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I
actacros Unidos, sr, John F. Kennedy, para pedir "ação
política", não simulesmcrrte "protestos:', na crise de

Berl�:;ando a 250.000 'pessoas concentradas- em frt�t�

p 'b
r'

�a�:�iC:���d��e�Çoã:l:f:��el���so�U�Sé�����:� o���e:� etro rasesteja preparando um "novo Munique".
-zscrevt hoje uma carta pessoal ao presidente dos

Estados Unidos, dando-lhe nunha opinião muito franca
sôbre o que creio que todos nós estamos de acorde: Ber

l�m espera mais que protestos. Bedlm esp Ira ação po
litica".

POLITIC'I
Andra de:Doulel deVice-Governador

Animada: Povo de Taquara-Verde
Mais Sondas de Um laboraMrio - 14

Horas de �rabalhos Ininterruptos
Após a prudente e caute-

losa nota oficial da Petl ,

urás. a respeito da perfu
ração do poço de Taquara

\'ft'de, localidade de Caça
dor, o vice-governador Deu
tPI de Andrade nírigiu-se
-tomrnco para ali, retor

nando segunda-feira, qenn
do fez à r-eportagem as

oectamcões abaixo

A concentração começou
diante dn Municipalidadc,
i;OUCO depois que o coman

nante da guarnição sovre
uca em Berlim Oriental

respondeu a um protesto
ena potências ocidentais,
contra os entraves ofere

cidos pelos comunistas aos

que, então desejava-u pas

sar ao setor Oriental de

Berlim. A re..postn aos oci
dentais qualificou de "ab

surdo" o protesto aliado.

exigiu que as potências oci
dentais não se tmtscuts
sem nos assuntos internos
da Alemanha Oriental e

declarou que oa comunts.
tas alemães poderiam pro
ceder, como melhor lhes
parecesse".
Antes de concentra.,.ão,

Brandt percoreu a lin_m
de demarcação com o ge
neral Bruce C. Clarke, cc .

mandante do exército dor

(Cont. na 8.0. pág., Co Poro MAIS PR01WS,

SOR DA BACIA SELoIMEN
TI\R DO PARANi.

Cota �o ürti�o �O: Govêrno Vai
Aca�an�o com Discrimina�ões
o Governado)" Celsd- Ra- não receberam com pcn-

mos, no cumprimento do tuaüdade o que lhes era

preceito constitucional re- devido por lei. As admir..�·

rauvo à cota do artigo 20. trccões udentstas timbra-

não tem quaisquer preccu- rum em não conceder nem

pacões de ordem part.ídá- (' que per fôrça de textos

_ Conforme tnron-r-côcs
rto enqenhefrn Luíz M�ira
Vasconcellos Chaves assts
tente do Superintendente
do Departamento de Pro

dução da Petrobrás. J len

ect cerrourero da tocuüda
ele de Taquara Verde é o

� �ais �rOmi!;sor de tócos os

'" pesquisndos na enamuda

� nacín Sedimentar ti,_, ee-

rnná. e que a Petrobrás
vem oescutsanoc há j�z

onos. na região de 'r.u-res.
no Rio Grande do f'hl. em

Ponta Grossa, PO í-en.ne e

ern 'rangarú, no Estado ca

t.artncnse. antes de ca tus

tato rem no local cita-to; no
quíjórnetro 36 ca est-uda
que vai de cccaocr � .oca

ltdade de Palmas.

aí' perdendo de P�G a 14'(
do sen t:alor aquildtivo, em

virtude de uma série de au

"IIIpntos incontidos oco,

;'idos nos últimos meses.

que ajetaram a bolsa do

poro de maneira violenta.
E 7.:ejtf.;U os 'leitoNíIt t jo

tor. que (I comida ate que
não anda faltando: [alta
dinheiro para adqui1"i�la.
O pOL'O (como o homem do
clichê) fica namoraI/do a

fartura, inda:Jalldo pechin
c1v'ldo. para ajinu! rer

(file nãn pode levar a comi-
-------------------------

da para cnsa.

Os nrecoe soLlem CO'IIO

,./oguetes. e iltleli::'/II�·te.
como [oçueces de pleno wu-

Aos poucos, O dinhei1"O

que a gente tem no ootso.

'vai perdendo o seu valo)".

"I1ai minguando. Se em tem

'lOS atrás, para se fa2p./"
Co?np"i1zhas no mercado.

pela manhã. a sente leva

va crs 500,00. hoje, 'com a

aita dcsvalori::ação. neces

sitamos, para compor as

1neS1{�as coisas. CrS 700.00.

Q"'er dizer, 1I0S tiltimos

-emvos, houve 11711 acr'_3ci-

1110 de 40% 710 custo de

Vida.

a nosso ainheiTi,�ho.

legais era pacífico.
Celso Ramos, ao contrâ

r:o, não cogita de aspectos
secundársíos, quando se

trate de executar aquilo
que considera obrigação de

um governante ligado ao

juramento da praça públi
c a.

l!: por isto, que Celso este

restaurando em nosso Es
tado os melhores padrões
administrativos.

ria.

F.N.M. Demite
Em Massa

Para cumpnr com seu de

ver, o Chefe do Exccutivo
não indaga se a Prefeitura

credora pertence ou não à

sua grei política.
No Govérno passado, co

so se sabe, não houve és

se critério.

varres municipios. cujos
governantes não afinavam

politicamente com a cúpu
la do Palácio da Praça 15,

ouvido a '3 qullóm -tros ele

distância. passanoo os eco
i�jCOS a tran: .utír. nli, ór
ocns por escrito. tal a tu

t enstdnde de bar 1'10.

A pctrobràs está ope
rando em Taquara Verde

com !rés turma.!' tral'a�

lhando vinte e Quatro ho-.

las sem parar, e'lcontran

(lo-se alí JS têClllCOS ame'

j"ican?s Smith e ClaU'll'

l'itt.

Para c()rrobora/" C01ll a

'1�SiW, m,ui ....lita (I 1lf1ia1'I'a
do /Ilajor Ci!�lIlaJ'es. Presi
aente da CDFAP: "Não
(lcredilo stuc lICula baixe de

nréco. Estamos num pro
cesso inflacionaria"

E dai. se o 1/011!em da
rDFAD (liz is1o. o qU? ê que
1'am08 di2er mais�

RIO - .: diretoria dn

"Fáb"rfca-�acl\)nal de !l10

tores recusou-se. embora

anteríorman.u tivesse ccn.

cordade. d receber os ruem

ores da diretoria do cir.

cuia Opera rio daquela em

pl'êsa. p'lra cimitii' o pro
blema da demissão en'

.. lassa qu,-, :lii se vem ve

rlficando e ;J coacão 11" o

rai que v,m sendo exerci
da por ",eus dil'eto�'es con_

tra Os traoalhadores.
Ao encontro com o,;

OPerarius ;cmpareceu a

p,-,nas. o chcfe da seçno
do Pessoal que foi lego
adiantund;. otJe a dire!o

ria era soberana em sua

decisôes e Que não csta

va dbpovf'1. a dnr satisfa
ções ;'os seus empregal!vs
sóbre demi:,;sões, admis

!'ões ou quaisquer outras
modificaç{>�s que achaSSe

por bein fazer.

ESTOURO D-':J GAS OCVI
:CO A TREZE QUILâ\1E

TROSDR. PETRV EXPÕE AOS ROTARIANOS I

QUESTÕES DE ÁGUA f ESGÔTO Adianta. a ·nda. o ,;r

P...mtel �",Andrade: _ A

sonda medl:l da err.prez:...
('�tatal. f'tn opl'l'<lcão. acu

sou rcsulta10s satisfatórios,
('Ilat"lfl" a 6 elêste més

r·!i""\nrlo 2.2.'';0 metros, "e
rlrtcou-�e o enco:(tro 0'1

vas netrolifcro em J.90r
meti'o,;, com um estouro

Energia Elétrica: Govêrno
As

.

Novas Diretrizes

gotos sanitã.rios, em San

ta r:atarina. A exposição
imprcssionou vivamente,
não só peia profundidade
com que foi tratado o as-

,

:��t�, ccOo�;�l'��e��t��t;��:;� Tracatido de importante funçao
no Gl�vêrno at.ual, demons
trou pela bUSr,R de �'Jlu-

A ennvjtc do Rotary Clu

ue de FlorianÓpolh;. o dr.

i-nito Pctry. Diretor do
Serviço dc Agua e E�gõto,
comparcecu ao almór.;o prO
movido por aquela entida

de, no dia de ontem. Na

I;pot·tunldade, profcJ"iu a

palcsha do dia. abordando

aspectos do problema de

abastecimento d'ô.gua e es-

MAIS SOl\1DAS E UM LA

.tsORATó.t1IQ REQUISI'IA
DOS

_ C(lll�oantc, ainda. '1"

jJiforlllacres do eng. Mei1"

Vasconl'cllos - eXlJTCSSa O

� (Cont. na 8./1 pá.".!

MENSAGEM VEiO MAS NIlO
FÓI REVElADA

ções. tcza de que, em breve, as

indústrias terão mais �ner

r.la elétrica 'para movimen
'car o �eu f'.orecimento.

Expressivo €,) TPO"istro
da concorrência p.i.blica
aberta para a linha de

o Govêrllo dO" SI". Celso
Rr.mos estô. fadado a co

brir o grande deficit elwr

gético de Santa Catarina.
Os planos a ...sentados e

as medida,.; postas em an

damenlo antecipa)"\"1 a eer-

transmissiio Tubarão-Joa
caba-Lajes. coroando os es

fOl'ços do GovPl'nador Cei
so Ramos, na reu.,:ão que
teve lugal' em Florlanópo-
11>:" em fins de Março. com
o Presidente da Republica

GRUPO DE TRABALHO ESPORTIVO
PROPÕE DEPARTAMENTO DE
ESPORTES PARA O ESTADO

Br'lsiUa. oue apresentJ\'l
toas P{'l'spcctivas, segtt:)(lo
a sua opinião. Finali'Wii

afinnaT"ln que o B!":,-,.:I'

Po(l:! ,'mplillr con�\o(..r ..'

velmenje sua indú-"tr;;"

bas'nndo para isSo ()'Io:!

instale centrais hidI"3;"

tricas e.11 várioS Po�lt,;
do pab. Ilpr1weitancl) (),.

ótimos CUl·SOS de águ,! q';;:!

o pais possui

BRASILIA. 17 fV. A.t

A mensagrm do prim'�L"")
ministro Nlki'u Kruche".
fel entregue hoje ao }.�!"e

sldentc da Repúblic;1 pt':..)
sr. VICtor Azov. Chefe {l.l

missão russa no Bra"ll. O

,11)cllmento foi traduzid'l.
na opcrtunidade, pelo ,li

plon;.a1a sovlêtico, ,;"e

prestou ainda 1I1g"uns p;

clllrecimentos Sol�::it<l<l.,.�
pelo chefe (1., governo ,)r.\

slleiro.
O texto da mensagl:;n

''.5.0 foi d-ivulgado em Jir

tudc d() seL caqHer eonfi
del . .:ial, conforme infar
maram al'os funcionarios

do Palacio do Planalto. Em

viSta disSO, vária,; versbes
COlTerul"nm �õbl"e o :iCU

texto: uns afirmavam que

lei Marcial
Batalhd da PrOdução

A Secretaria da Agriclll- nessa operação que objeti-
!ura t',;tâ executando um "a o maior aproveitamento
plano destinado a incent·- de nOi;sas áreas agrícolas.

Presidênciil
da CESPE

ANGORA _ A A,:sem

bléb nacional da Turquia
aprovou. o prol::ngam�'I!�O
por tres meses da lei 1l1:1r

cia.! n�ls cidades de Ist':lln

bul e ..... ilgora.
A lei marcial, decreta!a

quando a Junta Mili�,U"

(ue dil"i�e l) pai!; dCl"rot8t1
'1 regime de Admam Men

deres em ;lllaio de 1!111.1,
foi suspensa depois no res

to d�J Nação, ficando vi_

gente unicamente em Is

tambul e na capital tur

ca.

o Governador CelsO" Ra·

mos designou Teima Sibila
Mann para cxet'cer a fun

ção de secretária da Presi

dência da. CESPE (Comls
sáo de Estudos dos SCI·vi·

ços Públicos Estaduais I

rllquanto durar o impedi
mcnto do respedlvo tltu·
lar.

�'ar a produção catarinen
". Recentemente entré"is

tado pela Radio Guarujô., o

dr, Olavo Rlgon, diretor da.

Radio Rural de Concórdia
transmitiu' a.. impressão re·

l'olhld<l no seio da zona ru

ral, onde se percebe c

aplaüce o trabalbo em ra

-,'OI' da prOdução.

Gêneros essenciais ao

campo são adquiridos pela
SA e entregues ao lavra
Gor a preço de busto.
Milho híbrido. amen

doim. soja, etc. são alguns
dos produtos enquadrados

Presidente
Adhemar Garcia
Depois de presidir, 110

dia 15 último. uma reuni(i.o

do Diretório Rcgional dt)

Partido Soci<d Demacni.li

co. do aual é prcsldentc
em a"ercicio, e-de parti-

Abuso de Rádios Vai AcabarContra Enjôo
no Mar

dios e televisão ao calunia
rem ou difamarem o Po·

der Executivo, tit.ul::.ndo o

f':ecretárlo (' � Just.iça e Ne-

�oclos Interiores. para, nes

tes casos. pedir a susper
�,ão ou cass�ção do,; res

pectivos orgãos infratores.

o Governador Celso Ra

mos recebeu do deputado
federal, Ulisses Guimarães,

telegrama informando a

�provação unãnime de seu

substitutivo ao Projeto-Lei
de Telecomunicações que

con�e:.la os abusos de rá-

Sociédade
Carnavalesca
"Tenentes
do Diabo"

Il documento, com \!êrca cipar de vál'ios cncontros

de 14 pá�inas. continna politicos. legre,:,.;a hOJe a

rr Inuclcso relatõrio sobre Jo.nville, o noss� !lustre
a rccente. crise de BerJi.T:

'- �oe,;t:ldu;lno, Adhe
uutros Cnsavam qUe era mar Oareia.
mais uma saudaçao 'ie

Nikita Kruchev ao sr. .Jã

nio Quadro,;.
Ao c'elxar o gabinete

presidencial, o sr. Vlc'vr
Azuv foi abordado pelcls
jornilllstas, pori!m, n:1Ja
quis :\dinJ1tar :;õbre o do
cumento e oS assunto!' 1'('

atidos em seu encoo,l'o
com o sr. Janio Quadro;
Quand" mais in,:istenk�
scntirllJ. o diploma!,1
victico !l<)S..,OU .1 fa];lr,

r�\\

L-VERPOl. _ O .1lP(;!C;)
tio tr(lnsatlântico '"Enl

press of Canadá" ·11'. n

M. Jensen, cOmUnkl)li u.""i
meio eficaz de CUl a tio

cnjõ() no mar, por lima

injeção que
-

perm:�,,1 ii.

Ipessoa comer lop;o <I(;])JI�

::.cm perigo' de vômito';. A

injeeão é de hidroc1orldra

tn de prometnzlna e obri.

ga o paciente a 20 mÍlH!

lo� de repouso cm sc_,}f
<10 a

ele cinco so {'

ele lotai

Recentemente, o Grupo
de T�'abalho encarregado
de estudar os problemas do

nosso espot'te féz entrega
das conclusôes ao Go"er�

nador Celso Ramos.

Uma das providências
!'-ugeridas ao Chefe do Exe

cutivo diz respeito à cria

ção do Departamento de

l!:sportes do Estado de San

ta Cat:\l"ina. Também foi

Celso Ramos.

O G.T. do esporte con

cluiu a sua tarefa dentro

cio prazo estipulado, sob a

presidência do general Vi
eira da R�sa. Integraram-
1)0 também os drs. Ari Pe

reira Oliveira e Saul Oli-

Renovação
AcadêmicaAviSa aos seus a"ociado!;

que, a Diretoria estará

reunida em SUa s(!de (gal

pão), no dia 16 do Corren

te (quarta feira), .ás 19,30
hOl"a�, a fim de recebcr

Os projete ... para a constl'U-

NOVO PREÇO 00 GAS
COMUNICAMOS QUE O CONSELHO NACIONAL DO

PETRÓLEO BAIXOU O PREÇO TABELADO DO GAS LI

QUEFEITO DE PETRÓLEO, NESTA CAPITAL, DE

CRS 0,47 POR Kd., SENDO O NOVO DE CR$ 34,98. ISTO
E. CRS 454,74 POR GARRAFA DE 13 KGS.

, o Partido oe Renov�Jcán
ACHdemic<.J da' Fuculdl�de
de Dil'ci':.o estará reuni(lo

hOje úS 20,30 cm convell_

'C;áo com o obJetivo de a

pontar o!,: seu'i candidll�..9�

ji��a#:i!
. oportunidadelembTad

(Portal'ia nO dc 23.07.1\)61 _ Di;\rio Oficial {lc Ir scm �Clrrüs. parn.

31.07.1!}61, Pág. Carnaval de I!Hi2
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'EURICO,)IOS'flmNQ
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II
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dc se constmir, na Pl"ui

,1111a, o est.ádio l1áutir;o. A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!
E:!!r���,�����r�,:':?",E�J!Ai)ü" L:da'll ,.- contecimentos Sociais jROd�!�r, ::,�n�? oa�" �U'!"�t� m�a��,a�r.a;:.ting;V", ""b, P,J"' eeea-
Telefone :!O�2 - Cuix-r Pos!u l UD que o Rcdngc 11e Bnro desenhou, "Sob lias da beleza, como um garôto lép.!do

EndCI'eÓ�re��):legrúfkO -r.::";'i ••DO � ,

�
.

