1no João :rosé da Silva. e

l;aldit· Soares. Citem-sI', por
c:::ita.is, cem o pram d�.

trinta clia.s. na fonn:! prc·
vista no § ] ° do fLl't. 455, do
C.P.C., os interes�ados In
certos e desCQnhel':dof\:

pessoalmente, o Dr. Repl'e
"�ntante do M. Públlco
nesta Com3rca; e, pOI' ]ll'e
tatória, a s('r ('xpediclil
j:"fl.l'U o Juizo de Direito dil
dtl. Vara da Comarca. de

Flol'ianópQlis. (I RI'. Dele

gado do SNviço do Pn.tri
rnõnlo d:t UnlãQ. Sem cm; ...

bs. P.n.T. Tiiuc:l.s,2 de

r.gosto de 1961. (as) Carit.JR
'1'ernes - J de Pa'i'., no

exerc. do cargo de J. de
Direito." E pal'a que cheglle
ao conhecimento dos in
teressados e ninguem possa
alegar ignorância. mandou

f"xpedir o presente editAl
que será afixado na sedc
c:'êste Juizo, no ltw:ar do
eo�tume, e, por cópia, pu

blicado UMA VE7. no Dj,:\
rio- da Justiça e TR:!!:S VE-

�:SF1��i1����ii�:O �:��dO':.
passado nesta Cidade de
Ti.iucas, aos três dias do
mês de agosto r_o ('lUO de
mil novece:-.tos e sessenta
c um. Eu, (as) �Gercy dos

Instituto de Educacão e Coléoio
Estadual "Dias Velho" - EDITAL
De ordem do Sr. Diretor, COJJl\If'ico aos interessados ,

Que os exames a que se refere o art. 91. mad:lrcza do 2°

ciclo e Complementação, serão re3.lizados a P"Il'tir do

dia 4 de setembro Pl'óximo.
As Inscrições serão feitas nesta Secretaria ,a� o dia

30 do corrente mês. no horário das 14,00 às 17,00 'horas.
As instruções para os ref':!!'idos exames encontram

se na Secretaria deste Estabelecimento.

(PO����:�r�l'ovas, dia 4 Je seteillbroIs 14,00 horas,

Florianópolis. 8 de agõsto de Hl!ll

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«FRI<iIDAIRE«

Até 31 de agosto aproveite .

(6 Belos Modelos) .

No famoso Plano p
Somente Cr$ 2�OOO;OO,de entrada "

'" " �,. \ I '. I' '1' ,f, "

Poça uma visita ao

Magazine Hoepcke
. peça detalhe .

\.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Desejo agradecer a todos, mas especialmente aos que não perlencem à minha correnle partidária, o seu com�arecimenlo nesíâ casa. Registro aqui
a con iança que esla presença signif[ca. E vejo que a min1ta te!ra Ia evo'ulu polillcamen'te. E' preciso agora, tc:mbém, que administrativamente ela
evolua. Eu acredito que aqueles que aqui vieram, não sendo do meu Partrdo, aqui entraram com o pensamento em Santa Catarina, como o tem o Go
vernador que vos fala. (palavras do Governador Celso Ramos, ao encerramenlo, no Palácio da Agronômica, da Reunião com os representanles
dos Municíp:os de Rio do Sul, Presidente Getúlio, Rio do Oesle, Santa Cec:lia, Lebon Régis, Taió, Pouso Redol!do e Videira).

o ESTADO
o MAIS AlfT�CD DIARID O� SAHTA UTARllfA

FLORIANÓPOLIS (Sexta'F'eira), 11 r!e Agôsto de 1961

rtal", concluir do seus es

cta-ecímentos numa apre
ciação das aspirações do

Paraná, constantes da ata

���v:e��d�e!:t���aFcead:� \
sa de prolongados debates

ncando decidida a nomea

ção de comissão para redi-

Para participar das reuniões de anteontem, levadas a

efeito no Edifício das Diretonas, chega a Florianópolis
o Sr. Gabriel Obi110, Seeretario da Fazenda do Rio

Grande do Sul, que aqui vemos no aeroporto Hercilio
Luz sendo recebido pelo Secretario da Fazenda de Santa

Catarina Sr. ""Geraldo Wetzel e pelo seu Oficial de Gel- .

bJnete Sr. Marcos Orossembacher,

Flágrante da Churrascada oferecida às delegações, 11a

Churrascctria Blu7llenaue7lse, na noite do dia 8. ve1�do-se.
entre outros, o Secretário da Fazenda do Paraná Sr, Al

gacy Alencastro Guimarães, o Secretário da Fazellda de

Santa Catarina Sr. Geraldo Wetzel e o Sr. Henrique de
Arruda Ramos, diretor do Serviço de Fisc{uizaçào da

Faz.ellda de Santa Catarina.

