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o Mais Custoso Combate à Miseria de Toda a Historia
PUNTA DEL ESTE, 18 - Em vinte

minutos, os vinte delegados das repúblicas
americanas subscreveram a "Carta de Punta
del Este", tornando realidade a "Aliança
para o Progresso", que representa para os

Estados Unidos o "mais custoso combate à
miséria de têda a história" e aue nasceu, se

gundo Dillon, "c"Omo resposta -ao grito de es

perança de milhões de homens e das 'gera
ções vindouras de americanos",

P:JNTOS BASIC08 (-stà0e';omprometida:s a em-

preender uma reforma

h�osi�ão Nacional De Animais
e rro�utos Deriva�os

mente, notificaram ao se

cretárrc da Agricultura, sr.

Alberto Hoffmann, que

comparecerão às solenida

des ce inauguráçâo da

28.R Exposição Nacional de

enuucts e Produtos Deri-

P. ALEGRE, 18 (V.A.) -

Os governadores de Per

nambuco, Bahia, Estado do

Rio e Santa Catarina, sr's.

Cid Sampaio, Juraci Maga
lhães, Celso Peçanha c

Celso Ramos, respectlva-
vades.

1) Um indíoe minímo de

ocsenvoívimento econõmico
oe cada país latlno-amert
cano de 2.5',-:- por ::.no por

lrabtjaute. ou' um aumento

t.ital. tendo em conta o

crescimento da populacâo.
ele 5',; anual. Guevara afir
mau que Cuba desenvolver

I;C-(I à rcaêo ele 18';. me

diante o planejamento co

-nuntstn

2) .lmpllação ela base

econón.tcn elos países lati

no-arnertcnnos de mono

eutttv-i .

3\ �elhor dtstríbuícâo da
-Inoe-a nactcnnt nas nn

r-ses h' lno-aruencanas. que
l<e comnrometem a írnpjan
tnr re.crmas reultsta; dos

agrária em gr-ande escala.
71 Programas sanitários,

'ncruuve o compromisso de
prcporctcnnr água potável
.vura pelo menos <r 70'; da
poputacàn urbana e 50';
cm populacán rural (1n
América Latina no próxt
ruo decênio.
8) Casas baratas para os

em .c to c ais centenas dc
u-Hhn-res que vivem 11a

Amén-a LaUna em choças
ne paoelâo e fúlflU de nan.

ores. ponto foral da pene
ii'::'Irf: 'I cemunteta e da per
t urbnoân �'lrial.

91 F-.tahili�'1r-i.'l oos pee
lns da .. e"'"..wt'l"-es bási
la'> ctn Amértcn Latina.

101 Programas sczunrto

l',ldriJ rruuum para a ín'.o

gracõo d<l" e-onouuas da

oeco inaugural será pre

erdírto pelo presidente da

República. sr. Tânia cue
dres. e terá lugar às 14.30

noras do dia 26 do corren

te, no Parque do Menino

A ARTE NO DESENVOL·
--

V1MEN�

vccc certamente já pus
uni ])el(� ma Felil>e Sch

muit, e vil/' ali na porta d,a
Casa Hoepeke o fato da fo
to em exposirâo. Pois 1111, i

to bem, stas rocé ,1ue nâo

���'s: ��;o ('r�'a�e:IL;::L:1
re- _ Trata-se do eS:f/do

el�bol'Cldo pelo 1>i', -eor coa

lerrâneo taorunno de ttara.

para o painél (me foi -ctc .

(·ado nlt 'li osaicn rídroeo

110 mrumiiico edífícío do

SENA!. construido na cida

de de Lajes.
. !

O eilcLdo edifício que fr
ea cis margens drt estrada

federa!, dominando um

dos mais belos l>ct1Ioram.,: 1

cio. Princesa da Serra, ar"i·

oará. mais de duzentos n'u.

»cs que irâ� e7ltmr para o

(!prendizarlo ii, :11l,�fri(l!. 1'€

cebewlo tOGa a assisténei(/,
� que se capacltarcio pro-

Deus
Alé."I1 das autoridades

acima, confirmaram seu'

comparecímento �0 certa

me magno da oecuénc na

r-tonal o ministro da Agrl·
cuuur.i. sr. Romero Cabral
ela Custa: o presidente da

Câmara doo; Deputados, SI',

.
Rainieri M:\zilli e os secre

tru-ios de A"'l'irl'I'll�'" de

Perna,-"i:ll1r':;. i'I<{''l9.� Gerai"
c Sarna Carru-ína.
O sr. atue-to Herrmann.

1 tturer da Pasta da Acrt

. cultura eoúcnn. ao prestai'
estas informações, acres

centc �I Que foram expedi
dos convites a tocos os go
vernacores e secretarias de

Agricultura do Pais. Espe
ra-se cue, em face dessa
tnícíattva antros governa
dores e secretá-íos de E.�'a

do 'venham, ainda, partici
par da inauguração du

impostos .

41 r-,';n'rllO de seís anos

rie In .. trucão escolar para
r('ld, r-r+anca da Amert-a
Ln+in nos próximos dez

s-mértcn Latina.
11) .Immldade para a

mulher em todo o neruísré
rio.

5\ Arp1pr, ';0 do nroces
!'oo de lndusta-Iãltz acãc da

No rnndo. ao tnrl,.,<; estes
r.hieHq's "dn n de-eruttnn
":;n ri" conter o comunismo

.""ri;"llt'" n e1i11lin3.ei'io ela
111;�p"i:l da qual aquele se

r:utl'e.

"14 e d;l 11l'oel\lr:;o fi ""':'!

ria. AS nações americanasmostra,
jissiolw/lIIellte ?)(/I'a aten·

;����d[iE}t�i�f;f�:;;; PIJofeSSOIJes �a Univetlsj[la�e são
Itho São duas belas obl as

� a do edl/lclO e (/ de ar.e

� �� '�'�,�:;� ::;;�;:�;�;n;p'�a;.·, nl�O(lQ� osto, Aplalt10S, pOI·tanto, dOll
ra U7lS e outr08!

K')s di:ls 16 e 17 do cor-

dl!nte lia República cs

Senhores LUIZ EUGtNIO
BEIRÃO e ROBERTO

MUNDELL LACERDA
A posse foi dada Pelo

DOUTOR JOÁO FERREI

RA LIMA. Diretor da Fa-

esperi:\lmente
credenci'ld:! para t-tnlo

por tele_gnma do Mini,>_

l�rio da Eduea<;ã() e Cul

'ura e >ie vet'ificou n::o

G:\binete do Direto,r dn-
odeie tr�'dicional e exce_

lente E�tabeleeimcnto de
rente, tom/Iram posse nos

cargos de Professores Cu

tedrúticrs da Faculdade da
Ciêllcias Economicas da

Universidade de San'a
Catarina, para os quaIs

fcr<.lm, recentemente n(>

!l' eados por ato do Exce

lentís>ihno Senhor PrCsi.

euldade de Dir�to da

VAM�S COU8�RAR 1 • Comunistas anunciam mo·
bilização de 2 milhões
BERLIM, 18 (UPI) - Os tesLando conLra as medi-

Universi(hde de Santa Ensino Superi"r.

�rasil �vaciona!loMYRIAM
40.....

Os jornai:; ele nossa tel1'<I trouxeram o apêlo às

mãe:) de família, a todo'!> quc de::.ejuin ajudar, as socie
dádes beneficicnLes c IiJantróplcas, etc" para colabo

ral'cm com a primeira dama do Estado, junto à Legião
Brasileira de Assli,;léncla. Os trabalhos da LBA ê por
todoi,; conhecido. nos diversos setOles, aos necessitados

de toda a natureza.

Dona EdlLh. como prcsidente, jâ elaborou o seu

programa. Ni�da de obras d� vulto. Nada de grand{osi
dades. Nada que envolva milhões.

Sómenl.e e tão sómente o Que ela vem fazendo ha

tanlos anos, em escala muito maior. naturalmente, Sgm·
pl'e ajudando o alicerce da Patria a Fanülia, E dona

Edit;, tem agora que deixar sua natural modestia de

lado e consentir que se saiba que faz a verdadeira ca

l'idade no Cl'isto, E não fõra agora ser a espôsa do 00-

vern�\dor e vir à baila o que ela fazia no Quasi anonima
to, sóment.e conhecida por seus familiares, não fôra is·

to c ainda eontinuariamos ignorando a sua fé, demons
trada no que Jesus ma!... apregooy - a Caridade.

Lamento o que Dona Edith tera de enfrentar: ho

ra� de desânimo. o,� inevitaveis trope,<os 'Que sempre
sóe11l a))al'cem', os pcrealços scmeados pelo caminho.

Não os cnconLranclo. u vitória finallerú sido incompleta!
Dona Edith sabe, porem, que a:. mães catarinenses

estão com os corações voltados para a excelente e be·

nemérita obrrl. a Que se dedicou. Sabemos perfeitamen,
te flue não lhe fo.ltam cOragem .!Ja�'a enfrentar o ,.ígido

11 �rabalho a quc se jmpõs, e a verdadeira constância e

dedicação nest.e mesmo trabalho,
Tais atributos e mais a fê já cOmprovada no ser·

viço Que atel:ajC vem realizando :são um este!" na rea·

lização do seu programa elaborad",�éom criterio e dis_
cernimento.

Nem todos acredítam que uma pessoa possa e Quei
ra começar uma obra social mesmo Que disponha de re-

��\���::;���s::'n�l��::. ���O�q:::t�al��;�t�O;� s�r�:� "Esta aliança" - diz o docwuento - "Convoca-se todos o'>

la e cogita em milhões, Tanto, Que meu filhinho caçu- "se funda no princípio de aue sómente Lom memblOs da Juventude Li

!:��� ����i����:'�;r:c�: ��: �o��õoe: in�!��;.o, a us... o liberdade e mediante às in;tituicões da de- �:��un���:�le�:raseC�I�:;!�
Dona Eellth vai nos demonstrar Que se pode traba- mocracia representativa poderá � homem sa- ao honroso serviço dao;

����a�Oen�I���:! � ���:��7i��Ç�� ��:c�o:�o�u���I�: tisfazer melhor suas' Hspirações, inclusive aS ���;a�o�:����a�I:�'ã�ep�
p t

-

I d I 'd'l t das nõ,i de trabalho, moradia, terra, escola e saúde, manifesta, acrescent'\ndo:

�:�n::�so:se�;�n�;;on:aaj%sci�eaaê:s�
a e���:enodimento O único sistema que garante o verdadeiro :::I�d�1e���1C��m��� ��� ��� h�.��le�a n����;1 ��e N��!�dign�o;l�,en��� ���s�r�r::s;���a:olaboração, Dona Edith progresso é () que proporciona oportunida- nha G eot'ação em seu de- Senhora do Sagrudo C,-

e, no fim seremos uma legião cheia de alegria, todas des para que se reafirme a dignid,ilde da nefti- "i�O .lu�ar, deve �105��'ar ru.ção, ,Local: I�r�a de_
óm ü cOl'Ução'1i'nnquilo de p6der'eslar"'frabalhando pe-, ') r d . t d

.

'u,
sr, aLiai n,f"l),,� �11'1. No�s:! '2f'llh8m ,ia (\>l1r't,i'-

;0 q��,;;��i'c�:;:;�,�:�o;o� �:,���;omum. ���:
que e o

un:men
o e no,sa

�lVI.�a�l�dÚl'.�,V�!.

