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Governador Ieíso Ramos autoriza:

Integravão e Recuperação de S. Catarina-Metasa AlcançarPRIORIDADE PARA A RODOVIA QUE LIGARA VASTA REGIÃO DO ESTADO. Resu'ltados da reunião com representantes dé municípios calarinenses
EVQLUÇAQ POLíTICA E ADMINISTRATIVA Abrir csjradus, com Is- esquecidas divergências (vereador João Custódio que afligem suas regiões, Altenburg cüaendo que os tullo vargns. Por eles con"Desejo agradecer aos que não pertencem à minha to nprcxímandc dístàn- menores, mOstrando, coma da Luz), Talá (Prefeito pura ('ue êle pudesse ter deputados (lUC o antece-. cluía-sc que o Estudo es-corrente partidária o seu comparecImento nesta Casa. elas c movtmentunco ri. acentua o próprio gover- Ingo Hoscng; industrial uma idéia ainda mais e_Xu- deram haviam interpreta teve parado".Agradeço a confiança que esta presença significa. Eu vejo quezas _ eis reaueeções nador, que "a minha ter- João Bértoli, vereadores ta dos mesmos e Il!;sim do 'Perteltamente os uase- 'rendo diante 'dele umque a minha terra já evoluiu politicamente. É preciso que marcam um govêrno, ra evoluiu pcuucemente''. Hercüío Anocrte, nencruo fixar uma orten-acào. no ícs (la população daquela panorama completo do Es-agora. que admlnistrativamer,t,e também ela evolua. Eu identificando-o cem sendo preciso Que "ndmí- .rnccosen. Guilherme Dóll_' sentido de. at{;ndelldo-os, zona, ao ,;.::jlcltarem como tado e da situação em queacredito que aquélc,.; que aqui vieram, não sendo do meu .enecíos populares. nistrativamenle [ambe.n si, Nalíõ Tomelin c Victor procurar atender ,10 Esta primeira medida, fi con, c mesrr;o se encontrava,..... partido, aqui se enco.. tram com o pensamento em Santa

. ela pvoíue." Butzke, êste Presidente do do como um todo. Ao con- cretização Ca rodovia. Di
para governar. modificandoCatarina. como o tem o Governado- que vos fala". an�:d�e °ascsoun��?o,o n���:l:' GOVÉRNO E REPRESEN- DM do PSD) cecedcr IEu- cluir, acantuoh : "lu! bus, rtgindo-se ao Governador e int�';,,::ándo Santa Oatart-Com estas najavras, o Governador Celso Ramos encero TANTES rE MUNH... i?IU3 gerüc Rossav, Domingos cai o meu programa no cersc R,' ros. declar-a. "V. na no ritOl'O ce trabalhorou, na manhã de anteontem, dia 10, no Palácio de Agro- �o���::;!��de�,el:: ��= 'sr: Rf;U:-':E�.I Busco, Osvaldo José Go- meio do povo e os senha Exci:l. esta com o mapa oos damats estados da rc-nómlca, a reunião com representantes dos municípios de

da a sua extensão, a Im, Pura e3!'.lcl:!'·em "} prc- mes, João Pedro Carpes e deputados Antonio Alrnel- do Estado n sua. frente. "dera-âo. o Governador Oot-Rio do ;UI: Pl'esl�e�e Getúlio, Rio D'Oeste, Santa Cecilia,
portância do problema e o

bjema c ';::'!COlt::',�t,;.l H)- Osnl Cunha. représentnn., da e OlIando B2rtoll, sdn- poderá, portanto, ver, mes, 80 Ran.os foi buscar eleL:::�én o ���sT:;�íco o�:c:edondo, 'Videira e Caçador.
que êle representava ,no Iucáo adequa-ta. p�l:\'('rD:ll tes da Câmara e Executi tejíaandc e Inrerprut.mrto mo numa analiSe a mais mentes. quer nos órzfios téc

be jacítmente que �s::lrae��d:e�e� :����� conjunto de Iniciativas a �e;:��:{lc�:) o ��:;,��'�ad(�� ��l P���:iit�n��ul:noRi�o�� ���e�:asm::IC:SSi:�:;��' ��_ ��P��ll��I�<li�:lçio��ced�:i��'� �iC;��s��:t�O �eloC�l:ic°�:���:ta�����ra ��v::dllll��:� d,:"s Os objetivos coumeccs. �:\r�;� ��:��: ��':s�a tl:�� Celso Ramos, o Scc,'<:!':!-:)ú ROsar). muns e ÓI tmpcrtà nota da. construeão daquela es, xxecut.vo octnrtncnsc: "Is.
trar a coisa pública, se Um, dos proble:..1�s lun- tagnação em QUe se en-

da Vi!1ção e Obras Púbfí PROGRAMA DE GOVJ:l:R- de uma rodovia oUe viesse ti'ad:l, um velho anseio da to... porque eu querla fixar

lnsja.lcu entre nr:;. �e�:ren:;ti:ad��. Estado é o contra. Para ts',c. era ne- �a�e��eg;á�:n:: ���lb;���: 110 NA��E�O�� MEIO ;:���:�n�te�r::�f:_:'1 a��:ii� ,���t1la���n�i:a�l�l�nl�e I�:� �� ��:I�\���i�: I���::l;�;sêr�Para começar, uma. vi- cessaria /I- unrúc de todos,
Alcides Abreu, o Eng, Cp.I-

Abrindo a reunião, o GO-, ao Estado; "'.centualll que rnuníuipin de Taió, que nas ..e.ds neccsstdaôes do���m�: ��;u:o� d�;lI::I�- Veículos para os Servidores Públicos ;i� �:;�i�:l:;il��, GS:;::�;. vernador cetso Ramos so- ��e:u�������, ���eo llin��:�_ ��;�so e:I�R e;.lrIlda tera meu E"tado".

sendo vistos com, um t.o
O Governador Celso Ra_ no exercício dos Cllrgos

dor, o Dr.' Nelson Abreu, �c�:if:��n�res:t�t��a::nt:e {los no PLAMEG. Fala a AINDA RESULTADOS DO RO,j�I�L-;,:;RTE
�:� ��r:��:!�m��t:�s����� mos, vem d;, sandonar respectivos, <lovendo se- �;\�i� �U;�a�ie��il, �h�:� a' respeito dos problemas seguir o parlamentar Uelo

SE::-'�;�:��I��CIO Um r�os pontos fixados e

é cl:tro. sem se esquo<:eI �;�3que se����� : :�:ltr& ::�n:::;:�dosconb�,��anJ: do Gabinete de Relações

Expressl'yaS manl'festações de aprêc,o _ "Idealizei, organizci e ���, n;�:'c�:� estr����I: a��:��gt::i�rd�m��I�tl����e q�: POde'r Executivo lic� au- co�pra e ve�1a, at�nden- ��i���os :l;:ida.de��l�::(�� t'calizt·j o Semin ....rio Sócio- "Iria �tender c melhor in-
aos mesmo:; deve e preci- tol'izado a aJquirir veicu- cio en�re outras aS s"!guin- Bêrtoli e Udo Altenburg, são testemunhadas aos lída: 2S �o Econ,:,mico" - frisa o 00- tegrar Ullla vasta rcgião.
sa ser à'.:da. lo:; para revenda '.:.os ser- tes condiçõc}': com comissões dos muni- ����;;�,rh;:��o e:�l��:o d:: ganhaud�tdPara o Estado,
Depois, o auscultamento vidores de órgãos ou ser_ se�� io.U�r;: ctdea c::;�n�� cipios de Rio D'Oeste (ve- P,T,B, em Y'lsl'ta a diversos municípfos tentan:ente o que lhe esta- ����/;:�� �:i:S t���s�mentedas necessidades popula- _.,viçs de inspeção c fiscall- realior João Custódio da

D
.

res, ou por um contacto zação do :1:staúo. veiculo;
\ Luz). Presidente Getúlio

do Estado
tado.

va SC�lc;O demonstrndo. E
re; �:: �iO\?C�.I;�;OI� �:ll:direto ou por inlermêdlo Os veIculas a ,!ue se re- b) O praZO de pagUlllcn- (Prefeito Belnardo Mul_ Os nobl'e� visit!ll1tes t'S- continua: ·'Os depoimen- E.am ..1S __ não tiv� dúvidasdos seu::; lideres e repre_ fere esta lei serão do tipo to nao sel: superior '2 5 ler), Santa Cecilia Pre-

São Bento do Sul, 11 _ Hve�am onton em São tos co'hldos, Plll todos os
em inr;�ni-la no llleu plano.sentantes aI) mesmo lempo apropriado ã. livre movi- anos; feito Orestlo José de Sou

Correspondente _ Che�a- Francisco do Sul, Al'aqu'l- quadrantes da minha ter
com:::· inlcneão. natural-em qUe técnico,; e especia� mentação dos se�idores

e) A revenda ,;erá feita �:�,�'i�C�;;�;���oP���;�; mm II estu cidade, onde ��n� f:���mi��ce��;s t:��� :·��o�o:..I�: ::v:::�lV���S t��� li ���:tl'��)�����":lomina os��mdO�niL���,SUJ:�t��di�e::r:: sidente da Cãmara Munl- �:���iV�I:n���anl���lç�:s e�: ' ����i��:a:i;t�;�Ul :e�:��tl�;�� :�m���� ;�:�.�:�otciot�e���� (COnt, na a.R pág.1
demais cautelas CC con_ �i�:��itIOnd[\!�l�iO �:e�.�7:��Ill� !;imJ).atia e a�ll'êçtt, 9_s ih�� Amanhii, os eminellt�'" :J: do "csultado qt"" se obtc·
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trat" do gcncro;
d

'
.

'"
. .

ve, ci.,lco.do estritamente f

-�Edemu.ndo .PO.'.tika,
'Presi· tres

titu;I'_.re,s��
"s pasta� ,llOOlll'l1S' publicos segtllrflo

as��m�'á sic�Z;�l��'1 }��:�I�� Mote dI) p� C_(;.}'TB1) Le_ <lO, I,n:eriO,l' .e �.l!.!oLiqa, �� �;.��\..

RiO ,,��;,r�llb,,0riclp)�� :�a�lO�SI�l::a�f�::�m�:!iti; CO M ii �: ,I; II S lHSf
saj)iHdnde dc."<:on,.prvuçao bon �gi,s {Joao Fr;Lllçn, )\CUC�f Garfij (_j S: Thm

"'
.. -, ... ""ml"IO'i'eiocorlirma o

\. O ('� pr, ZiT"f1
e nt2.nutençao do vmculo, vereador da UDN,' �-8(), dll 'Wdá ,Ji;�Slcnc�a l>ãJ?tiii(!rrVa, 1MaJ�a- e Gl�· � (�lei-eu J'MtI:!5U}a,' ;�r�..

t '1 ,

obrigando·se a usá-lo no �: �:::;'C:!:i� �!::o :i��;l, edl� �p�1���0d�V�l\i: �:!��a::ss:�t:�:a:es.p���;- neeI1,1� pela Fundaçãu Ge-

���v:��. deeorr"nte d,a sua

o�mes), Pouso RedondO slo Caon, lider da banea- nificfl receucão ,'0:'; pres-

O contrHto (le revenda res. aqui, representam o 41a do P.T.B. :'la lAssem- ligioso", e di�nos wocel'e"

podera prever. o desconto povo." blêi<l Legb,tJtlva 00 :bs_ do P.T.B. (.'<itarinense.

cm fôlha Ce pag/lmcnto alguns dos presentes, os"
• _

'do �ervidor, podendo
·tambêm o Chefe do Poder
Exccut.ivo estender os be_

-neficios des(.8 lei a .'\ervi

dores de oulras categorias,
ir:.clusive HOS membros c

.'\c)'vidores dos demais po-

N.O 14236

J. ij, Nao Irá à C U 8 A
RIO, 11 (VA) - ° chanceler Afonso

Arino� disse à imnrensa: 1) o presi.qente Jâ-
...

nio Quadros irá a Moscou a convite de Kius
chev; 2) JQ não irá a Cuba, mas poderá de
bater a questão com Kennedy; 3) foram in5-
ciadas em Washington as gestões para o rea

tamento Brasil-URSS; 4) os EUA jamais se

pronun�iaram sôbre êsse reatamento; �) o

Brasil é favorável ao debate sóbre quem é o

único representante de uma China indiviSÍ
vel; 6) o-nome do sr. Ermirio de Morais pode
voltar ao Senado; 7) Lincoln Gordon é mes

mo cogitado para a embaixada no Brasil; 8)
San Tiago Dantas será intérprete admirável
da política exterior, e 9) falará na ONU sô
bre

-

as responsabilidades que advêm dos ris
cos assumidos.

IM����!S�,l.���.�a��!
I Carvalho - da rJDN reserva moral às

avessas � tendo oportunidade de sel'Vi1'

sua. terra natal, nm� vez. que .se� parUdo,

I·
110 ambito federal, � o sItuaCIOnista, pre
feriu tentar di'slusl,râ·la e diminuÍ-Ia, a-

presenLando-lhe a administração estadual

C01110 capaz a�ê de depredar as obras pú·

I
blicas feitas na cra udenista!
Para essa !llil'lua.lva tomou a situação

de um grupo flscolar de Canolnhas, sua
I terra natal. Ja ,Dor isso, já por haver

I exercido, nos ultimos meses de govêrno
I udenlsta, o ca�'go de Secretário da Viação
i c OBRAS PÚBLICAS - o caso do educan-

daria de l'eferencl9, n:lo lhe podia ser des
conhecido.
Não o era, Mas a verdade não lhe ser

viu, porquc mc!,:t,ravJ. que os contratos fei
tos pelas administrações udenistas não
selecíoitavall1 emprelteil'os.
A potoca d"} c:eputvdo CarneirO, a res

peito, foi expl'essa cta trlbcna da Câmara
ne:;tes têrlllOS:

"Realizações do anterior govêmo fo
ram. parali,'Jadas, registrar,do-se mes

?na a depredação de algumas delas,
como é o caso do Grupo Escolar "Pro

lesS0r JOM José Cabral, na cidade de

Canoinhas".
:€sse grupo, ainda sem o. denomln'lção

que depois lh� 101 dada, surgiu em 1956,
em documento ofleml, como em consku
ção. No ano seguinte apareceu como con
cluido. Mas, em ja17c1ro do corrente ano,
ainda. sem �i:itar concluldo, foi solene·
mente inaugu�'ado pelo então Secl'etário,
sr. Carneiro Carvalho,
E ocorreu, ntão, que. a firma constrtl-

l�:���e�'e;�ra�;$ c:��o����gl n�l'��la�;ril��Oi;;
'pago, peJo, Govêl'l�do' E�thdO,

.
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deres do Estado.
A presentc lei dentro do

pt'.�zo de 30 dias seri> de

vidamenle regulamentada
pelo GovernUIJOl' do Estu
do.

Em março do cO!"r(:nte ano, o Eng,

Rc-rsidente de Cnnoinhas, ao assumir.o cargo,

't;Xigiu que o material desviado fosse reli

til.uldo ao grupo.
Essa :;ollcitaçâo não foi atendida, sendo

o fato, com a devida classificação do

CÓ_,digo Penal, denúnc.!9.do à Policia.
O processo, ao que podemos adiantar,

está em Juizo, aguarc:ando o cabível pro-
nunciamento. I
Essa, é a DEP�DAÇAO do embusteiro

Ideputado carn�iro_. •

Quanto â, paralisação de algumas obras
_ varias na fase de pedra fundamental Ilançaua aO apagar das luzes do govêrno
udenista _ o p�teiro sabt'!, melhor

d.
o que

Ininguém, o porque d:l medida: o que ficou

no Tesouro, na CMa do!> seis milhões, ficou
porque fepresenlJava a arrecadaçi'lo das

últimas horas do g.;vérno udenlsta. E fi·

cou em companhia ce somali enormes a

pagar, cuja levantalnento ainda está sen-

do processado, que compl-omissos e mais

���:roo�l�so�v:âoll:Cae����a dsea::regd�!;�� ��, �:;'-�;-:-:T��..__ _

contas, Mister é que o Governador Celso

I
� r... ",-·<;�

Ramos mande diV'UIgá-Ias, parW desmas
carar as farSll'> do deputado mentiroso c

Iintrigante, U!1l dbs re:;ponsávcls pelos
pa1laqlás, testamentos e C07ttratoe lesilJos
ao Estado, quando Santa Catarina foi
con':ertida em terra ar'raz,G..:la. ISegundo apuramos, a Indenização que o

Estado deverá pagru.' ao Eng. Tarcislo

�aeffer, vitima de odiosa e mesquinha,
perseguição do deputado Aroldo Canalho I

;����������un:r��:\��:'i:e:ç�� �C:ed�h� t
moveu o demitido - é de montante supe- I
rior a DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS.

I
Essa importância é quanto o Tesouro

;1:l��l�l�������Íl����'t �·�:;�I�):i�I.�;tCt:tc da.E llUllt; um (ncargo legado 110 Guvêrnu
CelsoRamos_'

.