U{ !a!�o�;af;C<�I{�a��I�;"qlled�S::lJ���;ll�:m:;�: {\UC cerre a.rãs de um balão.

Rubem de Arruda Ri'lTIOr,
--' (7\� Q._...C....� con,sar,rados Cigar�'os -ccnunemar'. Eu sabb que o "Rodrrgn estava em

Gerente -

\ l Olho, e vejo, mais o Rodl'lgo do que a� São Paulo, mas agora, tive a agradãvel
Domingos Rt:'I""�alldl'.� de A'l,lino linhas cue a sua lmagtnacào criou parti noticia de q-ue êle esta entrosado nu:n

Hcdalorcs o meu rosto D1;lgro, naquela noite, no grande .uubtente artístiCo, e que vai em

Flúvio Albedo de Amorim " (':;\·"l'h Melo. ESCOLH.A DE MISS ELEGANTE BANGU FLORIANÓPO� bar .rr ornc. enfumaçado. E sinto, .us- breve publicar livro. Soube tarnbgrn que
H�d!lI'II'C:; Auxitinres [raidnmente que o amigo Iccdrlgo nãü êle esréve no Rio, nnde rêz ótimas coras

Antonio FerllHl1tio !Iv Aruarn l r. Silcn - LIS SERÂ DIA DOIS PRÔXIMO llOS SALÕES DO CLUBE está na ilha, que desapareceu em via- cn.n o seu pincel ccíon.ro, e que nova-
Sllyeiru Lenel.

-

jem. reoanünamecre. mente se encontca na Capilal paulista.
Cutabcrndurca DOZE DE AGOSTO. Muitos conhecem o Rodr:go de Ha::o '1e você leitor, que conhece o Rodrl-

Prof. llnrreiros Ffhn - 1h Osvntdr- hodri- ..... .... .,. ..._ ..... _ .... ,. .... W\�, mas são poucas os que têm a capacldada gc, fôr a São Paulo, certamente o encon-

gues Cabrul - Cid Unm::1J.':":l - Dr. Arcidcs • 1 O Llons Clube na Cidade de Cri- também apresentada nos salõe� do Co
de entendê-lo. Um artista como êle, hêc trará com aquêle seu jeito personaüsst-

Abreu - Prof. Othon c!'Et:il - i\Illjor Jtde- ciuma promovera "nbaco prcxrmc. «p<l. pacubana Palace, em caráter beneflcen-. ê fácil mesmo de se entenrler. El" fa2, mo, 'soturno, lmpávído, enfumaçado,
fonso JU\'eIHll - Dr, )'liltoll Leite da Costa _ rada de elegnncld Bangu que de-tdh I a te lDon� Neide foi sollcltad\ para ali eísénes com a própria acr-e e com a "Sob a luz da Calhandrn",
- Dr. Rubens Costa - wutte- l:a1.Je - ZurJ " representante dnquela soclednde ao c-r reanzaçan .lla festa em, roca na B�Lar3.p]llll' arte. Quando resolve fazer poesia, dese- Se estas linhas te en,..ontraren. Ro
Machade - Láxaro Bu.rtolomeu - limar Car- 111 tame "Mlss Elegante Bangú S,lj1l� Cata- pela AS�ociaçao arasne ra de M·�dlctna. • nhar ou pintar _ nas suas "famosas" drigo tome-as cerne se rôsse um grande
valho -

ProiarPa�o h':'nar"::m�7to'�"���_
! •

rína '·.
xxxxx-xxx 7 O belíssl;:X:�:t��: azul de Sil\'ia' fases -, <ltinge o oue comumente se abraç'o saudoSo dês�e_se_u_._m_l_gO_.__

mi1�E;Al�\�A����0����()RTrvc • sa Cid;,��I:U��:�:�:�I::;P:�:!)�Ct� ���� �ir:::r:�a:afO�Il::�u�;��o :ao "H���� ?���: Protc"l'ora' QUI'S renpnet�r I�rlr�r. m'ls ar)" �JRedator: Pedro Paulo Machado

I ' �;1t!. �::,:oei�d:a:� s�::;:eS}oCQldH� para :�;is��a�cpacabana. Silvia estava ele-

r � �a yl.ll� lU uU uu,
&

UI J J J
��:�(""�e���::;"l"es: M��urv Borges, Rui '1'. Lobo e �

• t I
I cOlab",a1<�p':�,�;::;:�: ': beu e� :;�'��::E�;�:�,�;�i;��,,:e�:,; I: ano�s�, :;;;�:::�:d�,�z f�:�'ed�, DOr se ornar sua fumv ice

RepleSQutaçiiefl A S Larn 1 tda

.II grup de senhnra�.da ;:);;I'!:lfdlC p,I:-, ! um jovem -society'' estará e n pucta. para' PARIS, (IBRASA) _ pllces cumpririam ° sulpe sim, prestou sua colabora-

��; (���5��;'� Senador D", h 40 - o o andar !: ena.

A mO'hn:��:':'��:" '8"res E e h:m,n�g:::u:t!':���5;;;:::,:[O::":': ���: I;':;��:::��:;��oã:":� ;,�:�::;��:���;:���:u:��: ::�:�;:��::�:��:�f:�,:;
� ��� P���;ç;��;1l1 \'11011,1 1157 - OU] �.2

j
\# "d d m .9. salto o grupo foi

� PÓlIo A,eQ""lc _ PRor·\T, -_ PJ.!lca D Fel!.

I'
��,���� d;ã����V�ia:l"°I;�����s de :;�:� RO� �aC!�I(�:P�e::S;I���t����e����.r. Cu�p imen

� :��f;:i����d��I�C����;o:e�� ���ld�lc:�����:�::�,r�:�� �:�;o�'���U'���:I���� q��

!
�1�E�I�,�oAI5TT�OI�5°A1I:1Ljf""T:'P;;;,,;��IT�'D4�RES� I�

I,' � :� o�o�::J:�I�o�!rãdOn�:;:��a�:�i�:l�;;: 10 De regr:,:�x�:I(��o Paulo. o ele.' Quem.<;C enamorara, aca- pOl' causa dos assaltos. As- meses de prisão .

• -' ]l1li' Ta::nbém os D�z Brôt's M:lis, :-se,.;!!) ho gante Dr. Maurí""io rios Reis � bol.I;�".. tOdnandO se sua cum-

-----LIR-A-TENlf -C--L-UBEA�(mtes e cOile�ponde:1·e!l em ú>i_o, (l_ mu-

Ij
r: menaaeadcs com um j�'1.ntar dançante no

11
xxxxXxxxx • •

�-�nie, com pouco mais
J

�'��i�I:;�sd�le���:I�e\�t:;il�t�") ele arô>-d,> com a
• � Estudio do Hot�:':�:l���;" IDe\,ceIO S�����, ��a�a;::�u d�'a s�:::�" ele 20 anos, ensinava em

- C O N V O C A ç A O-

I..
-" -

De ordem do Sr. Presidente, convoco os membros e

tll���J��;�g�� A:\t; \L C � 01
]l1li' Briglda Rebelo uma da" Cind<:!re com o baile das Cinderelas. , COnt.;x�vi]�e, mas ;ed:u suplentes do CONSELHO DELIBERA"TI\0 det'..a Sociedade,

� E�DA A\ UUl.�
,

_ � I�I
- ��OOO , �:�gc;�c��;eci��d�it�!O�;��s:nal:ler.ante 12 Com pr=::;,X;:�:tramos o con-' �,:�s�:;e��eac���:ceu ��� para uma reunião extraordlnaria, a realizar-se da dia 22

\. D
• •

I 1 1 , 111 f' d li" J t d t de agôsto do corrente ano, rios lermos do art. 5.° dos E::.-

U
J- Ir.:çnQ ,�,iO

....(' I ('''lJlln ...a II I. a n - O" L.m-
xxxxX,x':x trato de casamento do joVe.ll sr. Paule.,. ca e e _pma o 7s u nn e

tatutos do Clube, com a seguinte ordem do dia:
; ;;eth"l<:: clt11h llS. I��: 11:11'::::"'::"'na��� • Vida rle uma "L:ldr", a 'êurn�nt;l. Costa Ramos com a bO!lIU. srta. A'let� Chistian Si Milianl, filho

Reforma dos EstatutosO S O N E T O D l) n I A • ��a �:IS�I�g����II::��tl�;/áN:r::s�I'::��.a s�;� �;�:\a��:��imen'arnos aos noivos

e� �esl)u;mOfi�:;u:::o�;���9, Florianópolis, 16 dc agõsto de 1961

SOLEN�,�!!!E ÔliiiSlVà--iiiifiã-Õ-Cã-.i'cer f�3 :§f:;;�:�:?:[�: Juizo oe D::;;N:;M;��;��:á�:'
;:u,:�;;ao'1'�:::,��;',;' Nun

Biguaçú _ Edilal de Praça (em o
LADRA0

Prazo de Vinte (20) Dias
l\.f11� e��e íovem que a

"d�ixou louca" ela o verl
f1":.ria denois. 'era um "dI 1-
rão", um transviado An

n.ie. todl1via. pensou Que o

:'Imor poderia melhorá-lo.
Recusou mesmo proposta
de ca.>amento fie rico co·

mel'C'iantf> ,de Contrexevlle.
Certo dia. quando a ami

zade entre os dois já !'e fl-
7era mliltn estreita, Chr!<;
ham copfessou à professô-
1"a que ele e outros "blou
f>ons dorê" de Eoinal havi
am cometido cinco furto<;
e qUe al!ora, co'1l dois de
Seus amigos, pretendill le
var à cabo um negôcio que

���e�'.enderia alguns/ mi-

r- �
. ... .; ":I� _,

�
" .

,
-

� .

.
",

,-
,_

POPUl2Ção generosa a mal
--or solidarie.:l.ade.

Da Coordenadot"n. Gernl
do movimento. Sra. Car
men Annes Dias Prudente,
:ecebeu r Pr�siuente do
mesmo, IH! Estado clt;' Sta
Catarina. S:·a. Ina 'ravares
Moel!:nan. instrucões pre
ciosa� orientando o desen
volvimento das atividades
"bando, inicialmente incen
tivar a Cooperação de

..
crian

cas e adultos na angaria
ção de fundos e o que virá
POs"ihllltar a realização (lo.)
desejo de todos que é o re
comb3ter flagelo universal

l:m plena atlvldace a

formic1al'e, "O F E N S I V fi

'ONTRA O CANCSR"' cam,

panha humanitil.ria e dig
nificante e que vem rnron

Irando da parte de loO>;S;>
.,._-

g-Igantar o "sforço das \'0-

:untárlas que, em número

crescente, estão apoiando a

mobilização femir1na, an

!'arlando sócios permanen
tes, confecqionando carta
zes aludvos p lueaH""l'.,do
ama $Ê'rle de Inovações pa
ra se con!<eguir assim Çl in

dispensável para o custeio
do tratamento de inumeras
vitimas do Insidioso mal.

Até agora. no Hospítal do

CâncE"!', 19 crianças can

cerosas têm sido mantidas
com o que se tem apurado
na venda dos metais não
ferrosos da campanha, e

o que para todos que têm
colecionado os objetos per
didos, não Importa em des
pezas e sim apenas num

gesLo de compreensão e

bumanidade recolhendo do

que e Inutil e 'destinado ao

lJxo, as moedas que virão
Duxlllar quanta.� pessôas!
IQue se çlívulgue �.se am

, .' I "i .. '1'1
pare êste movimento!
De uma forma atraente

p simples as crianças esta-
1ão i'ltermedlando auxilio
c conforto e nós nos apro
ximando, âesejando que
os infelizes sofram menos!
Basta lembrar o destino

l' a t:anscen�ência ri,}sse
apolo para querer vê-lo re

petldo e louvado, transfor
mando quem sabe um Infer

��:eabde�::a:o.a;:::I����
psper:mças renov::.dasJ

Seja também, bondosa
criatura que nos lê, mais
um voluntário a reforcar
nossas fileira>; � mais u� a ,...--------,
merecer as graças e as

llençÕ€s de Deus!
(Neide Costa)

Juro por tudo (!1.ianto é Jl.Ira .. JU�'O
por lhlm ... por ti .. por nós ... por �leS\lS r,l"i�to
- Que ne' de cW1uecer-te! .. Vê-me: �stou seguro
Crmtra. o leu .sóllo a cuja _,ueda r<SSi370.

E. visto que duvidas t�l1to.\'_:s�ú
Cj\.l� ris do que solene te a�:<>cguro,
juro mais: pelo sêr em que consisto
por meu passado ... pelo llleu futu!·c!.

l' CLadão João Car'oli
no l-immer''lann, Juiz

'd� Paz no exercicio do

cars-0 de Juiz de Direito

da Comarca de Biguaçu
Est�do de Santa Cata

rina, na fórma da I �I,
etc ..

FAZ SABER aos' que o

pre!'ente edital de primeira
l)raça, com o prazo de-vin
te (21)1 dias, virem ou dele
c:onheclmento tiverem que,
no dia dezoito de agosto do
corrente ano, as dez CIO)

hOI'as, o Oficial de Justiça
deste Juizo, à' frente do

Forull1, trará a publica pre·
gão de venda e arremata

ção, .1 quem maior lance

oferecer sóbre a respectiva
avaliação executiva que lhe
moveu o Banco c;:) Brasil
S/A., no Juizo de Direito
desta .Comarca, sendo que o

referido terreno tem as se

guintes, dimenções e con

frontações: - Um terreno
sltt..ldo no logar MOr!"(l da
Bôa Vista, distrito da séde
deste Município, com a ãrea
de duzentos e onze mil e

quinhentos e oito metr-os

Quadrados (211.508 m2), fa
zendo frente em terra de

M.au�ício Lu,:>: Cipriano e ('
ditas de herd-fjiros de João
ZlmmermAnn e ao N'lrte

em te!"ras de João Francis-

co de Andrade, devidamen-
te transcrito no Registro de

:!móveis de"ta Comarca sob

numero 6.816 e que foi :.va

liado por oitenta mil cru

zeiros (Cr$ 80.000,00) E

para que chegue ao conhe

cimento de quem Interes·
sar possa. é expedido o pre
sente edital de primeira
praça com o prazo de' vinte
dias, que será pUblicadO e

afixado na fôrma da LeI.
Dado e passado nesta CI
dade de Blguaçu, aos oito
dias do mês de julho do

ano de mil novecentos e ses

.!:enta e um. Eu (Ass.) Or

lando R�mão de Farias, Es

c)"ivão, a fiz datilografar.
fubscrevi.

Biguaçu, 8 de julho de 1961.

(Ass.) João Carolina
Zimmermann, Juiz de Paz,
no exercício do cargo de
Juiz de Direito.
Confere com o original

afixado no lugar de eostu-

GRANDE,
CONCURSO
PIt'IG·Jt:ItG '

Juro pela Mãe Virgem Concebida!
Pelas venturas de que vou no encalço!
Por minha ,'ida ... pela tua vida!.

Juro por tudo quanto mais amo e exalço! ..

.. : E depois de uma jura tão comp_lda
Juro .. juro

'

.. que estou .. jmam.i.'J falso .. RflAÇAO DOS S�jEAOMl
DA SFJ.,4��'�· - ú Câncer.

CO!lsta dó plano inicial
do movimento a "Campa
hha do Tubo e da Tampi_
nha qUe obedecerá ii orien
tação .�eguinte:

1 - A Campa11ha do Tu·
bo e da Tampinha destina"
8e especificamente a .ser

t:::����dt��a\����a ��hPa�
ordinária capacidade que
�as têm de trabalhar com

DE P Ó SI lO AMPLO 1 &;OLA DE F�.::-:;O::. _

Mlrlam Costa Vasconcel
los Rua Conde de Pôr

tO Alegre, 7 _ S. Md ria.

(ROS).
1 BOLA nc: FUTEBOL _

Edison L. Pereira - �i..

Fernando Vieira, 47 -

San!a Mada 1RGS).
1 BOLA D� VOLLEY _

Vera Aparecida Bueno_
Rua I, n. 7 - S. Bernat·

de do Campo (SP).

1 BOLA DE VOLLEY _

Adalbe.rto G. da Silva -

RUll !taUa, 174 - Erechlm
- (OOS).

1 PAR DE »A'l'INS _

Airton Ricardo Orsand

RUa Minas Gerais, 186 -

Santa Rosa - (OOS) .

1 JOGO DE CANETAS -

Maria da Graça Vieira -

Rua Moreiri.l Cezar, 220 -

Sorocaba - (BP).
I RELOmO DE PUf,SO

.

_ DavIdson Antonio Pie

l'oUi _ RUa Cacho(,,",
1.281 _ Capl�al (SP),

1 MAQUINA FOTOGRA
FICA _ Edlmar 1'4unaro
- Rua Censo Furtado, 669
- Capital (Liberdnde) _

(S.P.J.
.

I TREM l::L':;TRICO
Milton Della Santa Fé -

Rua Paulo Barbosa, 82 _

Capital IIpiranga) - S.F.
1 BICICI.ET,.\ - JOsé

Carlos D. Alarç'l _ Rua

Tiradentes. 591 - S. Cae
tano do Sul (SP).
GRANI)I� CONCUltSO

}'IN-I'ONG
São Paulo, 13 de l'.gõsto

de 1961.

�ara alugar
necessita

"A MODELAR" CUMPLICE

Com paciencia, conseguiu
a colaboração da professô�
!a, cuja tarefa deveria ser

:;imples: postar-se com o

áutom')vel perto do local
onde o jovem e seus eum.

UMA
.

FESTINHA PARA von entu'3iásmo.
2 - Trata-se de organi-

20.1' :::om muita publicidade
pma camr'l.nha para reco
lher tampinhas de leite,
panelas, bules e canecas de
alumínio velhas, tubos de
cle�trifício e pastas alimen

ticias, tubos de 'comprimi
dos, papel de bombons, in
vólucros de Sonrisal e Al

ka-Seltzer, papel de cigar
ros dos quais se deve tirar
a parte branca do lado do
<.:.vesso, todo o resíduo en

fim que contiver alumínio,
cobre, est.anho, chumbo.
Outras importantes ati·

vldad"'s estão sendo progra
madas com o intuito de a-

Inicio as 19.30 horas, a rua

Tene!1te Silveira, a6.