RIO, 18 (V. A.) - Notícias oficiais
de Punta cei Este registram o seguinte fato.
"O Bl'asiJ foi ovacionadíssimo quando o mi
nistro Clemente l\'l31'iani terminou seu dis
curso, cOl'sidel'udo a 'melhor sÍnttse e o mais

expressivo pronunciamento da conferência.
Os dem�lis delegados, inclusive o norte-ame

ricano Dillon e o chefe da delegacão cubana,
SJ'. Ernesto Guevara, aplaudiram de pé a ora

ção do che[c da delegação brasileira",

Em Paris, o governo
frnneé;; ànunclou sua de-t'omunlstas da Alemenha

Oriellíul anunciaram a mo

bilização volunLarlu de dois
milhõed de mcmbros de seu

movimento juvenil pnra
1utar, se necessariO, por
:3erlim, Poucas hol'Us de

país, a Grã'Bretanha e a

Franç". seguiram o exem

plo dos Estados Unidos e

anunciaram um reforço de
suas torças a rmadas na

Alem,.ll:ha. A atitude cada
"ez mais energiea em am

_

bos os lados da fronteira.
agora fechada, entre os-
dois setores de Berlim, foi
acentuada pelas severas no

tas entregues à URSS pe
los aliados ocidentais, pro-

aas reeelltemente
..
adotadas

pelos comunistas alemães,
(' adnrtinl10 os sovieticos
do seno perigo que elJl.s re·

;)resentam.

Plano Ouinque
nal Rodoviário
Federal

dsão de reforçar as for

ças de seu Exercito e For·

('a. .).eren na Alemanha e

:la. propria França, Em

Londre!', informou-se sobre

c envio de reforços milita

l'es e dol'COS à Alemanha,

Uma :..erie de ineidentei,;
ocorridos na lí�ha contri
buiram para intensificar fi.

tensão. A políeia alemã
prendeu uma patrulha mi
litar britaníca e a mante
ve dehda três horas, antes
tie permitír seu regresso ao

lletor ocidental. Outro,;
guardas comunistas fecha
Iam a passagem a Otto Di

belius, bispo luterano de

Berlim, quando tentou pas·
SUl- ao setor oriental.

16.0 Distrito ROdovi:\rlu

Federal aplical'a no qu,in
quênio 1961-1965 recursos

no montante de apl'ox�nu.. _

damente nove bilhões dc
cruzeiros na imph\lJtação
bá>iica de nOvo" trêchl)s e

apvimentaçào de ouil'Os.

A IU'lbilização da juven·
�ude e:>munista alemã com

plementará o Exercito Po

p111ar de 110.000 homens

que, .legundo os aliados, foi
trazido a Berlim Orientai
os 78.000 membros da Po
licia Popular e os 300.000
.membros da Milieia Opera
ria, Os COh1Ullistas tem,
ndemr:,is. 45.000 po�icials de

fronteiras,

Func;onam Em Conjunlo, Agora,
REAL e VARIGBR-59-S.C.

ObServa-se um razcóvel

deesnvolvimell1o nos tI'Q

balhos de !;,cnstru<;ào J.fc

tOS ;ta E�16�5�Tubarao,
_-\ firma Terral)lanuSem
Desmonte, empreiteira Jo
�ub trêcho Lnguna - Flu_

rianópolis vem. ultim.l-

l1'ente, desenvclvendo bÕ,l

producão. e11l acôr,!o c�m

a nova orientação des�
DRF.

8.3,0 PAULO _ O COll

sól'cio 'Real-Ael'ovla:s N/I

elonal-Ael'onorte passou fi

funcil!lnar em oonjunto
com a, Varig, segundo in

formações prestadas pelo
comandante Rubem Bor_

d,ni vice-dIretor da Viação
.·\erea Rio grandense. que

com o :sr. R'lbem Bel �a,

presidente de"sH empresa
de transpcrtes aéreos es_

leve reunido com os di

ri-;ellles da RpaL comple
n'enlallr!o os entendime'll
tos Pat·p. a tram;i1çao, pe
la Qual II Varig adquire
90 por cento dll.'i ucões
daquele consórcio, Esses
r,:1tendimentos iniciados

no� (iljimos dias, da "e

muna passada na GuaHa_
bam eulmlnaralll nU l10ite
(!e anteontem com a che

gadll ,do sr. RubellL.Berla

rante parte (h tarrle e <ltI

ncite no gabin('!Le do pt'e
siden;e da Real. Durante
três hOl'l'S c meia as srs.

Rubem Berta, Lineu Go

me" p a1tcs fUllCionàl'lQs

(h� COllsõrciü estivcr:.rm
cOnfel'ecian(lo a portas
fc{:ha::l �s. tratando de

oU,es ÕeS relativas â uni_

ficrçào de!, sel'viços,

"A Detlaração dos Povos"
A mobilização voluntnl'ia

{la ju\'entude foi anunciu·
da pel,) r'Mundo Jovem"

(�r�ão da Juventude T...ivre
Alemã, "A patrla Cllama!
A def':!t:del' a Republica 80-

eial1st�! ..
- diz o jornal

em seus titulas de primeira
!>uginíl,

PUNTA DEL ESTE, IS - A "Decla

ração dos Povos da Al1léri�a" estabelece os

compromisos contraídos pelas nacões signa
tárias para dar tllna vida melhor

-

a todos os

habitantes do Continente.
FORA DAS NEGO-

Clt\ÇÕES

Novena de N. S.
do Sagrado
Coração

o vice presidente ria
Varl� �nformou ainda que
a c l'preS<l de tram;purtcs
aéreos "Sadia", que vinha
coer· nelo com o Consôreld
Repi Aeorovias,_ Nacional

Aer�nortc não foi inclufda
lH>:S negoc.:::lcõeS e, de\lc
ni. continuar exbitlndo
isola(bmente havendo IUI)
be.r R po,,;sibllida'CI(' -d, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Empresa Edilôra "O ESTADiJ" L:da. j
Rua Cunselheh-o Mafra, I,';{l 1

Telefl'n� 3022 - C:ILw Postnl lJ9 iEndereço Telegráf'tc o _-';;::;'l,\DQ
Diretor

Rubens de Arruda Rnrncs
\ Gerente

Doruiugoe Fer-iundes de Aquino
lledillo/es

Flávio Alberto de Amorim e ('>;i\'Hl�") Melo.
H�dll!tire8 Auxutares

Antonio Fl'I'11Il!H10 Ih.. Aruurn l e Sil.a -

Sflvefra Lenzi.
Colaboradores

Prof. Hurreiros F'i'ho - DI' O"\';lldl' It odr-i-

gues Cabril I - Cid l:onzlIga - Ih .. --\ tctdcs
Abreu - Prof'. Othon d'Ec a - 1Iaiol' ttde
rcnso Juvena l - Dr. ?llill�lI Leite da Costa
- Dr. Rubens Costa - WlIlter L:I!.,,::e - Zllr�
Machado - Lázaro Bartolomeu - rlmar- Cu r
valho - Prof'. Paulo ]<'e:'nar,"o Je Araoio

Lar - Amí lecn Se h-
mi-tt. - A. Seixas xetto

DEPARTAMEN ro ESPoRTrvc

!

t
p1
)

O ACENDEDOR DE L.A.MPEjjE��
Jorge de Li1lU!

Lã. vem o acendedor de lampeóes .de rua!

F.o.se mesmo QUo: vem tnvartaveímence
Parodiar o sol e associar-se à lua.

Quando a sombra da noite enegrece o poente

Um, dois, três lampeúes icende e continua
Outros mais a acender írnper-turbàvelmente
A medida Que a noite aos poucos se acentua
E a poli dês da lua apenas se pressente.

Triste Ironia atrás que o senso humano irrita!

tle Que doura a noite e iiumfna a cidade
Talvez não Lenha luz na c1h,ouPJ.na em que habita.

Tanta gente também, aos outros insinua

Crenças, religião, amor, fe!ilcdade,

Co.mo êsse acendedor de Iampeôes de rua!

A,N I V E'� �'�11i \,0 S

, , ,I (

FAZEM ANOS HOJE

- sr. Nilo Velozo
- �·.,Edmyndo,!1.e��
- sr. Nelson de Almeida

Coelho

-" srta. Hólcta Maria Horn
- sr. Murilo Luz da Costa
- sr. Walter Stodieck
- si-ta. Beatriz Eghett Oli·

vetra
- sr. Lauro Gonçalves
- srta. Lourdes Maria da

- srta. Marlene Cardoso
- sr. João Rupp
- sr. dr. Orlando de envet-

ra Geeldner
- si-ta. Norma Maria vté-

- sr. Renato F. da Silva
- sr. Bernardo Belka
- sr. Romulo Pacheco D'-

Silveira
- sr. Valeria Torquato de

Andrade Botelho.Avila
João Gonzaga

LIGA OPERÁRIA BENEFICENTE
DE FLORIANÓPOLIS

Assémbléia Geral Exlraordinária

Edilal de Convocação

"el'is(tt do lar

14.3:) -

Atend,mdo o ouvinte
1fi.05-

ri covunenuü em :lesfilt
'5.3.1 -

ReL'ordando '} passado
16.00-

corresvonaente Guaru1á
16,55 -

Reporter Aljr'ld
17,0,')-

A. Música que eocé pediu
SEXTA FEIRA

6.35-
Rádio Folhinha Ford

1,05 _ 17,35-
Alvor'lcer em nossa 'terra Novidades da nf znscczece

7,35 _ 18"')."-
Convprsa1ldo cf o agl'icu�tor. I I�8.ta1',(.,� da\ ;Prrçe i I.,'
7,40- 18,llJ-

A Hora do Motorista Resenha J-7

18,35-
b.OO -

Correspollde11�e G;.ar1Ljá
8,05-

ltitmo Alegre
8,55-

Reporter Alfred
9,05 -

Cocktr.il de Rock .

9,3:'-
No mundo do sucesso

10,50-
Suc�ssos em LP

10,30-
Z.'lrestone n(>� Esportes
10,55 -

Informativo' Casa Bl'usque
11,O.:i-

Música para todof:.

11,35-
Parada musical Chantecler
:1.55-

Reporter Alfred
12,05 -

.41moça7ldo com 1/uísica

A voz do Espiritismo
18,55 � ,

- Correspondente Guarujá
19,00 -

Memento Esportivo Ih .lhma
20,0:: -

encontro com o sucesso

20,3i) -

Nas asas do sucesso

::':1,00 -

T.e-porter Aitrea
21,05 -

Acumulada do disco

21,30-
Correspondente Guarujá
21,40 -

M(>'fnento m-:sic(tl Simca

'2Z,D5-
Grande Inform. Guaruiá
22,35 -

Tangos para dots

23,05
]lfúsic(L e Romance

Sociais

HIGH FlDEUTY

NA PONTA DA AGULHA

E.P. 3.016: ORLANDO
DIAS.

ortaudo Dias é um dês
-es cantores, cujos manei
rtsmos ao apresentarem-se
em público contagiam as

fnns,' Sua perststêncía na
I' t.spernnca de alcàn�af um

lugar <la sol, f<li a estrêta

que o tlumlnou na trilha

cujo termo seria o êxito.

Eloglac!o por uns, aplaudi
do por our-os. criticado

por mu-itos que duvidam de

sues verdadeiras qualida
oes artísticas, querido pelas
rans, vai o cantor cevando

teu pe de meia, açambar
rance a preferência dos dis
CÓfil03 em cada música que

rance. E isto desperta a

atenção das emprêsas gra
vadoras, secuícsas de pino
gues I�cas. multo. natural
atualmente, face a existén
ela de. inúmeras fábricas
de discos, que assim o exi

,e.
.

E nosso �ocalizado esteve
na Chantecler, passou·se
para a Odeon e eis que é

lançado pela Mocambo,
num E.P. eplg)'afado 'Or
lando Dias".