;,��,'2t;'i/.ti3:ill-�iI!!!'''''I!''''

o GoveT1lador Celso Rumos, durante a reunião realizada com representantes dos

municípios dI' !tIO d"Oeste, Presidente Geti.�io. Santa Cecilia. Leboll Rf.Jis, Puuso
Redondo, Taió, Rio do Sul, 'Vlde'ra e Caçador. quando assuntos da 1J.:l.ior illlfor
taneia para a integração daquela zona loram tratculiJ':>, dest!.cc.nC::o-s". entre ele!>.
o da 1'Odovia que cortara aqttéles u.tmici1)ios até o 1JO/"O de /tajai. NO jlagrantc,
alem do Chele do Executi'·o Catu,'he1lse, 1,'€I/1.0S o Eltg. Celso R(l7noS filhv, Secre
tario PC'l'ticulàr do Govenwdor. ::,>", NelltOn Abre..:, Chele da Casa CI1;il, Capitilo
'Paulo Cardoso. da Casa 1I1i1"tllr, EII,g. AfmeS .(JuallJe,.to, Seáetâ,J'io de Viaçúc e.

Obras Ptíblicas e Prof, Alcides Ab,:e1t, SecretJ1'tn' Ge!'ul do P015.

I

"

"

SANTlI- CATARINA

----�-----------------

I TEMPO - Mêleproló!.1íco
(Síntese do Bolelim c xnneteorotóuioo,
jI SEIXAS NET'J'O, 'Nilidu ote lí,�.23,la /ta. do

, dia 12 de agústo, 1961
FRENTE FRIA: Inicio às 23,50 hs. de li/8. PRESSAO
ATMOSFÊRlCA MÉDIA· 1021.õ mb. TEMPERATURA
MtDIA: 23,5.° C, UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 83<:i
NUVENS: Cumulus em ctssotvõncra {Cumulus-con
gestus) Cumulus-Nímnug tncíprentee/xrmcus-stra
tus/Nlmbus. Nevoeiro semi-úmido. PLUVIOSIDADE
(Chuva): 25 mms.: Negato/12,5 mms.: Neguto/Ins
tubihdade nos grupamentos_d_C_N_im_b_U'_._---.

Relação dos Ital;anos Procurados Pelo
Consulado Geral da Itália

f'austino Argiolas -- de Setram:::.nna !Caglillri)
Jpaq,:;'n Arm'lzzi - df'_ Bolonha

Antonio Bernardi - ue Battaglia (Salemo)
Vicente Caos, J.rino - de Aidone (Enna,
Sau"o Ccrretti
Gino r:lcchin

Jusé Dl LlJlo - de M: trice (Ca_npobas�o)
Lco F:lJ)',\II.:ZI -_ de Reggio Emilia

Hel1l'inuc Grano
Arlrcdu U'tlel't'a _. de Gampierdal'cna
Ada, Aldo, Bruno, Gino e Nello LueatelJi
Fredel'lco ...accagnlni e sua e.s�)c.';a CecIlia de Vittori

e seus descendentes.
Jnsc Mar ,ante _ de Ontechio :,lagglol'e
Nicollna Marini - casada com S:,ntoni - de Follgno
Eduardo IVloseati - de oud�pest (Huq.grla)
VltLorio Orlando

Ang:clo PecoreIlã"
Domenlca Renzulll � casado com Loffredo
José Rizzuto
Pasqual('..Sah·ioli - de S. Rufo �Salerno)
Paoro Sammartano _ de Marsai",
Nello e Mauro Sbti

Qualquer informaçào poder::>. ser en-::lllllnhada fi.

êste Vice Consulado, pelo telefône 3427 ou por
COfrespomiência dirigida a rua P_:'clpreste Palv�
n. 17 _ FIOlianópolis. '

PARIIOO �nCIAl OfMOCRnmo
DIRETÓRIO REGIONAl DE

SANTA CATARINA
Pelo presente Edital, ficam convocados,

na forma estatutária, os Membros do Diretó
rio Regional do Partido Social Dtmocrático
de Santa Catal'ina, !)ara um" rei.mião a rea

lizar-se na séde partidária. à Prara Pereira e

Oliveira n. 12, nesta Capital, às dezessete
(17) horas, do dia 15 do cor."nte, para deli
beraI' sôbre a seguinte Ordem do Dia:

a) Autorizar a organização de Diretó
rios Municipais do Partido:

b) Decidir sôbre a organizacào de Dire
tórios Municipais, determinados � ho�nologa
dos pela Mesa Diretora;

c) Outros assuntos de interêsse Partidá-
rio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Homens sabe1n que se armarem um -tzono temos a excitação r: o períço. Mantenha
conflito mundial, 1wda mais restará, a mo-nos distantes da selvageria da guerra.
não ser o pó e a cinza incandescente dês- cultivemos a amizad'3. Façamc-la
te planeta. Os ALEXANDRES modcnwl:;, nossa religião ". Se os sofrimentos da

'insistell,L ainda na conquista do espaço vida podem rcconciriar-nos com a morte,
aéreo e terréueo, pensando que a glória as alegrias da amizade podem reconciliar
lmmana pode ser feita por cima dos ca- 7108 com a vida".
dâveres dos nossos irmdos. Aí está uma lição'velha, que serve de

O sábio EpicllTO ("O pessimista sorri- carapuça para qualquer ditador debilóide,
dente"), que nasceu 341 anos antes de para qualquer oro.nuzacõo econômica oc

Cristo, já pensava muito aterente, atir- derosa, que faz guerra somente para abrir

mando' ... a vida é uma dádiva amarga comércio e campo para seus produtos.
_ tão amarga que :l iniciamos e termina- Apesar disto, uns e outros ficam dizendo
mos com um grito de dor. A nossa pró- Que Epicuro eslá ultfapassado, que hoje
pria dor pode todal'ia . ser transformada em- dia a gente precisa ser corcunda pr'a
em uma fonte de prazeres.c; .. Limitemos frente, isto é precisa ter-peito, montar
os nossos âesejos. Estejamos satisfeito'/; num satélite qualquer e passar o f,im de r

com a nossa sorte. Se não "podemos rea- semana na lua.
lizaJ nossas ambições, podemos ao menos' Mas, deixai-os homens pacificas da rua, :

"
reduzi-las ao nroet (ta

1l.ossa CdpllC1.da.
de. deixai os ditadores deoilóides e as s�as i

.. t mais importante saber com quem ideologias, os donos dos trustes, 0'8

"pelt.u-\mamas comer, do que o que vamos comer. dos", ... deixai-os, étes acabarão na res-
>

Não é po.-;sivel viver agradavelmente saca do grande porre que esltl0 to-tn,anrio!

�ow,omíai}.\jad'Õ,a'T A S _-.

":,;lG��1';��X���'5�,;\' -w _"�'.::"cr. ��;>;�- '', -, '''''\-F
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o ESTADQ
11 JlWS !.)Inco OLAIW De �AtlTA tAT;;RIHA

15) LET1C��: 'fi��a dÕ ca,"rtl'
Sr. e Sra. Hermel tno Lar •

�?r�U�
da cid�d� de R;O.
-,,- ,

t: eC:r��AM!:·li�a�:�n��:��'
-,,- ,

17) vr�RA, filha .(;1-) cas?:.Sr. e Sra. ���i�� ;vlélciel.
•

18) ,RAQUEL, filh". do ca- �
�'��a��' ;e S���ra��:��:��a, d�.

•
���a �����a�Rg�,�����_,
gador e Sra. Per celra Bas-'
tos. •
20) MARI� R�Q'UE;-, ELE-'
NA, !ilha do casal Sr, e STa •
���a i�:;���a�. dJ E--ta •

•
:�i S��:���. f��;:\ d,) c� .•
l'itz.

'i MO-_
;?2� ZOE, ��� �� �a.�.aJ sr,'
e Sra. \Dr. Jorge L ,ceL'lJa.'

-,,- ,
�) C��IR��. :��;.Tl��/�l��� �
do Augusto Bre�o;'l'- •
�4) 'R()�I��: ;�1�'1:1' [i2' "s.-'
���a�;l. e Sra. EW"-!.i) i\k'.'

-
:<:5) ELECNORA, 'F�!r.D, da'

..
�::aJ r��'r:s�����t� (:l�l'c:�� •
tado do Rio Grand� do '3'1�.,

��.� eG���.;' l�:n�e !l����l:
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Serviço Telej-réfico da UNITED _f'RES::=; IN
TERNATíONAL (T]P:, ,

Aventes e correspondentes em to-toe (H mu-

nichios de santa Catarina

IAnúncios rnedlan'te �')(Jtrat� de acô-d- com a

tahela em vigôr_
ASSINATURA ANUJIL - Cr$ :::.1.00,0,) ,
VENDA AVULSA - Cr$ 10,00

�A Dir�ção niio se resJ.lonsa'bilhm :,·'los l.Jn-

=:::'c··",H::::n,:::,,,,,,,,;t,,,;d,,,o,,,'::::",,,o$ó,,a,,,',,,tig,,O,,,"=as�

Só sei é one (jIUtnto mais us homens

descobrem,' quanto mais se rt]Jcrfeiçoalll.
quanfo mai� rspuco ganham, mais ais

cursos temerários fazem, mais belicosi
dade aemonstmm, E o pior, é fine estes

(Cont .. da --8.1\ pág.)

PORRE DE

I
LOUCOS I... N(to procuremos interferir 110S praze

TCS alheios, se não desejamos que os ou- (
troe interfirallt nos nossos. Não cometa
mos injustiça, para 'I�ão sermoa vitimas
dela, Vivamos e deixemos viver. ... Evi-

LOS e HO,;pitais pela co
missão cta "Direjorta ; 19,30
hs. _ Seção solene e po.�se
da nova ctretone: zi 00

hs. _. Soirée na sede pró-

Miguel D'Oeste. uue julgará as propostas
COMFSSAO JULGADORA Que serão apresentadas
O tírutar da Diretoria de àquele órgão, cc-n respeito

Caça e Pesca, Dr. Abel ca- ,rio edital de concorrência

pela, designou os Srs. Er- 'públka para aquisição de
neste Tremei, Adalberto da dois aparelhos I de rnütoro

prta. Luz Andrade e Hamilton n'a, devenon a mesma se

"A HORA DO MOTO�' :�atistn Seifritz para, sob a reunir no dia 15. às 15 ho-
.

RISTA" presidencia do primeiro, ras, pu.�a o necessário jul
consti.tuÍl'em a comissão gamento.A partir de l?egunda.

feita, pelo microfone çla
Rádio Guaru'Já, será leva
do ao ar o progroama A

HORA DO MOTORISTA,
�ob o dto patrocinio da

Casa Hocpcke. O pl'op:ra
m1. .�er.i il'l'ani:ldo à,� sc

gundas, Quartas e sexUls
felnl.s, e ti'at'ná de assun�

tos relacionados com O

trafego, previdência social
e �i.ndicalismo, a fim de

es"larecer a classe. O pro�
du'or (:0 prO{,Tama é o

Pl'f'si'l(;'lIL.: do Sindicato dos

CondOlores' AutônOmos de

Veidulos Rodo{.iários-de
Florianópolis,

AGRADECIMENTO
Os internos. do hO$pital

Nerêu Ramos. ,stravés rI'O

ES'rADO agradecem a

laia "AZ.DE OURO" pela
,maneira compreensiva com

qUe acolheu aOi pedido for�

mulada pejo!; dirigen�es dq
Grêmio Nova Esperança,
brindando sua discotecs
com dez modernas grava
ções.
NOVO ENGENHEIRO

RESIDEI'fTE DE

CHAPECÓ

1----..::---------1
I DUNLOP. o pneu que vale'por 2. I
I RAINHA DAS BICICLETAS - Rua: Cons. Mafra, 154 I
1--------------1

Insl�luto-de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários

Concubo Pa�a Mérlicos, Dentista e

! Farmac&ulicos do I.A.P.C.
Pelo oresente ficam avisados os srs. candidatos ins

critos nos ,Concursos em epigrafe. ,--!ue, ante o disposto
r,,: letra a d', artigo �o do Decreto na 60,635, de 20 de

majo ultinlo. os referidos Concursos, embóra continuem
com a integral colaboração do I.A.P,r::" passaram par:l
à alcada do DEPARTAMENTO ADMINISTRAIJ'IVO DE

SERVIÇO PÚBLICO (DASP).
Em conseqllência, chamamos atenção dos sr;;. inte�

ressado, Para as Instn::;ões pablicadas nos Diários OJi�
ciais (Seção I _ Parte-I), dos dias 13 e 1.7 de julho de
1961.

Quaisquer informaçõe:; continuarão a ser prestádas
:"'0 local onde' foram !elt:;..!; as respectivas inscrições.

Florianópolis. e'TI � de agosto de 1961

1)almiro Duarte Silva

Delegado

Concêrto de Piano
A.GUSTlN' ANIEVAS

14 DE AGOSTO AS 20:30'HORiI.3 "TEAfRO "ALVAR0 DE'

CA&VALHO" .1

"

Vencedor da IR Competição 'Internacional para pia
nistas em 1057, no Rio de JanE:iro. Quando menino foi

cognominado "Garóto Prodigio". Debutou brilhantemente

no "Town Hall" de Nova York. Interpretará Bach, Be.tho-'
ven, Chopin, Menotti e Liszt.

Entradas à venda no Instituto Brasil�Estados Unidos
ao preço Je CrS '100,00,

Edlf1cio ZAHIA 6° Andar
Fone: 2390

COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO
PA'RA COMPRAR E VENDER

RUA DEODORO, � - SALA 1
•

TElEFONE 3982
A'P A R t A M E N T O

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 A..'" 5 HmUS.

23�8

VISITf..
UYD,NABA em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



13 de Agôsto Dia do PAPAI

o melhor IIsujeito II do mundo

seu presente está na

-) (-

secção especializada de

PARTICIPAÇÃO
- Orlando Salum - Maria

Natalia Pinto gaíum. nar ,

.nc: ..am aos paren.es e

'Pessô')s de suas relacoes
de amizade, O nascimento
de sua filha MARIA CLI:i
TINA, ocomco no dia. 2

do corrente na Materni
dade zenatde nenesc. e.n

onaoeco.

''H'õJ'"E'iiÃÍLEii"EGALÃ�i\'O� cLUiiE-j-iDEÃGOSTO EMCÓiiÊM"ORAÇAO AO
89.1;' DE )i'lJNOí!\ÇAO - \'AXIA MOR! TZ NO BAILE DO PERFUME \

-) (- IAmanhà, L-vntllrei uma novidade r;;;
ra ?!S debl1tante� do Bllile, do Perfume,
que acontecerá no Lira T. ('., nO;.lr í
ximo dia sete de cútubro.

'-) (-
Estou organizando a Expo!liçll0 de

Cartões Postais do Exterior, para �er
apresentflda no Ouerênctn Palare, com

-

,...... ......
trinta cidade .. de vinte e cinco I)Pi.�es,
das quai!', conhece tôdas .

-).(-
�o prôxtmo dia vínte e !leis, nconts e·

r-á no Lira T, C" um janta:- dancame.
denomíado "Soi rêe da Saudade",

-) (-
Mi!;s Brasil, V-era Maria Bl'auner de

Menezes, chegará t.oje. em Pôrto Ale
gre, onde !lerú cer.nhosamente recep.,;io_
nada, Desfilará em carro aberto Peja
cidade.

Pela REAL, chegou nesta Capital. o

dr. Heriberto Hulae, Vice-PrcRidente
No CLiC:r-TE - a -gl"RCiO!lll rrle,,:na moça da Companhia Siderúrgica Nacional.
Vania RamOS Monta. urna da� "D'ÚlS" _) (_
do Baile do Perfume, nue será realizado O Embaixador João Dantas, para uma

I,.� no Lira T. C. \ Conferência, chegará ter�a-feil'n a esta
Hoj-e, o vetei-aniasimo , Clube 12 de Capital.

.

Agosto, oferecerá aos associado); um _) (_
grande Bane de Gala, com o desfile das O Engenheiro Alvaro Cntfio, figura-
Debutantes le 1961, em ccmemol"ação de grande destaque na inrhistria do
ao 89.0 Aniversário de fundação, a caj'vão, chegou a ootn Cnnitnl e J-Iegnill
ccnteceré, a posse da Ilo'fa Diretoria. viagem para Imbituba, Quinta feira p .

O dr. Eugênio Trompowsky Taulois. passada.
passará a Pre-ídênciu do Clube para o _) (_
Indu5trial José Elias . Felicito a senhora Joel (Albertina)

-) (- Lnnge, 'pelo aniversário que t ranscorreu
Dentro de unta ;;emallll, será realiza- ontem,

do o esperado desfile de modas RE- ...!....) (_
NAUX, patrocinado pela Liollii Clube e A debutante do 'Baile do Perfum�,
Casa Bruacue. em bcncfído do Asilo Beatriz Batitistotti, �llndOll eonteccla
dos Velhinhos, A;; senhoras "do-m-ado- na r o seu vestido com a costuretru srn .

rns" estão em atividades oura o suces- DIga Mafra . As fnzendn� foram> ndqui
so da Ife'l'ta. Mi!;!I Paraná, Maria José ridas em Parte. quando vbitou
do .Naaeímanto. de!lfilorá com um bo-' mal'n"ilho�a Cidade.
pit m:odeJo,. UmR n, 11 "'n!-

\i,�rn;fld�\,._� ....., -:- _

'����.;.':���, ,�
'.,. ,- ' .. , , .'

i!i:.ali��iJíili.���������!!��::��:::::::::::::!:�=:::::::::;':��.íii' ,,��,�,

CHEZI.�HO. NÃO!
CHE �i'!'O!