Fique o amigo certo, de

que todos que lã compare·
cerem, passarão horas a

g.radâvels. pois haverá boa
musica, refrescos, doçes etc,
COM:>AREÇA ... E SAIRA

.

�ATISFEITO.

O Presidente do Remo cb.
Igrej� de Jesus Cristo dos
últimos Dias, em FlorlanÔ·
polis, tem o grato prazer de
convidar V. S. e Exma. Fa- CASA ALUGA-SE

Uma situada a rua Prot.
.i\nacl�to Da�iani, 21
'que parte da Av. Mauro
R.amos). Preferência a ca�

tal sem fIlbos. Tratar â. rue
BocaJu',a, 83 18/8

mília para a FESTINHA
(!ue fará realizar dia 19, sá
bado próximo a noite, com

O Escrivão Orlando Romão
de Farias.

Juito de Direito da 1.a Vm
Cível de Florianópolis

EDITAL DE PRACA COM O executiva que lhe move
PRAZO DE (0) DIAS MáqUinas "OMIL" Ltda.:

Dr. Antônio Silveira, Sbissa
'(Mêdico· clínico do Serviço de Emergência e do Departa
ml'nt'J de Clírica Medica do Hosoital de Clinicas. ASsIs
tente voluntário do Servl ...o de EI�1 L·ocard::Jgrafia).

G,ARDIOLOGIA _ Clínica
CURITIBA, Paraná.

CHEZINHO, NÃO!
CHE �!�O! O Doutor I':ugênio

Trompowsky Taulois
Filho, Juiz de Direito
da 1.n Vara Cível da

Comarca de FlorIa

nópolis, Capital do
Eslado de Santa Ca

tarina, na forma da

lei,

Uma máquina marca

"Omil" - plalnadeira, n.o

00289, usada, em bom esta- -\_

do de conservRA;:ão e funcio

namento, com transmissão.
E, para que chegue ao co

nhecimento de todos, man
dou expedir o presente edi
tal que será afixado no lu

gar de costume e publicado
na forma da lei. Dado e

passado nesta cidade de Fio

rlanópolls, Estado de San
ta Catarina, aos doi:; dias
do mê� de agôsto do ano de
mil nr)vecentos e sessenta e

um. Eu, (ass.) Maria Juraci
da Silva - Escrevente Ju

ramentada, o subscrevo.
(Ass.) Eugênio Trompowsky
Taulois Filho - Juiz de 01-

�jto da l.a Vara Civel.

nCRETÁRIA Cachorrinhos Pequenês PurosPRECISA-SE, ('om bom conltecinlcltos de contatlili.
dade, redação própria c brátlcJ. em datilografia.

EXIGE-SE côa ap:·esenta';ão,
TRATAR dlârlamentc. das 8 às 9 horas, ii. rua Felipe

Schmidt 32 - 10 andar _ ConJunl.o 1.

CONVITET�nho pa:a. vender, na reta dos Barreiros
Edifieio Ernesto Vieira n.o 941

0l! pelo telefone 2397

O T"l1:)TITUTO "D. PEDRO
II" desta Capital, organI·
zação Cultural e Social,
com seUl! provlscr�a ne 'J-ru
po Modêlc "Dias Velh.:/' sl
t<l à rua Nereu Ramos, 3D,
(;ohvida seus alunos, ami
gos e Simpatizantes a com

parecerem à reunião de ça
later social que sera levada
a efeito tiia 1� do corrente,
sãbado, as 19 horas, no 10-
r.al acima cita:1o. AntecIpa
camente agradece o com

lmrec!mento.

FAZ SABER aos que o pre
sente edital de praça com

o praw de dez no) dias, vi
rem, (lU dêle conhecimento

tiverem, que, no dia 23 de

agôsto p,róxlmo, � 15 horas,
o Pori.elro dos Auditórios
ciêste Juízo trara a publico,
pregã,) de venda e arrema

tação. a quem maIs der e

o maiOr lanço oferecer �ô
b� a, Avallnção de 01"8 ..

!30.000.00. do obje!.<l abaixo,

Escolil de Auxiliar de Enfermagem
"Madre Venyenuta"

'
Escola Técnica de Comércio PIO XII

ANEXO AO GRUPO ESCOLAR IRINEU BORNHAUSEN
CUR.SO PRÉ m;MSIAL No dia 1.0 de setembro teri Início novo curso. Os exa

mes de admissão,lpara candidatos não portadores de cer�

l)flcado de con�lusão de curso glnailal ou regional, reall
zar·se-ão nos dias 23 - 24 e 25 dêste mês,

Aos intp�do_S__.l:le[ão dadas informações, diàl'iamen�.
te, elas 8 à.� 1l:30 e da.� 14 às 17:30, na sede da Escola', it

.CONf�UijI4 nASIl[IRA V"'Fas,5.
N/O Vl'o'ms õd'c'ffR á�""��",""""'<Iii;,E;l<º,;a�u� de a,õst� ",��6!

UMA PROMOÇAO DOS '

DElICIOSOS CHICLES DE BOLA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:APRESENTA EIlDIE MANDARINO e Sus Tropicanos Ritmo "BOSSA NOVA" rara danças -- Marena a melhor tantera da "Noile Carioca" - Mauro ãrdo ,

"antor -- Jorge Arena Bailarino Afro -- Cubano atracão do Shcw d� (tr los Machado e Larry Wald o Rei do Rock And RolI Holandez -- MESAS tU :
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fàz frango com gôsto de fIango

I!EJi.,L ;�GlKi1E l!,r�rS,iÀ MI unI': T. C. - AS ELE·
,.��ITrS rlE�JUJ� SnUtO }:!!M�t�.M;;:;ADllS PELA
s., toJXi:l\ nr� (:('M!IM Al,!,,!:{lC!!.
o Enbce Matrimonial Amar-há. nu LI'a T. C.. _)x(_

:I. -cancrtta Vania Ferra tere r OS urna rn:nce "Ser- O sr, e ara. Orfane

i, C::,� o Dr. Clo\'!s de AI- rée" 1'0..... li' el ""r.:" Pranculaccí e sua til'

uoua-r-ue, será realizado 1c�rl�c :'."' r-iodas Rennu-, Ynra, viajarão hoje, par

gr�ja Santo António, dia em h"""Iefi�!(\ ('0 A�H1' dos, Curitiba, onde ch, Lccl

6 à" 17 horas. A recep- vejtu-mos. pu r��i!l:ld� pc- fará um tratamento d

'à'() : os convi'dados será 'o L·,,"'s '�J"h r C ,,'� n-us saúde .zstêo nea'u C3.pl

a A. A. B. Brasil. que. As mesas para e-t tal, procedente de q'Ub:1
_)x(_ fr�':t" ta' fi venda nl> rãó, bospehadcs rno L'

Am'l.nhfl., púclicaret uma Rel:-:jO:_tria M).lll-er. Hojel.,

nc ida d e grande desta- _lx(.;__ _).x(_

quet soti:.ll, QUê. acontecera O GoVf'ril"oio1" C��o
. Pi senhorita M"i!i�'

oreve r ente. Será um "u Remc s. ofereceu um ran- Hosterno, esta accn-ecan-

1"0". 1. ... r O� c-ve-netroe. c r. do na Oídade dr. s

_)x(___. Alv',)"c t.u'z n-cntuva C9.- Paulo, para umas compras.

N') restnurento do Lux Iíi,O �. Dr. Llli1- Fernando Fui informado de que' M

g:�tel. nnojci clegan'e C�"I7' ('{""'l no nal!t"io "".::. ríse, abrirá uma "Bou

,�n����'I]�I�l��.\�:ete (:rll�:� t;'�::�Ô���i ·t';13S"�co����ur)
que" nesta ���ap.

Id. �$:;1ô,.,o DI". J. J. B:1r- d'l I '''ú.'ltria carbomtern Procedente de Sào P:lu!_

re.qreslsou ii esta Capital. o

Vereador e oerc-i e dê-te
matutino. Domi'l�os s'e

nandes de Aoutno.
_)x(_

I·eto. em :"ral.
_lx(__lx(__

Está a.rncan.. no trapi A'"'rt!'i n Sayonara "Hi

r-he ... " F!o�cst[ll o DE Fi" os Sr." C'? Rt>..,"t�

Baependi, sob O Cor' '1d,) Si. B('�"'ard .. Cu h�' Cap.
1- t..::--i�iio ce Corvetn Pé]'') W -e á-idr-s de e

M:r�i:J Lyra. Tr"l. Rf'n8" Santos, �01l1

_lx(� Un'! b'lte·r)?po regado a

O: ort-tats do uE F�_"- wh:�k.
:}E'l"'-:i, azonteCerão ama- _)x(�

"1hã,.l:" grv nda sotrée que O An. d'm:'') P8ul1' da
<era. realizada no Lira r. r;-�"l r ... ..."o<:. 1'11--" rlfl P'

C .. Já reservaram mêsas. r" C�· d"stl' i a-utm-. Dr

�)x(_ �lo\'" � ri" 11,- .,4 .1-( ... ,,1{)
;\'0 cuerêncta Prüace -euv-í- .......,�,...... '.·r" '(""11'

F ...ter. ar,otei o Sr. e Sra. 'S{'-h.., .. ,.� ,"'ptr M�l1dc,'

DP:l. Ruy Hulge ; Sr. e Sra. ',.,,, �., .. � p p. n-r r-í tare c!(

Dr. Fillvio Luiz Vieira; Sr Chnpecó.
eSta. Jos.? Lemos, sr-n. _lxl__

"ice s'crta: Sra. Dr. Paulo O IX (' ,
..·.,.-",,�o "ad"

r-ruer Filho: �r. e Sra. nnl d"� Jn�·.11!-'�". s�rt
n.,..., Fernando Viégas; r(>'�li7a�(' n� pró�i'\1') mê·

Dep. Volne,· Colaço de dp setpmbro, de 21 a :"::7

'W.veira; Dr. Newton Che- ,.,.� Cidrtdl.' de "o\'a Fribur

rem: Sr. Fernando Faria, goo. nr) �. d' Rio
Jorn9Ii"t.,. Au\';usto, com _lx(�

um '·COQ". "Mi�'im" M(ld�ls. ,;cra

_)x(_" uma ;, a corf,..,rtáve] com

Flli info:-mado de que o m-dcrnas instalacões cC'n

Engenheiro .... Ivaro Catão, roupas Par!'. criança� ce A elegante )"ilrõl Pedro

fêz ..,uces�o. com a '::onfe um ii dez anos de idlld(' sa, estã cOllfee�iol1and(
rência que fêz na Assem- Sera inaug"l1rada den"'O de seu,; moclel�s nara de�fj

bléia Legislativa sôbre o �cs'!',mta dias, na Rua Tra- lar a:ranhã. Cem tecid;-,s
Renaux em beneficio ((O

Asilo dos Velhinhos .

�'�'��X<����C3�������������

A arte de temperar se completa com a escolha de uma gordura
cujo aroma e gosto nâo "encubram- o paladar 'próprio do alimento .•
Por isso foi idealizada esta gordura especial. extra-suave - levissima _

. que, isenta de cheiro e sabor, realça o paladar natural de cada prato,
fEITA DE SAUDAvEIS OLEOS ALlMErnlCIOS NATURAIS

VISITE.
SAYONARA �rn H I " F I

RUA I()Ã() ',lI!\lT'Õ -_ "'!RRE.·O nn HOTEL ROYAL

Relação d()s !tai:�!1os Protmados Pelo
Co�su'ildo Geial da !!ália

Fnust,ino Argiolas - de Se! r'\mt�nna (Cagliari)
Joaqdm Arm'l?zl _ dr Bolonha
Antõ::io B ....nn'·1J � 1..(' Battúglla (Saierno)
Vi('('nte Cal'. nino _ (.<! Aldone (Enna)
Snwo Cerrettl
Glno í;lcchln

José Di LllIo - de Mürlce <Ca:npobas�oJ
Le� Fa ... tuzzi _ de Reggio Emilla

Henrique Grnno

Alfredo uuel'ra .- de Samplerd;>rena
Ada, Aldo, Bruno, Gino e Nello Lucd.telli
Frederico :.;:accagnlni e sua eS90sa Cecilia de Vittor'

e seus descendentes.

Jflsé Mar ,ante - de Ontechio ;o/Iaggiore
NicoJina Marin. _ casada. com Snntoni - de Foligno
Eduardo Moscatl - d,e Budapest (Hungria)
Vittorlo Orlando

Angelo· Pf"�orel1a

DomeniCi! ltenzuill - casado com Loffredo
José Rlz�uto

Pa.squale S:1lvioll - de S. Rufo (S...:erno)
1;'ao'o Sal)llT1artano - de Marsal;:"
NeIlo e Mauro Si,.:ti

e'lrvao. jano, c;,('uina com Tenel'
te !';:lveil··I.

Leia Revista Luso-Brasi1eil'J.
SENSACIONAL - NOVIDADE -

MAGNIFICA

COMO h GOSTOSO
O c�rÉ ZITO

NOVA EM8ALAGEM á Venda o terceiro núrr,ero
-----�----- -::._ ...... .&·.1.1:..111 ,.-

,
.

e!���iv�. (,��1!� �á �,��:�rp.", med', a Três oficiais "aUra" fogem calma-
8��§oO::!�� �����t,��" ::�:':1��:����::I����'�' mente da prisão num automóvel
�r:��:�,men:�osa Fli:%;;:;';� �:l��: c��a��g���� afUe���S PARiS, _ As fugas da pediu medico. Não foi aten no pátIo da prisão, quando Só fi<:ava faltando Vallly

veio, ao mesmo tempo. re- �a';â��ê��fensiva Contra ��il�!O ��n�lt:!�:::r:I�O na� ���o'e:'t��q:é;i:O. p��:s�:� ;���� a�S:�a�e:�:.e��� ::�� 'i:e�id�:�a::�;��ufor:;S�:�
�:lv::n�nsP:�=:�!e :�;:�.

.l
façanhas heróicas dos ho' SP tipo de prisioneiro. por l'onel Cresp1n, que vinha ma,das contra o diretor de

Tedos os s'tb:\dos Fiam- Garçia ��:;:0:1� ��::�o���n���i� . ��:rOq�:doé,V�:� ��r�i�oo�� �� ��:.l"°m:���;�:�ia6r!�\:� ::i:n::. !��it��::a �:�IC�:�
brerla Kl"ep':cr ofercccrú o l';pll..omadoJ pe''l Facltldadt mcnte francesas, acrescen- hos:�ital rn!litar, o de Vai eo entl'ar no pátio, perce- sos em suas mãos. Ferrand
ponto certo paro. deliciosai-l NacJrmal ete lI1edtrina da te-se mais uma _ a do àe G!"ace. beu o que se passava. Ti-

�C�:�,�'e��;\l�/;l��:n�;�" ;�::. EX�j1!1.!::�:��d��� :�n('�.��lld[l malar ·para-quedista Roger es��v��a�;Ul�l,;.�n:ili�;l�� ve�se cu não simpatias pe-

billzf\çfl(1 fcmlnina, no ,�a- Mnt.c'Uldade-Esr,)la. (Serv!- �:���' ed:v�l:i;�l�� g��:= preso:> envolvidos no com- �o�u��r:;�i���S��\:bi�:��
bar (le "fellas 1'111 ca�:1". ço do Prof. Oct.ívio P.... -

plô militar da Argella, em plô, antros dois oficiais do- do diretor, foi dizendo:
Sf>jn O prim('iI'o a uf1qni- rll"�r:ues Lirral. Ex int,�rno r.bril ultimo. entes: os capitães Mlchel "Não se faz um oficial es-

rll" !\ �Obl"r01f'�!\ pll.rrt n sr'l (Jo .5el"ulçCJ fie Cirurgb, do Fup,-a realmen�e sensacio- BolssO)l e Pierre Legros, perar. Mande vir um taxi.
{\emlng-o, c nflO ('�(Jul'!çn, P.'"lspital I.A.P.E.'J'.�. lj() Rio nal. �em c( 'das, sem len- liue precisav=tm, também, Ou. . melhor estou com

de J:'I<lelr,). jvIlijiC'o' do Mos- (õeis ..marrados. se:n sen- ... ser transferidos para d meu carro e levarei os 0-

%��er��ao�a '��.dl; ;arl�: ��t�I���:���:::':ee�;��:� �:S����lda�: d����r en:�n��� ��C:�.I�", ao hospital mili-

Corrêa. c do HO$pital Vai de Grfl.- deu a1ltoriZaç2:0 e convocou
PARTOS - OPER!tC(JF:� ce. O major envergava um uma ambulància para o

DLJENQAS DE SENHORl'S t.niforme de para-quedista, transporte dos três of!ci�
-- P4RTO SE1'tf Dó� pelo [' Sai\l pela porta principal. ais
71letdo psfco-profilatico num automovcl, cm com- Estavam "os três no pá·

Cnnsultôrio: Rua João Pln- panh:a. de um coronel seu tio, à espera do carro-am-
to n. 10 - das 16,00 às

.....mlg-n E' o que se diz, \mas bolância, que tardava. Va-

;���s �:���i:!.en�:le;:r: I"videntem("nte nlnruém a- illy, então, começou a re-

credita. Um oficiaI pa.r<1- C'Jamat vivamente perto

�O:�pr� B��:�:Cn:lc��::n. ��l; C!uedisra sair pela porta mdaU"\as�ndtai�eqlau'a<�ena:goUo"cdo'.'principal da pl"isãq, sem a • � " '"

rumpllcidllde de mlUtares nheciam.
f"ml�os? Não Entretanto. _ "Quem ê que pensam
"amos ao fato.';. que sou? Tenho pressa.

muita pre�sa. Nâo posso an

dar perdeniio ICinI1ó: ..