Novo centro para a [u
ventude, deatinado aos

refugiados d:z Pale.�tina,
será construído no campo
de Fawar, perto de ,He
bro, na Jordânia, com os

melas provenientes de um

dOluttit'o de três mil dóla
res norte-americanos feito
PClll San/a Sé.

'r'ratn-sc de parte do do

nativo total de 25 OOOdÓla·
res entregue pela Santa Sê
à Agência de Socorro e 0-

oras das xncões Unidas em

prol elos Refugiados da

I'a1esti'la( mhts conhecida

rela sigla UNRWA). O

numerário foi obtido pela
Santa Se através da venda

• de selos comemorativos do
"Ano Mundial do Refugia
dos". comemorado em ..

1960 SGb os auspicias das
Nacôes Unidas.
Dois novos centros de in·
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formação das Naçójt4 Uni
das foram Inaugurauos em

junho na Africa: um em

r-ar-es- Bl\laam,Tanganlca
(o qual servira também
aos meios de divulgação de

Puênta, Uganda e zanzi
bar), e a outro em usem
bura, no território tutelado
de Ruanda, Urúndí. Foram
nomeados diretores tntert
nos dos dois centros, respec
Uvamente, os Senhores
Abdcllah Faryar, do Ira, e

Osvaldo Lopes Noguerol, da
..... raenuna.
o número de cene-cs e

escritórios de informação
das Nações Unidas ascende
assim a34. Na América La
tina, as Nações Unidas tan
'tem centros e escritórios
de informação em aoscté.
Buenos Aires, Lima, otda
de do México, Rio de Janel
la e Santiago do Chile.

---------- --- -�----

Grã-Bretanha Aumenta Seus
Efetivos 'Militares

LONDRES, 18 (A.P.) -

A Gr:'i.-Bretanha agiu, rã

pídamente, para dar sua

fõrça completa aos efeti
vos militares que tem na

de caça, que se encontra
vam na Alemanha, recebe

Ião "esrõrco limitado" de
unidades eatecronértas na

Grã-Bretanha.
Ao mesmo tempo foram

adotadas medidas para se

dar ao exercito do Reno

5€US efetivos completos, de
55.000 homens.

De ordem do scnhor PresIdente (ia Liga Operária Be

neficente de Florianópolis, venho por este convidar os se-

nhores as�oclados para uma j\ssembléla Geral Extraol'di·
-

nârla, a realizar-se, em 1.1\ convocaçfio. às 9 (nove) horas

do dia 3 (três) de setembro p. vindouro. na sede social ii.

Rua Tiradentes n.o 22, nesta Capital para deliberar sobre
a seguinte

� .. .A-&lid.
ORDEM DO .DIA

A) - Renuncia do Vlce·Presidente
Bl _ Eleição do novo Vlcc·Prcsidente, para termino

do exercício social de 1. U6t a t .963.
A hora ma�cada, uno havendo numero legal para realiza·

ção da Assembleia em 1.:\ convocação, deverá a 'me:;ma
reunlrMse, em 2,1" c última convocação, com qualquer nú
mero de associados presentes, meia f14!) hora mais tarde,
de conformidade com o dlspolito no pa ragrafo único do

a_rt. 22, combinado com o � 1.0 do a,tigo 21 dos Estatutos

tes gravações, abre o reci
tal, apresentando o exótr
co cantor bastante roman

tico.

"As Flores Sã Brotam
Na Primavera" da conu
nutdade à audição.
No verso dos 45 rpm. te

mos de início um Orlando
Dias õessernethante daque

�a�o�u�rO�1:ti�.�10�a��an;��
t-m baião. Entretanto o po
pular intéprete confirma
seu estilo romântico não
se deixando trair pelo .rít-,
mo eõtto.

Na'. derradeira faixa, "E.
ternamente". adequado
",ara a voz do excêntrIco
t-ernambucano, no entanto
inferfor a vários boleros
anter-iormente gravados pe
lo cantor.

Disquinho em alta-fíde
Iidade.
Na capa, foto do ar-tis

ta e Sf:U nome em letraR
garrafais.

Out.ro .ii.ngulo de Orlan
do, hreves considerações
de sua carreira e notifica
ção da, aparelhagem Mo
rambo (acrescente·se ser

isto dominante nos lança·
mentos E. e L. P. da fáb!'Í
ca dos Irmãos Rozemblit),
compõem a contra·capa.
Produção, também, para

dançar, "Orlandc Dias"
sem duvida ne::lhuma CO!!,

siderada pela maS1<a de
a dmiradores do criador de
''Por Uma Noite Ainda".
Lade A: "Superstição"

(Portinha e Waldemar Fal
tão) e "As Flôres SÔ Bro-

���eN;i:�i���:���ni�f���
niz).

LadC! B: ,'Perigo De Mo1'
te" (Gordurlnha e Wilson

Alemanha.

Em sua primeira medi

da para enfrentar a crise

de Berlim, o govêrno disse

qU� as unida� de aviões

VCLTA
Já não digo que tenha sido por uma irrepri·

mível e inadiável convocação do públi('o leitor

que reSOlvi, por fim, nos idos de 59 e 60 disse
minavam um vago bom humor e alguma poesia
entre �s gloriosas páginas dêste vibrante matu·

tino; não direi também que a direção do jornal,
alarmada com as despesas acarretadas com o

novo maquinário, tenha pensado na minha peso
sôa como último recurso para aumentar a venda
e a receita - sem aumentar a despesa, 16 que
escrevo par amor a arte L fazend(J·me, desta

forma, um candente apélo no Fentldo de voltar
a escrever.

Não direi isso e outras coisas. Registro ape·
nas o acontecimento re8ultante, entre alguns
motivos de somenos importância, da c!rcunstlin�
cia de ter acordado cêdo e não ptlconttado até I

ngora nenhuma ocupação. Mor!eu perdeu um

leal súdito, mas em compensação a literatura ca·

tarinense', q"tçá brasileira, têm de volta u·fIt dps
se!IS mais promissõres Jilhos.

Isto registrada, 7echo.1Ite em copas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



a PRISIONE'RO DA MO�TANHA
o RlIMANl,JE :JIAIS FASCINANTr::. PATRlTOTrco li:

CONSTRUTIVO QUE JA SE PUBLICOU NO BRASIL..

�

(ach,orriR�OS
T 'nno pa.n vender, na re-a dos Ba-reírns

. Edlflclo Ernesto vtei-a n'c 941
0\1 pelo telefone 2397

Escola de Auxiliar de Enfermagem
"Madre Venvenl1ta"

NO dia 1.0 de setembro tera início novo curso. Os exa
mes de admissão, o-ira candidatos não cortadores de cer

tlflcado de conclusão de curso ginasial ou regional, reau
aar-se-âo nos dias 23 - 24 e 25 dôste mês.

,
Aos Interessados serão dadas tnformueôes, diàr-íamen-

te, das 8 as 11: 30 e das 14 às 17: 30, na sede da Escola, à
Praça oetúto Vargas, 5.

Florianópol!", 16 de agôsto de 1!l61

------'--------

Escola Técnica de CCr.!ércio PIO Ali
ANEXO AO ORbpo ESCOLAR IRINEU BORNHAUSEN

CURSO PR� OJ.>1ASIÀL

Acham-se em funcionamento os :'Ul'SOS Intensivos
r'ré-aé-uco c Pre-Ginaslal na Escola Técnica de Comer

Icio Pio XII _ no Grupo trtncu Bornhausen - Est!'eito.
Horar-íc: Df\S 19,10 hs às 21,30 hs - de Segunda a Sexta
feira.

t'ATRICULE' JA SEU FILHO, PRr"'ARANDO-O PA

-RA O EXAME DF- .o\DMISSAO.

D E PÓS IT o---rMpTõ-'
-

�aril alugar
necessita

"A MODELAR"

UMA FEn!MIM PARA von
O Presidente do R.mo da Inicio às 19.30 ho!"'\s. ii. rua

Igreja de Jesus Cristo dns Tene!1te Silveira, 56.

últimos Dias, em Flqrlanõ' Fique o amigo certo, de

polis, tem o grato prazer de que iodos que lá compare

convidar V. S. e Exma. Fa- cerem, passarão horas a-

[(radáveis, pois haverâ boa

mília para a FESTINBA mú�lca. refrescos, doces et�.

_ Cl:ue fará realizar dia 19, sá- COM:'ARECA .. E SAIRA

bado próximo a noite. com �ATISFEITO.
-----------

Dr. Antônio Silveira Sbissa

Como organizador do

congresso de 1959, realiza
do em Barcelona, posso as

segurar que este 120 Oon
gresso Internneional de U

rologia está muitissímo
bem organizado. demons
trando eloquentemente o

grau de adiantamento da

urologia brasileira - de

clarou o Prof. Antonio Pulg
vert, membro da delegação
espanhola, acrescentando
\'"''''' pra a ouinta vez que
vinha ao nosso pais.

� Considero-me brasilei
ro por múltiplas ligacões
com esta terra maravilhe
sa. Não apenas por ser dou
tor "honoris causa" das U

nívej-atdades do Rio e de
Süo Paulo (' de ter sido ncn

rll'rOl'ario com fi ordem no
Cruzeírn rio Sul, em 10flO,
Mas ppr gostar mesmo do
Braxtl.

TNClpli:NCTA DE- LE.UCE·
MTA

o ProL Tokujl Iehtkawn,
ria lf'lIVl'rqlrtfldf' Imperial
de 'rónuto. (' nuf' veto nn

�1<l f'hl'flant1<l 'I rl"lf'''"nf'ii.<l
[aponesn no 12° cnnareseo
Jnternactnnnl ri,.. Urnloo-i-r.
nue -,p pn",p�rRrfl. amanh-i
no Copar-nbnnn Pntnee. dis

se que após ter participado
dos conctévea de vrena. No
Vil Ym'k, Atf'nns e E.�torol
mo, pede opina!', elo�la"rtl")
,: -craantancão do atual
Congresso.

- AS pessoas são multo
amáveis e eu me sinto corno
S2 estivesse em casa. Reat
mente, ainda hoje. n-uttas
pessoas moném em Hlro
xima e Nagasakí devldc às
Explosõe.� atómicas. Hã
uma lncirli>ncia Af'entuado:.
de leucemia (câncer do

CASA ALUGA·SE
Uma situada a rua Prof,

Anacleto Damlani, 21

lque parte da Av. Mauro
Ramos). Preferência a ca-

da delegação japonesa. re

velou à reportagem que roí

ontem introduzido entre

os participantes do 12°

Congresso um novo produ
to nipônico:

- Trata-se da Kanamt

rlna. E 'um agente ouímío

lerápico para combater a

tuberculose renal usado

também no tratamento da

ínreccão urinâria.
Du�ante a sessão matu

tina de ontem foi' projeta
do um filme no qual se re

vetou uma nova técnica pa
ra a cura da extl.J!ia da

bexígn, merecendo dos con

venctonats os malares en

cúmtns e comentáríos., pro
vanrto flue a "urotoma bra-

Emllrêsa de Luz e Fll�Çl de Florianópolis
ELFFA - A V I S O
A EMPReSA DE LUZ E FORÇA DE FLORIANóPOLIS

S/A. - ELFFA -.�()munlca que está aceitando propostas
para a troca de uma camioneta marca FARGO, de �ua
prçprierlade, Inbrn-ndn cm 1954, cõr erdareie, capacidade
para 750 kgs., 6 cilindros, 115 HP. por uma camioneta Wol
K" ..agen, tipo rurgüo, ano 1961, zero quilômetro,

Os Interessados poderão dirigir suas propostas ao es

critório da Empresa .. sito à rua Jerônimo coeroo. n.c 32,
até às 16 horas do dia 30 do corrente mês.