TRICICLO

I E"<'ite as Jncoveníencías
i de última hora, leve seu

I ��c���ai.,'t�:a::fZ:e�
; na

r\ Rainha das Bicicletas
I -

.. Rua; Conselheiro
I Mafra,_l54.

Provedor do Hospital de Car:dade
agradece ao Secretário da A!lricu!lura

o Sr. Deoutado Attilio Fontana, Secretário da Agr.·
cultura, recebeu do 'Irmào Provedor do Hospital de ce- -------'.----------

ridade, Desembargador José Rocha Ferreira Bastos, U'1!

«neto em agradecímentc a valiosa dádiva constan 'c, c!�
\

20 litros de leite, da Fazenda Ressacada, nara as criau
eas indigentes internadas nas enfermarias daquele No-

socõmro.
I Clodorico Moreira Fi!ho

Secretário

VfttDE-SE
Uma n-áquinc de filmar de � mm marca

"GIC", para 1..i m de filme marca francês.
Vcr f> tratar ;::. rua Santa Luzia, 255 ou

pejo teI. 3530.

LEIA

O PRISIONEIRO DA MONTANHA
O ROMANCE MAIS FASCINAN� PATR_IÓ�TCO E

CONSTRUTIVO QUE JÁ 8Ft PUBLICOU NO BRASIL.

fDITAl DE CONVOCACÃO
De ordem do Revrno, Vigário da Paróouta Nossa S"·

nhora fie Lourdes e São Luíz, Pe. Antonio Oudhuis. o

Serretário da' congregação da Doutrina Cristã convoe-i

todos os catequistas oara a reunião a realizar-se sábado
(hoje), dia 12 às 16,15 horas, tendo como lacaio Gl'lIpn
Ei'l"colar Pe. Anchieta, sito à Rua Frei Caneca, nesta ca

I·Mal.
Florianópolis, 10 de agôsto de 1961.

-;�-=- - - � - ....,. - ------------ 1
I DUNLOP I

Os nneus DUNLOP oferecem qualidade e resistência. I
RAINHA DAS BICICLETAS - Rua Cons. Mafra, 154 1
-------�----I

DR. LAURO DAURA
Clinica Geral

- - MÉDICO - - --

I ESpecialista em moléstia de Senhoras e vias urt
nàrtax. Cura radical das tnrecccões agudas e crô
nicas. do aparêlho eentto-unnérro em ambos os

sexos. Doenças do aparêlho Digestivo e do stste
ma nervoso.

Horário: das 10 às 11.30 horas e das 14,30 às 17,00
horas, - Consultório: Rua Saldanha Marinho, 2
1,° andàl'. (esq. da Rua João Pinto) _ E:'one: 3246
Rcsidellcía: Rua Larerda Coutil1ho. n.o 13. IChã
rara .dO E,�lx\l1ha) - Fone 3248,

Leia Revista Luso-Brasileira
SENSACIONAL - NOVIDADE -

MAGNIFICA
á Venda o terceiro número '"

FUNCIONÁRIO - CONTABIUDADE
ADMITIMOS UM FUNCIQNARIO QUE TENHA

PRATICA DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA

EXER..JER, APÓS EsrA3IOS, CARGO DE CHEFIA -

TRATAR: SUL AMÉRICA TERRESTRES __ RUA ARCI·
PRE!'5TE PAIVA N° 15 - EDIF, CIDADE FPOLIS -

\ NESTA.

12/8

P!.Ril(lPA�í.O - NA�CIMEMTO
PAULO ro;;NRIQUE, tem o prazer de particit:,.:1.r aos

parentes e am.goa de seus pais, Jair dc Brida e d. Maria
de Laurde-t D::Jernardi Brida, o seu nascimento ocorrido
na Maternídad» Dr. Carlos corres, no dia 28 de Julho p.
passado.

ioa

CURSO DE HIPNOSE MÉDICA
A Associação Catarinense de Medilcna comunica aos

médicos tnter essados que fará reansar um Curso Prú.Jco
de HIPNOSE MÉDICA, exclusivamente para os médlcos, a
ser ministrado pelo Dr, Osmard And�l:1.de. Vagas Límítndas.
S-1r1i.o expedidos certlifcados. rnrormações e ínc-Ieúes na

sede da A, C, M.
-

13/fl/61
1--------------1
I DUNLOP, o pneu que vale por 2, I
I RAINHA DAS BICICLETAS - Rua: Cons. Mafra, 154 I
1 __ - 1

FAlECIMENTO
Faleceu dia 10 do corrente mês, na cidade de São

Lourenço poéste, neste Estado, a Senhora EDILIA BOR...

SIN TIETBOHL, espôsa tio sr. Justino .rcsé Tletbohl.
Presidente da Câmara Municipal daouela c.dade.

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

ALUGA'.SE
1-1-------------1

"ALUGA·SE CONJUNTO PARA CONSULTóRIO
OU ESCRITóRIO - RUA VITOR MEIRELES N.o
12 - TRATAR NO MESMO LOCAL DAS 14 AS 19
HORAS. _ CR� 5 _ 000,00

f1�.i
,
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Edital deConcorrência Pública n.ú'l
A Comissão de EnergIa Elêtrlca de Santa Catarina

(CEE), pelo presente, torna público que fará realizar,
no dia 12 de Setembro próximo vindouro, às 16 horas,
em sua sede, no 2° Andar do PalácIo das Diretorias, em

Flor;,môpolis, concorrência pública nas condições abat
xo especificadas:

I - Objeto da concorrência:
A concorrência de que trata ,,) presente edital se

destina à aquisiçâo de 3 (três) vercuios, destinados aos

serviços da C.E.E., a saber:
1 - Um automóvel aero-wínys.
2 _ Duas camionetas votkswaeen.
II - Estipulações:
Os Interessado devera apresentar:
1 - Proposta, devidamente selada, em envelope fe

chado e lacrado, contendo:
a) Especificação do nome c enderêço da f-Irma;
b) Designação da mercadoria (me se propõe torne

Icer:
ct Prlça unltárb c global, com a es eeerüccção se

estão Incluidas ou não despesas como impostos,
guros, etc.:

di Condições de entrega;
er Declaração de ccanectmentc e submissão as

normas dêste edital;
fi na parte externa do envelope, os seguintes dizê-

reli;

bJ melll0res condi.ções de entrega;
c) em igualdade de condições, será dado preferên

cia às firmas estabelecidas no Estado;
d) caso haja absoluta igualdade de proposta, sera

feito sorte!:::> para decidir o v�cedor.
6 - Abertas as propostas, antecedendo uo julgi:L'

mcnta da concorrência, cada um dos in�eressados tem
o direito de apôr a 3ua rubrica nas fôlhas �a proposta
dos demais concorrentes.

ríSti;a; Os veículos d7vel"� 0 ter '�s seguintes caracte·

a) Aut.omóvel Aero-Wlllys: cô,' prp.ta, 4 porta::;, es
tofamento plãstico, ano l.961, zero Kr.l.

bl Camioneta Kombl Volksw:;.gen: tipo Standard,
asscnt.os trazelros destacaveis, ano 1.961, zero :�m.

8 - Devem' constar, de cada v?iculo, além de pncu
sobressalente, as ferramentas usuais.

O - Deverão ser observadas táfla.' as condições esta
belecidas nêst,� edital, bem como às demais exigências
r:·evlst.as no decreto-lei nO 06-A, de 23 de abril de lV38.

lU - A conco]"r�ncia podera ser anulada desde que
tenha siri", preterid � formalidade expressament.e exigida
pelo referido decreto-lei, e a omls:;ão importe em p�'e'
juizO aos concort"entes ou ao Estado, ou a moralid1.de
da concorrencla.
l! - A Comissão de Abertura c Juigamento reser

va'se o direito de anular a concorr':mcla desde que, as
propostas apresentadas não correspondam ao interêsse
do Estado.

Florianópolis, 3 de Agôsto de 1961.
EngO Paulo Affonso de Freitas Melro

Presidente da C.E.E.
'

'n[16 'DE' JeAN i:';R 01'E:5TREI,O
-- --

PROGRAMA nAs FE'3TIVIDADES DO
CLUBE PARA O MÊS DE AG0STO

DIA 5 - SAB�o - SOlrée, com Inicio· as
�;',OO hora�.
DIA 13 - DOMINGO _ :dOM DIA DAN.
ÇA�TE - das 10,00 ás :1.2,00 huras.
DIA 20 - DOMí!':GO _ BOM OlA DAN.
ÇANTE - das 10,00 ás 12,ÓO hO!:!1s.
DIA 26 - SÁBADO - SIJJree, c(';n Início às
:::3,00 hora..;.

OSMAR MEIRA _. :-resIdente.

Forml'dO ,ela Edcola de

f<•.fedlcina e Ch·urgia �o Rio
de Janeiro. Ex-Interno do
P.:<JspJtal da O�mbôa - Da

Máternldade Clara aas

baum - Da Maternidade
Mãe-Pobre.
EspecIalidade: DOENÇAS

DE ::;ENHORAS - PARTO
_ CI�-tURG1A.
ccneutta: Mate,:n!dade

Carmela Dutra, pela manhã
Residência: Este-.'e!. Ju

ninr 52 _ Tel.: 2235.

Em 1963 a àgõa
correrá monte

a c:i ma
Em Hamburgo nasceu um parque de
um dia para o outro - Parques in
fantis, quedas de ág'ua e outras aíra

VENDE-SE
Uma canoa com :l�

palmos ,de cum-irímento
por 4 de boca COIr' motor

de .rever eão fabricação
•\LFRED 511 HP com te
daa as palamentas.
Trat!lr Mazinhu

'1esta REDAQAO.

�'3:B'ASêm S "ur..tI!:lt-6

(OliH!(II»II·!t QUIIGOO: T1P�
OI (�..\VI

"oi· ,,,,,,!lu l�tfIIiq... ' 11

Garcia
niplú1nadoJ Pe!'1 Faculdad!
Nacirmal de Medicina da
Un!veTsiaad� do Brrulll

Ex-il.terno por concurso da
Matelnidade-Escola. (S�rvj·
ço do Prof. Octá.vio &0-

dr!r,ues Lill'.a). Ex interno

do dervlço rl.e CirurgÍl.. do

P..::lspital I.A.P.E.T.G. '.io Rlc
ele JnuelrJ. Mêjico do lIos·

:;útal de Ca :ldadt: e d8
M..ternldarle Dr. Carlos

Corrêa.
PARTOS _ OPERAÇOF.::'
lDlJENQAS DE SENHORl' S
_ P4..RTO SEM DÔ.'? pelo
met�'1o pstco-pru/ilatLco

C<)nsultório: Rua João Pjn·
t.o n. 10 - das 16,00 iI.8
18,Ou 110ras. Atentle com

horas marcu.ias. Telefor e

3035 - Resldencla: Hua

:'1en7al BlttencC:l�·t n. 101.

13/8
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Concorrência publica para aquisição de veículos
dceunaoos nos serviços da C.E.E. - Proposta.

2 - Documentos comprobatórios de identidade e de
idoneidade, em envelope separado e fechado, contendo:

a) Documento de idoneidade. fornecido per um ban
co ou por duas firmas comprovadamente idôneas.

bJ Prova de quitação com a Fazenda Federal, Esta·
dual e Municipal;

C) Pro-va de Que está registrado em Junta Comercial.
d r na parte externa dêsse envelope, os seguintes

dizeres:
Concorrência publica para aquisição de veíeulos des·

tlnados aos serviços da CEE _ IDEN rIDADE e 100-
N�IDADE.

3 - As propostas deverão ser apresentadas C(,'l1 a

rubrica dos prtlponent-.:s em tôdas as paginas e com a

prova do pagamento do impôsto do �êlo estadual _
.

CrS 2,00 por fls.

I
4 - A:o; propostas deverão ser entregues na Comissão

de Energia Eletrlca de Santa Catarina,.Palacio das Di-
retorias, sito ii. l'ua Tenente Silveira, nesta Capitai, até

_

às 15 l1 ..'ras do dia 12 de Setembro do corrente ano, me
diunte ,rccibo em que se mencionara data e hora do re·

�cbimento, assinado por um dos membros d� Comissão.

5 - As propostas serão examinadas às 111 noras do
dia 12 de Setembro p. vindouro, pela Comissão de Aber
tura e Julgamento e mI" presença dos propc:1entes ou
seu.;; representantes legais.

Seni. declarado vencedor \) proponente que oferecer:
a) menor pre�o;

ACHAM-SE A VE�DA
AS i'AMO::;;,:; VIL·A$
N"GT{ - Rua lit'-,l· l\léí-

rel1p.s -'1.') 1.3.

Dr. Hélio P�íxolo

Advogado
Rel:�1.êncla - Alaruu::a

"d")l�v Konder. 27 - Calxu

Po;,�o.l, 406 - telefone 2422.

F,>cntóllo - Rua Felipe
Schmldt, 37 - 1.0 ar"lar -

Sala 4

Dr. Henrique Prisco
Paraiso
M�dico

OPERAC6ES _: DOENÇAS
DE SENHORAS·

CUnica de Adultos
Curso de �peciaUzação no.
�{osp!tal dos Ser\'�dores dô

F.stad,J. (Serviço do Prc!.

Marlnno de Andrade). Con
"ui tas : ,pela manhã no

Hospital de Caripade.. A

tnrde das 15,30 horas em

diante no consultôrio, à
Rua Nunes Machado, 17

e�ql1t"m dn Th'ndentes

Telef. 27n(l. - rlesidêl�(';a -

�6�"f1�,(;I��é��;1��.d·� '.a

lus especteis trouxeram ár

vores oe 25 111 oe altura,
com raizes. que foram pjan
teces com auxilL'l de gu!n
destes possantes I? ampara
dos por espias de aço. Não

mltaram .comentarios, pois
r-âo se julg-ava possível que
esta transpíantacão de ar

veres desse' resultado.

Quem hoje passa pelo par

Que qte está sendo criado

para a grande exoosíçào ee
jardinagem em Hamburgo,
("onstara que as centenas
oe a�·vores pequenas e mala
res vl:\garam efcctlvamen·

te; OJ arquitectos de jar"
dinagem de Hamburgo e os

j:\l'din€iros alta>nente es

pecla'mados poder.l-se ar·

{,:ulhar de ter transplanta
ao arVOres com troncos de

:1.1als de 1m de circunferen-
('Ia.
Os húmburgueses parti·

cipam com gran-ie interes

�e no.\ numerosos prepara·
tivos para a Exuo.:>ição In

ternacional de Jardinu!!em.

c.eslgn.l.da quasi sempre pe
ln abreviação IGAj63. Rc

<:ente!"l"\l'nte discutiu�se o

curso do pequeno rio atra

·essar6. a área ce 700.000
:n2 do novo pal·qUf'. Para
o lelt.o desse rio �.ltllizaram
se fol-has Ce pJ:i5tico. O

('urso ôe água formará um

círculo completo !la qual
cstã h:tercalada tlma serie
de bor<lhas. O rio fonlla
vário.:; ;:lequenos lagos: que=
das de água muito atraen

tes, p�nnitindo i:nensas va·

riantes 1.: vegetação. Não
Jaltado as pequenas cas�
ca tas l' os repl1XO� en tre

estames. nem pentes e

grandes tanques. "Em ..

1963 1'\ água correra monte
acima!" declaram. os ope
rários que estão .nstaran

etc o mecanismo desta aur

tênttcu rnnravílha.

Aos .ipvenS visitantes da

lGA/eS o curso de agua
orerece uma sért- de atroe

l.iies; num grande parque
rnrann' as crianças mono

res poderão brincar na

»cua. enquanto ():< seus lr

mãos n-aíores poderão pas
�('ar em barcos- e em [an
vacas. Haverá ainon um

íardttu zoolôgico !10 lado
situado no atual Jardim

notâmoo .

A ideia de criar um par·
que infa.nt.il foi inspirada,
no fucdo, pelo tipo dos par
:ju·es Lafantis cri3.do em ..

lV31 pelo arqlJitelo dlna·

r�arques Sorensen, em Co

penhague. Nestes "parques
Rohin-.;cn". colOC'J1"um'se ao

·\lc-ance dos jov�m; outomó
,,�is velhos ::abanas
em cOllstruçào e uma infi

nidad!; de m:lkrial que
('{.nvida as crianças a se

intere"t.arem pda têcnicn.
(' l), construirem abrigos de

�oda d espêcie. A IGAj63
,�ontribuirá, tambpm neste
setor, ;lara o progresso.