LEGIÃO BRA51LElRA DE ASSISTÊNCIA
Nota do Gabinete da Presidência
:Por êste meio tenho prazer em conviR

dar os senhores representantes, 'já designa
...

dos, dos órgãos abaixo relacionados, para a

segunda reunião que será realizada no pró
ximo dia 14 às 14 horas, na séde desta LRA.,
a fim de serem debatidas as conclusões pre
liminares para a Campanha de Assistência
Médica. Odontológica e Educacional no in
terior da ilha:

Secretaria da Agricultura
Secretaria de Viação e Obras Públicas
Secretaria de Saúde e Assistência Social

o Eng. Catão (oi on

tem convidado pela A$.

sembléia r.cgislativa de
S:Ul?3. Catarina pgra ex-

A 'Convite do Centro
Aoadêmíco XI de Peve
reil'o, do Instituto de Di
reito Processual e da Di,
reção da Faculdade de

Nêste flagrante vemos o Governador Celso Ramos, por
ocasião do banquete oferecido aos Secretários de Estado
e seus assessores, no Querê7lcia Pálace Hotel. Ledeando
o, os Secretários da Fazenda de Santa Catarina, Sr.
Geraldo Wetzel, do Paraná, Sr. Algacy Alencas,tro Guima-

rães e do�R, Grande do Sul, Sr. Gabriel ObJno,

Direito, chegará hoje a

esta Capital o Proreesõr
Alfredo Buzaid, cntadrâ
tico de. Direito Preces
suai Civil da Untverst
da de de São Paulo.

Como s<! sabe o ilus�l'�
catedrático paulista, foi
recentemente convida-te
pelo Presidente da Rej'ú
bJioll, para elabOrai' o

ante-projéto de refOfl1l<l

O' Problema do Leite

Por iniciativa da Ação Católica de Flo-

FAZENDA: CHURRASCADA DE
'CONFRATERNIZAÇÃO

Ante-ontem à nõlte, foi de Vendas. Antõnio Mar·

ufereddo pela Secretaria bns Xavier, Diretcr do De

da F<J.2Ienda de nosso Esta- partamento de Fiscalização,
Ezequiel Viallen, Milton

Almeida, Joaquim Gonçal·

'.es, Iv,) Azua Pereira, Pau
�o Biscaia, Luiz Fernando
Van Dei' Brooke, Ubirajã-
1 a Fernandes da Silva, Cal'

los D.t,'lllo Cortes, Jornalis
ta, do Diário do Paranâ e

Gil do Espirito Santo.

Civil.

Nób'e da Faculdade ,lo.'!
Direito. hoje às 20,30 Ih.

q-lll.\Sessâo ·sol.ene come

mOrativa do dia da Fu-i

decão ds Curses Jurtdícos
110 Brasil.

do, às Delegações do Rh
Grande do Sul e Paraná,
�lm jarltar dE confraternl
:l:ação na éhurrascarla Blu

Alén\ do Titular da Pas-

ta da Fazenda de Sta. Ca-

tarina, sr. Ceraldo Wetzel,
€ DI', Algac,\' Guimarães,
secretârio da Fazenda do
vizinho estado do Paraná,
encontravam-se no local'os
til!nhnres: Waldir Macuco,
Diretor do Tesouro do Es

tado, Dr. Henril.jue de Ar
ruda Ramos, Diretor da Fls

calizaçii.o da Fazenda, Dna.
Rosaria (.,àrvalho, Direto
n. da St::cret�rla da Fazen
ca e comissão 010 Rio Gl"Rn
de do Sul composta dos se

guintes elementos: Cesar

Cout.o, Walter Paldes, Ar

ttbano Pasin, Nelson Mon
tenro Filho, João Ctávio
1,eira,- Dirceu Pinto Garcia,
Holy Ravanello, Luiz Plffe-
10, Aníbal Garl"ia, Aurélio
(..anduto, Luiz Felipe SllIa
Frederico róvoas e Dr. Tel
mo Rúvira Martins, Presi
dente do Tribunal de Re·
(:ursos Fiscais acompanhan
do a delegação: A CO}Illr.
sito do Paranâ dos seguin
tes lllembros: Normando
Guimarães, Diretor do De
partaMento de Arrecadação