Florianõpolls, 17 de agôsto de 1961.

FALECIMENTO

Faleceu quinta feira última, as 17 horas, em Pôrto
Belo, a sencora MARIA LEAL, viúva do Capitão
Gualberto Leal,'a extinta derxsu :,(!US filhos Vlrla- 1
to e Nelson Leal, casados com as senhoras Alzira e

fl.gSfl."i.eal. ,...

ALUGA-SE
!_--

----------!

"ALUGA-SE CONJUNTO PARA CONSliLTóRIO
OU ESCRITÓRIO - RUA VITOR MEIRELES N.o
12 - T�-tATAR NO MESMO LOCI\.L DAS H AS 19
HOrtAS. - 8R$ 5.0("1'1,00

1al sel�l lilhos. Tratar â ru!! lC/B/Sl

Bocaiu'la, B3 18/S I - - - - - - - - -- -

(Médico cllnlco do' Serviço- de "F,mel'!';ência e do Departa
ment') de C1irl�a M0dlea do Hot:"1ibl rie Clínicas. ASlils-
tent.e voluntário d() Serv;�o :Ie E!el\"of'ard:Jgrafia). ,... --,

CARDIOLOGIA - Clínica

CURITIBA, Paraná.

·1--------- --I
I DUNLOP, o pneu que vale pO! 2. 1
.

RAINHA DASBICICLETAS - Ru; : Cons. Mafra, 154 !
1----- ----- ·--1

VISITE
�AYGNARA �m RI-FI

(J rnplhl)f amhiellte com " ;l"lClhor música.

RUA .(OJ.() ';l!NT(") _

..... :J:RRE;U nn HOíELfiOYAL

Relação dCiS lIal;anos Procurado� Pelo
Consulado Geial da !Iália

Faustino Arglolas _ de 8err'\munna (Cag)laril
Joaqt,lm Arm"zz! - dI" Uolonlla
Antõr.lo B ... :nardi - ue Rattágiln. fSn]erno)
Vicenle Cas! Hino - t.c: Aidone (Enna)
Sauro Cerrettl
Olno f;lcchln

José DI Llllo - de Mürlce (Ca:npobasso)
Leo Fa.,t.uzzl - de Regglo Emilln
Henrique Grano
Alfredo Uuel'ra - de Samplerd?\'ena
Ada, Aldo, Bruno, Gino e NelIo Lucatelli

Frederico 1.í:accagninl e sua. es,osa Cecilia de Vlttor'
e seus descendentes.

José Mar ...ante - de Ontechio Maggiore
Nicollna Marln. _ casada com Santoni - de Follgno
EdJ,lardo Moscat.1 - de Budapest (Hungria) I

Vlttorlo Orlando
Angelo pp'!oreUà'
Domenic9 �enzulll '-- casndo com, Loffredo
José Riz2.uto
Pasquale SAlvloli _ de S. Rufo (Sa:erno)

CHEZI�HO, NAO!
CHE �!�'O!

COtfVITE
O �\;j�TITUTO "D. PEbRO
II" desta CapItal, organi
zação Cultural e Social,
com set.o.! provlséria ne '3ru
po Mlldêlc "Dias Velh..!' si
to à rua Nereu Ramos, 39,
couvlda seus alunos, ami_
gos e simpatizantes a com

parecerem à reunião de ca

láter I'\oclal Que será levada
a efello "ia ln do conent.e,
llábadu, ftli 10 horas, no 10-
('ai nclm:l eitrdo. Auteclpa
camenLe nA"rndece o com-

)lR!'pclmr.nto.
.

Fpolls., 14/H/Bl

A DIRETORIA

Dr. Hé;ia P�ixolo

Advogado
Ret� 1êncla - Alamt.�a
.Ad")r�u Konder. 27 - Cabal

Po:;�al, 40S .,... telefone 2422,
F.serltórlO - Rua Felipe
Sch:.l1dt, 37 - 1.0 .. lldur _

Sala 4

TRICICLO

Cenlrais Elétricas de Santa

Calarina S. A. - cmsc

EDITAL. DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBT '.!:IA GER�L liXTRAORDINARIA

Ficam cvnvlí4ados os senhores acionistas da Cen
trais Elétricas de Santa Catarina S.A. _ CELESC para
se reunirem.em Assembléia Geral Extraordlnârla 110

dia 30 de Agôsto' de 19S1, ãs i5 (quinze) horas, na sua
sede social, à rua Almi�ante Alvim, 36, nesta Capital,
para deliberarem sôbre a ses;uinte

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

dos est.atutos da Companhia.
2. Autorização para a subscrição de capital

outra� Sociedades,
3. OUtros a�suntos de interê��>'! Jocla!.

Florlan6polls, 11 ::1e Agôsto de 1961.
(ns.) Dr. Jú.lio H. 2adrn:znll '

D1retor-Pl"mll(lent�.
Sr. flerm('linn Largura
Diretl)r-Com:>r('1al.
EngD He1nz Lfppet
Dlretor TécnIco

NO prôxlmo dia vinte e

sete, as goropt lmistas pro
moverão um Cbn no Lirn T.

Clube, em hC:le.1 ':lJ C:.l

Campanha xnctmut do

Câncer

HIlIJE IIlMSlI. TÊNIS CLUiE AS ELEGANTES REMiUX
DES:fILA!H:.O - MlSS PAR,rUiÀ DE 1961 MARIA JOSE
Da NASí:�MelnD ESTARA PRESENTE.

Na "soírée" C;11e n-onte

er-rá hoje no Lu a .T. C., se
I ão sorteados d I\S bonnos
tartes de fazendas Renaux,
ofertados pela r-ioustrtn e

E'ábrica Renuux c o Linn
Clube, sorteará 11m rádio
de cabeceíua.

'

As elegantes nan.rux que

c1esfl1�rão hoje 1'1 C ube da

Colina, escolheram os SCU.1

próprios' modelos;

gnnte 1)1""" Ullr p:l j.-P)

rã da rn�1 t" p!"om vi. a p

10 Li()n� Club" (' Cas.l

Brusquc. J"r'l
salões do Lira T. C ..

_-x-_

Entre :1:-\ ('le�!\l1tes Rc

na.ux, (lue dpsfilar5.o ho,(;',
serao eSl'0lhidas seiS .. paTa
participll]"cm do des�'ll(> de

moda� Al\r('o-. pn'l"odn:ldn
pela TAC Cruzeiro do Sul
e Indústria e Fábrica 11('

Tecidcs Renaux. que acon
tecerá !IO pró'(imo ctla tres
de sctembro.
--x--

Miss P1r�na de \961,
Marl3 Jose do Nascimento,

será ap'cse!lta(\:l ii. ""eie

dade florienopolitana an_

tes do desfile Rcn:!ux, hoje
no Lira T. C ..

__ x__

Am�1P..hã, a Casa, Drus
qUe, homenn�eará RS Ele_

gantes Rcneux, eom

almÕço.

LIRA TENIS CLUBE
-c O N \r O C A ç A O-

De ordem do Sr. ""Presidente, coqvoco os membros e

suplentes do CONSELHO DELlBERATI\-O desta Sociedade,
para uma reunião extraordinária, a realizar-se da dia 22
de agôsto do corrente ano, nos termos do art. 5.0 dos Es
tatutos do Clube, com a seguinte ordem do dia:

Reforma dos Estatutos

Florianópolis, 16 de agôsto de 1961
MILTON CAMPO." - SecI'etário

r.ourdete Bonomtrrí, Rainha do ;..t"a�t' de Santa Catarina
one em Canoínhas dts-iutarâ ) titulo de R.l..inha do Matr
do Brasil, na festa do -Clncoent.enário daquela Cidade. es

tará hoje desmando na passarela do Lira Tents Clube con

teotdos acnaux, patrocinado pelo r.rons Clube
Brusque.

A graciosa debutante do baile do PCI fume, Lais Maria de

Mou:ão Sá, abrirâ o desfile, na grande fe�ta de hoje a noi

" te .�o Clube c;!a Colina, que fará sll'"'csso.

�

i Hoje 110 Lira T, C., fi

nalTente teremos o co

mentado desfile Renaux
eom uma movlmentad,l
"solrée". festa patrocina
da pela Lions Clube e

Casn Brusque.
--X--

No I. C, Veleiros da

Ilha, hoje. a ...ontecerâ um

almõço em homenagem .ao \

VICe-Governador do D1S

trito L-6, Região 6-F, Sr.

AntOnio Pereira OliVeira.
Neta (Ton.v).
--::--\

O Lions Clube de Fpo

Iis., hoje, com um almoço
no 1. C. Veleiros da Ilha,
homenageará o scu c.l. sr.

An'onio Pereira Oliveira

Neto (Ton\-) VI<;'e Gover
narlof do Distrito L-6, Re

gião 6-Ft
__ X__

'A cRmpeã brasileira de

Tenis, Ana Maria Becker,
será homenageada hoje,
no Lira T. C., na fe�ta do
desfilc Renaux.

--X�

Mi:;s Paraná Lle 1!lSO _

Maurina C,tssemack, des

.Ba com muita classe c

veio de Curitiba para co

labol�-;L:; cQ._l"Q< o da!;.1.i.l.e., lt�-

De�fIlarão - yara Pe· f

f;cClube DOZe de' 'Âgõ"stõ;)Dia-9-de-se'tembrO's6baêfo-�:APRESENTA EDDIE MANDARINO 2 SUS Tropicanos Ritmo "BOSSA NOVA" �ara danças - Malena a rne!nor c�mltra da "Noite Carioca" - Mauro Zarrlo ,
.cantor - Jorge Ar,ena Bailarino Afro - Cubano atracão do Shcw de Carlos Machado e Larry Wald o Re! do [ock And RolI Holandez :_ MESAS ��P, :: SECRETARIA DO CLUBE.

"

, �
���---__ a�.�_A ft\ n-��� � ��QU �_�� '

Estrangeiros Aplaudem, Uma Nova Tecn:ca
Bras:leira Para a (ura da Extrofia da Bexiga

mero exato das vítimas dês sueírn em nada flc� a dever

se mal. às mais adiantadas ÓI")

O Prof. mroent. Aknsaka. mundo': A apresentação
da. nova í.écníca foi feita pe
lo médico Hen r ique Manuel

Jtupp e seus assistentes Nã

der Sales, Eolo Pereira e

Nnton Velmovltzky.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E::�!3x Nilzo continua sendo cobiçado
c. !.�he�nd�;eV:det;���fO�: es�v:t�::n�:gi��: q�� ���Zo�e��lan�C: a c;:;�:::� -FA- L A R D O D E C A D E I R •Tnnd�de, desta vez fren

Grêmio e do Internacional gero afirmou que sncon- lAao Aliançn F. C., cerroian-
de Pôrtc Alegre, com sua tra-se bem em Ortcíúma edo 5€..1 opositor por 3 ten-
espetacular atuação na que não pensa em Se trRns

l�:v:�tran�' n�a;;�ont�� noite de ql',arta-feira, C011- ferir para o' futebol guú-

Paula Ram'()s E. c., :e����rê�!v�ras a�:�: :��: cho no momento.

Os trindade.nses vence
ram com 'Pontos consigna
dos por Perereca.
O tento de honra da

equipe .da Rua Crispim
Mira foi anotado por Na

zareno, cobrando penali
dade máxima.
Eis como alinhadam 'JS

dois conjuntas:
INDEPENDENTE: Ar-í,

Valmir, Valter SilVa e Ha
roldo; J'oão e Louro; Jac�
Osmar, vevé, Pereréca e

Sarnrá.

ALIANÇA: vatmir, ao-
ca. Darci e Luiz Carlos;
O$ni e Nazareno (depois
Adalbertc); Pedro (depois
Nazareno). Tainha, Carli

nhos, Valter e Lauro.