------1
1 Pnen,; e Camaras I
I DUNLOP,.. nã..... tem I
I iguais., II. RainhA. das BlciClet?.s
, - Rua: Con;:;elt.eiro I'
i Mafra,154. I
! 1
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Sindicato dos Empregados no

Comércio de Florianópolis
CONVITE

Conl'ido aos comerciarias
"m g"-,'"'1:Il--pnra .Mmlltlrem à

1J()S.�C (Ia nova diretoria. que

·:.���7��"(8.'iS-a·�

JU1Z0 DE DIREITO DA

VARA DOS FEITOS DA
FAZENDA PÚBLICA E ACI·
DENTES DO TRABALHO
DA COMÁRCA DE FLO·

RIANóPOLIS
,

Edital de citação com o

prazo de trinta (30) dias.

o Doutor DALMO
RASTOS SILVA, Juiz
de Direito Substituto,
na Vara dos Feitos
da Fazenda Pública
e Acidentes do Tra

balho, da Comarca
oe Florianópolis, Ca

pital do Estado de
santa Catarina, na

rorrna da lei, etc.
FAZ saber que o presen

'''' edital de citação com o

prnzn ..:.e t.rtntu (30) dias.
"Irem cu deles ccnbecímen
te viverem, que por parte

co RnúOLFO NASCIMEN-
10 DE SOUZA, nu ecêc de

rsocec'ão em que recucrcu

perante êste Juizo, lhe foi

Il,rigid'l a petição do teôr
seautnte: EXMO. SR. DR.
,TUIZ � ,E DIREITO DA 4.:\

VARA DESTA CAPITAL.
RODOLFO NASCIMENTO
fOUZA. brasileiro, casado,
r.1otori.sta. residente a. Rua

Navegantes nO 515 no Es

p'eito, nesta capital, por
feu ba.:,bnte procurador,
!\diante assinado (procura·
ção inMusa, subo:tabe'eci·
mento) nos termos GOS
F.rts. 454 a 456 do CMigo
ele Pr:::>cesso Civil, vem ex

por e afinal requerer ti.

,"'ossa Excelencia, o seguin
t.e: 1 - Provara que, nos

têrmos da planta :nclusa
sob du� nO 1, esta na posse
mans:). e pacifi.:a do Imó·
,el seguinte: Um'l. area de

terreno medindo (380m2).
'lREZE,NTOS E OITENTA
METR(;S QUADRADOS si·
t.a no Estreito, Ponta da

Leal, hoje rua Navegantes,
nesta CapitaJ, com as se

�uinte,> confrontações: Dez
(lO) :!letros ae frente -

Rua "Navegantes - por
- �'tiuh�o,�i\�l,1i�!��d:��To
norte com o Sr. João An·
tónlo Wolff; ao Sul com

/\lIpia Silva e Egídio. Sou

za, e ..,5 fundos com Este-

vêc Becker, at.ribulndo a si
ti propriedade, em conror ..

.a.idade, com o ert. 500 e

seguintes de C. Civil. II -

Que o dito ímóvr I foi ad

cumdo do Sr. Rodolfo
Souza c sua mulher Maria
Tomas de Souza, em 22

de novembro de 1940, por
recibo devidamente re

p'Istradu no Cartório Ofi
e ial dos Registros Civil e

Titulas e Documentos do

uísrrn« de São José, con

rormc nerbidão anexa como

cocumento nO 2. III -

Que os atuais confinantes
ão: - Leste - Rua Na

...egames; Sul _ viúva
vautíno Silva; Oeste - Eg
tcvão Becker; Norte -

, ão António Wolff. IV -

Provara que tal posse re

.oonta há mais de vinte
mos, sem tnterrrpcno. por
sí e set.s antecessores. sen
ao mansa e pacifica, na

forma do citado dispositivo
da no-sa lei subetenttve.
\" - Provará, "tinta /ve·
nia", reve a presente ação
t er julgada procedente e

.,rov� 1<'1. para t fel to de ser

reconnectdo oor sentença o

ríomín'o do Suplkante sô
Lre (1 dito . móvel. Assim.
requer a V. E. o admita a

)l1stlf!�;tr 1 posse em cau

sa, em dia e bora desig
nados, cpm a citação do
:.epresentante , do M. pü·
i lico. Feita a justificação,
l"t'quer a citação dos con

fonantes do imóvel c seus

I nnju�es, se casados forem,
rara, na forma do citado
:l'·t. 45!> contestarem o

?cdido, segUidos os demais
tramites legais, sendo afi

nal reconhecidos a posse e

(I doUtinio do Suplicante
"Obre o imóvel em questão.
Protesta por prova pericial,
testamunhal e depoimento
pessoal dos conflnant.p.._s
memcionados e, dando à

!)r/;sente o va!ôr de ..

Cr$ 3.000,00. Pede Deferi
Jnento. Florianópolis, 5 de 1

janeirJ de 1960. (as) Moa'

clr B!Jnevenuti. Em a dita

I=->etição foi proferido o se

rulnte despacho: A. De-·

.�Igne o senhor Escrivão dia

e nora para a justificação,
ltltas as intimações neces-

.: árias. Em 7 de janeiro de

1960. r ass) Manca; Barbo-
sa de Lacerda. SENTEN·
•.;A. Vistos, etc. Julgo pai'

sentença a íusunceçêo
constante de fôlhas e ro-'

t-ias, em que foi requerente
�ODOLFO NASCIMENTO f�

�OUZA, afim de que pro
.cIuza os seus devidos e te-

saís efeitos.' Expeça-se
mandario de citação aos

confinantes do imõvel em

lJuestã I, bem co-no ao dou-
tor Promqtor Público, na

I ualid:tde de representante ...

da s'aaenda do Estado e do

Orgão co Minlstêrio Públl-
co, c, ao Doutor Diretor do .4-
Serviço do Patrimônio da
União, para todos contes

tarem o pedido, querendo,
1 o uraao da lei. outrossim.
citem-se P01' editul com o

prazo 'ele trtnta di, s, os in
t.eres.x.rtos Incertos, cita-
ção essa que deverá ser

rr-Ita .:; .. conformidade com

(. artL�c 455 § te co Código
de Processe Civil. Custas,
aílnal. P.R.I. Florlanól?o-
liso 1° «e setembro de 1960.
( ...s) Tycho Brahe ê'ernan-
dea Neto - Juiz Substituto
da 611. Circunscrição em

• Co ercícto , na 41l. Vara. E

para cre chegue ao conhe-

'���:��:' odep:���tem:��:�
L<e cit-icão que sel·a afixa
<:'0 no :ugar de costum� e

.. ubllcJdo na forma da lei.
.

ado e passado nesta cio
d.ade ce Florianópolis, aos

!'ete dias do mês de agôsto
ce mil novecen:"-:s e ses·

senta e Ulll. Eu, EDISON
:.tE M"jURA FERRO, Escri
'lão, o subscrevi. (as) DAL-
MO B.'ISTOS SILVA _ Juiz
de Direito.
Conf, re com o ori!!"lnal.
Edison de Moura Ferro

O Escriv9C"

FONE: 3el6

á:; 3 -71� e 03/4 hs.

YUL BRlNINER - ELI WA .....LAC:.:. ere'

SJo�TE HOMENS.E U1I1 D.F.STINO
_ PanaVü;ion - 1'e�niClOlor -

Censurn até 14 anOs

Dr. Ayrlon Ramalho
CLINICA :UI!: CRIANÇAS
ConsultaI': ::'_3ela manhã

com hora mal'cada pelo)
telefone 2786
.A t2.1"�C, !i�s 15,30 �s l7.3D

boras.
Carsl;�tó�lo: Rua Nunes

Machado, 7 _ 1° andar.
Residência: Rua' Paan

(toma. 'i� _ 1"·I_fn';le 2784
Música e Romance

@EMAS -�artazes �o Dia
-CENTíHi

_ tine SÃO JOSÉ

Cine RITZ
:-'OYE: M:'r,

ás '11·, - 71 2 - 91/2 h:,;.

Ronald .i{e;gan - Nancy Davis

CONFLITO DH DESTINOS
_ Censura ati 14 "nos -

Cine BOXY,

--BAIlIBOS
tine GLÓBIA
(ES'fREITO) l�Olle: 6�52
ás 5 - 7J/� - 91;'1 hs.

Kenneth Mool"e -em:

AFUNDEM O BlSMAHCI{
- CinemaScope -

_ Censura até 10 allOs-

Cine IMPÉRIO
(ESTR�ITO) F alIe. 629:>

ÚsG-8hs.
_ 2.° Festival Popular -

11.0 l,'i!mc:
Ant.honY Perkins - Jack Palance

- Eliane Alke-II em:

BANDOLEIRO SOLI'!'A'IUO
CeJl"s·ur.a: até 18 alio."

Cine RAlÁ (S. José)
......

as l:I hs.
Peter Finch - Ã.udrey P.·'llbUl"lI -- em

UMA cnuz 'A BEIRA DO A.lJIl:):\lO
FONE: 34SÕ

'ús 4 � 8 h5.
_ 2.0 Festival popllar -

12.0 Filme:
BUl't Lancal"ter - Kath�rine Hepburll em

LA'GHli\fAS DO CE'U
_ Censura até 10 anOs-

ús 8 hs.

Cine SÃO JORGE (Capoeira)
Ernest Borgine em:

DECISAO DE HOMEM

llREVEMENTE:

� Nova Dupln

Romântica!

_;_Ei\l-

"CRISTINA"

"

- East>manColor-
Alain Lelolll RollY Schweider

A SEGUIR! - O ESIl.etúculo dos Espetúculo,,; --

Europa de Noite
..� E_Ai3'rMA).\'CO�OH -

.

"

u·-......_...._"""c"....·,_ ....,: ·'.·,IA
�... ::.i-.:.'-" •. ;.

<ia Federação dos Emprega·
(lOS no Comêrcio, ii, rua VI

dai Ramos, Edifício Jultetn .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A IMPRENSA GAUCHA E A VITóRIA DO CAMPEÃO. CATARINENSE NO ESTADIO OLlMPICO - Reportando-se sôbre o malch de 4.a feira entre Metropol e i'
Grêmio Pôrto Alegrense, no qual e umpeão barriga-verde se desforrou da goleada de Criciuma, abatendo o pEntacampeão gaúcho por 312, assim o I
"Correio do Povo" viu a vitória da e�ulpe comandada por NUzo: "O placard' de três a dois foi um resultado justo e que e.s.pelhou o melhor desempenho Ie empenho dos visitantes em busca do triunfo. Embora em grande parle do segundo período jogasse o Metre pol com um homem lesionado, fora

I �e sua posiçã.o, mesmo assim consee uiu levar de vencida seu antagonista não se preocupando mesmo com o cartaz dos pôrto-alegrenses. Foi, en- �II fim, uma equl�,e que mo�trou garra, grande fôrça de vontade. / I
, J

�i!i i!1�I'] -

�

QUarta Jeira o Jôgo Decisivo
IIImNOO ·

EntreMetropol e Grêmio
Haminou Derreia Reeleito
Presidente da F.C.F.S.

Metropol e Grêmio ne-

�:;I��tae�e::f;!Z�e�:e stJ:'�
equipes paca de. idir a

vaga que dará direito a

prosseguir "nas disputas
da Taça B!819'H. <(onfól'_
me crevê o, rezcjemenro
o jôC godeve�ia ser realí
aado 72 horas após .. CO!1.

tudo, _ as diratn-iaa dos
'!lois clubes, entraram em

conversações na tentativa
de transferirem o cotejo
que dev.eria ser realizado
hcjs . Em vista doa com

promísecg assumidos an,

ter-icrmente, pelos

psonatoa regionaie, M.etro_ Iisado em Cridurma o ca

pai e Grêsndo chegaram a tejo 'Metropol x Comerciá
um acôrdo, mantendo ,\ o rio, Ij'elo -ce:'tams regional
terceiro ';enêontro para, a - .------

nojta da próxima quarta
.

;�ir:�tl;di������i�!�egre, INCO, Desfa Capital, V!aJa Hoje
De;ta fó,,�_a,S_""_,,_a- Rumo ao 7.0 Tornero In:oall\)'

Trabalha Pelo' Esporte o Deputado, Em S�mbólico
Osmar Cunha: 200 Mil Para a FAC

sulmo, entrarjando assim,
o oue djvulgamoa anterior
me�te

Conforme se esperava,

devido a movimentação
dos clubes da capital, es

}lecialmente, vem de ser

reeleito para dirigir

destinos da Federação
Catannenss de Futebol de
Salão, o sr-. Hami'lton
Berreta Que assim re::eb..l
uma prova inconte,L�ável

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

Sadia e Bandeirante Campeões
Catarinenses de Voleibol

do 'êxito de sua campanha
jie reorganização na an
tidada <salanis ta, recebeu
do dos clubee o máximo
de acôto. Vejamos corno

ficou organizada a dire
toria da FCFS exceção fei
ta aos cargas de eonfian
ça, cujos nomes serão a

pontados pelo, Presidente:
Pr,esidente - Hamilton

Berreta (reeleiH»)

Ody, Varella
Para o Conselho
Regional de
Desportos
o presidente Ody Va

rela, mandatária � Fe

deração Atlética Catarí
nense, será designado
membl'O do Conselho Re

gional d.e 'Desportos, con
fo:-me notí�jas Que colhe
mos na tarde ôe ontem em

fonte fidedigna.
Com a designação de

Ody Varela a FAC pas
sará a contar com um re

pres.entante junto ao im
portante orgão que con

trola os desportos
Santa Catarina.

A embaixada .do Grêmto

Epotf;ivo Inca, desta Capi
tal, que viaja esta tarde
em ônibus especial, com

destino à víataha Capital
do Paraná, está assim cons.

_ tituida:

Chefe _ Alais A. Kunitz
Tesoureiro ,- Enio An

drade

'réc.uço - Enio Selva
Roupeiros - Juarez !'!

Leonidar
Jogadores - Celso, 11'1·

neu, Joel, Mauro, Raul,
Daurt, Amadeu. Keein. Itn
mar Ivaldo, Mario, Bruno
Rubíok, Romero e Walter.

ESCALADO O TIME
-

A representação "gr�
mista" para os :;:eus con',

promissos em Curitiba, já
se encontra práticamente
escal2da, tendo o técnir;o
Enio Selva nos forneoicfo o

seguinte onze:

• ,ÇelsQ; Irineu, .toei, Mau
1'0 e Raul; Dauri e Ama·

deu; Klein, Itam2.r, Ivaldo

ciurr,a, 'rub-rão, São Joa

quím. Lauro �\1L1l1er, Cu1'1-
tl�:;s.1.l0S ! Mafra.

uma de o-s 2.50.000,00 .e.
agora com a que, acaba de
ser nctificada, sobre a ca

sa dilS Cr$ 450.000,00 os

beneficios da Federação
Atlética Catannense.

o presidente r'u Federá.
cão Atlética oatarmense,
sr. Ody Varela, recebeu ce
Câmara dos Deputados, em
Brasília, a seguinte inen

sagem telegráfica:

O Campeonato cace-r
nense de. Voleibol mascaü
no e feminino reaüeccc

sábado e domingo p.p. na

cidade de Concó ..-día, apre
sentou o seguinte resulta-
do: \

8àhado - 1° Jogo: c-u
-aetro de Fpolis x Bandnl
rantes de Brus-rue _ 'vi
tória dos crueemstas u-r
3 x i.
" Noite - Sadia de con

corei;", x Cruzeiro ,.- Vii.!. ..

na do Sadia per 3 x 2 ..

Don,jngo à tarde:, .':),-

dia x .andeirant � _ 3 �; 1.
Portanto, sarüa. "f,Y\l

Campeão Catarlnense de
Voleibol masculino.
FEMININO: Sábado il

tarde: Bandeíran+e :x- c-a

dia - VitOria de Bander
rentes por 3 x 1..

Independente 3 x

Imprensa Olicial1
o c, A, Independente,

agremiação t-Indadense,
abateu o onze da Impron
ss Jfi·,ial F, C. em pele
ja 'desenrolada no grama
do da rua Madre Benv >

nute, na tarde de domin
go.

S tenros coute-a 1 foi o

resultado Hnal ,

.Q banto de honra dos

rapazes da Imprensa teve

�n:\T�,éZ�:�a;'z� ���r�on- \
signaram 'Jara os rubros
negros.

Os dois conjutos fúr
maram assiIT':

Independente: - Ari;
Osni, Va'lmor e Ha:-oldo;

OS CONCOItRENTES Louro e A:Hioj Jaci, Os-

F.:-demos informar que mar, Vavá, Vilmar .e An-

as delegações presentes !'tO tonio (depoiS ,Sa:-ará).
Sét.imo Torneio Incoano d� Imprensa viicial - Al-
F1I1erol são às seguintes' do; Hélio, LaUTO p. Caera;
FIl'Jrianópolis, Cllrit.ih'f., Ildefonso.e HeImles; Os-

São Paulo, Rio de Janeiro, ni, Rodrigues, Zézinho,

��j�:.nJa;inY��:��ar�:o�:�. �i�:;,. ��de�ois Penedo) e

-- ---'-_._-

Vice Pres.
Alberto Fulgraff

Sec . Geral -

Carlos

Fôgo Simbónco
Pelo Diretório Regional

da Liga de Defesa Na
cional dõ Rio Grande do
Sul foi-nos remetido um

dos cartazaa que estfuo
ser-do espalhadas pelo
pais, alusiva ao 24.0 Fôgc
tSimbó!ico da Pátria, tra
dicional maratona cívic:a
que é r.'!ali'Zada kJdos os

anos e tem cOmo ponto
rulminfl,lte () Altar da

Pátria, no Pa,rqu.e F�rroul
pilha, em Pôrto Alegre,
acendend{) a Pira a zéro
h0rll, de 1. o dlt �eÍi.�!Dbro,
dando, as,sim, início ás

�omemorações da Semana
da Pátria.