Missão Dantas: Proveitosa para o País e para Sta. Catarina
"A visita :!. Pícríanôpo, saute o,portunid'ade para cultura, bem como estu, pôr, também, .eomc Iute, resultados da viagem que finrn-ados com pUÍt;CS (:0-

Iís, do Embaixador João os homens do Oovêmo. dantes e operá)'ios de êta . graute da "Missão João se convencionou chamar mo a Polôniu c 'l'checos
Dantas, é uma Interesenn, da Indústria e da agl'i- Ceterína tomarem oonhe. Dantas" Os fatos ligados de Missão João Dantas, Iovaquiu, Que estão em

cimento dos l'esultadt'>s po aos Problemas carbonife- ocasião em u ua todo o rase bastante udianíadu

�:ti.��:o�u�i::!:�z,a��'l :�� ��=: ��'ms:tô:l���iC�à��I�UI� �e;t�el�t�r��J��gl;�te:iS���� :a t�;��st;':�ttti�::I:b�:::�I�:':S
a presidênCia dêsse ílua- indú,f;triJ. carboquimica, I;U mtsaáo . de nos fornecer equipa
tre homem público" disse assuntos de interêsse lPl"e. Muito Proveitosa, foi menta moderno e de alto
à reportagem o Eng, Al- pender-ante de nosso Es- essa viagem para o nosso sentido econômico para o

varo Cutão, logo após tado, como únieo produ- pais mormente para Sta . daaeuvulvimeuto de nosso

ser recebido em audiência ter nacional de carvao Catarina que poderii se pnrqne indust-rial. cal"l)o-
Pelo Oovernador Cels(l metalurzíco. benef'iniar, amp�mnente. nifero", concluiu o Eng,
'Ramos, ontem ii tarde no CONFEH€NCIA dos acõrdos e convênios Alvaro Catno.
Palécío da AgrOnômica.

II· Reunião de Secretários �da ...
(Continuação da P ?ág,) dos tr_:tbalhos, Inclusive

�

a
gir o substitutiva final, o do-se o encerramento da II

Estado de Sta. Catarina e sugestão para organízaçâc oue foi leito naquele pte- Reunião de Secretarios da
co Rio Grande do Sul, para de GT permanente nos 3 nério. Fazen te com a fixação das
reciproca assistência fiscal. estados que se encarregaria Em seguida, são debati- datas de 28 e 29 do cor-
RIa GRANDE DO SUL: cios assuntos do temário da

CIOS os vartos pontos apre- tente mês para-a III aco-
CONSIDERAÇÕES próxima reunião. sentados pelo Dr. Benrlque mãe Que teré por local a

Aprovadas as conclusões ENCERRAMENTO de A!'ruda Ramos, sucecen- cidade de Porto Alegre.
pelos secretários, passam a Logo após, é dada. a pa-
ser defendidas em plenário, lavra ao dr. Henrique de

.!-telo dr. Nelson Monteiro ."i- Arruda Ramos presidente
iho do Rio Orandé do Sul, do GT constituido para es

Que as analisou em seus tudcs da incidêncIa do Im

mínimos detalhes, além de pôsto sôbre vendas e con

maiores considerações só- sígnacões que apresentou
bre o rmpõstc de exporta- dentre várias, as seguintes
cêo devido sôbre a madeira conelusões aprovadas unê

provtuda de ate. oatanna. nímemente: Unificação dos
íncídêncta do imposto de Documentos r'iscaie, Imu
sêtos nas transferências de uldade ou isenção fiscal
certificado de propriedade por parte da União às a.l

de veículos motorizados, tárquías Federais e Subsfi-

aprectecões sôbre o "Inter- tutívo ao Projeto 813. Já A-

vivos" e sôbre o -terrttc-

O Governo do Estado dá o primeiro passo para a soluça0 do grave problema
do fomecilnento do leite à população da Capital. A_abertw'(L de concorrencia pú
blica com o fim de contratar os servi�os de aquisição, transporte, benef!cia:1l�ento
e distribuição do produto consulta, sem dúvida, os interesses dfJ Estado. Assim, ao
que tudo indica, dentro de mais algum tempo, o problema. que se estava tornan
do impertinente, será afastado das pl'eocupolções do f1ortanopolttano, graças li

felli interfeTtfucia do sr. Celso Ramos, que não o esqlLecera na sua campanha e

muito menos o relegara a plano inferior no seu esquema de governo.
Todos estamos lembrados de que, ao deixaT o governo, e.m 1950, o sr. AderbaZ