Ouvinte assiduo de co

rnenartste de arbitragens
da Râd10 Globo do Rio de

Janerio que é Mario Vian

na. rã inconclidonal do
- capacitado ex-árbitro de
fu!':!bol. porque fala sem

papaS.la Hngua e real
mente fnh u aue pode
porque sebe, despertou-me
a ateuca , último co-

falta onentacã., e I'r�pan)
dos novatos qUe V2m 'sen
do lançados na fogue�rtl,
sem que para Isto poss.J.:im
qualidades. outros, rtcaói
eternamente nos aspll'o;Ji-

ROS II JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA
via (Ex-Vice-Campeão Pa- São Bento do Sul, por des
r-anaense) , desconhecemos COnhecermos quem serão
quem serão Os demais re- o componentes das rnes

presentantes de Joc.çabà.
Os veteranos e capaelta

dos enxadristas que são

r>cmétrlo Schedt e Kir.àer_
maun, serão Os )rincipais
representantes da equipe
de Blumenau.

.

Jolnville, caso Se faça
representar, certamente
nos mandará como sua

grande atração, o enxa

drista e atual campeão
estadual Sr. Fredy Pe

drotti Guimarães.
Nada podemos -llzer a

respeito .das eqülpcs de
Rto do Sul, Jnraguá do

Sul, Laguna, Brusque e

por Zeni atram

E:;tno em grandes pre

paratl.'0.:. as equipes qu=

parlic:p ..... !'Ul· das disput,lS
de xed-ez n", ::!:u Jogo,�
Abert,,� c que são ;-,5 Se

guinteS:
'

FlorIanóPOliS, Rio do

Sul, Laguna, arcsque, Blu

menau, São Bento do Sul,
Joaçaba (a favorita) e

possivelmente Joinvllle.
ATRAÇõES

Os II Jogos, nos trnrà
bôns equipes, destacando

se individualmente. nestas

equipes. os segulntes en

xadristas:
Na equipe que reptasen

tarâ Florianôpolls, tere

mo;; o Dr. Sylvio NeY San'
ctnt (Campeão da Cidade)
CeI. Theseu Muniz (Vice
Campeão local) e Llsbô:l
Como reserva teremo,> o

Dr. Luiz Adolfo OIseo tia

Veiga.
A equipe mais cotada 3.

}evrmtar o título máximo,
;;era a de Joaçaba, pois os

seus dois primeiros tabu
leiros serão os Drs. Rus

sowsky (Vlce-Campeâo Es

laclual de 1960) e Dr. 811-

tes e nas laterais. 01'Fo
assunto oue merece crtn,

�:�m�s� ���I:��tedO�a:Xif.�=
.nlzaçue: cinCo ou seis por
bitros, possuem untroouce
diferentes, cumbas, cal
ções e melas de côres _di-
versas: um ârbltro qam
uniformizado, ceuaa 1)0',

impressão até ao pub:;cu.
A parte técnica, nac anda

AUTORIDADE

Llriglra 00 Departame-n
to de Xadréz dos II Jogos,
e consequentemente o

Torneio, o atual Dlr�;:r
Técnico da F.C.x., Dr. Iô-.
nlo Jesé Ferreira.

LOCAL DAS DISPUTAS
O Torneio de Xadrez.

será dIsputado na sétle
provisória da F.C.X., oa

seja no Clube Doze de

Agôsto. Sendo os jogos
marcados para cs dias 2

â 7 ãe setembro.

men-àrt-, refetente Ia par
tida BOtalogo e Bangu
Criticava 5 S. particular
mente os 8ux:liarel$ do, ér,
bitro, taxando--os oe au

xiliares dns clubes e nao

da Fede1::u�ao Carioca, J

xi:r:ó. as 10 noras na séde
social do clube, com o

fim especiul de se eleg('r
o Conselho Deliberajjvo
para o Periodo 61/63. As

sina do. sr. Djaln- a Lu:z,

O grande o.contecLmen
to espor .tvo em Santa ce

tnrtnu será, sem dúvida,
H apreSentacão que 10."11

dia 30 em aiumenau a fa

mosa equipe do Santos
F. C., ícaendo na oportu
nidade contra o Olimpico,
como parte dos fes" eícs
de mn ís um aniversário do

clube da Bai}('\dn.
-)0(-

que se conduziram erra

dnmen r, Quando envere

deu por cetro caminho e

gozou n prôpl'!a Federa

ção. seus delar1a:nentcs. I!

o CO!l�e1.'lO) Al,);tral da

enttoude fl1:,"lm:� Gua nn

bnrína. ú..�segl�l·all,h, r.ue

mal, mas é neCe,;,Jiflr>"
uma uniformidade na '�p;!-

Secre ária.
-)0(-

cação das leis; UnS (iao ....

vantagem, outros·� dea
prezam; uns apitam t'e
nnlrí de bola na ma,), 01,

tros uno; uns repreenucrn
sussurrando, outros ele ne-

O. recurso tmerpõsto pe
lo Independente cont. a a

decisão da Junta Dlscl
pllnar Desportiva (h Llva
de cnaoeco, podemos in
formélr .que o proces,:o �Ó
será apreciado pelo calen
da na sessâo da próxima
semana, l_endo já o re

curso recebido o parecer
do se Audi:or.

�)o(_

O apitador desta cllpitn!
Virgilio Jorge havia !:iido
designado para auxiliar o

Sr. A'ntônio Vlug !lo pré-
lia desta noite. Em ';irtu
ele ._.I .. riiversas ex'raçôes
<lentárias que sofreu, Vir

�iilo Jorge nao pede via

jar para Porto Alegre.
tendo sido substituido por

outro bandeirinha gaúcho.

A grande ntração será

o extl'aordlnârlo Pelé (",e

na oportunidade derá alvo

de ca.rlnhosa homenagem.
_')0(_

Esperrl,.l11' os dIrigentes
do O(mpico U_Ta aneca_

dação sUPerior a cas!\ de
2 ;milhões e meio de cru

zelres, tendo jâ sido ven�

<lIdo 'ngressos no valõr 'de

um milhão de crUze1res.
-)0(-

Os préçcs ouc e.>�ã()
se:ldo cobrados para o

sensacional encon'ro Qlim
p!'co e Santos F. C. sao es

segu\ntcs:
Cadeiras na Pista: 600.00
Arquibancadas: 500,00

Gerais: 250,00.
-)0(-

Os mesmos, s� guiu va,n
per leis r:l,itW[i.l. :j qUi1.;'!

do não, mcd\�h:llVaC1 J. I;ell

bel prllzer li L,!x�o �Ie ,',1(,:1

lei, como 'J ,) t·.l:\'J 'la lL-�
grà '.res, e.l1 (Jt:.� OS !;�t:hl.'i>.
votaram e ;:�:l.�::\:n (!ue

somente o �<).r:i:·,) I. �d,�:· .....
sei' substltuldo 1;(' tr.,n.:

curso da partida. Errado,
e ftpn�almellte adulteram
n lei OU regra 3 da FIFA,
que permite a substltui
cão de c!ualquer atleta

écntU!ldicJO a�é o 4,4.0 mi

nuto de Peleja, :llem do

arqUeiro. Qutro ponto se

veramente criticado por

Mario Vianna e Que mo

des'amente reforço Com
minha opinião, é de que oS

ãbritros e auxiliareS deVe
riam ter mais autonomia e

não viverem sob o jugo
dos clobes, qUe se sentem
a vontade para eSCalá,-los
de comum acõrdo, num

flagrante "canto <le sc;:

rela" aos apltadores, que

se sentem hom"dus COt:l a

escõlha, sentindo-se cobs
trangidos a não Comete.
rem o mínimo êrr:.- a(is

cartclões que os esrolL1e
ram. O certo mesmo, Q

mais digno c correto,' e o

sistema de sorteio f:nt,re

OS ârbttros do Depart'i
mento, e -eSSe, a seu crité

rio. escolheria O:; au:<ilIa
res. Poraue :'1:1. v('rj:I�lc,
muikls vbes uma arbltra
�e seOOrna horrorosa de

vido aoS auxiliares. qUe ao

invéz de auxiliar o il,rlJi

tl'O, entravam suas açoe:ô
dentro da cancha, mflrcan
do o que não devem e dei
xando de marcar o que é

certo. IEm vários Estai!Qs
_ do Br;lsil e mesmo no ex

terior, tal sistema já é 0,)

servado, porque na verda

(lc o rbltro escolhe!'(�
quem lhe Inspire conflD.n

ça. não na parte de ho

nestidade, mas na parte
de Conheclmeni.o.�. Os oU"

trcs, que nÍlo fo!�m e;:;rr.

lhides, que • .J.çam p",r �e

recer, atuando a conten

lo Aoui tam.bém na C'l.

pilai, tal eritério hã. mui '=

tO deveria ser Observad,),
pai!" eStamos vendo em ca

da partida, marcações cr

roneas de auxllla.res -inex-

perientes e sem cOnhed-
_

mentos têcnicos, e aroi! ',_-----__�

lrn.gens falhas de oUtr,��, .... TELHAS, T1fOLCS ..

por falta de prá'tiea. Isto CAL E AREIA
ê certo; temos visto auxi- ����A�:�liTENCOU,RTlial'es acenan'do impefU_ ""HIGO DfPÓSITQ 0 ... ""' ...... '

do em riste. Como e p'J3-

���e� i�O�adronizaçâo �e
Muito simples. Com IJ�'

ganização, rellll!ões obri
gatórias ,e aulas prátlca.!; e

teóricas. O simples fa'o {la
bÔ:I vontade em tr:lU:3Jh:,,'
pelo esporte, não bus\i8..
E' preciso I8clma de ttu!o
conhecimento de �ail�a

para dirigir tanto um De
pnrtamellto como u/:r.. a
par·ida de futebol. Aqui
precisa·:;e dar o exemL'19,
pois da Capital é que par
tem á,rbitros para rete:ir
encdntl'OS no interior. "le

e�ssário en�ão se torna
uma apre�entaçâo iUlP�
clivei nos trés sent,d('s:
técnica, fisica e bem uni
formizados. A outra quaih
dade acredi!1) ser 11Iat.!cÍI
vel em nosSOS al'britoS; '8
honestidade. Julgo-os hv'
Jlestos, pois com êle's 'l.i
litei 6 anos e pOsso afir
mar cem convicção 51ue
referir uma partida de fu
tebol ê um vicio agradi
vel; mas até hoje e talvez
para todo o sempre Os ã,.
bitros são oS heróIs n<.)o

compensados ao fu�(!ool.
môrmente em nOSS3. �a

pilaI, quando as taxRs nao
dão seqUer para os uQj.
formes. Se algch.a C(li,'o.
esta ainda erradfl. com oi
tenta por cento de ll1plh..,...
ria, nao basta; :! precIso
cem por cento de org'i,lnl
zação para se esperar o

resultado esPer;.t'I'), p.:Jr·
que o qUe es:.á eSi:nto l'Ül
queM RegUlamento Geral
da F,C:F. ]Ia Iparte do .be
partamento Técnic'l, n.1.O
vem sendo cum'priClo. Que
Se aproVeite agora a ;la

rallzasão do campeon:úo
da cidade, para. imopl'miir
rumos \lOVOS no D�"Jart,.I
menta Técnico que anela.
descrépito e inanlm:1l!o. E'
uma alogia quel el' lCl'('J1!
tal' qUe vai bem, qnando
na veldade, muitos sao Os
lt\.le gosam a mazorca Que
eXiste, sem entret�ll�'P
apresentar uma sug�.!'tão
útil, como ,agora faço, p",l.s
fui ârbi.tro e Falo de Ca
deira sôbre êste aSsll.nto.