Est� anO o àrrlÍlote do
Fôgo Simbólico foi ilifla
ma do j\lnto aO Ginásio
Dem Bosco, em Cacho,eira
do Campo, em Minas. Ge
rais, e está percorrendo
parte do pafu e d,emanda a

PÔl'to Alegre,. oondu.zi-do
" . 'f

por atletas e prestlglado
cam a pompa. devida pe
la's autorida(l�s das cida
des. Aqui deverá ch�gar
no dia 27, estando desd,e

já a Prefeitura da Capi
tal ultimando as IPrepara,
tivos para um.a recepção
oondigna á chama votiva
da pátria, tal como suced.e
todos Os anos.

"Prazer comunicar meus

.venics companheiros que
coloquei verba c-s .

200,000,00 orçamento 62
favor essa s'ecre-ecão Ate
tuosamente Osmar Cunha",
Portanto, ganha a FL""C

mais uma subvenção, já
que recebe ,mualme:1te

Ziltoll
Saibro
Tes. ('eral - Nilton

Píazaa
• Orador - Saul Oliveira
TRIBUNAL DE JUS

TIÇA - Cláudio Fulgraff,
Guilherme Carneiro, Gel
aon Demaria e Harnani
Prazeres,
CONSELHO FISCAL -

paulo Sabino, Osni Melo,

NO domingo o Bandei
rantes voltou u vence- u

Sadia por 3 x O sagrando
a equipe feminina ti"
Bandeirante de Brusque,
t·�.!I:l_)f:,ã Catarmense dt'
VoleibOl. Domingo o

2.° Jôgo Avaí x
Paula Ramos

Ju1lio Cesarino
Paulo Cabral e
Lima.

d::. Rosa,
RozendoCertame Estadual de Futebol de Salão

Não Mais Será Realizado
Hoje e Amanbã

Nãu mais será realizado, tarde de ontem telegr<tma
no fim desta sem<tna, o do sr. I;vo V,'c{']a, pnBsi
certame ('stadual de fute- dente da Li5't ,j".invmeh,�e,
boi de salao, que está mar- desfazendo:t (:.1Üt.
cada 11ara Joinville.

A segunda partida entre
Avai e Paula Ramos, da
Sêrie "melhor de quatro
pontos", já tem dat.a e 10-
('aI para a sua real�zação.
Será na manhã de domin

go, no estárl.io do Figuei
rense, no Estreito,

Taubaté 4 x Esludiantes 1
O Taubaté não propor

danou aOS torcedOres a

produção que lhe é ine
rente, nesta fase de com.
bate, e o término da eta_
!pa, sem -abertura de eon- -------

tagem fêz juz aó trabatho

��':�;es�ed�ocre das duas

,�? nO t"mpo final apa
rer6uI' o tlicúlor. trind:\a
,dense, isto porém rmenos

pela melhoria do seu pa
drão de jôg<> _do que a

queda. v,ertiginosa na atua..
ção dos milicianos. Este
anotaram. seu ponto de
honra; até· tal suceder
exigiram :i!. presença da

T-etaguarda do Taubaté,
muito embora, .como fri
samos, seu ataque se l!l'tO�.
tra'sse dispersiv,>, perden- _

dq-se 'la ent=ada da área - _

e tramando mal'. I --

12 AG
- :,--1

fO�I:u���:d: ::::r:�!�_�' D�_�raldino p.erdeu_se tocal-� _;. """'_Imente em cancha e os do :a;__
Taubaté dominaram o

r·esto do encontro. E se

não �mpliar�m oma,reador
deVe-se ao fato de aue em

determinadas. ocasiô-es vá.
rio:s dos seus defenso;;:es
olvidavam a noção 'le at

marem jogadas para apa
relhar discussões..

Morelli consigno'.\ o pon
to de honra de sua agre
miação.

V,enceu Taubaté, na

manhã d e domingO, no

camIPO do Paula Ramos E
C, a refrega ;su&tentada
contra "._ Estudantes E C,
da Eseola d.t; Oficiais da
Miltar SuperiOr no te'.npo
.complementar, o Taubaté
nO entanto apresentou-s e

elIIll, a',itude d� igualdade
ao e,onte-ndór 'tiO p.eríodo
inicial de luta. Nesta fa
se pOucos foram Os lances
de perigo, e em alguns
minutos OS esmeraldinos
Jev'aram a melhor sôbre o

adversário; porém lSeu

quinteto vangua::deiro es

tava apátieo.

e Ma�io.

Os motivu:" j)rendem-�e
a não' conclu�.;).L' ':0 cert'ô:<l'eMuito embora tivessemos

nr.t:üado em no t�a,' !mtii
I
ções esportiva" ,'l '}fdivaçãJ
(k, ('( rtame para hO,�e e du·
!lJing, , o presid:!I; t� da Fe
der.,dio Catari:1eme dr.
I'Lv(bo! de Salão). tr. Ha
milton Berreta, recebeu nS"

salonista r,v;(J:l�l, ficand::t
ent-ão eJ certam� para, pos
sivelmente, no <:ia 20 tles
te mês. /'
No caso cu·.�trâJt1o, sã

mente será efetivado o

campF.onato em outubro.

Taça "Eficiência"
Pela Taça "E.i'lciência",

� clas&ificaçã'O � ,a:segilin-
te: .

��.
'

,

1° lugar _ :'aula Ramos,

Cam�eonato Varzeano de Futebol118 p'JlltOS
20. ,l,gar - Figueiren

se, 113
3° lugar _ Avai, 98
4° lugar - Tamandaré,
"

5° 'ugar - Atlé�ico, 59
6° '.gar - Guarani, 57
7° lugar - Bocaiuva, 41

Dando prosseguimento ao

campe:.mato va�zeano de CO'Il êsse resultado, a

futebo�, tivemos domingo" colocaç["o � a seguinte:
último mais um jõgo "nt1'e l0 lugar :.._ Ipiranga e

CorinL.ians e Aliança. CorIntlans, :i p.p.
Como sempre, � O Estádio 2° lugar - D.E.R., Alian-

dt) :ipiranga comportou �a e Caiçara, 2 p,p.
uma bca assistênCia e" o 3° h'gar - America.
:ngo Lgradou. Domingo ptôximo t.ere-
De inícIo, o encontro mos o prélio entre as equi

<'Ip,resentou boas jogadas, pes do Ipiranga e DER.
ilnaU?<..ndo ambos os ata
roues com lances emocio
n'ante;:;.

-0-

Boletim n.° 14
V3liosa Oferta
da Cia. Hering
á F.A.C.Continua o i;mpaSlSc :;ô

bre a realiz::.çãO dá Na
tação e Saltos Ornamen
tais dentro das disputa.,;
'dos SegundOS JogOS! A
berto;;" A piscina da E:;
cola ,de AprendiZes- Ma
l'inheil'os passa ,por refol'
'llJa, sendo o fator que
mais Preocupa os ol'ganí
dor.es dps ilimpíadas <le
r;;etembro,

Picolé, conhecido bas

quetebolista do Caravana
do Ar, convocado Que foi
!para -os treinos (j{) sele--

• enonado, dev.erá ser outro

atléta a ser cartada, não

tem compareCádo aos trei
nOs.

Equ�pe Bolonista
dos "Gatos"
Derrotada
Em Ibírama

O sr. Ingõ Hering doou a

Federação Atlétka Catul
nense '30 agasalhos espec
tivos da famc-�a marra

Hering.

Aos J5 minutos O Corin
, hans inaugurou o placard
('om um tent{) de Aquiles.
Mal:; tarde, aos 43 minu

tos, novamente o Corin
tians voltou a aumentar o

escore para dois, por inter
médio· de Rolãa:J.
Sãmente ao; 29 minutos

da segunda etapa, é que o
• Aliança conseguiu o seu
único tento, sendo seu au
tor Hamilton. Final: Co

l'intians ::l x Aliança 1.
Na preliminar verificou

se um empate de 2 a 2.
O arbitro (a partida

prIncipal foi o sr. Ataíde
Dtas, com boa atuação,
graças· a adma distiplina

, reInante,
Os quadros formaram

assim: CORINTIANS _

Aldo; Bittencourt, Pedro e S,"S.

Zezinho; João Pedro e Sid- (Js dnco melhores: Nll

ney; Aquiles, Cabeça, Rol-
ma db�inção aos mélhf1!'es

dão, Mauro e NiJ.�f)n, atletas da. contenda, p�s·

ALIANÇA _ Carlinhos;
sarnas a registrar os ci'·'.>".

Darci, Hamilton e Xingo;
melhOles bolonistas da

Adilson e Nelson; LUis, peleja:
CUlica, Nazarerlo, Osni e

lQ Amarante elo 9' de &e·

LaudtJho. cembro com 169 páus

PROGF<AMA [10 MÊS
AGOSTOMackenzie

Aindá Nãó
Confirmou
Sua Vinda

A prova de cic.Jismo
será realizada .em círculo,
obedecendO {) sl!guinte ltj_
lle"ário traçado pelo sr.

Rosa Neto e aprovad{) pe-
1"1 COmissii:{) Central 01'
'g:anizadora dos Segund�
JogOs> Abertos de Santa
Catarina. Partida: d�
fronte a'o Banc.o Nadonal
do Co;mérciO, seguindo
pela Praça Quinze, ru:.l.

A equipe bolonista du
Dk 12 - BA_LE DE AN!VT!;ru:;ARI(' _

Gatos jesta caD:.tal excur-
ORQUESTRA ROBERTO BLASCO - Mesas na sionou a Iblrama na �ade

de sái')ado, onde se defrO\_,�
tou com a eqUipe local d(l
9 de Setembro, filiada à
Sociedade De:::portiva

Secretari<i
DIA 15- CINEMA'

BONECA DE CARNE
DIA 20-

ENCONTRO DOS BROTI�OS _ RI-FI
�:!A 22 - 0INEMA _

DINHEiRO FALSO

Aloi�iO, Torrada, Vl'ê,
Pedrinho, Bruno, Donahl,
Tanga, Lênio, André,

- Cláudio, Cambirela, Aldo",
1Ihchado, Mario Cesar.
MAuro ,e 1lladjo, são os

atlétas Que continuam
d�1Í1riamente a ase exer..;i
tarem, fisicamente, sob as

'Ürdens do treinador Ha
milton Platt.

União. A partida Que foi
bastante movit ••cntada f'

animada, apontou como

venc.:!dor o ql1adro de G
je Setembro peIs pequena

Ainda não foi confirlYla
da a vinda da equipe de

basquetebol do Mackem:ie,
da Guanabara, para a

inauguração dos novar;; me'

ihoramentos da praça de

�sportcs da FAC,

A níba!1, Zeca, Altami>'f)
e Jair .... .anotaraorn a vJt,')ria
tricolor.
Dirigiu a <'ontenti:t o

Valter'" Gomes c0Ir,

DiA ,'17-
ENCONTRO .....G,;:i BROTINHOS _:: c/Orqufstra

DIA 29 - CINEMA _

IMPULSOS DA MOCIDAD..dl
na margem de- pontos ou

sej� oito pontlJ� totali':êlU-Fel'nando Mach&do, A\'e
nida HerClllio Luz até a

Estação Rodoviárip., retor
nando pela Avenida �-rerd_
lia Luz (contra mão), rua
João Pinto, oontinuando

---------

OLSDMO'BILE-1952 do 1.535 pontos contra , ,,,
1.527 rio Gatos em 20 1101 \

As negocl�.ções foram rel1"ular atuacão. O ároi
iniciadas em Ponta Gl'OM'&. tl'O deixou !la,s,sar U'Il:l

por ocas�ao do certame na- nero�lid"de rry1,ii:Yima favoa
danai :e basquetebol ju- rável ao Estudian1es" co.

venil, mas atê o rnomento metida!)Or Car,eca.
o Mac1:",nzie não confir- As duas equipes deba.-
mou sua vinda, t�ram...se alinhando Ü's. se-

Pat·a participar do Ce!'- Caso não chegue a bem guintes \eleme.nllos,
tame -ciclistico dentro dos termo as negociações .::om iTAUBATE' - NiWj Ca
JOgas Abertos, o atléta o Mackenzie, estará nr;,� r€ea eDema; OSl\Í, Ze'�a
deverá contar 18 anos visitando a equipe de bas- e ViIi; A1ltamiro, SaPinho,

O atletismo d.everá vol- completos- nO dia da com- quetebo! do Ponta Gro,,:sa, Joãozinho,- Jairo ,e Aníbal.
tal' ii. atividade na tarde petição ,e que apresentem que já se prontlfic')\l I a ESTUDIAIt�II'ES - AI
de .

.e. auando o treiua- _.atestadp'médico julgando- s.e,exjt.ir na canit;:tl, no dhJ. eeu, Gevaerd e Adilson'
gn:'d Arruela Salo- os apto" Vi 'a ·Is.sim 'I 26 deste mês, cata que Yalmor: PaLst c Vicj.Q).·;

::l'ullmetcndo C.�:o:,""salvailla�·dal' s\\� marcnrú a influgurat;[w iXlI.t:lllieli, 'Sílvio, !\[orcli,

. t,eill.rlflt:�,1�"Y�'ê'd0:,::�?1�������:;�tt'''o (depois Altair) e

A partir da próxima
semana os treinos do Se
leci{)nado d.e basquetebol
serão illtensifi�jados., Do
l'avante treinador passa
rá a observar detalhada
mente os atlétas de que
(jispôe para inicial- e ar
mar o cOnjunto 6ase.

Vendo um após reforma completa de máquina: dife·
renciaJ, caixa, suspensão e lataria.

Informações pelo telefone 3498 _

.

�'�lorian6pol1s,
11-8o mesmo itillerário.

ATtWÇAO
LuSTRA-CE, LAQUEIA-SE ENGRADA-8E E ENVER

NIZA SE MOVEIS MAIORES INFORMAÇÕES RUA CON�
�ELHEIR() MAFRA. 164 FUNDOS,

o T E
VENDE-SE 1 LOTE COM .J-O:;! METROS QU '\DRADOS

SIT ALES �" ,

.',
. _':>

�

�U,_®tf�,&,t.:'Q."ffiiM....J.:W;"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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((- ube oze de Agosfo-)) la 12 sábado ;
:BaUe de Aniversário "_ orquestra Roberto Blasco • mesas na secretaria �� � & � ,������ �� , __� 9-� �_�� '

Dsina ne 8eneficmmenlo �e Leile.. ,"�,,��tA� ;;,�: :::::",,:;::;, E D I T A L
de rtegisfi'o de Imóveis da JUIZO DE DIREITO DA cou o Al'tlgo "50 do Código

i���:c�.ed�R��:ri�����:::: E O I T A L COMARCA DE TIJUCAS. �i:�:J�C�dl�;�!,�g;'1;:2� �I�
na forma da Lei etc,
F.az rúblícc que foram

apresentados em seu cae

tório, sito à rua Tenente
Dest.inntíll'io: Uslnn de do I'ecehimento, assinado Silveira número vinte e

Beneficiamento de Leite pelo Aaaister.te Adminis- etnco (25). aub-eô lo, para

De ordem cio !1r. r»,

reter 'I'éc-tco da Usi
na de Banef iciamentc

t�ital �e Concorrência ru�lica

de Lottc " de a:ôn!')
evm li lei 1.J:lO, de

27 de janeiro ele 13,ífi

artigo 7.0 Ictru z. e

:lJ'jigO Ii.o, item UI
letra h e à vista '1:1

'ftiI'oIUt::10 n, 2 Gl, do
Cou-elho Superior na

Au turquin tomo DÚ-,
bliuo quo RC fará rea

lixnr no ela 2 de se,

temhro o« 1%1, às
C!(W, horas. no P.;;l'J'i�

J
tóriO desta Al;tnr_
f1uin, à run Esteves

,Junior s/n, concolTcn.
ein ;pública 11:1.'1 {'on�

diçõ.cs �lbflixo especi
ficadll.'1:

I - Oh,ieto dr Concor
rência -

1. A cOnr'Ol'rência se

destina � contral,H;ão do;:!

Itoerviço!'l dc nqlli"içiio,
tl'nn!1pOI'tc, h>n ... ficiamen�
to e eli.�tl"ibuit;üo de leite
à Cnpital, pelo !)�I iode de
um nno.