"

foi a�astado do cargo, por

confia.r demais, coma con

fiou, cm coronels simpati
zantes dos "ultra". Mas

Vailly continua longe.

Dr. Hé;iD Peixoto

Advogado
Ret�1ênrla - Alaml:�a

AçI"l'I" Konder. 27 - Cllj�D

Po,,�al, 406 - telefone 2422.
F"critótlo - RllA Felipe
Sch":lldt, 37 _ 1.0 arld�\.· -

E desceu imediatamente.
Os trcs entraram no carro

do Coronel e foram leva
dos ao hospital. Nlnguém
se lembrou de mandar jun
to um guarda.

SalA 4
NO hospital, um deles a

presentou-se ao médico e

"oItO'l para a prisão: era

11 caÇlltão Legcão. Os outros
dois, o capitão BOÍ!:lson e

major Vailly desaparece
ram. Chegaram ao hospi
�hr os \:\"i�os foram

•

TRICICLO

j ENT'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O· ESTADO "0 Mai.· 1Ín//!/1I Dia,ri(l (TC '>m/fa C(llr/l'lllIr"

Saiu afinal a lista dos convocados para a seleção
DESTA CA'PITAL APEN'AS VALÉRIO, SOMBRA E RONALDO m:.�:;,·�����t�' JO��

certo.Eis a relação dos atletas,
convocados pelo técnico

tartnense de futebol que

participará do próximo
campeonato brasileiro:
Goleiros: Valdinho, Dorni

eeut Oliveira para os trel

r:os iniciais da seleção ca-

;A diretoria do Santo! sentar na noite do dia 23.
Futebol Clube, vem, de� <:0- eonfórme compromisso as-ImuniCllr aos lliretores d sumido an'::eriormente, el�lGrêl'Üo, EsPortivo Ojimpi vista de problemas inn
co que sua equipe de Cu- tliáveis. Contudo, OS men

tebol nio poderá se apre- tores santistas se ofere-

ESPERADA UMA ARRECADAÇÃO DE
DOIS MILHÕES E MEIO

A diretoria do Grênlo enfre:l.,� i;) p,0 !3antos F:I

EsporUl'o CiimlJlco,

veml
tebel -::1'')(', F.tualmente a

trab<Jlhando de maneira melhor equipe de Ílçebol

plogiável, no sentido de do Brasil E:<:peram " ..

conlleguir uma arrecaj:l, ment<l:eo; ca O:impico �1,_

;:0 oal�7.:ld�a c����:'alll;���: ���g:��;:1 u��aDOi:r������,�
rcstadual marcaoo P<il'il" fie cruzeiros Ja aue aS d':'>,

noite de Qunrt,l-felt u. dlu pesas Com a vin�a do

30. em Blu:renau, Ol)()rl.'J.� Santos hnpcrtarao em U'Y.

nidarlr� em que o ''hFr milhão e !;eteccntos: 'mil

grenú catarillense � e,it:r,'á cruzeiros.

,.",,�1�1 Df Slf
$ . ,-.._�
::; �) fj\-e� .J}.-\Ji;�: BOLETIM N.O 18,.....

/.:'··.\f��-Jl�\·-:.-.§ . _

'1'>6' /)� !'.I0I\\\ ,\. Wahtir r.�l.fra, Mnuro
<..

,
Melo. De Pal'la, Claudk

O desportista Aldo Be· �:����;r:oM��Yco:r:��:�
��::�.:o ed':tC���::� �olc�:(' �

dos boletin:;; diãrios, t:s-

de cconlrnador da:;; equi-' �::�:a:�'l j��c:�s��t:l��:d!�
pes quo:: repr-.:sentllra", xxXxx

�:S0l�� �ol:.{�:tO���/bCl��� A C.C,O. jâ mandou'!
JOVEll1 e destacado despor-# ;�n!:c��l:�irn:�'l c:!�� ���
t.ista enCon�r:\-se no Rir'
Je J�lIleiro onlle fel tra. � ;:���d��'n::��IO�a::t�S, e���
tal' (Ie. ;1ssUntOs ligados

'I,cnlizncào dos Jogos Abcl' �:er:.mnZl�er�rba�����:�tos.
oonfeccionar seja suri-

xxXxx
. cien�e.

Diversa:;; faixas fvran t" xxXXX

{',_locadas em vãrl""s pon-" O atlêta, dc ..Jasquetf.,Jú
tos da L:dade CO"l refe-.l Mauro. foi afa!:;ado da
rência �IOS II Jogos Aber·t ultima prática ccletiva Ja
tos. A Modelar. colocou :� que fie des!''1ter>deu com o

primei.r,� no ponto mai·� treinado� Hamilton PI!.. t
estrategleo da cidade, !;au:. A sltuagao entre.o ntleta e

dando os pesport.1sta:> (:: o diretor, deverâ ser es

participantes dos JO:?'!: clarecida alnGa esta se-
. .\bertos A Flambrena � mana.
l<cerich !:lmbém apre'....-;
tou sua ,;audaçãv, atrav� : O atacante Eraldo_
de U:li.,), faixa aos despor-'! convocado que foi para
tistas de Blul11enau e Mo- os �reinos do selecioliado
das Cliper. defronte a Ca.,. de futebol de salão,' devc
tedral SaÚdil. por In'er rÍ! soliciti\l' dispen!;R al11-
médio dei Olltrll faixa, a da esta semana. jã que
delegação clc Palhoça. aj»)'esenta uma forte con-

xxXxx

xxx.'\x tusão.

(' Zé-Carlos
La-eraía direitos: RobeI'

to e Tenente

Zagueiros centrais: Ivo,

JULGAMENTOS
DO T.J.D.

Na ultima sexta�fclra
es,eve reunida a Prlmeir:)
Câmara (lo TJD da FCF

julgando OS atleto.s abai

xo, Indiciados que estn
vflm np proCesso 1080;61
referentc a partida (lC ju
venis AVI\Í x Tamandüré.
Claudionor tlo� Santos,

Elclo Elia� Correia, Lauro
M:,noel dos Anjos, Adil

son ce Ávila e Osni João

Vic:ra, lcdc..3 no Ar'ig�
187, foram punidos con
120 dias de sllspenSao.
Daniel Dlegcl Al't. 254 _

1 partida com sursi -Art.
187 - 120 dias de sus

pensão.
J�el Antonio Rosa'_

1\It, 249 - 1 partida com

sursl _ Ar�. 257 - 1 par
tida,
° processo voltou. a

rtudltorla para indiciação
do atléta Joel A. ROSa no
Art. 187.

Quase "lincha
do" o árbitro
Wilson Silva'

A imprensa de Blume-
1: lU comen�ou com .!esta

quc a péssima ex_�ição do

senhor Wu:;;on S i I va

quando na d.lreção do pré
lia Amazonas Vast.o
Verdc, travado na tar·fe

dc sábado. O prélio foi
vcnclrto pelo Vasto V�Je

pela contagem mmlm!].
notl\ud.a-se talhas gri�an
tes (!o 'llcdktdor da con

tenda, forçnndc, OH torce
dores�dõ sLrpu.tlco cluue
.amazonense a se revolta-

Mala e 'rtão
Laterais esquerdos:

II, e Walter

Quartos zagueiros; .roet I,
zutcn. Brandão e Ohelo
Extremas dtrelcas: HeliQ

e Galego
votantes: Nelinho e vu.

Iésío

Meias díreítas : 'reíxetrt

nha, Sombra e Bóde
Pontas de lanças: Idéslo,

Nllso e NOrberto Hoppe

.rcei Pela relação nota-se que
serão convocados 27 joga
Jorea, podendo ser convo

cados outros valores que

poderão ser úteis ao sele
cionado.

I É pensamento do treina
cor Saul Oliveira reunir to
(los os Jogadores r.esta ca

pital a partir de setembro

próximo, puru a devida re

visão médica e Início dos
treinamentos.

PLACARD ESPORTIVO "0 EnADO"

Em São Janu rio j::ga
r:lln Fluminense x Canto
do Rio tendo como ârbi
Lro Fdederico Lopes. Vi'i
ria apertada do Fluminen

se por lxO.

Em Conselheiro Gaivão

de:!:ront<lram-S{> ·America
x Mndureira, prêliO l,IlC
[oi dirigido por E.!náplo'
de Queiroz. Triunfo ame

ricano por lxO.

GOLEADA DO SA l'olTOS
Pelo certame paulista

do divisão especial ti,vemos

. Campeonato Co·
merciário de

Futebol
Prosseguiu domingo no

campo do Ypiranga (I

CaFpeonato Comerciárl(
com o co'ejo Meyer x Se

dutora. A Sedutora apre

sentou-se de forma bri

Ihante, exigindo o mãximr

do seu adversário até ao�

20 minutos da fase final

011ando então'1\C viu ba

tida pelo conjunto d(�
Meyer Que inaugurou
marcador e aumentou se

glllda'.T..ente para ve'ncel

por 4xO. todos OS gols as

sinalados por Calimerio.
O Campeonato prossegui
'rã domin10 com o I..,)tei!'
Hoepcke x: Farmácia do
Canto·

Cecisão do Certa
me Blume
na!len)e

Sábado e domingo
Blumenau clois e11contro,\'
decisivos serão tràvados
em disput.n do Campeona
to QU LBE. No sábado o

Palmeiras enfrentara o

Vasto verde e no domin-

go u Olhnpku, vir�uaI
(;�Impeão' Ilijédirú fõn.;as

equipe.
do

tu-r bêrn IniciJ rle mais
uma rodada :om a ere't

vação de três prétíos.
No Pacaembú : ccrtn

tians I s: Santos 5.
Em Vlla Belmiro: .Jabn-

.,��.�, ·'':'��··'''�'''f'.�\"�.J�''':·'''frl_������
Floriallóp'�Ús -- 18/Ú19GI .:.. �

fixado para dia 27 do cor

(ente, .ia que pretende o

presidente da entidade ter-

1 minar o campeonato de 61
atê o fim do ano. '

Desta fôrma, a primeira
.udada será etetuad-i dia

:<:7, reunindo campeões de
várias ligas, por sistema de

enmínacêo. disputando-se

TnúlITmo-minuto Õ �rêmi·o---'-II-'�uj-�ou-'com iS
aSDira�ães �o Metropol

Na noite de quarta-feira cs dois clubes voltaram a menos diminuir a contageii,
foi realiza-to o ,ombate en- "e defrontar num tira-ter- faltou-lhe chance tendo
tre Metropol e Grêmio, o ma ccnnruvc. O conjunto
terceiro, em disputa da Ta- Penta-campeão Gaúcho, tnt
ça Brssn. Como se recorda ..-ctenoo melhor o cotejo eon.

o Grêmio venceu em Crlclu- s.egutu abrir a contagem e

ma por 6xl, o Metropol ven- cmpllnr para 2xO, enquanto
eeu a segunda em Pôrto seu adversaria, embora ti

Alegre por 3X2, e anteontem vesse chance, para, pelo

A reunião se prolongou
até altas horas da noite,
pois vários foram os assun

tos abordados e todos de
Interesse. A primeira reso

iucêo aprovada diz respeito

usta- .. o, que este ano será
por eUminação, diferente,
portanto, dos moldes obe

eiecldos no campeonato pas
sado,

O Início do estadual foi

Mackenzie confirmou:
;��� :.

x

.No,o"te de

VIRÁ INAUGURAR AS NOVAS REFOR-
Em Rlbelrao Prct.d: BC'

���:t ::���:r\;;��t � MAS DO ESTÁDIO "SANTA CATARINA"
VENCER ° Presidente ,;a F. Atl.�- EXÍ!;te interesse tio Pre-

Jogando ar,J:e-ontem em tica �atarinense vem dt s ídenje du F.C.F. Salão,
São .rosé da Costa Rica o receber, do ,IDo de Junet- em realiznr part1l1as pre-

Renl MadrId da Espanha 1'0, ccmunícncac conflr- liminares quanõo da visit3
del'rotou a equipe do Sa- mando a vinda do Ma do 1\IIackenzie. Nêste sen-

brlna "local pelu marcador ckenzie par�1 jogos ne:;;ta tido já entrou em entendi-
de 4x2. capitaL Eis o teór Da Cv mentos com os responsá-
DI Sthef:\llo 2, Puskas 't! municaçào: MAClrENZIE vel!; pela vinria. do exce·

Canários foram os golea- SEGUE DIA VINTE E. lente quinteto de bae':ju�-
dores pela equipe milioná- SEIS FAB. tebol:

-

Uniforme para a

Delegação Ca
tarinense

Fazend()/ um aparte ne:;;

debates hnvidos nn noit!'

de sábado por 0caslão eia

Assembléia Gernl. o repre
sentante de Joinvllle Elias

Giulinri declarou qUe uma

necessidade imperiosa se

_ia a confecção de uni�'ol'_

me para tô.la .:1 delcgação
catarinense, Pois no sei

modo de entender náo en

Contre ju:;tlficativa qUf
UTra delegação esportive
deixe o seu Estado para
se exibir em outras pla
gas sem ostentar um uni

forme. E pilra colaôorar
de saida com a seleção
'pI'OPÓS Ellas Giuliari que,
cadá Liga desse 10 mi]
cruzeiros para essa fina
lidade c ('ue .Toinville se

ria a prlntelrél a fazer en

trega dessa quantia.
A proposição do presi

dente da Liga de Join7'1-
le foi aceIta com (mtu":
slasmo pelos presentes, re
cebendo em :-;egulda o

mesmo apóio cio sr. Oscar
Gústavo Krieger de Brus
.que e pos':el'iOl'lnente, por
..odos 'Os represenhmtés.

VASTO VERDE À PROCURA DE AD
VERSÁRiO PARA O DIA 7 DE

SETEMBRO
A diretoria do Va,str

Verde continUa t.rab:l1nan
do na tentativa de conse

guir:... :"'razer ate Blumenal
uma grande equipe ....

Paraná OU do Rio Granõe
do Sul. Inicialmente �Oi
lembrado o nOllle do In

ternacional, tendo inClmi
ve os dir:etores do clube
vastcvel'dino, entrado ,�'11

contato C01.i OS (Iireto "',;

do clube celorado. O cote-

do a \prlnclpí'O ficou 11:;

sentado. porém, ao qnf

tudo Indica o cotejo eS(l

sujeito a ser transferido.
Em vista disso a diretor',)

do clube de Blumenau �(\

vloll emissário à Curitloa
na tent:atlvn. de contrahr
o Ccritlba ou o Ferroviâ

rio, para um cotejO amisw

toSo no próximo dia 7' de

Setembro·

CICLISMC'; O ciclista
ESPORTES NO PAíS E NO EXTERIOR
pcrtugues Mário f:lva, li
dera ainda a prova "VaI
ta de portugal", conquan

. to tenha o italiano Aure
lio Cestari vencido ontem
a 19.1'1 etapa realizada en

tre 'Vila do Coni:le e pôrto.

ATLETISMO; De forma
brilhante e CO::11I 129,5 pon

tos de vantagem sôbre o

Vasco da Gama, o C.R, cio

Flamengo conquistou de

íinitivamente o III Tro

féu Brasil, na compe' I

.;ào realiZada pela Fede

ração de Atletismo do Rio

tle aJneiro na pista do

Mari.lcaná. A colocação 'fi

nal foi a seguinte: CR

Flamengo 283,5 pontos -

'Vasco da Gama 154 e PI

nheiros com 11m.5.

AMISTOSO INTERNA-

CIONAL: O famoso es

quadr..:o do Real Madrid,
óra r.curslonando lJela
Amêrica do Sul bateu on

tem em' Guaiaquil a

equ:.le do Barcelona do

Eouador por 3x2.

-Em Palermo, o Sporting
d� L!sbô:l. foi batido pelo
Palermo pCla contagem
de 2xO.

Em Malaga o Barcelo
na triunfou sóbl'f;,JJ Ni':;'e
da Franca por :x2 e o

Atletlco de Bilbáo bateu o

Wlel'llcr da Austria' por
2xl jogos estes reaUzados
no Torneio Costa do 'Sol
Em Sevilha, o Betls de

forma brl\hâ.nte venceu 110
Fiorentlnll por 3x2,

OHLUBES CATARINENSES E AS
REGATAS DE SÃO PAULO

No próximo dia 8 de ou

tubro, o re.mo catarinen
Se estará lutando cor! rr
as maiores fôrças do remo
brasileiro na sensacional
regata lJatrocina,�a peln
Federação tle Remo de

São Paulo, a ser realizada_
na raia de JUl'ubatuh;\
Para eSS;l disputa. t'S c1u-

tados da �egata C.e Jui"u

batuba, poder-se-á ter
uma dedução das possibi
lldades de SanJ:a Catarl

na para o prõxLmo cam

peonato brasileiro de re

mo, a ser l'eallzado na La

g9a Rodrigo tle Freitas.

duas partidas, o Que equt
vale a dizer em melhor de

4 pontos.
Decidiu a assembléia, por

proposição defendida peloa
interessados, que Metrcpql.
Caxias e Marctlfo Dias sô

Forrriadó O Conselho Hegíonal de Desportos
JÁ ESTÁ PRMICAMENTE FORMADO O CONSELHO REGIOttAL DE DESPORTOS DE SANTA"CATARINA QUE DEVERÁ SE CONSTITUIR DOS SEGUINTES,
MEMBROS: DR. ARY PEREIRA OLIVEIRA, DR. SAUL OLIVEIRA, DR. HEITOR FERRARI, GAL. PAULO VIEIRA DA ROSA E ODY VARELA. FALA-SE QUE O
NOVO CONSELHO PASSARÁ A FUNCIOftAR EM NOVO LOCAL, JUNTAMENTECOM AS FEDERAÇÕES AMADORISTAS. ,

Fixàiiõ-iiàrà-õiiíà-2rõlüiêiô-docã-õijêüõãiüfsiidõãiiiê-6i
Será mesmo pelo sistema de eliminação a disputa, segundoJicou decididó na reunião de sábado da F.CF.