Gilberto Nllhas

PEDRO PAULO lUCRADO
HOSPITALIZADO

O nosso I..>lretor, jornalista Pedro Paulo Machado. en·

contra-se Internarlo no Hospital dc Caridade, onde possi
velmente hoje, será submetido a um" Intervenção sirurgi
ca, pelo abalizado clínico dr. Ney Mund.

Nesta oportunidade do breve re�istro, levamos ao nos·

so cOlllpanheiro os melhores votos que tudo transcorra

ber.• , para que possamos voltar o mais breve passivei a con·

tal' com sua companhia diarla, na luta cotidiana de fazer

p.�porte por Santa Catarina.

BOLETIM N.o 19

cIdade atualmente em pre
parativos para Os r: Jo

gos Abertos. Nesta opor
tunidade poderá tirar-se
conclusões do poderio do

conjunto orientado por
Rozendo Lima.

Conforme já tol am!}la
mente divulgado, haver

el�ição no Aval para se

_conhecer o substituto do
Sr. Fra1lclsco Grlilo.
Nesse senjido o Avai

vem {le divulg:lr o seguin
te e'dital de cOnvoca'ção:
De ordem d!" sr. Presiden_
te do Conselho Delibera
tivo. convoco todos os as-

�s:I:!;ié�ao �:��l ���i��� -�ITuUnmnruvnnurw:uw1/
do corrente, domingo pró-

O sr. Aldo Belarmino da
Si;'va que seguiu par:a o

Rio de Janel!'o'no sentido
de sanar uma ,das gmndes
dificuldades com que con

tava a Comissão Centra,

Organizadora dos SeG�n
dos Jo;:\'os AOtrLOs oe 8ta.
Catarina, no que; se refere
a Camas, teve SUA missão
Cor"ada de pleno exito.

-xx,,-
Além do :ü!éta Jo Bo

caiuva, Luiz, que Ioi dis
pensado das treinos ota.rn

bém Eraldo, pertencentc
aO clube boquense foi dls·
pensado. O treinttdor no

deconer ·desta sem:lna de
verâ proceder mais doIs
cortes ficando com 14 atlê
tas a sua <lb.,poSl!i.ão. "Os
nomes dOS jog-�dores ,se·
rão conhecidos na tl�cor·
rer desta semana.

�xX'X�

LamentáVel sob LoçlQs os

asPectes, a desistência, d:J
cidade de Jolnvllle, den
tro dos Jogos Aber' nS, os

scgundOS a 'Jere .. l- realIza
dOf .10 Estado. Alegam "s

despol'tista.!. da Man,.bester

qUe li falta de apôlo des
podel'es publlco/(, foi o

grande fatõr que OS leva

ram assim proceder.
·--xx:..�

'Também aind_ nes' a.
seno ....na. (' publico terâ co
�lhecimento des "('I'Irtes"

que serão T'recedldos pelo
treinador Hamilton Platt,
ll:l e{lulpe de basque'eboj
que repr.esentarã a Metró
pole nas II Jogos Abertos.
-xXx-

Lajes, . outra ddnde 1m

portante do Estado que
ainda Hão confirmou sua

p:lrt.iclpação l�CS II Jogos
libertos, estando os orga

nbr,allore!:! aguardando um

pronuncial."ento daquele
Munlciplo dentro dos pró
ximos dias.

_xXx�
A cidade de Biumenau

continua se e'T,penhllndo
ao .11:í.ximo na setôr de
ajlctismo, visando (;l,.ffi i.;:_

So rorm":!r uma equipe
basta.nte coe$U para as

�randes disputas marCa
lias par':' set�mb!''',.

'-}"X:..�
A equipe do Alvorada de

CUi'itlba, caso cOlltlrme
t;ua vinda para a Inaugu·
raçuo tias reformas tio es-

PROSSEGUE AMANHÃ O CERTAME
DE JUVENIS

--xxx-
Só resta um grande

problema para a Comissão

Organizadora dos Jogos
Aber'OOs, sanar. Trata-se
do problema. com referén
cia a modalidade de Nata

ção e SattoS Ornamentais.
T0davia. Isso deverâ ficar

esclarecido dentro de bre
ves dias.

-�xXx-
A cidr.de de Criciuma

vem de desistir oficial

mente de participar dos II

promete muita :rovlmen

tação já que o equilibrio
de fôrças é patente. No

cetêjo de fundo es:arao se

empenhando em gTllnde
luta Guarany e Tamandu

ré, cuia inic:o esta previ�:
ia para às 15,30 horas.

Na tarde de amanhã t('
râ contlnuldude o .ertame
de juvelti.!. dn cidade cem

a realiz;�ção de mais dois
COn..r·OflC<IS. Na prcHnün�.r
marcaoa para as 13.:J hs

..

es'arão em luta ns esqua

dras do Paula Ramos e

do Avai �m comba.te que O Selecionado de Basquelebol em Brusque
o selecionado de bas- :tS disputaH ,ias II Jogos

quetebol (Jue se prepara Abertos. Seni. :\SSI:11, um

para as dlspu�:\s dos 11 ól imo teste par�\ as tluas
JogaI> Aberto!> de Santa seleções. !�e manha de
Cnta,infl, eSttlri excursio
nando na tarde de hoie li
cld ..de de Brusque, onde a

noite estará dando com

bate fi representação do
Bandelrnl1tes que também
está em preparativos para

domingo ambas' as equi.
Pes voltarão a campo pa·
ra outro duélo. Ambas as

partidas serão ]·p.a!i:!<J!:Il:5
no estádio do Ban{leiran
tes.

do Saco. Na prelimin:ü,
derrota do Intel'nactondl
por 2xO.flnancelr"Lmente para que

:1 delegação. JOinville,nse.
compareça ao mag':O cer-

-0-
Em Palhoça o Guarani

Iceal abateu o conjunto
Cl\mpeão do Postal Tele·
grâfico por 3x2, num ma
teh emociOll<lnte, com

gOl" de Ivan (2) e ?'"cki
A renda ultra;assou a ca

sa d( 8 mi! cruzeiros.

-0-

Assumiu a Direção Téc
.nica Co Internacional F.
C. do Estreito '" Sr. 10-

landO F...:Jdrl-gues, árbitro
da F.C.F .. Jâ no ,jomingo
o Ilrternacional terá difi
cU compromisso no Estâ
dia Coronel América, em

BarreIros, contra ... Améri
ca local.

O:UASE UM MILHÃO DE CRUZEIROS
VENDIDOS DE INGRESSOS

tame.
.__ xXx·�

o.. Tubuleiros de Xn_

dréz, cheg.. r�J'� anteon'Íem
dc Cur.itiba, esta��do assim
tudo em or.dern para aS

disputas.
T

_xXx·�_

Sant", Amaro confirmou
oficialmente slla partici
pação elevando-se assim
para 11 o número de par
ticipantes.

tica foi provel�)sa.
--O--

Para Inauguração das
novas Ins'talaçõeS �o estt.
dio eanta Catarina, a FAC
vem de convidar a equipp
de basqUete do Mackenzle
da Guanab:tra para U'11

prêliO com o selecione 10
da Capital. T.�.mbém a Fe_

deracão Catll.rmellse dp.
Futebol de Salão promo
verâ um amistoSO Cem a

equipe do Alvorada, de
Curitiba.
-0-

Até a noite 'Íe domingo
li diretoria do Grêmio Es

portivo Olimplco havia
arrecadado quase um mi
lhão de cruzelroS.de in
gressos vendidos para o

ectêjo frente 'l.0 Santos
F'Utebol ChlCe. para ser
mos mais precisos, ° Olim-

pico ja cOllseguiu oitocen
tOs mil cruzeiros, o qUe
vale dizer e vem confir
mar o interesse existeu;e
entre os <lespcrtistas de,
Santa Catarina, pela �'(:
bição Ido R-II:'..oS na nOl'e"
de quarta.fena, dia 30

próximo.

_xX.,,_

SEM VERCEDOR BOTAFOGO X VASCOOficialmente fon.m su·

primidns as prc'.'as de nl'_

tação, já <lue é impossivel
a realização das provas
lIa única piscina da Ca

pita: ljlle ê 1 Escola de

Aprelldlzes Marinheiros,
em virtude dos reparos
não ficarem prontos na.

zPOca prevista.

Na noite de a:lteontem,
teve continuidade o cam_

Peonato cn.fi,ocn de fute-
bol com a efetllaçiio de
mal� tres encontros. No
cotejo princi'pal da noite,
�ogaram Botal'ogo x VaS
co ela Gama. Nâo houve

Vencido ne:n vencedor,
pois o plaCar assin<.lIou
Ix!. Nos outros encontros
o São Cristóvao loi ba"ldo
Pela Portuguesa per 2}"J,
enquallto qUe Bangu e

Bonsuce,;so emp;�taram Sem

l1bert.JL'a de eO:"ll1-gem.

No dia 15 à tard� no !
Cam.110 de Figueirense.
Internacional c Seleçáo do
SacO dos Limões preJla
ram amlstosamellle, Cem

empate de UT, ·�ellto ll:_\r

cando Wlhl1ar de talta
para o Internacional e

Fr.ederico para a Seleçil.O

Sem Cmnpromisso
1 t!.Ute� te fazer suas

I compras de peças para
I bicicletas, visite à
I Rainha das Bieicletas
� - Rua: Conselheiro
! Mafra, 154.

1-------

mento de la':eral; te.TIos ...

visto árbitros anuland>J g.>l
conqul\itaq.o por ataCR,HC
{lue bate o Penalti, qUe �i.plvmad.o Pel:r. Faculdad4
;tefendido ['arcialmente N��=:m��M��ci;�apelo arqueiro é a bola (r.,

vlada às rédes. O slg"'e'na
de sorteio entre aqueh!s

que forem julgadOS apto".
evitaria inclusive saber ·:,;e

o árbitro do encon1ro co,n
-------- anteceQéncia de um, més·

Mas isto só será :poSSlVel,
qU81tJdo o Departamento
Tecllico da Federação C:;r
1artnense de Futebol, ,Pl\;;
sal' a ser Depaf'tamellto d�
Arbitras, com regu,nlll':)nlo
próprio para cumprir e

ser cUIlli)rldo :per t'),l.::Js.
A honestidade exlste,.!l

vollta(le de trabaJ:mj' tâ'h,·
ucm: c louvavcl I) sacrifi-

(jarda

NovOS cartazes fora.r..

PREÇOS DOS INGRESSOS
OLlMPICO X SANTOS

mandados confeccionar pa
rOl. distribuir nas Cidades

ZX-n.temo por clJncurso da
Ma.ternidade·Escllla. (S�rv!.
ço do Prof. OctAvio Ro
dr�r.ues Lima). Ex Interno
do Serviç(J de Cirurgih. do
J!�ital I.A.P.E.T.C. 6.0 RIo
de Jfl.netro. Mê;Uco do Hos-

c na Capital.
quibali ...9.�a.; - 5ÓO,00; G�,_
ral - �50.00.

Em vil':'ll (Ias enonr.""s
despê,,:o i Que o Santos
acarr�bli. 1\0 Olimpico, a

dirctof'i;:t do clube blulllc-

nauense :,e80lveu estip'lbr
oS se�uin:es prêços, para o

cct(Jo il11erestad"al qu'!
tem tU'lo pru'a se apodf'·
rar de novo record de ren·

.da em Sa�lt.a Catarina:
Ca:!el'';ls - 600,00; Ar.
----I

I

� _xx..'l:_

Também grandes carta·

zes foram mandadcs con·

tecclcnar na Walte.r Li�
nhares Publicida":es, que
cooperando com a. CCO
cobrará apenas 50%,

FAIXA DE "A INSINUANTE"
SAUDANDO TUBARÃO

AUm dus diversas Iai
xa.s espalhadas pelos di

versos pontos da cidade.
conforme:,n informumos,

pital de Ca-:ldade e da
Maternidarl.e Dr. Carlos

Garib"ldi, on<le se Iii a

S:1Udação da lOJa A INSI�

NUANTE, liaS atlétas de
Tubarào qUe esharao in

tervindo lias olimpíadas
de setembro.