2, Os inten'sSHlos po�

ded'lO ·compal'l..::er :to R�

critório da Aut<!rquiR
VOL, à rll� Esl..eyes Ju
nior fl/n, rias R às 12 ho�

l'a8, de f'ag'unda às, sex
tas.feirM\ a fim obterem
melhores informneões e

tomarem ('onh('cimento ou

cÓ}.Jia do contrato filie de.
verÍl ser assinado r :10

vcncetlv!' da ';OIH:Vl'ri'llc�H.
• IJ - Condh;õc,.; Gerais
de Con':ol'rt:1H'i,,-

1. O PI·oponente de\'er:1

apresentar a!; spgl!inLes
conrli(õc>: minimas:

'dÚa!tri�el;n:i'���::�: �;�o it��
clltar e�ta]jel(;(:ido, palo
mano!; há doi� mlo�. be

neficiamento �de leite pu_
. ra consumo ou C'.lm in(!us

tri:t!iz;l(;:10 de derivf'dOs
de l('ite.

b) Ter cllnuridnde p,Il'a
p'ÔI' a di"H)osiç[Lo dos con_

)t:mido,·es da Capitnl,
,-!-través de POstos de Ven
da e a domicílio, llO mir1i�
mO �ete tnil (7.000) litl'os
di leite diMios, IH!.fl con_

A Ccmlssão Central de

Compralí, instltuida pelo
J)ecr�to nO SF 26,05-61/1:!3,
pela pu·scnte, torna público
t ue {nrá reali1.n1' no dia
.( de sttembro p. vindouro,
às 10,00 horas, na sédc do
F:erv1t;o de Fb:callznção da
Fazenda, concorrência pú
blica nr.s condições abaixo:
I - OBJETO DA CON

CORa:::NCIA:
A CO!1corrêncla ele que

trata o prnsente Edltlll
destina�se a aquisição do
t'�gulnte material para o

Serviço Público l:stndunl:
2 (alias) má,qulnas de

escrever, com 120 espaços,
tipos pal�a,

2 (duas) máquinas de

pscrever, CGm 100 espaços,
tJpos paica.
3 (trps) máquinas de

"ostur�,
1 (uma) enceradeira elé

trica,
II -:- ESTIPULAÇÕES
0$ interessados deverão

'!lpresf'ntar:
1 - Propustas, devida

mente seladas elllr envelo.
pes fechados e lacrados,
('onte!lcio:

a - Espe�ificação do no
me e enderêço da firma;

b - deslgllrção da mer
tadorl:t que se propõe foro,

dições de higiene extgidas
pela saúde pública, bene,
fici?do, enear-afadc e

tem aado com rêchc ínvtc

lúvel, assegurando, ainda,
condt-ões de atender na

menor tempo possível o

pleno abastecimento à Ca

pit 'lI com a quantidade de

leitp. necesaârta,
2. O Proponente vence

dor da presento concoi

rênctu se sujeitará ao

seguinte:
a) ROl' üscaüaadc pelo

Dconrtamento de Raílde

Púhlicn, no que di? 1'(':;_

p ... ito as condiçõ ... s oe hi

_gir1lc e qllfllirlnJe de l ...ijp.
b) �CI' fi!:1caliuHlo pc�

10!l órgi'to!1 que compõcm .<I,

Autar.quia Usina de 'Bp�
nefieiamento de Leite, re

lativa;nente no cumpri.
mento do contrato.

e) A respeitar l"Ígoro.
.'\amente os pr�(:o.'\ fixado:;

pelo" ó,'gãos eontroIRdor(>�
de nrêeo.'\ (COAP), tanto
rm·ã o- pl'odutCll' como PII
rn o ronsumidor.
d) A assumi: os en('<I,r.

gOfl, objeto dê.'\tc Editnl
no -pI·azo máYimo de 15

(quin,.e) çial! aPós o jul�
gamento da,'\ �ropostfl<l.
a. A Autarquia DBL

<"mce.;le,·ã ao Proponente
\'ence�or a p].eha utilir.fl.

ção das maquinà.-ias f

I'CUS equ;"8mentos, pró
]JI"iaS !lara beneficiamento
e �ndustriaUzação :10 lei.
te, bem e )mo 0.'\ imóve''3
onde elas estãc localiza·
das, inclusive veículo do�
tado de tanque isotérmico.

4. Pejo uso jas maqui
nárías e equrpamentus e

dos bans im<)vejs, o vra-
ponente pagará uma taxa

de depreciação, (!Ue de"e�
rá constar da proposta.
III - Apresentação dlls

PI'O;lostas -

As firmas coneorrel:'�es

deverão enviar suas pro.

posta5 .em um envelope
grande, devidamente ln�

·crado, c0'1ten4o dr', 0\1.

tl'OS menores, também la.

cl'ados, rubricad"s e nu�

merados - .n.G 1 e n.o 2-
1. No env.elope grande

indi['nrá c1arnrnente (I se

guinte:

Rua Esteves J'I�;0_' � 'n

F'lor-innôpefls - Snnta
Catarina.
Indicação: Pr..,POs';1 pn

ra Contrntncão de g:-l·,';_

"j(:os rle Abwlec;mcnto
de Lcite ii Capital.
Remetente: Nome da

firma preponente e l"I.�.

pect.ívo enderêço,
2. O euvelo,.e l'.'I 1 ·.le.

deverá conler ()� seguin
tes documentcs :

a) QlIitaçiio ',lO� irnpos ,

tos f('de)':li.�, c.uad.mía e

TI1ll11idpais.
h) Crl,ti(lii(, negp.ti'l':t

do Tmpôflt.o d'J HCllda
• 1') Prova ele n r0spOn'l:í·
vel pela firma e�t�lr Quite
com o Serviço F.leibral.
d) Provll fIe o H'S!ltll'lá

silveI ppla firma ,"!st'l1"

quite com o :::ie,'\iCD :Wi
]jbu'.

e) Prova r1e idoneidade
moral e financeirÁ d"

Proporfente, fornelcidas
por Banco ou du:\� firmfl�

comprovadamente iclônjl<ls
f) Res;cistl'o ela Firma

em Junta Comercial.

3. O envelope n,o 2 d�·
verá' constar a ,roposÜ
pl'optiamentc dita. e"rri
ta I. máQuinn, sem r"�ll·.

ras selacln, datada. a��i-
1]1\(ln e lllbl'i('rjdl\ IlS SUl'>:

púginas, o ...m '&ôd:l� ii" es

pecificaçõe!:! c escllll'e�]

menta" neces,;itl'io.-;. exi

gidos pelfl COllcOl'l·ência
pública,

A propo>lt.. P(ltlt ní f'iI�

tipular clâusula adjeionai
de reno\'aç:lo de contrilt<l,
desde ,!ue as cO!ldio;õe:; de

reno\'açilo flr ,incule· ao

plano de nbr.stec mentJ

do pl'imeii'o ano e inmn,'.
ta em l'ed\l�·iio do� cnC_Ii'

('argo., finnnceirol! <l.l
VBL para execu\;üo fl?!:'
tes serviço�. I
JV - Abertura. e ,Jl11�

gamcnto --

exame de quem interessar

possa, os documentos le,

gai" relativos ao processo
dp inscrição de um loteá- De ordem do Senhor Di
menta, tudo de conform i retor do Departamento da
dnde com o que prescreve 'lJ'a?:enôa e de aeôrdo com

o Decretó-Let n.o 5R, de I; estabelecido no .I\l'tigo
1(1 de dezembro de 193'7, nO 974, § l0 e 20 da Lei

do Estado, na presencn ".egu�men�ado pelo- De nO 246 de 15 de Novembro
dos proponentes ali seus ereto n.c 3.029 de 15 de 1(' 1955 (Código Munlci-
j'1:!:'l'esentantes legnla. setembro de 1!)38. paj ) , ficam convidados to
3. Será declnnulo ve:1� dos o" contribuintes dos

cedor o proponente que O imóvel a que retere a irnpâstos e taxas acima
orerocer. inscrição Qf1 prccente lo. mencionados, a apresenta-

<I) o menor prêco octe ttlflmClIl(.o é de propriedade rem i êste Depnrb.munto,
Jll'�sta<:iio cios Rc�vi�,O!:l <la Companhia "Osval'lo '1 ate ° dia 30 de setemblo,
ob,lP.to de�til o::onl'orrcnclft. MachndQ" d.e HoféiR, fh·� '1 declaração d? movlmlm·

))1 n.'\ m.elhor('� cOlidi.' ma c"tal;e]'�idn ne.'\tn to eronômico, de açôrdo
c:õel' parn a r.enlização an cidade, ii I'ua C:lIlselheiro ,

t'om as vendas realizadas

se;;'i�o:, melhores Janta� �af;:�i;;;ad:;� d::id;l:�:
-

:n��e d�o j��hj�{�� :�o 1!�
;en!; oa.ra a UEL para re Comercial dêstc Est,aco, curso.

novaeão do contrato. 1 e, constante de um rerre.no O formulário para a de-
4, Em igualdade de ron sito em COtlueiros, EdPA; cJaração I·eferida, POdNã

dicões será dado pref.e to, 2.0 fluh�distrito da s�e ser procurada nf!stc pe
rênda a firmas e!\tabe� desta Comarca, '';0'''. partnmento qu(' o rOmf'

!ecidas no Estado. ãrea de 27.899,29m2, cor,.
cerá j7l'f1tnltamente, parn

5. Abe;'�as as prflposta�, ;:::�a�!�;i� exposta em se�p�,�:n����rimento do

e ::wtecedendo o jugamen O referido !úteamento é dispoi!tc. no sltaclo artigo f'l

��I ddl\OflCO�I��:�:;�:��s c�e� constituido pp!" um terre. �:�!���ti:osc:nat������;' s��
o rlij·eito de apôr sua a�· ;:on�:�õe�s :eg���,;:�e��� ;�:�i��e�:; ;�;�,�f��0'10n��
�íl�O�t���:s )1��� rlf:���: ��� :l:nte l':�ll:I��n�:�� +::::: de acôrdo com a Lei nO

cO;'l'enle!\.· \
mede 45,OOm,; 2 lateral à i��o.dep::I:�:::O��1��á:��

G. Se·l'llo obsel'vndns ,1S leste med'" 833.85m, ex� Of!rlal nO 6.712 de 30/1�/
cOI'dkõe;; estHbe!�ddl\� tremando com propl'Íeda. 1960.

2;;��n;;��t!\ I P�C\�i:Í<:�ell1':li� ��Iel' l�l�lI �i�'I·'I;llemGi�e���
Decrd('J�Lci li." flü A, tlc I''''ito fôr. a late:-al à oes

2:3 de abdl de 1!)���, bem te medindo 840,25m, ex

como as c"tipula<la ... pc!o trema com a rll[. proj.eta.
cClltnlto :.!. $er ['il·mildo. da "A"; a lillh& ue fundos
7, \ (·OUI·OITêlll'ia !,ode_ met:le 45.05m, extremando

rá �,>r :lllullld,l, desde ([ue com O Trave��ão\ Geral
tenha sido I>relerida fOI·. Coquejl'(\" - Capoeiras,
TI1alirladc eXI)l·e;t�amente que C,.tzl\ a -(s'rada do

exigida [JelQ referido De �emitério de Coqueiros. --------
cretn.LeL c a omi�são im A Al·ea acima de .... c Dr.. Hélio FreUils
porte am prejuízo aOIl cOn 27,891),291'12 foi distríbuí·

correJltes li ao Esta4t>, ou da em I'c:;:;enta e no\·e Médico da Materni-
no caso de as lll'oJ)ostall (69) lol�s, devidamente

apre�el1t._'ldas '11\0 correg· (,<ll'actel·jzados nas plano
pend.erem ao interêsse pú tas e destinam·se à venda

blice, a prestações.
As impugnações daqu.e·

lei! que Soe julgarem pre

judicndOl'l, deverão s.er

apresentadas ,no ,prazo de

trinta (30) dias a contar
dI' da4 tis última r'ubli.
caçi40 no Diãrio Ofidal
do Ests"oj findo (' \)razO
e não hl:(vendo nads que' o

impeça, será feito o Re_

gistro, ficaudo os d.ocumen
tos a disposi('ão do:; '_llte-
r�ssados, neste cartório,
Dado e passado n,a. cl.

dade de Florianópolis, no
'

1.0 Ofício de Regi!'ltro de

JmÓvei.� desta Comar{;a
aos três (3) dias do mês
de agôsto do ano de mil �-------..

novec.entos e sessenta e FORRO
��R���)·A .. LACERDA IRMÃOS BtTlN(OURT

O Oficial. '- ,i�:'!�,:.�A,D:.:,O .. �'�,:t,�.I::"1
4/9/14-8

tratjvo.
2· As propostas serilO

examinadas às 10 ho-aa
do .lín 2 de setembro de

lfl61, nela Comissãr. (:c�
s ignndn pela Exeelentia
s imo Senhor Governador

I, As propostas de',eriío
ser entrcgu.es na VH!" à
Rua Esteves Junior s/n,
nesta Cllpitld, alé :1" �J

horas do dia 2 de flete:-n.
br" do conente ano, '11e

di.llnte recibo em Qu,e �r

mencionará data � hor;l
-----------------

Flc�·lanópolis, 3 de
aJ!'ôsto de 1%1.
MOAHIR THOMÉ DE

OLIVEIRA
A3sistente.T<1·nico da
A'ltarqv'n u.n�T-"

4/15/27�fl
;ntima�'ôes. Tijucas, 24-7-

Comissão Cenlral de Comoras
EDITAL DE CONCORRENCIA

PUBLICA H.o 1ü
e - declaraçio de co

nhecimentc e subm1ssão
�$ n')rmas dêste edital;
f _ na par....e eml na

dos envel!Jpes deveria eon

ter os seguintes di$eres:
Concorrência Pública para
aquisição de material des

tinados ao Serviço Público
Estadual. -

2 _ Em envelope sepa
�o, "JS doc••untos com

probatórIos de identldade
t! de idoneidade. devendo
l!ste último ser t::Jmec1do

por um Banco ou por duas

!'innas comprovadamente
ldÔne&S. I
Além das provas de

\denUdade e de idoneidade
deverão ser juntados ain

da:
a _ prova de quitação

'�m a Fazpnda Federal,
F.stadu",l e Mun�clpa1;
b _ prova de que esta

:·egisl'rado em Junta Co·

mereial, especificando o

capital registrado.
Os documentos aclma

DOderão ser substituidos
Ilelo registro de firma na

Comiss.'io Central de Com

pras, d". que trata a reso

lução de 8 de julho de
\961, publicada no DJill
Oliêial oe 11 ao referido

.der [:presentadas com a

.-ubrlca dos prc,onentcs
f>ln ,todas as páginas p. ('om

a prov'l do pagamento do

Impõsto do Sêlo Estadual
_ Cr$ 2,00 por fôlha.
4 _ As propostas, reve

rão ser entregues no Ser

vIço de Fiscalização da Fa·

zenda, Edlflcto das Sccre

-::arlas, sito à rua Tenente

Silveira, nesta Capital, até
as 9,00 horas do dia 4 de
setembro do corrente ano,

medIante recibo em que
$C mencIonará data e hora

do recebimento, assinado

r"r um dO-'l membros da

Comissão.
5 _ :'s propostas serão

examinadas às 10,00 horas
do dia 4 de setembro p.

vindouro, pela Comissão.
Central de Comj)ras, insti
Luida pelo Decreto SF

26-05-81/118, pu:"licado no

Orgão Oncial de 30 de

mala do corrente ano�e na

presenca dos proponentes
ou seus representantes le

gais,
Será declarado vencedor

I' proponente que oferecer:

ddas no Estado:
d _ caso haja absoluta

igualdade de proposta será
feito �·,rtcio pam decidir o

venc'!dor.
6 _ Abcrtas as prr";JOstas

e anL",cedendo ao Jq}fra
menta da concorrência, ca�

da um d06 interessados
tem o direito de apôr, a

sua rubrica nas folhas da

proposta dos dernl\is con

correntes,

7 _ Deverão ser observa
das toel&-s as condições es

tabelecidas nêste edital,
ben� como as demais exi

gências previstas no Decre
to·lel n:> 96-A, de 23 de
ubril de 1938,

8 _ A concorrência po
deri ser anulada desde Que
tenha sido preterida for
malidade expressamente
exigida pelo referido De·

creto·!ei, P. a omis. ão Im
porte Em preJulzo aos con

correntes ou ao Estado, ou
ã mo:alidade da coneor

rênci'1,
9 - A Comis:>ão reserva

�e o direito de anular a

('oncoi"rencia desde que, Ql'i

i)ropo;tas apre!),mtadas não
t orre.�pondam ao Interêsse
elo Estado.

FIOT;�nópons 4 de agôsto
de lJ6J.

Henrique Arruda Ramos
Pre.sldente

RI'bens Victor Silva
Membro

Al/re,do Russi
Membro

LANCAMENTO DE IM·

POSTá;; DE INDÚSTRIA
E PROFISSõES, LICENÇA
E TAXAS R,ELATIVAS
SOBRE ESTABF.LECIMEN
TOS COMERCIAIS, IN

DUSTRIAS E PROFISSIO
NAIS.

Dep"-I'tnmento d.'l Faz"n
ca, em fi d� agôsl;o de.l961.