.

Importante reunião foi terror eatartnense, alem do para a formação da sele- entidade, Saul Oliveira, .Ju Brusque, Rudl Nodári de ma de Or'níurna, Getulio "':l Início do certame do
1 eulízada na noite de sãba- presidente úsni Melo e do tão burrtga verde que esta- JlO Cesarino da Rosa, vice- .rceçebc, Ivan Nunes r'a Barreto de Juruguá do Sul.
do na Federação Catari treinador Saul Oliveira, vi- ré participando do brusi- presidente, Ciro Soncml 'I'ubarào, José Souza de Osvaldo Josê GO'-,res de Ca-
r-ense de Futebol que con- eando acertar detalhes lelro de futebol. pela Liga de São Francisco, r.curo Muller, João Carlos çador e Videira, Adilio de
tou com a presença dos re- quanto ao prôximo certame COmpareceram a reunião Elias Giuliari de .rotnvüie. Leão de Lajes, waldemtro Sá de Mafra, Hello Qulnt
presentantes de ligas do In- estadual e especialmente Osni Melo, presidente da Oscar Gustavo Krieger de t'alson (.J Itajaí, Ilbe cre- ce Blumenau, João Luíz La

guna de Rio do Sul, e ainda
Gübertc Oliveira pelo Me

tropol, e José Amorim por
cancínnas.

[!J#fi i!1'1 I J
-

_�illJJ�
QUEBRADA A INVENCI
BILIDADE DO MENGO

TI)ansferi�a �ara o �ia l� a eli�;· �;;;If�:::;���:i��i�:
�ao �o �aDto3 em O'lum-enau ��;:�..:�:':;:��:;�;�,�

icgando Flam�ngo x Oln

rtn, em prélio flue foi cli
• .füôc pelo arbitro Airton

cereni para. jognr dia 30 Vieira fie Moraes "venceu
isto ê, uma semana apó,,; o Olarl;, por 3xO. Canê 2
A dire�cria (10 O!i.xpicc e Roberto marcarn.m par!!
depois �e ret,nlda. rç."c!- _o Ohria ..ellouanto Vai fel
veu aceitar, ficando ent:i<) e Luiz r.arlos golearam
o pré'!io 'do ano OLIMPI para o Mengo.
cq X' SANTOS,. marcado

definitivamente ....ara :l

noite de quarta-feirn, di.l
3".

A F.CF. desig
nará os apita�

dores
Outro élssunto que

receu aprec._,�ão (.t As

sembléla, � noi:e de sá·

bado, se reCere as arbitra
gens, tendo sido aprova
do que cada Liga incticará
lt Federação três apitndo
res, dentre os quais a en

tidade fará a deslgnaçáo
devendo o apltador acom-

entrarão a partir da �e:-
gunda rodada.

,

Os clubes se locomoverão -

per conta própria, per+ ;n-
cendo as rendas aos clubes
locais, no mesmo sistema

adotado no certame passa
do em sua fase de cíassm
cação.

que deixar o gramado nestu

c tapa parcialmente derro

\ taco. Na segunda rase o

Metro.pol rot mais para ,e

frente, forçando o ultimo
reduto gremcsta que lutava
(' se desdobrava para con

seguir conter a ímpeto do

ataque do onze Pirlqulto ca

tartnense que mesmo per
dendo por 2xQ, tentava rea

zir vigorosamente. Coube a

Nilzo, depois de passar peh
defensiva contrária, dtml
nuír a -ontagem pari 'txí .

Animados com o rene os

Integrantes do' Metropol,
passaram a pensar no em

pate que pintava a tôdo o

instante. Assim ê que de·

pois de uma bôa trama do
a taque da representação
catarinense, Waldir, con
seguiu balançar as redes
de Henrique.
Deliravam os jogadores do
Metropol quandq o árbitro
Antônio Viug apontava o

centro de campo. Porém a

bandeirinha Bruscas, nnu

lou o t.ento, marcando.im ..
-

pedimento tendo' o árbi

tro voltado atrás em suo

decisão. Com 2xl, no pla ..

car o Metropol arrefecer
a�uela sua vontade ;é_r.
rea, mas mes.mo nSS1rtn,
continuava brigando pp.rr
atingir o empate e dai en ..

tão· aspirar o pulo par� . ".

consagradora vitória .

AContece porém que o

urêmio se defendia bem
embora o comandante
Nilzo em pontadas perl�'
gosas, conseguia por ve
zes complicar o sistema
defensivo gremistn, apare

cendo o "Colored" avante
catarlnense em plano des'

tacadissimo do combau'.
Ccube ainda :1 Nilzo, com

um petardo das proximi
dades da grande ãrco.,
caUSar grande susto a tor
cida dO Grêmio, balançan'
do as redes, pelo lado de

fóra, com nítida impres
são de gol. Quando atln'

giamos OS últimos mim"

tos, o Metropol lançava-se
todo pará o ataque qua'hl:lo
aos 45 minutos exatos, ('

Gremio conseguiU fulmJ
nar seu antagonista, 1'OU
bando-lhe qualquer aspL...

ração, ao consignar Jj�.!L
t.ereeiro tento, numa ta'
lha da defensiVa do Metro
poI que ficou parada [Pó�
a cobrança de wn e�can'

teia, e assistiu Marina,
cabecear de cima para
baixa, liquidando deflnl

t1vrunebte COlll o destine
do match.

Quadros: Gremio: E:en�
rique; Sergio, Airton e

Bruno; Elton e Ortunho;
Marino, Milton, Paulo, Gi�

tinha e, Vi (GessY). Me
tropol: Dormi; Zezlnho
Rlazlo e Valter; Sabiá

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



',:�' Comissão -Central De Compras
PARECER CONCLUl:lVO b) DOHMS, BRODA & cotou o preçu total dt- Cr,S lhor proposta aprese�tada
concorrência Publica n. CIA, de P(.do Altg:re, Rio 2.669.226,00, com tat,Ul ... - .s,.iI. da firma DOHMf\

C�and_ do SUL> mento �t)ra do Estado d,_e BRODA & CIA., eml.-e:....
c) Ind. Com. Senegaglia Santa Caladna. com a entrega do mate-

S/A., <le Curitiba - Pa- 3.0) A prooosta da fir_ rlaI no Tesouro do Elt\:.a...

!.má. ma Ind. Com. SENEGA- ,do,
1.0) A proposta da fir- ,7 H S/A., de Curitib.. , em

ma MACHADO & CU., resumo, foi a segull'te:
nesta '::apital, Para fornecimento do

mo, foi a seguinte: material cOnstante do edi-

Pa_a fornecimento do tal, o Concorrente (':Jlou
material cons;ante do edi_ pre�o tutal de Cr$
tal, a concorrente cO�,)u o 3.188.484,00, com, fatura

preço total de Cr$ menta fora do Estado de

Fazenda, para apreciar e 3.742.960,00, como reversão Santa Catarina. as conclusões a que che

julgar 'as ,propostas apre- do IVC e taxas no valól' A Comissão Central de gou a ComL:;são Central
,sentadas à Concorrencia de Cr$ 154.153,60, perfa- CompraS, faCe as proPos-

� �:l,i:a andq�;ri;ue n�:���:� �����80�,4���al de Cr$ .. !::t:c�n�3uae;r�n���:�s:��
n�cessâ.rlo ao eroplaca� 2.0) A P;'oposta c'!'.l. fir- tivo anexo, e,

mente. de veiCt::�os para o ma DOHl'JIS, .dRODA "',; Conslderando.o Intezohse

a�o de 1962. ClA., t • .: p?';:-to A..eg�e, em do Estado em adqu.dr to-
Compareceram ii. Con. resumo, for fi. seguinle: '10 o material de um �on-

ferê..'1cia '\S seguintes fir- Para fornecimento do' corrente a fim de criar

mas: ma terial constante do edi- uniformidade 110 �rocesso

a) MACHADO & ClA., ;tal, excluído "1.000 rôlos de emplUcal.lento;

de_s:tfl Capital; de arame", a concorrente considerando que a me-

COMISS_AO CENTH�L

de Compras que,. em cum-_

primento aS dísposiçõ"s da
Portaria n.o 169, de 15 de
Junho de 1961, leva a alr.
consldeulçãv de V Excia.
HENRIQUE ARRUDA F1.-

•

RUR��� -;I�;��de��LVA I
l;--"

i�E!!!!ã�_ �oÇ��I��t se�un!dOS .�O�J!�o�r!;
,

)(11,\ PÚB.LICA N.o 10 mente seladas em enveio- a _ prova de quttaçãc b _ melhores condições
'l\!comissao Central de pes fechados e lacrados, com a Fazenda Federal, Ea- de entrega;

c�pras, instltulda pelo contendo: tadual e Municipal; c _ em igualdade de con

�Jt�r��:s::�,Ft::��5:��:i�� �: ���r���i�����r!�;no- rl�:;d�r�: ���� ��!:;� �!���� à:e�rm!ad:s��:�::
que fará realizar, no dia b - desIgnação da mer- cial, especificando o capItal cidas no Estado;
� de setembro p. vindouro, cadoria que se propõe for- registrado. d _ caso haja absoluta
as�lQ,OO horas, na séde do »ecer: Os documentos acima po- igualdade de proposta sprá
S�ço de Fiscal�za�ão �a c - preço unitário e glo- cerão ser substituídos pelo feIto sorteio para decidir o

F�nda, concorrencra pu- bal, com a espeCificação se registro de firma na comís- vencedor.

bl� mas condições abaixo: estão Incluidas ou não des- são de compras, de que tra- 6 _ Abertas as propostas
:&,�- OBJETO DA CON- pesas como impostos ou se- ta a resolução de 8 de julho I" antecedendo ao julga-

C�H,S:NClA: t.uros, etc.: cJ.o:l 1961, publicada no Diá- menta da concorrência, ca-

tra! �o;��:�t:c�dlt�� �e�� d - c�ndlções. de entrega; ��s�f1Cial de 11 do referido

�e� uOn�lr�: d::t;:,s:a:::
tina-se a aquisição do se- .

e - declaraçao de conhe-
3 _ As propostas deverão rúbrtca nas folhas da pro-

"" gumte material para o Ser- �lmento _

e su�missâo às
ser apresentadas com a ru- posta dos, demais concor-

viço Publico Estadual: o:�a�ad��:tee��tt�;na dos
t.ríca dos proponentes em rentes.

cr!v�:ul�sai���u::�o:ec:� r:nvelopes deverão conter os
todas as páginas e com a d� to�a:v:rsãOc���i��::r:�=

120 'espaços, tipos parca.
seguín-es dizeres: concor- �:: �� p;��m��t�d��II� tabelecldas nêste edital,

es�r;e;�ua;:al:��UI�:::s� �:�c�ae �:!���ai�re:t�:!�i� ('.:,�OA�o�::;�:tas, deve. :::i����e::sta�e:a�::��
com 100 espaços, tipos fia Serviço Publico Estadual. rão ser entregues no Servi- to-lei n.c 96-A, de 23 de
paíce. 2 - Em envelopes separa ço de Fiscalização da Fa- abrü de 1938.

��Íó��o�O�:'::t:���a�:n�r�� 'lenda, Edifício das secre-
1 á

8

s-;; ������:rê���:Oq��
idoneidade, devendo êste úl· !�:�:�a�i�s�a r�:p�:�e:�: tenha sido preterida forma.
timo ser fornecido por um

às 9,00 horas do dia 4 de rldade expressamente exí
Banco ou por duas firmas gtda pelo reefrido Decreto
comprovadamente idóneas. setembro do corrente ano,

Além das provas de íden- mediante recibo em que se

tidade e de idoneidade de- mencionará data e hora do

recebimento, assinado por
um dos membros da Comts-

3r (três) máquinas' de

cost�r�.. \
1 (uma) enceradeira ele

trtce.
Ii - ESTIPULAÇOES
OS interessados deverão lei, e a omíssãc Importe em

prejuízo aos concorrentes
ou ao Estado, ou a morali
dade da concorrêncía.,
9 - A Comissão reserva

!:oe o direito de anular a con

corrêncía desde que, as pro
postas apresentadas não
corref;T.õ"ndam ao interêss.e
do Estado.

Florlar.ópolis, 4 de agósto
de 1P6l.

Henrique de Arruda Ramos
, Presidente
R:tbens Victor Silva

apresentar:

!--- �-----'--I
I DUNi,OP I
I Os pneus DUNLOP oferecem qualidade e resistência, 1
I, RAINHA DAS BICICLETAS .- Rua Couso Mafra, 154' I
1--------------1

são.

5 - As propostas serão
examinadas às 10,00 horas
co dia 4 (ie setembro p.
vindou�o, pela Comissão
Central de Compras, insti
tulda pelo Decreto SF 26-

(i3-61/113, publicado no 01'

rão Onelal de 30 de mala
do cor. ente ano e na pre
bença dos prol}Qnentes ou

seus rE'presentantes lellais.
Seri declarado vencedor

o proponente que of�recer:

Membro

AlfredJ Russi
Membro

(ia, Calarinense de Cimento Porlland
Aviso de PaºiJmen!o de Dividendo
A diretoria comunk� que, a pMtir do jla 10 oe

agõsto de 196t, das 13,00 hoC'as às lG,30 horas, será pago,
na ::;ede social em Salseira, Uajaí, o dividendo of' exer·

cido de 1960.

ITA;At, <1 de ag(,.Jto de 1961.
Pela Dlrttoria
Ijro Antlínlo p,.._� _ Diretor-gerente

�1./a/61

AGOSTO
DIA 19 -- DESFIlr.: DE M .... ,D.'\.s RENAUX - PA1rlOCl

NIO DO "LION;:i CLUB".
DIA 26 - JANTAR MUSICHDO - SOIRÉE DA SAU·
·,b LADE.

:cienhor Secretario:
.A Comissão Central de

(Jompras, institutida pelo
Decr.eto SF 26·05-61/113,

.

aicndendo a ... disposições
batx.ldas por V. Excia. em

portaria n. 169, de 15 de

jUnho de 1961, reuniu-se

!DO dia 5 do corrente mes,
àS'l,lO horas, na sede do

Serviço de Fiscalização da

RESOLVE:
.

Indicar a firma oohMS,
BRODA & CIA., de p:ôr,to
Alegre, como vencedora.
.da concorrência llqblica,
objeto do edital n.O 4.
São es�as Sr. Secretâr�,

Membro
ALFREDO RUSSr

Membro

QUINTA PAOINA

�omissão �entral '�e �ODl�ras
EDITAL DE CONCORRt;N· a - Especificação do :10- a - prova de quitação b - melhores condições

CL\ PúBLICA N.o 11 me e enderêço da rtr-

A Comissão Central de

Compras, Instituída pelo
Decreto n.c SF 26-05-61/
113, pelo presente, torna

público que tará realizar.
no dia 12 de setembro p.
Vi.ldoul'o, cs 10,00 horas, na
sede do Serviço de Píscali-

. zação da Fazenda, concor

rência pública nas condi
ções abaixo

I - OBJETO LA

GONCOAAt!:NCIA:

com a Fazenda Federal,
�taOual e Municipal;

b - prova de que está re

gistrado em Junta Co

mercial, espectttcando
o capital registrado,

Os cocumencos acima

poderão ser sUbStltu\dos pe-
10 registro de firma na Co

mlssao Central de Compras,
de que trata a reaotução de

8 de julho de 1961, publica
ca no Diário Oficial de 11

de entrega;
c - em igualdade de ccn

díçêes, será dado pre
ferência às: firmas es

tabelecidas no Estado;
d - C:lSO haja absoluta

igualdade de proposta
será feito sorteie para
decidir o vencedor.

6 - Abertas as propostas
e antecedendo ao julga
mento da concorrência, ca

ca um dos interessados tem
o direito de apõr, a sua ru

brica nas rõlhas da pro-

ma;
b - designação da mer

cadoria que se propõe
fornecer;

c _. preço unitário e glo
bal, com a especificação
se estão Incluídas ou

não despesas como imo

postos ou seguros, etc.;
d - condições de entre

ga:
e - declaração de cunhe-

cimento e submissão as 00 referido mês.
normas dêste edital; 3 - AS propostas deverão

f - na parte ,externa dos ser apresentadas com a ru- uosta dos demais concor-

envelopes deverão con- orrca elos proponentes em

ter os seguintes dizeres: todas us páginas e com a

concorrêncía Publica prova do pagamento do Im-

para aquisição de ma- llõsLO do sêíc Estadual _

crever, com 100 a 120 tertaí destinado ao Te- crs 2,00 por rôtna.

espaços, souro do Estado. 4 - As propostas, deve- rrênch.s previstas no necre

10 (dez) máquinas de SO° 2 _ Em envelope separa- rão ser entr�gue� no Servi- to- lei n.c 96-A, de 23 de

mar, manual até 99 mt- do o documentos compro-
«o de FI�hzaçao da s'a- Sbril de 1938.