' ífNSINO.--
A VEMDA MAS

8ANC�S Dl IORNAIS
E REVISHS

Corrêa.
PARTOS - OPERAÇOES
Dl.JENÇAS DE SENHORI'S
- P4.RTO SEM DOR pelo
me�do pSico-'Profjlattco

ConsultórIu: Rua João Pino
to n. 10 - das 16,00 às
11),00 hotris. Atende' con::

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·}��?��:���':::��:r,fF'�(�*1l'?:),441'i#f4*:'.&���,,�l"';t:'f�:':�!;"!"''f'';;''lí'';l:fl'3.·1' '�':r,",'� ,"r "

/t,W"'�" \

PlorW_IÚ!J ,!.� - H)j�(i961 O ES'"ADO "O l11ai� Antigo Diário de Salltu (;atari71U"

------����------�

�-------------I
i DUN�np I
I Os pneus DUNLUP oferecem qualidade e resistênCIa. I
I RAINHA DAS BICICLETAS _ ROla Cons. Mafra, 154, I
1------'---------1

são.

5 _ As propostas f erão
(xam!nadas às 10,00 horas
co dia 4 cte setembro p.
vindouro, pela ComIssão
Central de Comp!:as, '!nsti
tuida pelo Decreto SF 26-

(';)�61/113, publicado no 61'
rão Oficial de 30 de m,aio
do caLente ano e na pre
�ença dos prol)Qnentes ou

seus rE'present.antes legais.
Seri der.la1'ado vencedor

o proponentef que of�recel';

lei, e a omissãe importe em

prejuizo aos concorrentes

ou ao Estado, ou a morali
dade da concorrência.

9 _ A Comissão reserva-

,\,e o direito de anular a con

corrência desde que, as pro
postas apresentadas não

corresp'llldam ao interêsse
do Estado,

Floriar.ópolis, 4 de agõsto
de lP61.

Henrique de Arruda Ramos
Presidente

R;tbens Vistor Silva
Membro

Alfredo) Russi
Membro

(ia, (alarillense de limenlo Porlland
Aviso de Pag()mE)n{o de Dividendo

'jJ:omissão Central de Compras�AL DE CONCORR€N- 1 - Propostas. devida- verão ser Juntados ainda: a _ menor preço;
!l:.,ÇL\ PUBLICA N.o 10 mente seladas em enveío- a _ prova de qUitação b _ melhores condições
A Comissão Central de pcs fechados e lacrados, com a Fazenda Federal, Es- de entrega;

Compras, instltulda pelo contendo:"" tadual e Municipal, c _ em igualda\1e de con

.-?ec;eto n.c SF 26-05-61/113, a _ Lspecificação do no- b _ prova de qae está re- díções, será dada prefe-�1C!' pre�ente. torna publico me e emierêço d". finna; gtstrado em Junta Comer- rêncía às firmas estabele-
que resé realizar, no dia b _ designação da mer- cial, especificando o capital cldas no Estado;
4. de setembro p. vindouro, eadorla que se propõe for. registrado. d _ caso haja absoluta
as 10,00 horas, na séde do necer; Os documentos acima po- igualdade de preposta serâ
Serviço de Fiscalização da c _ preço unitârin e glo- cerâo ser substituldos pelo feito sorteio para decidir o
Fazenda, concorrência pu- bal, com a espeelflcaçâo se registro de firma na Comís- vencedor.
bllca nas condições abaixo: estão Incluidas ou não des são de compras, de que tra- 6 _ Abertas as propostas

.
I -:- OBJETO DA CON- pesas como impostos cu se-: ta a resolução de 8 de julho E' antecedendo ao julga-

ÇQ:H�!���t:ência de que
r.uros, etc.; �l� 6��'la���I���: �:fe�:!� �aen:da dca:nco;t�����'a��;

�3�;:;::�;�t��!;:t�;:::: "il�:�;:�:;����!:�ii;�:: :r;�:::t::s;·:o!e:e�:o ���:!�:;:�e;.;r��:i;
viço Publico. Estadual: po;�a�ad!�:tee��\:l;na dos

brlca dos proponentes em rentes,

cr:v��u�sa:��u::�o:ec:� �nvelopes deverão conter os . ��.��: �� :::!r:::n� :��m� da� ;!::v:r:������::r::=
120 espaços, tipos paíea.

seguintes dizeres: ccncor-
-iôstc do Sêlo Estadual _ tabelecidas nêste edital,

3 _ (duas) mâquínas de rência Pública para aquíst- crs 2,00 por rôlna. bem como as demaía exí-
escrever. mais ou menos �âo de material destinados 4 _ As propostas, deve. gênclas prevtstas no Deore
com 100 espaços, t.ípos "o, Serv-iço Publico Estadual. .... rão ser entregues no Servi- to-lei n.v 96�A, de 23 de
paíéa.

I z _ Em envelopes separa ço de stscansacêc da Fa- ebru de 1938.

3 (três) máquinas de ��íó��o:o::�:��da��n�r�; zenda, Edlficlo das aecre- 8 _ A concorrência pode-
costura. idoneidade, devendo êste úl- tanas, sito à rua Tenente �!n�:r s�:oU�r��rI::S��r!��.ir: enceracerrc-ers., timo ser fornecido por um ��lv9��1�a'h�:=!a �:p�!:\, a�: ridade expressamente exí-

Banco ou por duas firmas
gida pelo reerrtdo necreto-n _ ESTIPULAÇOES comp"ovadamente idõneas. �etembro do corrente ano,

(:)s interessados deverão Alêm das provas de iden- mediante recibo em que se

npres�ntal': tidade e de idoneidade de- mencionará data e hora do

recebimento, assinado por
um dos membrOS da Comis-

AGOSTO
DIA 19 .- DESFIL": DE M ...,n.'\S RENAUX _ PA1rlOCI·

NlO DO ''LlON3 CLUB".
'mA 26 _ JA1� rAR MUSIC:!illQ - SOIRÉEi DA SAU·

r.ADll:.

A diretoria comunicq, que, a pflrtir r.o 1i& 10 oe

agõsto de 196t, das 13,00 haras 'às 16,30 horas, f:erâ pago,
ria ;,lede social em Salseira, Itaial, o dividendo dI" exer·

cido de 1960.
ITA';Aí. '4 de agt._;to de 1961.

Pe.!,). Dirdorla
[::,ro AntQnio pr._t.:1 _ Diretor�gerente

�t./8/61

"Fazenda, pal\a. ripreciar e

julgar as ;propostas apre

séntacas à Co)'correncie,
:'íibUca n. 4, qUt! se des
tIna. a adqlUril' ma.erlal

·rl.eces,sario ao eroplaca- 2.0) A proposta c.:.c. fir
ma DOHMS, .dRODA.r,._

ClA., t..; pi';:to A.eg�e: em
resumo, fof a seguint.e:
Para f(lrneciillento do

material constante do edi

tal, excluído "1.000 �õlos
de ar!ime", a concorrente

tivo anexo, e,
Considerando o inte:isse

do Estado em adqu.rir to
'10 o material de um con�

con'ente a fim de cr�ar
uniformidade no .processo
de emplac3.1..lemO;
considerando que a me-

r
�.

Alegre. como vencedora
da concorrência publlaa,
o'bjeto do edital n.o 4:
São es�a; Sr. Secretário,

de Compras que, .em cum

primento as disposlçõeB da
Portaria n.O 169, de l5 de
Junho de 1961, leva a alt:tl
considelilção de V Excia,
HENRIQUE ARRUDÃ B 1.-

1\10S - Presidente
RURENS VICTOR SiLVA

Membro
ALFREDO RUSSI

Membro

I

�omissão �entral �e �OIn�ras'
EDITAL DE (..'ONCORR1:N· a _ Especificação do �10' a _ prova de quitação b _ melhores condições

CL\ PUBLICA x.c 11 me e enderêço da firo com a Fazenda seceraí, de entrega;
ma.; Estaaual e MUnlClpai; c _ Em Igualdade .íe con-

b _ designação da mer- b - prova de que esia re- díçôes, serâ da-to pre-
cederia que se propõe gísuruuo em, Junta Co- ferência às fIrmas ea-

fornecer; mcrcral, especincando tabelecidas no Es�ado;
c - preço unítêrto e glo- o capital registrado. d _ C:LSO haja absoluta
bal, com a espectücaçéo Os cocumencos acnaa igualdade de �roposta
se estão íncluidas ou puderàn ser sucsuundos pe> serâ feito sorteio para
não despesas_como imo 10 registro de nrma na Co- decidir o vencedor.
postos ou seguros, etc.; oaseeo Central de Compras, 6 _ Abertas as propostas

d _ condições de entre- de que trata a resoiuçao de e antecedendo ao julga-
ga; fi de julho de 1961, publica- menta dd. concorrência, ca-

e _ declaração de conhe- ca no Vu\r!o Oficia! de. 11 da um dos interessados tem
cimento e submissão as do referido mês. o direitc de apõr, a sua ru

normas dêste edital; 3 _ AS propostas deverão brica nas rõrbas dai PrD
f _ na parte externa dos ser apresenteoas.com a ru- posta dos demais concor

envelopes deverão con- ortca dos proponentes em rentes.
ter os seguintes dizeres: todas &S páginas e com a 7 _ Deverão ser observa
concorrência Púbnca prova ao pagamento do rm- das todas as condições es-

para aquisição de ma- nõsto do êêto Estadual _ tabelecidas nêste edital
teria! destinado ao Te- CrS 2,00 por tolha. bem como as demais exí-

são. 9 _ A Comissão resel'Va-

P A R T I ( I P A ç A- O' 5 _' As propostaS sel';o se o direito de anular a

. cx�minadas as .10,00 horas �oncOY ..ência desde que, as

Hel1êth Maria, Rosa Maria e Francisco FU<lstlno do
-

dia 12 de setembro p. llrop03tas apresentadas nã.o
-

particapam aos parentes e amigos de seus pais Hêlio Mo vlnctuoJl'O, pela COIl'.:ssão l'orre'<pondam ao interêsse
reira da Silveira e Eth FaustIno da Sllveua."'(' nasclmen

I
Cent�",l ",e Compras, mstl do Sstado.

to de seu Ipmãoslnho João EgydlO da Silveira Net:::, OCOt. tulda pelo Decleto SF 26- FlorLmópolis, 11 de agõsto
rido na Maternidadc Dr Carlos Correa, no uia 9 do cor � 0561/113, ,molicado no Ór- de 1961.
rente hão Onelal de 30 de ma10 Henrique de Arruda Ramos

�._�

15/8 co cONente ano e na pre I Presidente
------- - sença dos proponentes ou Rubens Victe;>" da SilvCJ

Leia Revlsta Luso-BraSIleIra ,� �e�:r:e������!��te�:��:��1 Alf��:b��asi
SENSACIONAL _ NOVIDADE _

N u proponentc que oferecer: 1<�embro
i1 U _ menor preço;

MAGNIFICA � --

_

:1 COMPANHIA OESTE CATARiNENSE DE

I.
-�--���

11' 'I ELmlCIDADE (Em organlldçã.)
I CLuBE RECREA ,IV!) I � rr

i i 6 DE ,J A N E I RO· ''(11. OESTE

.\ ,ESJ,R-",h' o... I �

A Comissão Central de

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

publico que raré realizar,
no dia 12 de setembro p.

vl.rdourn, cs 10,00 horas, na
séde do Serviço de Flscali-

zaçâo da Fazenda, concor

rência publica nas condi
ções abaixo'

I _ OBJ.€TO l.JA

CONC0llRltNCIA:
A Concorrência de que

trata o presente Edital des- ,
tina-se a aquisição do se

guinte material para o Te
souro do Estado:

10 (dez mâquinas de es�

crever, com 100 a 120

espaços,
10 (dez) mãquinas de so

mar, manual até 99 mi
lhões.
II - ESTIPULAÇÕES
OS mteressacos deverão

apresentar:
1 _ Propostas, dcyida

mente seladas, em envelo

pes feehados e lt...:rados,
contendo:

QUINTA PAOIN6.

souro !!io, Estado. 4 _ As propostas, deve
rão ser entregues no Servi
co de Fiscalização da Fa

zenda, Edificio das aecre

cerres, sito ti. rua 'renente
anvet-a, nesta Capisal, atê
!iS 9,00 horas do dia 12 de
seLemilro do corrente ano,
mediante recH.'o em que se

mencionará d<lta e h,ora do
leceb1'nento, assinado por
om d�'s membros d� Comis-

v,ênchs previstas no Decre
to-lei n.v 96�A, de 23 d"

\ibril de 1938.
8 _ A concorrência pode;

râ ser anulada -tesde que
tenha sido preterida form
Jidade expressamente exí
gidi\ pelo referido Decreto
lei, e a omissão Importe em

prejuizo aos concorrentes
GU ao Estado, ou à mCTali�
eade da concorrência.