Omi Batista de Ollvel·
ra, r ,nç.adfll' - Padrã'1 Y

1.° Oi'JC.lO OE RF.r.t�.
TRO DE IMóVEIS
COMARCA DE

FLO.RIANóPOLIS

""n .. C"rmel" Dulra
nOENCAS DE aENlIORAS
PARTOS _ CIRl.'ROIA

CUNICA GERAr

.

Ono'.as �urtas -

Eletro-coagulcç{io
ConsllltóriLo: - •. Rua VJc:to!'
Melrples, 24 - Ga1l4 à:;; fi hs
!i.esJdência: - Rua San�ps
Saraiva, 470 - Estreho.
\o'one': _ 23-22 e 6!1-67.

1- I
Sem Crnnpromisso I

f ..\ntes te fazer suas I
� compras de peças para I
I bicicletas, vtslte a I
I Rainha das Bicicletas I
: - Rua: ConselhE:lro I
! Mafra, 154. I
I I

(ia. (alarinense de Jimenlo Portland

Aviso de Pagamento de Dividendo.
A dIretoria comunica Que, a partir do dia 10 de

agôsto de 1961, das 1;1,00 horas às 1\3,30 horas, será pago,
na sede .social em Salseira, Uajai, o dividendo do exer

c'clo de 1960,

ITA:At, 4 de agôsto de 1961
Pela Dirt:toria
Idro Antõnio Prado - Dfretor.gerente

3'./8/61

30 VAGAS SOMENTE

Quantos o presente edita!

de citação, com o prazo de
trrnta dias, de interessados

ausentes, incertos e desce

nnectdos, virem ou dele

conneo'mentc tiverem, oue

1'01' pai-te de Joãv José Soa

res e outros, lhe foi diri

p-ida a petição do teor se·

�ulnte: _ "Exmo, Sr. Dr

,Tuiz de D[reito da Comfl.rca
_ João José da Bilva, Qui·
llano João José da Silva e

Valdir Soares, brasileiros,

lavradores, casados, ,·esi

('('ntes no lugar "Pinhei

lal", munlclpio de São
Joiio Batista, desta Comar

('a, querem mover a ]:Ire·
sente :lI;ão de usucapião
em que expõem c requerem
a V, Excln. o seguinte: -

t _ Os . suplicantes são

posseIros, hã m:;is de

25 anol'i, por Ri .f' $f"U n n

tecessor, dos se�gllintes In

tes de terr�s: _ 11;1 LOT;:!:
- Um �elTcno rural !;ttua

(ln no lugar Pinheiral,
rrtunicipio de São Toão Ba

ti!1t.a, c:esta Comarca, com

200 metros de frentes e

] .200 ditos de fundos, -

(u sejam 240.000 met.ros

(luadrados, fazendo frentes

1'0 Ribeirão do Ti!<.re e

fundos no Travessão Ge-

1'al, - extremando ao sul
<om quem de direito e ao

norte f'1lI terras de herdei

!'os de Jorge Car-mezin, di·
ro, \'te Paulo Maykot. 2°

lOTE - Outro tp.rreno 1"1-

ral, situado no lugar Pi

nheiral. município de São
João Batista, desta Comar·

ta, com 200 metros de fren

tes e 1.200 ditos de fundos.
ou seiam 240,000 metros

quadl·ados, _ fazendo fren

te� no Ribeirão do Tigre e

fundos no Travessão Ge

ral, - extremando ao sul
com Quem de direito e ao

rlorte em terras de h(;;rdei
Ias de Jon;::e Carmezin. 3°
LOTE _ C:Jtr. terreno ru

ral. slt,uado no lugar Pi

!�hciral município de São
João Battsl.l. desta Comar

ca, COlll 200 metros de
:Orentes e 1.200 ditos de
fundos, _ ,lU seiam 24C.:lOO

metr(l1 quadrados, fazendo
frente!: no Ribeirão no

Tlgr� c fundos no travcssão
gero.l, extremando ao sul

cm te!"r:ul de ·Gregório Sto·

Jo.rezek c ao norte em di

ta" de Nicolau David 1.0pes,
- II -.os referido::; lotes
de terra for"lm adquirtdos,
por �ompra em comum. do
!ormldade com a Lei Fed

(8) meses, aproximarla
mente, e tanto a posse dos
suplicantes, como a de seu

tllltel;.}!'s')r, sempre foram

paciflc;:" contínuas e ir.in
terruptas e exercidas· com
�nlmus-domtnl. _ III -

Em v1sta do exposto Que
I em os supUcantes regula
r;zar a sua nosse sõbre os

"eferjr'.os imóveis, de con

f;:,rmidade com a Lei Fe
deral nO 2.437, de 7 de
março de 195-", que modifi-

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

Edital de citação, com o

prazo de trinta dias de in

teressados ausentes, ínccr

tos e desconhecidos.

o Cidadão Carlos Ternes.
Juiz de �az nc exercício do

Largo de Juiz de Direito da
ccme-ea de 'rtíucas, )!!stado
(le S. Catarina, na forma
ria lei, etc..

FAZ SABER a todos

to fim requerem a desig
nação do dia e hora para
rI jnauncccãc a que se

retere o ru-í.lg., 455, do Có
digo o- Processo 'vlvil, -

na qual deverão ser ouvl
crI as testemunhas Esta

nLllu Rublk c Pedro Ru

ti!!.:, lavradores, residentes
e domtctuado no local dos
Imóvcls, as quais compare
cerão independentemente
de citacêo. Requerem mats

que, depcía da jusuücacão.
sejam renas as citações rio
Sr. Delegado cio PatrImô
nio da União, por prccntô-
J ia, em Plorta-tópobs, - rio
Dr. qepresentante do MI

nistél'\�' Publico nesta CI

dade, dos conrrontantes
dos Imóveis Gregório Stp·
larczek e Nicolau DavI(!

Lopes. residen tes no loca�
dos irr:óveis c dos intCI'C�

sados incertos e desconhf'
cidos por editais de trinta
,30) dias,-de acõrdo com O

dispo tI> no 455 citado. -

devenno· spr, afinai, julga
dn P""''''c!f'ntr a ::tf'ão pn.;
Ia o Ir('on)l('rhJlPn!o rio
domínio dos sup1ir:'\ntes Sô
bre os ditos Imóv('il'i, Dá-se j

a pre!1(·n!f' o valor de .

CrS 6.00000 phrn 0.'\ efcltos
',('(Tais. Pl'Otestn'sc pl'OVal' o

al�garl') rmn testemunhas
_ ... vlst.orla., se nr,cl'ssárto.

.
(") nS":l'Itcnte f1l1e esta as-

....ln:1 !"m 1'\1:1 residpl1cla
nrsta ('Idn(\e nnde l'ecf'bl'

cítac:\o NesL('s !('I'm(}.� P.

rleferi".cnto. Tllu(':\s. IR rle

lu�ho de }961. (m;) 01:ull1\0
Carar:1uJ'ú dr Campos." J�m

t:·�a p!:�ição foi exarado '1

seguinte despacho: _ "A"

(amo requerem. Designo o

(:ia vinte E' oitn (28) dn

('orcr,�e, ás qulme (15) ho

'as, no FO'·lInl, ptll"1! jn,,
tiflcaç'io. fpILa" a!; rlevidas
.

961. tas) F. X. Medeiros
Vielra - Juiz Sub.<:t" _.,

�y.etciclc.." Feita li justl�
fjcacão, foi proferida a 'se

!"uinte sentença: - "Vis·

tos, e';c. Julgo por sentenca,
para CJue produza seus le
I ais p juríd��os efeitos, a

justificação procedida nf's·

tel! autos e reouerimento
de João José da Silva. Qul
llano João Josê da Silva e

'taldlr Soares. Citpm-se, por
e:::itais, cem o prazo d,
trinta Idias. na forma pre·
vista no § 1° do art. 455, do
C.P.C., ds Interessados in
certos e desconhf'''�df').�:
pessoalmente, o Dr. Repre·
.�pntante do M, Publico
nesta Comarca; e, por pre·
catórja. a ser expedida
para o Juizo de Direito da
da Vara da Co;narcn de 't

Florianópolil'i, o Sr. J)('le
J!ado do Sf'I'viro do Patri
mônio ,dn Uniãr.. Sem cu."

las, P,R.I. Tiiucas, 2 de
fJl!osto de 1961. (as) CarlLos
Ternes - J de Par., no

pxerc. do cargo de J. de
Diretto." E pIna que chegue
ao conhecimento do_., in
teressados e ninl'!uem 'possa
alegar ignorância. mandou

f'xpedir o presente cditnl
Que será afixado na sprle
C'êste Juizo, no Inl!ilr do

costume, e, por cópia, pu
blicado UMA VEZ no nih-

.

rio da Justiça e TRM VE
ZES DO jornal "O Estado",
de Florianópolis. Dado e

passado nesth Cidade de

�i��C�:, ���t�r��o �i�� :: �
mil novece;:tos e sessenta
e um. Eu, (as) Gercy dos

Instituto de Educacão e (olépio
Estadual "Dias VelBo" - EDITAL

Voe! NAO Th • ...( AINDA o CURSO GINASIAL?
hça-o em menos de um ano .frequentando as aulas

de preparação aos candidatos aos exaro",s pelo Artigo 91,
no Instituto D. Pedro II,

Otlma orientação pedagoglca - Ensino altamente
especializado - Garantia de êxito e satisfação Que você

comprovará,
Inicio de nova turma em outubro' próximo.
Inj'ormaçõe�à. u Ner�1!-Ra < . 39" (grupo .Mo-

delo Dias Velho), Exchlsivnmentc das 19,00 3.S 20,00 ho'
ras dJilrtamel1te.

De ordem do Sr, Diretor, comul'ico riOS Interessados
Que os exames a que se refere o art. 91. mad:lroz!\ do 20

ciclo e Comnlementação, serão rê:tlizados ri. p'lrtlr do
dIa !s dl�S���;�l;�r�er�:�!I��� �estaJSecre!aria atê o dia
30 do corrente mes, no horario das 14.00 às 17,00 horas.

As ins�ruções para Ol'i ref�ridos exame!; encontrnlll�
se na Secretaria déste Estabelecimento.

IniciO d<.s provas, dia -4 de setembro às 14,00 homs,
(PORTUGtffiS).

Elol'lanópoll� de,__flgôflto de t9AI.

W(/llij Benwrr!illi
Secretário

1ilió:Jl"I'III"IiJ.íii>iII��iii·'":i·�.;\....J����t:,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SENsaCIONAL!

«FRIGIDAIRE«
"

Até 31 de agosto aproveite

(6 Belos r�odelos)

� Mo famoso Plano p
!

.

. Somente CrS 2.000100 de entrada

Faça uma visita ao

Magazine Hoeock»
peça detalhe

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



T)"I:'�"'" '\��,<�'i"I, j'
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Confr�t�rniza�ão, cm Joir.villc, '�as �r�a",za�ões 'i
·

i)
• ,

( s � Ir I t fi S � o N o r t e C a t a fi n e n� e Com o cbíeuvc de ven- Caçado" via .rcaçabe, o

f 11 ficar as instalações e co- ��ce:r�o�::t:;e �d�:�ae-

tI
-DE:J A 9 DE SETEMBRO, JOINVILLE REUNIRA OS ESPI- II ::"��:"'::'s �::u::liz��� Sua pac,lda eetâ prevista
RITAS DE TODO O NORTE DO ESTADO - PRESENTES do em terras catannenses, para as 16 horas em evtêc

ALGUNS DOS MAIORES ORADORES ESPIRITUALISTAS

I
�:��al:::u�e d�o�aq;:;: �� ���:J:� :�r:��a:e��%

DO BItASIL - MOVIMENTO PRESTIGIADO PELA FEDE- '""i
RACÃO ESPIRITA CATARINENSE - CONVIDADO O IIIlTEGRAÇÃO E RECUPERAÇÃO DEGR1\.NDE ORADOR BAIANO DIVALDO l'EREIRA FRANCO n ,

Ir - - IIS
As O�galllzal:ÕeS espltl clado, com a or&&nlzação atividades Preparatórlú,

ta existentes em joto- de relações dos cidadãos dessa IConfraterl\ização
ville em ativi,dade coa- que Bcolhe:ão seus con- Religiosa, que centrali-
j�nt�, r�a1;izal'ão �a ci- frades de out:as cidades. zará em Joi.nville as aten
dade dos Prtnctpeé, de 3 Para prof.en'Jra:ru pa���� ções dos Espíritas da Re
a 9 de setembro próximo �:�� :u��rê:;l::u���!I; gião. Tôdas as provídên-

�� 'S����; E6!���� dessa Primeira Semana ��a:ases:�a s�r;!�ss�ãooOr��=
N,EN8E. Este em,preenr'i. �:�!� f:;a:o:::vi�:��� retore, composta iPeloe
menta religioso reunu-â

alguns dos mais notáveis
Sra. Eugenio David Cor,

Os reoresententes da Ia-
e aplaudidos oradores ee.

dei-o - Presidente da

milía
-

espiritualista de
piritualistas do Brasil,

Saciedade Esyirita de
tõda esta próspera restac

entre eles Q jovem e ex,
Joinville: Rezende de Ll.

de Santa Oatarina e do
trsordtnãno tribuno baia. ma - Presidente do Cen •

Sul do Paraná, a f!'11 de
no Divaldo Pereira Pren, tro Espirita "Paz do Se

permutarem (as exper-iên.
co. Também estará pre- nhor"; Sieg'fr-id Beulke -

cías adquiridas no eaeu-
sente o Jornalista Oeval- Presidente do Centro F.s.

<lo dos problemas reli-
do Melo, Presidente da pirita "Anjo da Guarda";

gloaoe de nossos dias, n
Federação Espírita Cata- Major Wilson de Almel-

pa rt.lciparem de palestras rtnense . Foram, ainda, da Fortes; e Dr. Eugê-
e conferências que serão convidados' o conferenoís. nío Dcin Vieira.
proferidas por alguns ta Newton Boechat, do Em nossas próximas
dos mais atP13udidOll Ora- Rio de Janeiro, e o Dr. edições, ,divulgaremos no,
dores religlosos do Pais. Jacob Holzmann Netto, V3s informações sôbre Representantes dos muntcipiOlJ catarinenses que mantiveram um contacto cordial
Este Congresso, de ntí, jov,ean orador que Vem esta Primeira Semana e direto' com o Governador Celso Ramos, quando tiveram oportunidadf de expor

vidadee e .objetivos ex- i�pressiona.ndo 'Os audi- Espirita do Norte Cata- .uc Chefft do Executivo Cata'rineuse os problemas que afligem suas comunas. Esti-
clueivamente espirit.u.aats. tõríca de Curitiba. rinem1e, que será em bre. tleram prese11tes ao encontro os parlamentares Antonio Almetda, Orlando Bértoli
tas, tem o pacroctnio da Díversas Comíesõee fo, ve realizada em Jomvít, Udo Altenburg, os quais reforçaram as reivill.dicações da po;pulação daquela região.
Federação Espirrtn Cata. rum organizadas, para as le.'·

(Cont. da 1.11. pág.Irinense e na Federação
problemas eretos ao Esta-Espir-ita Brasileira. A DETERMINADOS OS ESTUDOS DA do, continua:

�:�;ã�e�c���:iza����o�� i "Não faz muito que
clonar hOsPedagem fumí USINA DE SETE QUEDAS mantive demorado contac-

l,lj\r. nas residências dos Conforu:ne já é do co-. tarlna. Rio Grande do :_:oem;b:S-r;����a�� :�:�esplritas jOlDviJlenses, a nhec1rnento público, o
Sul, Parana., São Paulo, Mi

��:t�S s:���ánt;��7iJ:� Presidente Jãnio Quadros nas Gerais. Maro Grosso ��n:�a�a:�be:�' ;:�� ���
atendeu a uma sugestão e Galãs. dovlá,lo qUt atendesse as
do Governador de Santa reais necessidades e inte

résses de todo o nosso Es·
tado. Pedi que me fizesse
esse plano calcado nas con

clusões do Seminário Sócio
Econômico, pois eu preten_
dia traçar um programa es
�en('l'lÍn.ente técnico, por-
que penso (jue é nos técnI
cos que nos devemos apoiar
e orientar para a concreti�
zação "as aspirações popu.
lares".
Voltando ao tema em de·

bate, ciepois de destacar a
rr anelra como todos se ti
nham conduzido, visando
.acima de tudo o interêsse
coleti7<l, dIz:

- "Os senhores 'estão pe_
dmdo c que é posrÍvel .,Je·
dir: do prioridade".
Depoh de uma breve pau-

Depulado Osmar
(unha vIsita o

G.R.P.

Catarina, no sentido de

\ atribuir A. Com1s:::ão da

B ta, c 1 ii. Paraná-Uruguai
(CIBPU), Os estudos re�

ferenles à instalação da
U$lna de Sete Quedas .....

A providência é de gran_
de lnterêsse para o nosilo

Estado, cI.evendo-se notar

que por .sUa exe<:l).Ç.ão m'ui

tO se empenhou, junto ao

Govêrno Federal, o Sr.