Jhões. batórioa de identidade e de zenda, E�lfi�lo das secre- 8 - A concorrência Po-de.
II _ ESTIPULAçõES idoneidade, devendo êsullarlas,

sito a rua :r�nent: rá ser anulada desde que

Os Interessados deverão utnmo ser fornecIdo por um auvet-a, nesta Capital, ate lenha sido preterida form

apresentar: Banco ou por duas Ih-mar
as 9,0� horas do dia 12 de Jidade expressamente exí-

1 _ Propostas, devida- comprovadamente Idôneas.e sete�llIro do corrente ano, gtda pelo referido Decreto-

mente seladas, em envelo- l'.dA"d'''',· edad'e P'.dCOoVn'e"dd.ede;ddene_·� ::�����:r�e�;t�a e����: �� 1,���j:i�00:�sSãc:��!�:�t:;pes rechados e lacrados,

I
contendo: verão ser

juntSd.
os ai� �;��e����1:::I�br�:s�:ag�m��� ��d:od�s�:�odo��ê!c��tall-

são. 9 - A Comissão reserva-

P A R T I C I P A r A- O 5 - As propostas seria se o direito de anular a

'r .

examinadas às 10,00 horas ronco' .êncta desde que, as

part���i:��l a�a�:;'e�;:: e���:os ed:���;i��s ::l��t��.� ��nd�;�r:2 �laset���;��s:� �'�·;�e�'���d��es=�lt��::r���
reira da Silveira e Eth Faustino da Silveira, (' nascimen·:' Central ':';c Compras, insti- do 3stado.
to de seu Irmãoslnho João Egydio da

Silvei.,a
Net�,

ocor_f�
tulda pelo De�reto SF 26- Florial1ônolis, 11 de agõsto

rido na Maternidade Dr. Carlos Corrêa, no aia 9 do cor- 05·61/113, ,JUbhcado no Or� de 1961.

rente. 1:ão O!icial de 30 de maio Henrique de Arruda Ramos

__�__'�_". 15.�� � �:n��r�e:step��;o:e:t:sP:� RUben:r;:��::�a Silva

Leia Revista Luso-Brasileira � f'e�:r�e�::�:�!�:te�:��:��r Alf::b��asi
SENSACIONAL _ NOVIDADE _ � li ;r��:��: �����erecer: b.embro

MAGNIFICA � ,-

�_á_venda o (ercoiro número

fi COMPANHIA OmE CATARINENSE DE

,r;:=:=�= ·:111'! ELfIRICIDADE (Em orga.lldçi.)
I CLuBE RECREIITIVI) �
I' 6 DE .J A N E I R O �' ASSEMEC':�(!��ALO:���:STITUIÇ_10

_ ��,RE� i� I. Ficd.m ct>ovlu<l.dos- os si.lO�crilitll'es· 'de Capltlll da

COMPAlI.HIA OBSTE Cf"�'AR1NENEE. DE ELETRI�IDA
DE, a comparecerem no dia 25 de agosto de 1.961, as 14

hAas, 'la cidade de (..Jncór .. .:ia,. Sa!ões do Clube Alian

ça, a fim de deliberarem sôbre a aprovação do projeto
dos Estatutos, constituição deHuitiva da Sociedade,

eleição da primeira Diretoria e IDf"Ubros dos Conselhos

Com,uitlvo e Fiscal e fixação do, (e�pectivos honorâ·

A Concorrência de que
trata o presente Editai des
Una-se a aquisição do se

guinte .matertal para o Te
souro do Estado:

rentes.
7 - Deverão ser observa

das todas as ccndtcõee es

tabelecidas nêste efU a

bem como as demais ex

10 (dez máquinas de es-

I

I'

rios e ren ...meração.
Concórdia, I::! de agõsto de 1961

Fundadores:
Dr. alava Rlgon'
Dr. Raul lf'ie7la Barreto dos Rel.s

Domingos lho.lcnado de Lima - Prefeito MuniCIpal
de Cor'l:ôrdia

ClayW71 Wosgrau - Prefeito Municlpal de Seára

Antonio Migliormi - Prefeito Municipal de Faxinai

dos Guedes

PROGRAMA DAS FE3TIVIDADES'DO
CLUBE PARA O lv� DE AGOSTO

DIA 5 - SABADO - Soirée, com .oicio as
_�,UO hora 3. •

!XA 13 - DOMINGO _ BOM DlA DAN
"':A�TE - Jus 10,00 ás 12,00 hun�s.
JIA 20 - DOM!!'!QO _ BuM DIA DAN
ANTE - das 1O,ao ás 12,00 horas.
.JIA 26 - SABADO - SÚJree, Ct'm início Q.
J,OO horaJ. 18-8

OSMAR MEIRA - ?residente.

,
.

CLUBE DOZE DE AGÔSTO - DIA 9 DE .

SETEMBRO - SABADO
APRESENTA Er:DIE �ANDARINO e Sus rropica

nos Ri�n1o "BOSSA NOVA" para danças _ Malena a

melhor cantora da "NoUe Cario::�" - Mauro Zardo
�antor - Jorge Arena Bailarino Afro - Cubano atr'l·
ção Q,J SchoVl tle Carloa Machado e Larry Wald o Rei
do Rock Ar.u Roll Holandez - MESAS ��A SECRETA·
RIA DO CLUBE.
._------ -----------

DE COM ·RAS
Forma de concorrência:
E3pocie de fornecimento:

Rep?"tição interessada:

CONCORRa:NCIA PÚBLICA N.o 4 .

PLACAS PARA EMPLACAMENTO DE VEtcULOS .

TESOpRO DO ESTADO.

EDITAL DE CONCORRSNCIA N.o

1 1 CONCORRENTE
I MACHADO & CIA.HISTÓRI-:':O

QUAN1. ESPECIFlCAÇAO PREÇO OBS.

249,60 Par.

249,60 Par.
10,62 Unido

10,62 Uníd_
249,60 Par.
11,60 Unido
70,00 Unido
3,40 Unido

120,00 Unido
7,400 Unid_

10,62 Unido
2.000,00 Unid,

Placas p/ veículos, particular \
/

Placas p/veiculas, l\luguel
Plaquetas indi�.· vele. particular
Plaquetas indlc. veicul. aluguel
Placas brancas, carros oficiais
Plaquetas, canos oficiais
Placas para m(>tocic�etas
Selos de chumbo
Rolos de arame, p/costura, etc.
Parafusos zincados r {porca, etc.

Parafusos zincados c/porca, etc.
Matrizes para alicato

2.000 pares
1.0uu pares
lS.0nO
19.000
1.000 pares
2.000

2.600
30.000
1.000

144.000
16.000

214

i
I

I
I
I
I

"

I
1 TOTAL DO FORNECIMENTO

I
I
1 Cr$ 3.742.960.00

.ve I Cr$ 154.153,GO
I

I. Cr$ �.5�8.806,.40

"1"1,..'1

--::,_�,
VISTe Henrique Arruda Ramos

Decreto SF. 26-05,61/113

--1-2-I'CoNCõR1:t.lJNTE
j I DOHMB, BRaDA & CIA.

I 3 -coNCORRENTE
I Il\-:J. COM. SENEGAGLIA

PREÇQ O:;)S.

410,00 Par
410,00 Palo
31,30 Unido
31,80 U:lid.

410,00 Par
.. 5,60 Unld.

19200 Unld.
3,90 Unido

130,(.1' Unld.

2.50 - 3,50 Unido

4,,JO - 4,50 Unld.

1�6,0(! l.',id.

Assi�alar �;; X-o-
prevável vencedor

PREÇO OBS.

212,00 Par.

212,00 Par.

26,50 Unido

26,5: TJnld.
212,00 Par.

3l,SO 'l.nid.

106,00 Unido

2,50 Unido

2,70 Unido

5,20 Unld

159,00 Unld,

·--1"---1--
I I
I I·
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

���----i--���
I
I

TOTAL IY' FORNECIMENTO TOTAL DO FORNECIMENTO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'8
enedes nz homenageia a laboriosa

1)sse dos ��Jtoristas Profissionais
Domena�ea�os aRtigos �rolis8imis �o ,olante· B Merce�es Um enlrep me�allia ao

liIais
. anli�o M�T�RISTl P8�fIS�mNiL D� FLORIlNOPOlH

PfC$t[f�� c (!»(��I:f;.:{l"PC$!� é, ::'.;" �,k.:ntlla rnião knefkenle dos Choferu rl0 !a�laJ [a[.ttI�.m.
fsk..... e ,d!n i1PLtr:�!'ti!Jt!.

Em f:�s da íC35 c [lúlc de igDr, os lngenha� �:�'c� e �':lrf.
'cr�Jrm c j.. �j��� e�lcmlt'eis do mundo � pretlirsGrc$ �cs ii�L��rfi,

êles, c ;l:r. ' .... o lr.ijf07:t[�. tpts (iS:' imtJOrlfllle anrlv. �tG !I,m�� �1
tou-te c $C [·Lr.!(GmU�u Em um das esteios do bem·edsr ti da :;r@:�ef'

Po" "'A •

servar enlre O Exmo. Sr. Governador do Edad3 e
'-r Cardoso Filho - concessi�nário da Merredez·
""1rr.ageado Sr. Waldemar Francisco da CGsla -

S '. "TlGO MOTORISTA DE FLORIANÓPOLIS.
r � Carleira de aallilitação expedida em 4 de de
• , .�14, e por coincill,ência o primeiro veíçuilo que

.

" ......Mercedes....z.. qae pertencia ao saudoso
-"mercitiJle il4aslria! Carl Hoepcke.

----,,---------------

Ha muitos anos surgIa
em Flcrianópolis o primei
ro nu omóvel - era um

r.,,[ERCEDE8 BENZ - P.

c"m êle aparecia o prí ,

metro r otonsr profis�io
ne l üor.enopcutene era o

5:', WALDEMAR FRA!'J
CISCO DA COSTA,
rxc 13 do corrente às

HL:tO h -ras, durante a

nesse da nove Díretortu
ri, ueiêc aenencen' e dos
cncrcres ce aan;a cate
o-a. com a pregença do
1<''':11(' Sr, Governador
C'pI ri Remos de Deputada
1':"�i',:�t rt.cs. Presiden
tO' r:'.1. Assembléí i Legisla
tva. tio sr. Osvaldo Ma
cbado, Prefeito Municipal
ce Fl:Jri�nópolis, do Cei.
Pt-rjo da Luz, comancan
'e "0 14.° B C., do Repre
sentnnte do Comando do
5.° Distrito Naval, do Re
presen_clnie "t..:o Capitão
dc,S Por-os e alta" autort
cedes, a Mercedes Benz
ao Brnail, prestou uma

s!gniflcatlva homenagem
ao mais antigo motorista
florlanopolitano.

A SOLENIDADE
Abriu a solenidade S.

Excia. Governador Celso
Ramos que através de síg
tntnca'Ivas palavras enal
tece .... o trab"lho cens-snte
e protícue dos mOtoristas
em prol do 'progresso era
sileiro·

Usaram da palavra, a
lém do Governador Celso
Ramns, os srs. Preroito
Osvaldo Machado, Htpo
lito d,. Vale Pereira e flnnl
mente o sr. pompUlo Ge
rahlo Fld§lIs Presidente da
\ntida";e que congrega C5

mc:jtorls'':_'1s c:�tarlnen8es,
em nome dos quais agra
deceu as referências ,)10.
gir:SB.;i a laboriosa classe
que rep-�senta.

A HOMENAGEM
J:m seg,Jlda as au'oI'i

ILldes e <,onvldados dlr!
!firam-�e ao Salão Nobre
da União· Benficen'e do�
Chcferes prorlsslonais de
Santa CJtarina, onde foi
pl'c�t·,da uma significativa
hl menagem a rlois (los
lllais antl!!os .IT"otorls'as
de praça Je Florianópolis
f' {111e até lloje prestam
s('l"viroS (I populnção de
nos�,' Capij·,I.

o. Sr. Alfrcclo Westphal
prc:<cnteoll a Sociellade
com dtms {otograflas dos
Sr:;. Teófilo Botelho e

Ele�bão Pinto Lemos, an
tlgos e operosos prOfissio
nais do volante.

A HOMENAGEM AO MAIS
ANTIGO MOTORIbT. \

feriu brilhante dís-urso,
salientando a Importancla
da profígsâe de mo onsta
na complexa saciedade
mederna Referiu-se tam
bé-m fi notável c,..ntt .buíono
dada ao progresso b-ast
leiro oeta Mercedes Bünz
do Bf9.s!I, tncusma pio
neira na fabrtcaçâa dos
veicules eacionats.
Em segujl�a o co-me-i-te

• h "me T de neO"oC'h" -on

v!cou o Governadc;r Celso
Ramos II. fazer a entrega
da medalha Que II Merce
des aene oterccía corno ho
rner-aeem ao sr. wal ·em:u
Francisco da Costa, pelo
seu trabalho cons ante de
anos e anos e sua dedi
cação a utll e rtí j na pro
fissão de motorista.
Após haver recebido a

medalha 'das mãos do 0.,,
vemador do Estado, o sr.
'wetdemer Francisco da
Costa, emocionado, profe
riu um breve discur!fo a,

gradecendo a homenagem
que lhe era prestada e

referindo-se aos veiculas
Mercedes Benz disse: 'Os
cerres Merce1les Benz, s�;.o
velculo� oue se destacam
·não só Ipela beleza e con
farto, fias princIpalmente
pela potênCia e Gualictad,:
de sua máquina".
Em seguida os Senhores

Teófilo Botelho e E!esbão
Pltlto Lemos fizeram uso
ela palavra a fim de agra
decer a homenagem que ó
sr. Alfredo Wesphal lhes
IPrestara, crerecencc SUaS

fotogratlas, que foram
inauguradas no Salão No.
bre daquela Sociedade.

O COQUITEL

Após, o sr. Pomplllo
Geraldo Fidélis, Presiden
te lia União Beneficente
dOR Choferes de Bailta
Catarina e a nova Direto_
ria recem·e:rposada, ofe..
receu um cOQuitcl as au.

torid:ules �onvl(1ados
presentes.

O BAILE

'�:l[����r(o I, i':;�· ;��i�221i!;m�;�l
,y�tm·Bw
ii 1(1 'eI'OH clils�e m;: .. ;��, �m(r;,

de fc"!os Oi DOVIlS.

Logo apó! a entrega da medalha pelll �ovemador do Estaio

1
ao hemenageado s�. Waltlemar Frlllcisco da

COsi,
a. o lIIeSlllll

é cUMprimenlado pele Sr. Oscar Cardoso Filh. - e.cel·
sionário Mercedes".! em noriaaópolis e pelos demlR

I prennles. '

'A noite, ,com a presen.
Ça da família dos. Motorls.
tas Protlsslonals de nos-

:�adC;:i���:' �:�l�zo:;:e ��
ti

Aspertos" - Após eapessacla a n o v a Diretoria da"����:�::6.!:!�!,,"�a!, de U,B.C.8.C .• usoa lia palavra o Sr. Pompllio Geraldo Fidelis
Eneercaram_" ",!m ., - Presidenle da elUdade que coqregam os malurislas de�=:::;'A�� ���:ala� Sanla Calariaa. Destacamos na opor'Inidade as seguin-�:' ��:e�::;e.;:!gn��;at!� les au!oridades - S. Excia. o Gevernador do Estado: Pre·

�::���:: :!::'e!:�o n�":!!: feito Municipal: Comaadanle do 14° B.C.: Bepresenlanlebrie...o de •• !eu!os b,"_ do Comando do 5° Dislrito Naval: Depulados Dili Cherem e��;::�:� pr�s:�no;;�It;�� Fernando B. Viégas; Represenlanle do ·Exmo. Sr � Secrelá-�:u:�ssr:�res��t!��e om;�� ri.o da Se arança Pública e do Trih�nnl de ·Contas: Direto�, I�:"'f�,,,�n..,,,,,'I-u..,,,,, """",..;;JiZii;::;;;ilW:;:�'i'iiõii:Jjr__'-,,,d��í[';J'y.T.P.. c, ;;(�<'" ,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

LlOMS CWBE DE FPOUS. E CASA BRUSOUf - MESAS NiA RELOJOARIA MULLER
-------------------------------

C O LUN�- 05 Clubes Catarinenses •••
wa1do SIlveira é outra ntcões que representarão

CATO· L ICA
porque o C. R. Aldo Luz grande esperança de San- a canoagem barriga-verde
recebeu um convite espe- ta Catarina. venceoorn da em mais urna regatá ínje
ctat da Federação de Re- I Re-rata Injernncícnal, resteduut. Os paulistas,
mo de. São Paulo p�ra es- crecencía-se o barco de oom o exemplo demons-

tar presente nos {rês pó. quatr'(l sem aldista a re- trado pelo Aldo Luz na

reus. No páreo de quatro zer bôa regate em' São organização da I Re-gata
com. surge a guarrrícae do Paulo. Finalment.e, �o pá- Internacional, desde �a eS

Clube Nâu'ica Cachoeira, reo de oito, além do Aldo tão se preparando para

de Jolnville, como a gran- Luz, provàve1mente esta- receber os r,onvldac!os dos

de esceranca (re S�rtta rá presente oQ MartineJII, vários Estados, tudo ra

Catarina, mercê suas üiu- que também na Regata zen do crêr oue a festa do

n- as aiuacões. espeeíai- rn-ernaooínar obteve um remo em São Paulo tam

mente na I Re[ata Inter- horoso segundo lugar. Es- b�m terá um êxr;o retum

nacional de Santa Oatarí- tas são as prováveis guar- bante.

Frarllclin J. Ccscces
E-;;crito csnectarmenre
para esta Coluna

A Igreja de Rlhriri'io da

Ilha de Santa Catarina,
onde,

.

atualmente se acha
tntronizadn a arti�t!ca
ima�em de No�sa Senhora
da Lapa, dE' es'ilo barrrl"O,
data co an:) de mil oit.nc('n

tos e .�eis, m% a imag�m
foi tmzid:l para Ribeirão
J;O ano de mil J;o(p"'f!nto� e

�.�enta 0'11' '1m fi.>1 �(> n<,.l-

-.me Mnnocl'Vafrrns-n"rMb-o
c· colocada num:'! Canp'a

que disounh� de t.,.:.s alta·

re!', edificada no 1111'ar Oe
nominado Barro Vermelho

cu Simplicio. di�tante um

quilômetro da Séde.