R. da Silva, dentro das possibilidades do momento, tinha solucionado, entre ou

tros, os tres problemas principais de Florianópolis: constr1L1ra nova adutora, tra

zendo farta quantidade de água para abastecer a Capital; construira a linha de

Captvari e proporcionara li população de Florianópolis e arredores ene.rgia eU

trica e luz 'ta proporção das necessidades imediatas; finalmente deixMa o pro

blema do leite, mercê do provimento de gado leiteiro as e�U11lcias do Estado, 1Ia

Ilha, prâticame7lte em dia com as comuns ex!gel<cias do consumo da pop'ulação.
Depois, ao invés de ,se conservar o que estava feito, senão ampUti-to, meltto.

ra-Io, desenvolvê-lo 1Ia medida da expansão da cidade e cresctmnto do) consumo,
11ada se fez e o resultado duma política improdutiva, duma administração duma

autarquia, não logrou re�tstir ao impacto das necessidades, nem póde superar o
desinteresse do governo para com os redamos da Cau!tal.

Sabe-se com. que dificuldades o Governador Cel�o Ramos �stá enf�entando
a qu�stão do leite, que e complexa e nâo. �is�ellsa tó�c. .prudenCla. n_o s�7tttdo �e
dar-lhe solução conciliatóri� das convemenctas do publ�cO e contlg.enclas da ej

cassez do 11roduto. Mas o Governador estudou, as princ�pais 1n?(l.ahdartes �o as

sunto e a solução que Ol'a se propõe aplicar é, sem nenhUlIHL duvtda, a ma�s exe

quivel. A abertura de concorrência pública para o serviço do leite I'!a Captta� do

Estado e o primeiro passo no rumo da desejada tral�q;illidade do Govemo e do

publiCO em relação ao caso,
_ .' .

O que é preciso ter em vista, sobretur'o, é que ItaO sena .ltCl.to ex�lU1r .da,.
rocurada satisfação desse problema, tão fU.1/.d�m_en�c!mente vl�l�ula�o a sau�e

PUblica e â asslstencia do F.stado li criança, c. eXt�encla do beneflcl�mento. ASSl1��Pisava o saudoso estadista Nerêu Ramos, ao crIar, em 1941, a US,'L� de Beneft

�:;11te1lto do Leij;e, para entregá.�la, como co1tcessi�nliria do serviço, a �ooperatt
va Mista de Laticinios de Florianópolis. A populaçao passou a ser s�Priaa do pro

duto beneficiado, o que representava sel�sivel melho:ta.da :;egur.a1} a do seu ��o,
isento dos perigos que, antes, expunham a conseq�e?elaS Lr(Lg!Ca� a ,,!,-p�laçao.
Ate então. o leite era adultera.do, seUL que os precanos metos de ftScallzaçao pu-

desse71� e::�f;l��e a Cooperativa não, venceu os obstáculos que surgiram nas suqs

atividades. tendo a Usina de Beneficiamento do Leite voltado ao Govemo, �ue a

�1���;�,O:�I�����:�U��'���::, e:��::;d�; ��:;�r �ê:�����c;s:��;�:: ;�"���:���;: O Governador Celso Ra-

cida com industrialização de derwados do leIte _ cOI�d�çao exigtda dos conco�- mos determinou, ao DOP,

rentes à concessão estadual _ não se incidirá mais nos r:;n'()� que causaram a SI- ;ll'ovidcnclas imediatas pa-

lIuosidad� da evolução do 11roblema.
, . .

pa o calçamento ...u Aveni-

A verdade, pois, é que o Governador Celso Ramos nao deIXOU a margem do

I'
da Mauro Ramos.