Proceuente de Bras::".a
encontl"<\-se em nossa ra

pital o ctepuI/.:.do Federal
Os.m:ar Cunha.
Na tardc a.e ontem o

parlamentar catarinense
esteve em visIta ao Gabi
nete de Relações PúbItcas
do p. lãclo do l.r(.�êrno pa
lestrando long'_mente C(Jm
o Dr. Fúlvio LuIz Vieira.
Chefe do G.R.F ..

Cel..,o Ramos.

A Usina de 'Sete Quedas
é �stlnta.da em sete m�
IhÔO"s de KW, beneficianao
os estados dél Sa'lta Ca-

LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA
Nota do Gabinete da Presidência
t'"or ':"ôte filHO tenho prazC'l: em convi

dar os senh;)res represen!antes, já designa
dos, dos órgãos abaixo relacionados, para a

segunda reunião que será reúlizada no pró
ximo dia 14 �s 14 horas, naséde desta L.B,A"
a fim de serem dehatida. as conclusões pre
liminares para a Campanha de Assistência

Médica, Odontológica e Educacional no in
terior da ilha:

Secretaria da Agricultura
Secretaria de Viacão e Obras P',blicas
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Saúde Pública
Prefeitura Municipal
Acaresc
Arquidiocese de Florianópolis
S&Viço Nacional de Malária.

Florianópolis, 10 de agosto de 1961,
EDITH GAMA RAMOS

PRESIDENTE.

Loteria do Eslado de Sanla Calarina
Florianópolls, 11 d< Agosro do;. 1961

6.795 - CR$
6.688 - CR$
l.6lS-CR$
2.012 - CR$
Li'" - CR$

500.000,00 _ Chapecá
50. aoo,oo - Florianópolis
30.000,00 - Florianópolis
20.000,00 - Lajes
10.000,00 - Tubarão

,Buscá�.pés �

Entre os compromiSSOS assumidos pelo gOVêl'IlO udenis·

ta com a PrefeItura, em troca dos terrenos do antigo
Campo do Manejo, o Governadur Celso Ramos já executou
u reforma do Mlra·Mar.

OuLro cOlnDl"omlsso esquecido já está praticamel}te
em execução: � calçamento da Avenida Mauro Ramos.

/'. cstrnd:r de Canasvlelrn. :tbandonada dCsde a mortc

Dia 15: Ponlo
Facultàlivo

BRASILIA, 11 (VA- -

o sr. Qulntanilha Ribeiro,
chefe <ia gabInete. cIvil da.

Presidência, expedIu cjr-

cular aos MIIa.I,s:lérlos

ó�gãos subord�ados clre

lamente à presidêncIa da

R,eplibJica, comunicando

que o próximo dia quInze

será considerado

facultat: '0.

em J�.çaba_ seguindo
amanhã diretamente para
Caçador.

Segundo not:icias veícu-

ladas na imprensa, inclu

sive de Nota oficial ctstn-

bulda pela dIreção da Pe

trobrás, as sond'agens ere,

tuadas pelos grupos técni
cos indicam a posslbUi1a
de de extração de petróleo
em sólo catarinense. As

observações que efetuará
o vice Governador do Es

tado, serão ;;:'''adas ao co

nhectmento do sr. Celso

Ramos, palia. que em caso

positivo, o Es�ado de San
ta Catarina participe dc
modo �a\S direto e eü
ciente no nproveuamento
do "ouro negro".
O regresso do sr. Doutel

de Andrade está. previsto
para segunda-feira. pela
manhã, ainda em avião
da carreira da Cruzeiro
do Sul.

o ESTADO
O MA15 AHT�D DIAIIO Dr SANTA CATARINA

FLOiUANÓPOL1S (SABAVO), 12 de AGOSTO de 1961

sa, contínua:
- "Os senhores 'pedem o

que o povo deseja e a téc
nica aconselha. Por ísto, a
estrada será teita".

.

Est�s palavras do Chefe
00 E:<c.>cutivo Catarinense'
foram coroadas de aplau
I)OS. OS repl'esentantes da
queles municípios, pessoas
3S mais diversas, viam co.

meçar f se tornar realidade
um :u.seio há. muito aca
lentado. Não ganhavam a

yenas éles, não ganhavam
&penas as comunas que êles
0.11 representavam. Com a
medIda. ganhava todo o E�·
tado.

FESTA DE NOSSA SE

NHORA DA GLÓRIA
No próximo dia 15, ter·

O�ORRENCIAS. CRIMINAIS-
POL(CIA E JUSTJÇA ,

BRINCADEIRA OE MAU GOSTO
pagamento da-s de"'P�. "S
médito-l:O!;pitalares ter.
tas por Adolfo o q11') uüo

�;�:�a�e!�)O��ln�d:.l'illle p-u-

O Juiz /lO al.soiver rr..v,
mar mandou reabrir o in

quérito, e' solicitou I

D.R.P. fossem cITIPJ"eg"<1.
dos todos Os esrer-o, i';\

r'a a descoberta do rrrmi,
nceo, «outra ctuem �'('J'!;.

dscretada prlaâu p:,,',(."
k:a.
NA r.e VARA CRIMINAL
Divulgtl [\ecente 'Cstalis

tica o movimento ela l.a

Vara Criminal durante o

2.0 trimestre co corrente
ano. Atr1.avés deIll veriflca.

o mos que o maior número
de prOcessos entrados du

rante o trImestre refere
se a crimes de lesões cor_

parais.

Vieram dos n'eses ante
r:ores 203 processos sendo
que foram julgaco:; ne.sse

período 34 procesSO!l; ofe
recida.:; 8 denúncias; rea

liz:J.dos 38 intelTogatórlos:
147 les�emunhas foram In

quirid-as; o Ministério PÚ'
blico apelou tré" vézes: os

réus apelaram ctU'lS vezes;
ftJ'ram feitos 30 arqt:!- �.

mentos; 6 processos fontm

remetidos •• instancla su

perior; foram conN�(Hdos
3 "sursis"; :i. cena foi cO
mutada; 4. h'lbeas-corpUS
fOI:lnl in1l>ctrados; 13 C:lr

tas precatórias foram ex

pedidas e recebidas 15; 4
l1lHndados de prisão foram
expedidos; 6 alvaras dc

soltura, 96 manaado!> de
intimação, 23 mand.ado:;
d;e ci�ação foram expedi_
dos. Serldo condenados,
nêsse :periodo, 10 réu� c

absolvidos 6.

O dc.putado Falcão, da UDN de Sã"O Paulo, (! tido

pelo AraDa, c.a "Últlma Hora", como um dos mellOS

versajos em gramatica.
Dia não passa sem o'joruaiista impiedoso dclxe

de citá-lo, em exemplos de mcorreções gritantes e

mallcladas. I

QUlJ.ndo aqui .esteve, em convenção da U.D.N.,. o

ilustre deputado bandeirante!: �opu1ar prócer ei:i�

porMstn, foi alvo de especial curiosidade nossa.

Descjavamos ouvir dt' corpo presentc algumas
palavras de S. Exa. para ajub;armos d:!.s t:ritlcas si·

blUnas dos seus comental"istas de São Paulo.
Salmos convencidos d� que S. Exa. a elas Co.:.:

jus, poIs que InicIou aqui o seu qJ.�(,;un'') com cstas

palavras:
_ "ME permitam "os cat�rjnenses" ..

Em A GAZETA, de ontem, lendo o primeiro tll

'JiCO da fala regressiva do nobre verearlor Esperidlão
Amim, encontrei logo a jÓia que nele devIa haver:

_ "Mas dIzia que vejo-m.<;!'· ..

Também f�quel A QUO, na. mesma confrelra, a

respeito do funcionalismo municiyul, ou melhor, do
"ATRAZO EM QUE O FUNCIONALISMO VJi'M OB
TENDO NOS SEUS VENCIMENTOS".

O verbo OBTER dá idéia de algo mais palpavel
ou papável do que� , atraso ..

DETERMINAÇÕES
INICIAIS

ponto

Ali mesmo, a:ntes dê en�

ce\"ra�' a rcunlão, o Govel"

r�ador Celso Ramos de�er
rJ.Ínou que o titular da Pas

tr. de Viação e Obras PÚ

blicas, tomMse as .seguin
tes provIdências:

1 - Proceder imediata
ll'ente aos estudos do tra
çado d& rC"ldovia,
2 - Orçar o custo;
3 - Contratar a vbra.

Adolfo Fral\ciscO, Jigu,
r-a nopular em nessa Ca,
pital semore f'oi alvo dr.s
brincndeirus de todos, se

f"endo algumas de mau

goato .

,Sempre é encontrado
entre os motorjstae, Ora

no Largo do Fugundea,
ora na Praça 15 de No

vembro, ou ainda na E�.
tução Rodoviária.
Aonde quer que Adolfo

,Francisco apareça lia
sempre alegria, as pjacla3
chovem, todos riem, e �Ie
.mak ç'le todos, está sem.

pre feliz.
Em certa ocas�ilo as

ça�feir-<l, terão inicio os brincadeiras ulü·3.pass.J
festejos em honra de Nos- rum a.g raias da CallWI"t!_

sa Senhora da Gló"ria, em dngem, pr!l\etrando 1'0

AzMnbuja, Brusque. t.:l"reno da brutalidade.
O J,::-:Jgrama, bastante Ha algum tempo :tl-

extenso. elaborado pela guém de �)éssjmos iI1�ti:1.

Comissão de festeiros, in- tos ateou fôgo às c<.o.lr;as
c,uiu Mi&'3S, Novenas, de Adolfo Q que lhe pro

queima je fógos. barraqui- duziu; "QueimlJ:lll:'as ce

-nhas, etc." primeiro e segundo gritus
Come. acontece todos Os ,em IIm');I/! a.s n€rna'J",

anos, grande multid!to 'conformc o laudo do:;
91flHe àquela localidade, Doutores Fel"llando \Vp'n

dando às festivIdades um dhausell � Aujo!" Lu:.

brIlho exeepcionaI. Como respollllâ"el ptiu
façanha foi dellun�ia(h ()

VIAJANTE ILUSTRE 1\':::1tol"ista Dagmar LUI":l,
Procedente da cidade d!J

,mas, apesar lLOs. esfon:o;;;
Lagun'a, encontra_se nesta do Dr. PrOlllOtor Públicl)
Capital o nosso prezado não ficou !lad",. Dúwad'J
amigo Manoel Américo de eontra o reu. () J'Jiz oa
Barro�, alto fun-:ionãrio da 2.a Va::a não tevE:, ol1t.r!l
Justiça naQuela cidade, alternativa senão ab::;ol
agora aposentado. O vlsi- ver Dagmar Lar�.
tante é membro destaca· Os motorista, do "pc)!-
do elo PSD. Nrssos valos t" d L d 1,'

[ei do' Uso da�,.._�Terra ;;;V�E�R:LS"�Á�R�':O;;'�;� .-d_�'_TE_;_O�_:a"":_::"':�"':;"';-:f"':'"��_�'''':�
..
....:, IRMÃOS BiTENCOURT

o G";:'r:rtador Celso Ra- h.omfm���A;i�;;;nada lei d-(lUs;-;;;: Am'anhã, em Joinville, �:��C;�A�[Ap�Ó�';OI�:�,l:��
mos tem p{,,Ao em evidé1l.; do-o ao solo em que o de Terra tem recebido, aliás, o ( varias solenida(.es marea-

cia, através de estudo!!, pIa- que pa,ssará a viver, com as aplauso franco de tôdas as I rão o transcurso uO 3.°
nejamentos e lei, que são �()mpcnSaçõe8 a,J uiveI da esferas represLntativas da I

• aniversário de fundaçao
do cJn,tecimento público, a importância de suas ativi- 01Jiniáo pública, sera se

omi'j
do Corpo de pombe�rossua grande preocupação dades fundamentais para a tir a que de direito e de daquela importante clda.

com os problemas Ugados li economia. agrana de Santa lato é a mais insuspeita de.
economia catanncnse e, em Catarina. O lavrador não quanto às �i1thas tradicio- (!) pi"ogI'3n1a. é o seguin-

;�P�:I'a�:I;:��;V��:::::71� ���: �ne�� �u�o:::r:;�e� �!:il��ra,fO�IUZã�gr�:�i� I ;:�, 7H���:�m���a;d: ;�=
industriais. Estado, apenas dedicados que, na verdade, o sr. Celso i vilhão Nacional; 16 horas.
Basta ler Q Plano de Me- aos reclamos das cidades e Ramos, na elaboração do

I
demonstrações diversas de

tas para que se evidenciem que somente ao aproximar- proje�o" não olvidou êsse eficiencia e as 17,50. Co.
Os testemunhos do interês- se uma eleição costumam (/.SJ)�cto, que certamente quetel, na Sede do Gorpo
se com que o GovenJ.ador dar-se ao sacrifício de vi;si- não d(:veria passar em jal- t!e Bombeiros.

����s���::en:o l:�OUc:::e:. !��t�::Zc�;;:; ::e;�!�d::2iO ��:�Je1::t:at,a���:·c��:;u�::; BAR�AQUINHAS:
fazendo convergir para a .0 homem dO� campo�s �e. as linhas mestras da eV�'1 Am�:�ã�����:a� te-
assistência pluriforme â ra, sim, o seu tltulo de dtg- lução de nossa economta

I rão prosseguimento <JS fes-,
�:s��:r�, 7�tIx���r�� �e� ;�:d�:l:id:::ni�t;;;�;�� ���:��';:�e7;te:�::,ei��r, l�:���� tividades em hauri! de

cursos de que possa dispor como valor social, espiri- materiais e os valores espio Santo Antonio, no Estrei-

para ésse fim especial. tual e econômico, no 111'0· J"iluais que presidem a exis· to, O:::poeiras. O progra-

É ex"ao'd;"a'-'ame,"e
gresso do Estado. téncia duma sociedade ru- ma: dia 13 Mi8sa à� �30;, ,., • Ai está, para demonstra- ral em Santa Catarina. às 15 horas barraqum as;

auspiCiosa essa particulari- ção dêsse alto e justo inte- Isso é humano e patl'ió, às 19 horas, novena; Dia
dade do Plano de Metas, rêsse governamental a lei tico e se taz objetivo duma 14, terça-feira: a noite,
tanto mais quanto princi· áo Uso da. Terra. legislação que exclui desde noveml; Dia 15, MiSsa às
palmente O homem dos Enquanto, em todo o pais, logo qualquer sentido de- 830 horas e às 15 horal:>,
campos, trabal�ador ou pe- tanto se jala numa reforma magóg'Íco 011 intenção de b�rr�quinhas.
qu�n!) prop:ietario, consti- Q.grána, não raro provocan. catequese politica. Não toi UBC DE SANTA-
tUlram

.

ate agora cl�ses do agitações escusadas que 1JOr OUt7'0 1notivo quP- o 00- CATARINA
se1n mal�r amparo ofIcial se prestam à maravilha pa� vemac:!or Celso RlZmos se Amanhã, dIa 13, a. União
que. o, mUlimo destinado a ra a ação demagógica e pro· apressou ao e1lC01,tro das Beneficente dos Chauferes
justl/tear a e�stê�� de paganda extremista de al_ justas aspirações rurais, em de Santa Catarina come-
servIços e 6rgaos tecmcos, gWtS grupos, o Governador tõmo de cu10s problemflS morarã seu 36.'0 anlversácotn as respectivas verbas de S,ulta Catarina, com os se propõem, no âmbito 11a· rio de fundação. Váriasorçamentárias, olhos bem abertos para a donal, solllções do plano, solenidüdes serão realiZll-
Agora, porêm. U71�a sêrie realidade do fenõmeno ca- algumas absolutamente in· das, obedecendo 'ao pro-

fie medidas governamentais tarine7!.se e preservando a consentâneas às péculiari- grama abaixo:
!:Ie volta a favor do home71t solução do problemã contra dades das diferentes re- 'As 6 hs. _ Salva de 13
rural, lavrador ou criador. as explorações tumultuosas giões do pais, com as res- rojões; 8 hs. _ Missa So-
e ainda nisso o sr. Celso dos que desejam tazêlo de- pectivas eventualidades téc

Iene na Igreja Asilo das
Ramos contirma a serleda- pender de imitações exóti· nicas, geográficas e sacio·

Orfãsj 9,30 hs. ',_ Mesa de
de de suas palavras de cano vas, elabora uma lei, que lógicas, e - o que é mais

dóces 'para os filhos dosdidato que não desconhecia regu'larci no Estádô o uso grave - nem tôdas isentas
associados; 14,00 hs.-

as relofndica.Çõe$. dos tra· p.,a terra,_cq.�cadª,.71q.s exq� de filiação idoológrca.. que Futebol-no Es�adio dob{(lhadore� e 7Jl"orlutores da tas reiuÍ1ulicaq6es d(�s clU8- lhes compl'omele de pronto
agl'icliUUru.,"':,tla 1Jecqtci:ria, e ses T"nrais. D8l�l'il,0 80S" a adr(,·Ptabi.lidc.de

'.Jp"éfan 'o ·malt.,1 .��t.��:}ro. � ti

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