No ano passado Quando a

;magem completou duzen
tos anos de permanência

:,entre f::eus fiéis, a Comissão
ce Fábrica da I�Teja de

.�ossa Senhora da Lapa, fez
t"dificar dentro dos pare
dões em ruinas da antiga
Cape:a. u� Oratório, an

ele', s{)bl"e um modesto altar
rolocaram uma fotografia
da imagem.
As mina" da nntiga Ca

pela, com? vemos. fOram
r�iJpeit3das e continuarão
sendo, para que S€'lS fiéIs
tenha!" conhecimento de
que Ela permaneceu, aIí,
durant(' qt,mrenta e Seis
anos muito vt"nerada e ama·

da pelo· seu Povo.
Entre (J.� b('nfe!�oreS que

muito contribuiram, finan-

A ntu-u igreja de Ríbel-
, • .0; .... ,�'l TI .... ., ,.,�h, ""frpnrj"l
um grande desgaste mate
r;'lJ "'1. "U<l. pstr"""''l nrout
t"+';"'i":l p ::lrt;�tirrl:
(l'n!rn p"'�:,! nel'flr.'l'ld0·)h"l
,.." .,.,." ... -',,�,,<o <>1+'lr .. " rl,
talha e o madeiramento do

B"<Í fi'"'''" n<l<o""do l'al'J
"""'a f� k""I pl'\t-i"n.. <:nhre a

b"l:=t rip rnr"�""""nto de uma

tn.,..,.". tr"'nsfo�'!TIando-a em

()l1"..,r'!n ",1; p�<;,.." h<Í. rlia�
I''''''�''''ro ,.".,H"'n'1r!1) ri ('tln·

fj""""::I"'�" rip m'l;,� 'uma »"s

fl1);�'1 f"lrl"rir'l. tive a ouo,.·

h1nirl'1np ri'" r"''''''ers�r.('om

o "pnh'lr rr"',.' .... ;'1.in H"ide'l'!'
;- .. irh. n .. ".,.ir'j"nte nfJ Cnn,>ê.
lh" r!.� F,;brica da Igraje
('if::lrl�. 011'" me relatou o se

f!uint<>· Tenho necessidade
-'I'I!Pll'p de rpnarar o teto e

os altares da Igreja, mas
rI. me,cima n:'io di'i�õe de re·

r'l1r51):; financeiro" e o Povo
do mC11 1111>"'],·,· tambpm, �e

nrha, fin'lnceiramente, en-

franue('ido.
Nos dias dezenove e vinte

do corrente mês de agosto
dI'! mil novP"ento<: P. SP"S"'l1·

ta e nm. ali realizar-se-ão
(l<: fe<:tei(.)<; hadicir)nais PlU

!lnmenft""em a Nossa Se
nhnra da Lapa.
Eu faco um morle�to ape

Io na�''l 011P as di�níssjmas
aulor:r!arlps ali compare·

('um, visil('m o Templo e I's·

tur!pm sua hf'lf'z:l arouitc

tõnic'l e ar1htica. recnica e

('eira.'l1ente, para a eons- rultu:'almente, (' o salve dq

truçã,) do Oratório entre as. tl'ál!ira sorte !'tle o malva
ruinas da anti.lm Capela. do runim ri mler f'ntrp ....:tf.

destaca-se o Dr. Aderbal Florianópolis. 17-8-1961.
:Ramos da Silva.

30 VAGAS SÕMHm
VOC� NA01Th..,.{ ATNDA O CURRO (HNABIAL?
F?�a-o pm Jnt'r'JS dt' 1IIn ano frNJUpntando as aula.S

de prenarariio al).<: l'fl.ndfr\atos aos ey.am0S pelo fJ.rtigo Dl,
.710 Instltuto D. Pedro Ir.

ótima orientação pedagoglca _ EnSino altamente
especializado - Gar:J.n�la de {oxito e 3atisfa:;ão que você
comprovnrá.

Inicio dp nov� turma em outubro próximo.
Informarõcs !\ r a Nereu Ramos - 39, (Grupo Mo

dêlo DI:J.s Velho), E::clusivilUl€nlc das 19,00 i.s 'ôi!O,OO ho-
ras diàrlamenlc. .

131/8'61

1

n a
, ouando por um "co

chilo" 1'0 [Imcneír>. cbje
"e 11m a-n-oso segundo
lugnr, perdenc�o em cima

(h b·.!;7.am('nj.o de chega
ria para o B<lrroso, de

Põrto Alegre.
O Oachcerra .:ontinua.a

tratnar. e Jlossivelmen/e
estará em Jurubatuba, no

��ô�:._�o d�� �u:I!�roo:��,�� Lma n-ácuinr de filmar de 8 m'11 marca

guarntcâo CiO ,\Ido Luz "GIC", para 1"; m de filme marca J'êlc::ês.

!������� M'II�o;el J��:r��_ Ver e tratar � rua Santa Luzia 25:) ou

xetrn, Enln Sônego c Os- 1-,,<,,10 tel. 3530.
-- --- - - ,. --,---_ .. _ .. _._._----

J,

AlEWÇAO
itISTRIl·7'::E, LAQTrEIA-SE ENGHA.Dfl-SE E E;NVER:.

NIZA·SE MOVEIS. !U..:ORES INFORMAÇõES RUA C(,N

FlELHE.íRA MI\F.RA. 'M FUNDOS

YfMDE-H

..

-ctN fiiú
Cine SÃ' ;lIst

-BAUI<
tine GT
iES'fR

às 8 hs
Silvana Panp

PAr

FONE: 3€36

ás 3 hs· t

Gregg Palmer - AlIIson Haye.
O FA"ilTAcMA DE MORA TAU

censura até 18 anos

ás 8 hs.

Prê-Es'réia _ "Pró Formandos do 3.0

C:entin·co co Instituto de Educação,
P..omy Echnei1er - Alain Delon

CRISTINA

oen.

Cine Ui

às 8 horas
2.0 Granrle Frr'':'IVAL POPULAR

I
17.0 Filme:

Tom Tryon - Jo"v L'1",re"'ce
A HORA ES'::ARLATE

Eastma:lColor
Cpnflul'a até 14 anOs

CiHP RIU
':-'OYE: 84:'.5 C!ne U,;À IS, JOSÓ)

áf;; � c 8 hs.

Qregg �er, - AlI1son Ha:r"C�
O FA"ilTJ\SMA DE MORA TAU

CcnsuTU: atê 18 anos

ÍI� q h�.

Ger-ge Nader - Iiedy LI,mr.r

NATJFRAG�O DE UMA ILUSÃO

- dnemaScope -

Censura: até 14 anos

tine ROXY
FONE: 84:;';

á" 5 e 8 hs.
_ 2.0 Fest1vt.: Po�Jlar -

18.0 Filme:

.'\lu�rt Derker - Janice Logan
DELIRIO DE UM SÁBW

TecniColor
Censura: at:é 10 anos

HO.T'I!: CINE S. JOSÉ - EM

PRI!:-ESTRÉIA -

A Rartir <io dia 25

GRANDE FESTIVAL DA FRANÇA FILMES

BREVEMENTE:

Romântica!

A Nova Dupl8-

-EM-

"CRISTI�A"
- East;manColor-

A!ain �el()n Rony Schweider
.

A partir de 3 de Setembro O ESPETÁCULO DOS ESPETÁCULOS�

Europa de Noit.e
ESTMANCOLOR

DEPARTA�Erf'i'O DE UÚOE púnlCA
PLANTÕES DE FARMACIA

AGOSTO
5 - Sábado (tarde)
6 - Doming:::.

Farmácia Moderna
Farmácia Moderna

Rua r Pinto
Rua J"j'} Pinto

12 - Sábado (tarde)
13 _ Domh,go
., \

FaY:mácia Sto. Antôt:io
Farm-icia Sta. António

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt

15 - T::rça (dia santo) Farmácia Catarinense Rua Trajano

H) - Sábado (tarde)
20 _ D'lmlngo

F'arm6.cia Noturna
1;'arm,:cla Noturna

Rl'a T\'alan
Rua. Trajano

26 - Sábado (tarde) Farmácia Vit/"ia
FarmA('la Vitória

Prac',\ 15 de Novembro
27 _ Domingo Pra<;,:> 15 de Novembro

I-�--,� � �_I
J DtJNLOP. o pneu que vale por 2 I O plantão noturno será efetu ado pelas farmácia<. sto. J!..iltô nl<l, Vit1rla e Noturna.
I RAINHA DAS BICICLETAS - Rua: Cons. Mafra, 154 I O plantão dlúrno compreendi do entre 12 e 12,30 hs. será ef etuado pJela farmáciaVitória.
)).- - - -- - - - -\- - - - - - I

DR. LUIZ E. ROCHA FREIRE
CIRUf?GMO DENTfSTA

ESTREITO
(i.- Domingo
13 - Domingo
15 - Terça (dia santo)
20 - Domingo

Farmão.,1a do C;anlA::
FarmárIa Indiana
:<'armó.cia Cata:'inense

Farmácia do Canto
!'nrm5.cia Indiar.a

Rua Pedro Demoro
Rns 24 de Ma.io
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
R,Ja 24 de Ma o

por zent Airam

TO:RNEIO DE CLASSIFI

CAÇÃO 'A rv.e DIVISÃO
Teve inicio na semana

passada, o Torneio de

Clas!lificação à rv.e Divi

são ee Florlanôpolis, com

os seguintes Jogos e re

sultados:
1.a Rodada: Franzonl, O

x Duíhuj ; Armando, O x

Saulo. t: Muller, 1/2 1.

Pígarii, 1/2; Kamímura, O

x Campos, 1; Amilcar, ° x

AntC"nio, 1. Fd transferido
o jôgo entre Gilberto e

Reinaldo.
2.& Rodada: Armando, O

x Paulo, 1; gaulo, 1 x

Pranzoní O; C�mpos, 1 .x

Muller, O; Antonio, 1/2 x

wami-nura. l/I!; "1ilbcrto,

1 x Amil-car, O. A partida
entre Duiliu;::. lleinaldo,
foi transferida.

3.a Rodada: Muller, ° x

Saulo, 1; Gilberto, 1 x

Campos, O. Os demais jo
gos desta rodada foram
transferidos.

3.0 e 4.0 empata(Ios:
Luiz Muller .e Antonio Scbe

per, com 1,5 pontos;
5.° e 8.0 empatados: Gil

ber-ío Silva, Amilcar Sche

rer, Duiliu Negrinl e Paulo

Ferreira, todos com 1 pon

to;
9.0 e 10.0 empatadOs:

Seya KamimuI'.a e Pir.zanl,
ambos com 0,5 pentes;

11.0 - 13° empatadOS:
Reynando Vieira; Carlos
Augusto Franzoni e �r
mando Oc1'e, todQjj
zer-Q "pontos.
PRóXIMAS RODADAS

Na séde provisória da
F.C.x. (Clube Doze de

Agôstol, continuará nos

próximas dias 19 e 20, às

. 1� horas, o Torneio de

C.lasslticação à rv.e Divi
são, quando .peflllz�r-se
ãc OS jogos da .48 e 5.(1.

rod<íldas.

4.f!- Rodada: por antecl
paçãe, realizou-se uma

partida desta rodada, na
qual Muller venceu A.'t:il-

caro

CLASSIFICAÇÃO
Cam os resultadoS da

dos actrne.. temos o se

guinte quadro de classifi

cação parcial:
].0 IUf:ar: SI11!-1o Berber

(invicto), com 3 pontos:
2.0 .lugar: �iI'of. 'custo

dio ça\pPOli,'� pentes:

'VEND�-SE
vende-se o Salão Brasil,

rnstnutc de Beleza, com ótI
ma L equencta. Vende-se,
também, só o Ponto. JVI.oti·
vo de mudança, Rut. dos

ilhéus, n.c 2. Tratar no

local.

1<'. C. X CARTOT..AS E. C.
vencendo a primeira pela
cen-aeem de 3xl, �!Oals
assinalados !lar sáu1o,
Dilton e Beto para os

PARENTES. enquanto que
Bdson de pP'lalidade máxí-

_

ma assinalou o tento dos
CAR11OLAS.

A equipe vencedora ali

nhcu da seguinte forma:

VaIdlr; Abelardv, Lanilicn,
Sady e Tida; Rn1 e Dil/on;
Beta, Mestre Ziza, Moacir

e Saulo.

-------1
I Pneus e Camaras I
I DUNLOP, na.. tem )
I iguais. I) Rainh� das Bieielet,o$
!.- Rua: Con;:;el1-.elro ,

I Mafra, 154.
,-------

Torneio versesM que.

ser-ct- r1i"'1ut·· I .,.".

"io do Iplranga Fu-

I Clube "'tá SP"

o pelo Cnrinti"
... ·anal e lni"?

"0 doe T,�ilp_

A rF""---",7lt�,çii.
'I Tf' "'MicO,

rista da cidade, atuando
na '.arde de terra-feira em

Palhoç� frente ao Guara
ni, boi, bao(ido, pela -conta_

gem
.

de 3�:2. A renda apu
rada foi superior a Cr$ ..

8.000,00.

p"derá ser encerrado n�

t'1 rde de dorr.Jngo o segun
do turno do campeonato
blu·'�···auense de futeMl
co:n a efetuacão oe àOI�
econtro!i_ a saber: Amazo·
nas x Olimpico e Vast'l
Verde x PalmeiraS. Caso o

Olimpico triunfe, se!'lá
considerado campeão des
ta etapa.

x:cxXxxx
Est� confirmada a pre

sença da eouipe do Ma

ckenzie da Guanabara pa
ra a inauguracão da re

c�strução �do Estádio
Santa Catarina. A delega
ção do Mackenzie virá em

avião especial da FAR.
x'xxXxxx

Avai e Paula Ramos,
deverão realizar unais uma
partida para a decisão do
certame ;le aspirantes da
cidade. Como se recorda
na primeira partida verI

ficou-se um empate sem

abertura de contagem en

quanto �ue no segundo
triunfou o Avai por 3xO.
Como as disputas sáo em

melhor de ouatro pontos
necessário s� toma um�
outra peleja entre as dua�

equ�es, bastando um

simules empate para Os
2,v<lianos conouist<1rem o

tit'llo da temporada.
XXyXXxX

II" '1ue tudo 1�lIca a
•.

�'1cão e Saltos Orn�a-
,t<lis deverão ser cor

'�s da prOgramação a

�r" seguida c\imtro (las
(li!>!"'ut<ls dos Serundos Jo
!;!",,� Abertos de sta. Cata
rõ .... '1.. Todavia, de concreto
--da existe até o m()liten-

xxxXxxx

ri,,') s:�· O���'i:::�!to ;.:�
""AC, para dirigir o sele
cionado c1.e voleibol femi

nino, devendo iniciul' os

trei,nament.os ainda estn
Semnna. O sr. OSl1i BIH

bato, c;)mo bom desPot"
tis ta. ace\j:ou o convite
com a máxima sim'Pn
tia e espera brilhar nas

'disputas.

ALUGA-SE
I � � � � � --� � - - � � � I

"ALUGA-SE CONJUNTO PARA CONSL"LTóRIO
OU ESCRITóRIO - RUA VITOR MEIRELES N.o
12 - T�iATAR NO MESMO LOCAL DAS 14 aS 19
�O:r..AS. -::::R$ 5.0(''1,00

18/8/61
I��-��----- __ �.L�I

��;:_j
@!t12DEA�

..,..
..

"

PROGRAMA DO MES'
AGOSTO

DIA 15- CINEMA _

BOJ>!ECA DE CARNE
DIA 20-

ENCONTRO DOS BROTIN:IOS _ ID·FI
r::::.'\ 22 - OINEMA _

DINHEiRO FALSO
DIA.'l7_

ENCONTRO� BROTm'ãOS _ c/Orquestra
DIA 29 - CINEMA _

IMPULSOS DA MOCIDADE

L E I A

O PRISIONEIRO DA MONTANHA
O RÚMANCE MAIS FASCINANTE, PATRIóTICO E

CONSTRUTIVO QUE JA SE PUBLICOU NO BRASIL.

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

Cenlrais Elélricas de Sanla

Catarina S. A. - nuS(

EDIJ.\L DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBT tIA GERAL EXTRAORDINA'lUA

Ficam CvnviC:ados os senhores aclonistas da Cen
trais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC para
se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no
dia 30 de Agõsto de 1961, as 15 (quinze) horas, na sua
sede social, à rua Almirante Alvim, 36, nesta Capital,
para deliberarem sôbre a sef,'Uinte

ORDEM DO DIA
1. Aumento do Capital social e consequente reforma

dos estatutos da Companhia.
2. Autorização para a subscrição de capital em

outras Sociedades.
3. Outros assuntos de interê.!'�� .>ociaI.