;;eu programa administrativo o caso que tanto vem preocupando a pop,tlaçáo. Vai A 0bra, que serã atac!\da

dar soluçiio imediata ao assunto e, estejamos certos, não se alheará aOIl 110nneno- em 4 frente::;, para uma

res do interêsse coletivo, que está sempre em plano preferp.lIcial nas dçõcs e re'-

j
mai" :fápidp c.Jnclusão, virá

soluções da atual administração do Estado. ' ��:n�:;id�:t�s v����e�:s:��
-------'-

"O Embajxadoj- João
Dantas eatarú aqui 1111

próxima terça-feira quan, rianópolis estão sendo vendidos ingressos à

:�a f:��O:iÇ��ite s�;:: 'a�� pré-estréi� do filme LAVADEIRAS DE POR
TUGAL aue leva o benefício de cooperar

Conferência do Prof. Alfredo Buzaid para a re;taura,ão da Séde da Juventude. A

do Código do P'<>C"'O exibição de LAVADEIRAS DE PORTUGAL
será 'dia �6, quarta-feira' próxima, no Cine

o' Profesaôr Alrroío São José. Contamos com a ajuda dos que

������ênci::'oferiril s��� queiram cooperar adquirindo sua entrada.

..,

CALÇAMENTO DA AV.
MAURO RAMOS: INI

CIO IMEDIATO

Martinho de Haro expõe: MURAIS
Mllrtinho d� l-�ro, cujo

noma já transpôs as fron,
teiras do Estado, figura
como dos mais expressí-

Vos' pintores da Iltualida.
de c.üari n anse .

Xa Escolu lndustriul
do SEXAI, e:'"11 Lníes. exis,
tem algulls mnruis de
autoria do laureado pin
tOr cQnterl'iLneo e que ;o;e

Constituem elu belos c

aplaudido..; trabalhos.
Agora, 1:ieltundo soubc

IIllOS. Os mesmos \'tIO sel

ex:postos 1luma d,lS dtri,
nes da Ca:-,II Hoepcke,
nesta CaPital.

Os murais (�ue e�tarflo
exposto;;, ,em pu,.;lilhas de
mosaico, .-;imbolizam a

Indú�tl'ia, a Siderul'gin c

.ti. Energia, o 1. o com 10x4

mi!:'.; 02.0 r.Om 9x'1 mts.

e o 3. o com 7x'1 Illts_

USINA DE sm QUEDAS AUTORIZADA
POR J. Q.

Santa Catarina incl,uida nos benefícios
Segundo despachos procedentes de Bra

sília, o Pl'esJüente da República determinou
que os estudos da Usina de Sete Quedas (es
timada em sete milhões de KW) sejam en

tregues à Comissão Interestadual Paraná

Uruguai (CIBPlJ). A providência deve-se à

solicitação dos Governadores dos Estados do
Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mi
r.as Gerais, Mato Grosso e Goiás,

E' interessante salientar que a Usina de
Sete Quedas também beneficiará Santa Ca-.
tarina_

A CIBPU, agora incumbida de outro

importante cometimento) foi a responsável
pelo projéto da Usina de Urubupungá.

Mcu velho amigo Cl"lCiUlllGW;e estava com Idéia,;
unestel!iantes, que ja pas::;avam de cinco �S garrafas
vazias à sua frente .

Tive aue escutar-lhe a tragedia grega:
_ Quando o Metropol 10g01t com o Grêmio, elll

Criciu11la, apostei dez pacotes C011l um antigo, grego
de nascel1ça, Deu-me dois goLos de vantClgem. Quan·
do o Grimio fez o sexto golo. dei U1ll soco 110 mell

rádio, quebrando·o e quebrando este dedo engessado.
Consêrto dos dois, mais o prejuizo da aposta;
Cl'S 17.560,00.

No jugo de Porto Alegre meu amigo grego, ami

go de verdade, quis dar-me a oportunidade de anular
meu preiuizo, oferecendo-me jogar pura e siIJl1)les
mente na vitória do Metropol. Como êle f muito
mais rico do que eu e também para agradecer o seu

cavalheirismo - topei a BARBADA! E o meu Metro

pol, vencido de 6x1 na sua cancha, derrotou o Gre
uto de 3x2, em Porto Ale.arel CrS 27.560,00 ..

- E o seu rádio?
- Ora, vá pro inferno ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