Florianópolis, 11 de Agõsto de 1961.
(as.) Dr. Júlio H. 2adrozny

Diretor-presldent.e.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sr. Alvaro Calão, na Assembléia:
� �

,

Atendimento das Necessidades dos
A ultima parte de sua ex

pranaçêc foi dedicada à

Idéia da. implantação de

uma usina sicterúrgica
pllóto, na região carboni
fera, para a tender os três
Estados sulinos, produzindo
nnualmente 135 mil tonela
das de ferro gusa e 120 mil
de aço. O capital para o

r:mpreendlmento seria de
100� milhões de cruzeiros,
dele podendo participar os

governos de Santa Catari

na, Pa rené e Rio Grande
do Sul, o Banco de Desen
volvlmento do Extreme

Sul, Banco Nacional de

.
..Desenvolvimento Econômi
co, Comissão Executiva do
Plano Nacional do Carvão,
Cla. Siderúralca Nacional,
outra .. entidades ligadas ao

problema, e particulares. A

slderúrgíca-püótn seria di

rigida por cinco membros,
tendo um conselho de 20

pessoas, podendo absorver
inclusive a SIDESC, obje-
1.0 de mensagem presiden-

Estados Sulinos - Os Debates
dai ao Congresso, em 1959,
mas que até agora não se

corporificou.
A idéia causou profun-,

aa impressão entre os le

gisladores catarinenses, e

seu lançador, na ocasião.
declarou-se dis\Jôsto a um

debate com os parlamenta
i es, que aproveitaram a

upcrtunidade. fazendo nu

merosas consultas, tôdas
respondidas com objetivi
dade, segurança e conheci
menta. Dos debates toma
i am parte os deputados
Volney de Olíveh-a, Valde
mar Salles, Antonio Almei

da, Adernar Ghisi, Fernan

r-o Viegas e Orny Regls. /(0
final, o presidente da Ca
sa congratulou-se com o

conferencista, agradeceu a.

presença do representante
00 governador Celso Ra

mos, sr. Nelson Nunes, dos

vereadores, prefeitos e per
sonalidades ligadas à in

dústria do carvão, e [oi-ria
listas presentes.

Convidado pela Assem

bléia Legtstauva, através
de seu presidente, deputa-

��uE:��:�:���rs�\;:�����
no plenário daquele Poder,
sôbre siderurgia e carvão,
a 16 do corrente, o .sr. Al

varo Catão, presidente do
Sindicato Nactonal da In-

slntetisou com acuidade

conhecimento e cultura, (.

panorama do carvão no

mundo, extravasando en.

seguida para o campo a

siderurgia, dando magníl.
ca aula especialmente n

que tange às suas observa

ções a respeito dos proble
mas carbonifero e síderúr

gtco dos países visitados

notadamente a Polóní
.

Defendeu a tése. com abur

ôâncía de dados, do cre.

cimento do consumo d

carvão em seus mais v

rtados fins em que é apl
..ado pela modere a tecn

logla.

dústrla do Carvão.
o conrcrencísta discor

reu, durante quarenta e

cinco mlnu tcs, após ser

audado pelo depu'ado Le

lan siowínsx', sôbre sua

-e;n a') te-te europeu,

ntegrante a MiSsão João

Dantas, na qualidade de
representante do governo
catar'nensc

Com segurança expressa
em números e estansuces,

USINA SIDERURGICA -

Pn.6TO PARA ATENDE

ESTADOS DO SUL

o deputado Lecian Sto"insld, no momento em que
saudava o conterencteta.

BERLIM ESPERA ... Durante 45 minutos o Eng. AlvClro Catão discorreu sôbre

tlrJentrgiCl e carvão, acentltando importância do proble-
1II.,t para o pais e mais eepeciatmente para Santa Cata

rína, advogando a ideia de mna usina siderurgtc(l-pilolo,
para atender os três Estados sulino:>. Nosso flagrante é

um aspecto da p(J.lestra protenaa no recinto da Assem

bléia Legislattva, vendo-se além do Dr. Alvaro Catão, o

Presidente da Casa, deputado Estivalet Ptr�.

Na Assembléia Legislativa:

g�I�:��:len!re: A������� (onserho e Banco de Desenvolvi
::�o�� deterão sequer no

'mento do Sul: Promulgados - Pedro
comparando a crise de \

B"Um com" atritos dos lilnmermann: Criação do Município
a-tados com Hitler em Mu- ,

nl��'�,�=!":�md:��a<��: de Massanmdllba - Aproyada Men
�����:"B"lim serâ outr

sagem Governamental: Lei do Uso de
ar�:�o: o�:�i�a:��s B;:��! Terra
de aplauso da multidão,
ucusando o Ocidente de
trair B-.rlim Ocidental com

protestos débeis ou falta

de ação.
"Intencionalmente, não

"OU entrar em oormenores

da negligência demonstra
da a 3erlim, nos últimos

anos, meses e semanas" -

manifestou. "Contudo, pos
so dizer-lhes Que não pos
so deixar de pensar nisso

com amargura".

tando: "Não se deterão na(cont. da l.a pág.)
te-amenceno na curopa.
Na porta ue Brandenburgo,
tropas a.emas onen.ats

ameaçaram o grupo com

um poderoso -cannão de

agua", mas não molesta

rem o general norte-ame

rtcano.
Como os comunistas, a

polícla de Berlim Ociden

tal também reforçou a

fronteira, mas a multidão.
depois da manifestação,
sob uma chuva persistente,
sem procurar Invadir o se

tor oriental.

O discurso de Brande foi

��tr;��o::���:, q��l��:��
va cartazes nos quais se

lia: "Queremos uma poli
tica enérgica", "Kennedy a

Berlim" e "As notas de pro
testo não detem os tan

quev".
O discurso e reação da

multidão foi um reflexo da

Impressão cre..eente na

Alemanha Ocidental - co

mo o r-et elam os editoriais

dos jornais - de que as

pc��nclas ocidentais fo

ram retardando cautelosa

mente a crise de Berlim e

estão fazendo o jõgo dos
comunistas.

Em Bonn, um grupo de

20 estudantes da Universi

oade anunciou Que envia

ria a Kennedy um guarda
chuva, slmbolo da DoUtlca

de apazigu:tmento seguida
com Hitler antes da guer
,"o

CO'll voz trêmula de emo

<:ão. Brandt declarou que

os comunistas .'1e aprovei
taram de todo Indicio de

fraqueza por parte do jcl

dente. "Se formos fracos.

os comunistas nã.o se dete

rão na Porta de Branden

burgo" _ disse, acrescen-

o ESY'AD-O
O MAIS ANTIGO GlADIO DE SANTA CATARII\A

FLuRIANõPOLIS '(sexta-Feira), 18 de AGOSTO de 1961

I. Semana Municipal dos Estudantes
BANDEiRA�TES VIVEM DIAS

DE ENTUSIASMOI
Com Um Programa de Real' lnterêsse
Transcorre a "Semana Bandeirante"

Nesla Capital

A vllltU) l"lorl,\nopoJl�<I
na de zsiucen.es l'On

vida a tOdos os estu

dantes secunda.rios da Ca

pital, para participarem
oa "1 Semana Mlffi1clpal
dos zs.ucentes'', que, jun
tamente com os Gremios
Estuaantis de FJonanopo-
1b, rará realizar nos I alas

10 a 17 de setembro �)rô
xímo.
A exemplo do que foi a

1 Se.r.una Estadual, no

ano passado, reauaaoe pe
la UCES, serão realJ.za-oas
várias Conferéncias e de

bates no Teatro A'lvaro
de Oarvnlho, que versarão
sôbre ternas de grande
in.portnllClR para a ciasse,

alem de outras realizaçoes
como: Concurso (le Ora

tória, d..:: Cartazes, Con

curSo Literário e 'varias

compe,lÇoeS esportivas en

tre os [IlUnOS dos ctversos

estabelecimentcs de ensino

secundário da Capital e do
Estreito·
As diversas comissões

ja cons�itUldas esrêo em

pleno funcionamento. No

último dia da Semana se

ré recuaeoe uma sotrée

de confraternização, quan
-do na oportuniuade esco

Iheràc a mais bela e culta
secundarista nerrencpcn
tana, .. qual epresemará
a U_F.E no. prqximo Con

curso Estadual da UCES,
que será na cidade de La

jes. Esta, se bem .suceotda

no estadual, representará
San,a Catarina 110 próxi
mo cancu."So BrasU{J'�" ,"e

escolha da mais bela 1.10

Brasil.

O deputado zsttvatet Pi

res, presidente da Asse'm
bléía Legislativa, promul
gou, na data de 17 do cor-

dor Celso Ramos, com a

aprovação, na sessão de 17

00 corrente, no Poder Le

gislativo, da Lei do Uso da

rent,�, � �i que aprova o

convento celebrado entre os

Terra, cujo texto foi am

plamente divulgado pela
governadores Leonel Bri

zola, Ney Br-iga e Celso Ra-
imprensa e rádio de Santa

Catarina, merecendo, tn

crustve. elogios do Cardeal

A Federação das Ban- gantsmo no Centro SESC

derrames do Brasil, atra, SENAC, sendo notllvel o

vês do Dlktrito de Floria- Trabalho do Curso de

nópolfs, está realizando, Chefes.

nesta Capital, nesta sema- Para a quintn, sexta, sá,
na de 13 a 20 de agosto budc e domingo, -cprosse-
corrente, o seu programa gue o prcgrarr-n dl� Se

de real irnerêsse em que mana Bandeirante.

o entusiasme se alia ás O encerramento será no

diversas Imodalldades de próximo domingo, Com um

suas ptlviades. ccque�el Que o Departa ..

Desde o último donlin- meto Regional do SESC

go, 13. um intereSsante oferecrrá ao Distrito das
programa vem :;endo cum Bandelrante� de Florl:uló-

prido, marcando a Sema- polis e suas famílias, as

na Bandeirante. Ainda no 15 horas" hO'l1enagem essa

domL\gc úl'.imo, a Cia. (!ue se eletuara no Centro
J")ana D'Arc abriu a Se- . SESC-SENAC, à Pra�a d<.f

mana, aslstindo a Missa Bandeira.

em conjunto no Asilo de

Q'rlãos.

mos, e que institui o Con
selho de Desenvolvimento d. Jayme Câmara. Dentro

em breve o projeto subira. a
plenário para aprovação da

redação final.

do Extremo Sul e que cria

o Banco Regional de De-

senvolvimento do Extremo
Sul. Formaliza desta rua

nelra, (\ Poder Legislativo,
Brandt, que se oporá ao

chanceler Konrad Ade

nauer nas e'eições de se

t�mbro, como líder da opo

Eição social-democrata, ex

pressou que Adenauer tam
bém devia vil' a Berlim

Ocidental. Menos de uma

hora depois, um porta-voz
do govêrno anunciou, em

Bonn, çue o chanceler Ilqui
vlrã, na próxim� semana.

o importante convênio,
que tanto vem merecendo
:> atenção dos três Estados
sulinos, e que doravante
ira. corporificar um plane
jamento regional dos Esta
dos do su•.

CRlAyAO DO MUNICíPIO
Ül!: MAS.::;ARANiJUBA
O oepu�aC'.:) Pedro Zi

mermann, na sessao de 17
ao corrente, na Assembléia
Legislativa, apresentou pro
Jeto que cria o mur..icipio
ae Massaranduba, e que
nos proxlmos dias tera

competente tramitação no

plCnano da Casa.

Distúrbios
na' Bolívia
LA PAZ _ Pelo menos

deis mortos e Jez leilOaS

houve na manhã � !".:Jle

em Cor:habamba por efei

to de disturoios provoCa

dos por manifestaçao ete

úperarios fabns (.u �i

giam a libertação dos {L

rlgentes sindicais que se

encon,ram encarcerados.

O governo ordenou o cn

via rle rerorços na pOllc'a

e das mllicias a Cocha

bamba, onne hoje cheg.'
raurH Para dar «põlo <"I';

autoriaaoes. As comunica

ções .em VOchabamba, Pol."

terra ou ar, estao Cort-'l

das.

PETROISRAS ANIMADA:
oras, por enquanto, na ex

plora�ão .em questão é de

quinhentos mil cruzeiros

caârios, porém se t.. explo
ração tiver os resultados

Gue se esperam, esse preço
� iJ'risório, Senão, vejamos
a produção do ll.ecõnco.vo

Bainano, onde a Petrobrás

tira das estranhas da ter

ras, diariamentc, trezentos

mil banis, a três dôlarj:!s
por unidade, e que dão
uma economia de divisas

para o pais na "'azão de

trezentos mil dôlares. Q

poço de Taquara Verde, .:;e

vir brevement·e a serem

confirmado,; os prognôstl
cos atuais, ensejarão até a

construção de um gazeodu
to para os grandes cen

tros conswllidores, trazen

do em seu bõjo uma I"CVO

lução, pode·se assim dizer,
na economia do nosso Es

tado, tal a sôma de rique
zas que dai pode advir.

(Cont. da l.a pág.)
vice-governador do Estado
_ ja foram tomadas pro
-'idências pela direção pa
ra serem transferidos da

l-'etrobrns para Taquara
Verde as sondas que se

encontravam na região de

Ponta Gros�a,
.

de maior

capacidade, e 0- laboratô
rio que estava em Tôrres.
Posso dizer também Que a

par ,'0 contentamento na

tural de tôdos, naquela lo

calidade, os responsáveis
pela perfuração se mos

tram cautelosos e pruden
tes, até o momento, quan
to à pratlcabiUd1l-de do po
ço em questão. Só mais pa
ra diante é que dirão se o

poçn é economico ou não, e
•

a I'egião circunvlsinha tam
bém será objeto de perfu·
ração. Citam eles, a pro
põ�lto, a euforia das per

furaçôes iniciais de Nova

Olinda, cujo lençol depois
não correspondeu à expec
tativa. Repetem, todavia,
que as perspectivas de Ta

quara Verde são boas.

Parlamentares
Com Secretário
da Segurança

Miniilro Na segunda-feira, scguiu
sc

.. exposição de uma

vitrine, na Loja Hoepcke,
tendo como motive. a mi

niatura de ,\ca.:r:pamentú.
No dia imediato houve en·

contro da Patrulha de

Guias cum as 1110ç�S do
Curso de Chf.!es e, ainda,
p<lsselo ele uma Patrulha
da Cla. Joana D'Arc em

visita a pontoS pitoreSCos
da cidade. Na quarta

f.:lra, 16, na Praça da Ban

deira, onde Je lccaliza o

SEC, o trabalho da Pa
trulha ce Guias. Abertura
de uma exposição Ile hLl

IbUictades Bandeirantes,
numa das salaS úêsse or-

O sr. C'audio Barbosa
r lma vem de ser nomeado
nnr def'reto do Chefe d0

Execu�,lvo para preencher
fi. va""a de ministro do Tri

bunal de Cnntas em face
dR. apMentadnria conceoi
da ao Mnnsp,nh0r Paschoal
Gomes L!breloto.

APROVADA MENSAGEM
DO GOVl!lRNO: LEI DO

USO DA TERRA
Mais uma meta vem de

consubstançlar o governa-

Na tardc de onlcm o

secretãrio da Segurança
Fublica., dr. Jade Maga
lhães, recebeu cm seu ga·
binete a visna do deputa
do Federal, Osmar Cunha,
da ba:lcada pesscdista no

Parlamento Nacional e ain·
da do deputa(lo Jctc de
Oliveila, tambem do PSD
COlT' assento na Assembléia
Legislativa, ambos tratan
do de assunto de relevan
te importância para o nos
so Estado.

Nola Oiicial da DOPS e CGAP
Deputados JOi!quim Ramos e

lenoir Vargas Ferreira
"'"A DOPá, órgão que entre outras flnalidadeE fj",cal1-

za os preços em vlgõr, de acõrdo com 3-<; tabelas da

COA...·..._ avisa !ln Público que, nesta CapItal, não foI loa

jorado o prêyo da carne verde, continuando .:m vigõr a

Portaria nO 45 afixada nos �st.abelecimentos do genêro.
Outrossim avIsa a� público que Qualquer cobrança a

mais do prêço estipulado, constitue motivo para instau

ração de inquérito pela DOPS ou lavratura de flagrante
contra o infrator, conforme a legislaç20 que re�ula o

assunto.

Avisa também que a Portaria 45 da COAF foi, hoje,
mais uma vez, afixada nos estabelecimentos vendedores

!le carne verde.

Florianópolis, 16 de agõsto de 1961.
Antôn�o Gomes de Miranda

Delegado
Roberto Oliveira

Presidente da COAF
De acÔrdo.
Dr. Jade Magalhães

Secretário da Sego Pública

cada do Partido Social De

mocrático.
Os ilu.,tres p::.rla:J;enta

res, chega.Jos anteontem,
tem sido mui�o cumpri
mentados nesta Capital.

Prccede-.tes de Brasi-

lil? encontram-se e.n Flo�

rianõpo!is os srs depu'ados
Joaquim Ramos e Lenoir

Vargas Ferreira, da Ban-
- Todavia - tel'mina o

sr. Doutel de Andrade -

acompanhamos os técnicos
da Petrobrás em sua cau

tela, e no seu desejo de
\ que brevemente Taquara
Verde possa ,vil' a :r;.eprc
sentar um formidável mar
co dentro da economia de
E.anta Catarina.

DESPESAS DIARIAS POR

ENQUANTO: 500 MIL CRU

ZEIROS

Um empréstimo do Estado, autorizado em 'dezembro
de 1958 e realizado em janeiro de 1959 ... pagou juros
desde 1957/ I

Por q'(e? Porque sob o Govérno udenista faziam-se
operações secretas, como essa.

O produto desse empréstimo, nos anos de 57 e 58

não apareceram nos documentos oliciais, nem nas pres

tações de contas.

Mas os juros loram pagos.
",x x x

Concorrências públicas eram anedotas nos govêrnos
udenistas.

. Os lornecedores do Estaci.v, os contratantes, eram

privilegiados, garantidos pelo partidarismo ou PAR

QUELQUE CJ-IOSE.
xxx

Bolsas escolares eram concessões SECRETAS, que o

Govérno usava com exclusividade udenista.

E observa o entrevistado:
- As despesas da Petro- Com a missão brasileira qll� foi vender r�adeh::Q

a Fldel Castro, s�guiu para Cuba o sr. Paulo Bor

nhaUl;en,,.presidente do Instituto do hnho.

--NãO creio que essa miSS30
Tenha seguido bom rumo,
Da madeira a produção
Em Cuba. é maIs que o con!;ull1o!

Por mais que aqui ela suba,
Pois ne Brasil tudo Cresce,
No regime la de Cuba,
A madeira sempre desce!

-
Flde! é s..J da violência,
A missão todinha esfola,
Se, _por azar, tiver ciência,
Que lhe leva.. Coca-Cola!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