2 _ Em envelope separa
do, Os documentos compro
batórios de ident.dade, e dr

idoneidade, devendo êst
ultimo ser fornecido por UI
Banco ou por duas firma
comprovadamente idônea",
.' Além das provas de iden
tidade e de idoneidade de·
verão �er juntados ainda:

'

á Venda o terc"'iro número

Comissão--Central De Compras
PARECER. CvNCLUC1VO b) DOHl\1S. BRODA & cotolL o prêço total dé- Cr.S lhor proposta aprese ...tad"
Concorrência PúbliCa fi- CIA. de P{"to Altógre, Rio 2.669.226,00, com fa+Ul ... - "fi. da firma DOlfl.iIS,

r: C�·and:.. do Su.. menta l"ra do Estado de BRODA & CIA., em!,:e;.:
Sonhor Secretário: c) Ind. Com. SenegagUa Santa Catarina. Com a entrega do lpate-,

A ComisSão Central de S/A., de Curitiba _ Pa- 3.0) A prooo.sta da flr_ rial no TesOuro do r::.ta...

CoIll,pras, inst.itutida jJelo Idná. ma Ind. Com. 5�EGA- do,
Decreto SF 26-05-61/113,' 1.0) A proposta da fir- !lA S/A., de Curlt1b�, em

-ai.cndenão u" dIsposIções ma MACHADO & CIA., resumo, foi a segull"t,e: RESOLVE:
baixadas por V. Excia. em cresta .Japital, em rt. ..u- Para fOl'il"clmento do Indicar a firma DOhMS,
portaria n. 169, (;.1 15 da mo, foi a Seguinte: material cOnstante do edl- BRODA & CIA., de Põrto
junho de .96J, reuniu-se Pa._u fornecimento do tal, ,0 concorrente <.':;.tou
no dia 5 do corrente '1.1ês, 'l'llaterial conS'�,ante do edi_ preço (.o,)tal de Cr$
as 10 horas. na sede do tal, a concorrente COwU o 3.188.484,00, com fatura

I?erviço de Fisculizaçao da prêço total de Cr$ mento fOl'a do Estado de
3.742.960,::.'0, como reversão Santa Catarina. as conclusões a que che
do IVC e taxas no valõr A Comissão Central de gou a Comissão Central
de 0$ 154.15 ... ,60, �erfa- Compras, faCe as propos-
zendo o to�al de Cr$ . t""r;; acima enunciadaS, pl'e
�.588.806,40. pente o quadro demonstra-

ri��:Ec�:�:!��O;E: �Ü���Il:â�:���U�Ç;��al 'da

COMPAt-.HIA OESTE CATAR1NENEE· DE ELEl'RICIDA·
D:::':, a comlJàreCerem no dm 25 de agõsto de 1.961, às 14

l1"r:1s, l1a cidade de LJnCóI.lla,. Saloes do Clube AUan·

ça., a fim de deliberarem sõbre a aprovação do projeto
dos Estatutos, l.ontituição definitiva da: Sociedadf
elci,ã(, da primeira Diretoria e n�f\lbros dos COnselh�
Consultivo e Fiscal e fixaçao do, te�pectivos hono�é.·
rios e rcn"mel ...ção.

COnt;urdla, 12 de agõsto Je 1961

�un���o��:�o Rigon
Dr. Raul hitna Barreto dos Reis
Domingos /f.ü.chado de Lima _ Preleitc Munlclp,:t.)

de COI.e6rdia
Clay.Ol� Wosgrau - Prefeito MuniCIpal de Seara
A11tonio Migliormi _ Prefeito Municipal de FaxinaI

rIos Guedes

PROGRAMA DAS FF'JTIVIDADES DO
CLUBE PARA O M:€.J DE AGOSTO

DIA 5 . SABADO - 3oirée, com .oicio a
.�,IJO hora�.
D� 13 _ DOMINGO _ BOM DIA DAl\
(ASTE - Jus 10,00 ás 12,00 hOLes.
JIA 20 - DOML!'!uO _ BuM DlA DAN
,ANTE - das 10,00 ás 12,00 hors.-s.
.AA 21l - SABADO _ SUlree. CClL.' inicio fi
J,OO horaJ.

OSMAR MEIRA - ?residente.

I
l;--

18-8

CLUBE DOZE DE AGÔSTO - DIA 9 DE
SETEMBRO - SÁBADO

APRE::iENTA ECDIl. !'.1ANDARINO e Sus rroplca
nos Ritm..., "BOSSP. NOVA" para' danças _ Malena a

melhor C!l.otora da "Noite Carioc:o.. .. - Mauro Zardo
cantor - Jorge Arena Bailarino Afro _ Cubano cl.tr'l·

ção 0..; Sehow tle C.. rlos Machado e Larry Wa!d o ReI
do Rock Ar,a I:oll Holandez -= MESAS !�A SECRETA
RIA DO CLUBE.

lDen� de veíct:�os para o
ario de 1962.

Compareceram li Con_
rérência '\s segu'!ltes flr
lnas:

a) M I\CHADO & ClA .•

desta Capital;
•

COMiSSÃO CENTH�L
.---- ----------

CONCORRêNCIA POBLICA N.o 4 .

PLACAS PARA EMPLACAMENTO DE VEíCULOS.
TESOUR>J DO ESTADO

EDITAL DE CONCORRtNCIA N.o.
Forma de concorrência:

Espêcie de fornecimento:

Repr ,·tição interessada:
----

I! ÇONCORRENTE

! MACHADO & CIA.HISTóRISO

QUAN'l. ESPEClFICAÇA'1 PREÇO OBS.

2.000 pares Placas pj veiculos, particular 249,60 Par.
1.0u\) pares Placas p/veículos, aluguel 249,60 Par.
15.000 Plaquetas indi;::. veí::. particular 10,62 Unid_

19.000 :'>laquetal' indico veiculo aluguel lQ,62 Unido
l.060 pa"es Placas branca,;, carros oficiais 249,60 Par_
2.000 Plaquetas, carros oficiais 11,60 Unido

2.600 Placas para mútocic'etas 70,00 Unido
30.000 Selos de chumbo 3,40 Unido
1.000 Rolos de arame, p/costura. etc. 120,üO Unido

144.000 Parafusos zincados ('jporca, etc. 7,400 Unido

16.0(11..1 Parãfusos zincados Co/pol'ca, etc. 10,62 Unido
214 Matrizes para alica� 2.000,00 Unid,

,q_

TOTAL DO FORNJ;1:CIMENTO

--1-2-!CõNCori�ENTE
I 1 DOHMS, BRODA & CIA.

PRii;ÇO OBS.

212,00 Par.

21:';,00 Par.

26,50 Unld.

26,S;:;, TJnid.

212,00 Par.

31,80 \,nid.

106,aO Unido

2,50 UnIdo

2,70 Unld.

5,�0 Unid

159,00 Unido

TOTAL Dí' FORNECIMENTO

DE COMPRAS
VISTe Henrique Arruda ."lamos

Decreto SF. 26-05-61/!l3

-'--1-,3---CONCORRENT·-E------Assj;�;�_;;·x-o---
! .Tt\::). COM. SENEGAGLlA prcvável vencedor

PREÇO ODS,

1---1--
I 1
I 1
I I
I 1
1 I
I 1
1 I
1 I
I I
1 I
I I
1 f
I I
1 I
1 I
1 1 _
I I
1 '

410,00 Par
410,00 Par
31,S..! Unido
31,80 U:lid.

410,00 Par
.-!:,SO Unido

192,00 Unido

3,90 o Unido

130,tl' U1:.;1.

2.50 _ 3,50 Unld.

4,"'0 - 4,50 Unido

1?6,Oe '(':'lld.

TOTAL DO FORNECIMENTO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lho Zimmermann, Juiz
de Paz no exercício do car

go de Juiz da Comarca de

Biguaçu, na forma da lei,
etc.

FAZ SABER aos que
(l presente virem ou

dele conhecímento tiverem

que por parte de FRAN

CISCO JACINTO DOS SAl'T

TOS, lhe foi dirigida a pe

tição seguinte: .uxmo s'v.

Dr. Juiz de Direito da Co

marca de Biguaçu. rran

cisco Jacinto dós Santos,
brasileiro, casado, lavrador,
residente no lugar Estiva

do Inferninho. neste Mu-'
nlcipto, vem, promover a

presente acãc de usucapião.
----�-�-l_

n ta.r-mo -o MIlI.� Antigo 1),'11,1'/(/ ae StO,fa.CfI/rrrlmt':
----- -.-- --,---"

'P ,\

com fundamento nos arts. ai começa a extrema Nor-

550 e 552 do C.C. e em con- te, primeiramente na dis-

rormida.de 'com o que esta- tãncia de 100m em terras

belecem os àrte. 454 e se-
J
de Egídio Adriano e 'I'eu

suíntes do' C.P.C:, alegan- coro Josê Corrêa e depois
do e

.

requerendo: 1° _ na distância de 50m por

:�;,���ci�ic�á��c��t�u�� ��s���!n��e �:�u:âOP:l�:
mente, sem Interrupção ou TiJucas, já mencionada

contestação de quem quer 2° - Que está atualmente

que. seja, um terreno de de posse do referido terre

rorma irregular, sito no lu no, possuindo o mesmo com

gar ,Estiva do Inverrrlnho, .ânímo de dono, e como t-i l

díntrttc rte Guapor-anga, é conhecido na jonnlidade,
neste Mumdiplo, com a a- pcís nele tem sempre feito

rea de 1"4i.000m2, conten- e faz atualmente diversas

do, fi extrema Sul 250m e plantacões. 3° - QUI$ pre:
confronta com Crispim Cor tende legitimar sua situa-

rêa -e Valdemiro Adriano; cão sobre mencionado ter-

a extrema Leste mede aproo rena, e por isso vem reque

xímadamente 450m e. con- rer a V. Exula. seja desig-
fronta. com a estrada que

segue para 'rüucas, a ex

trema Oeste, mede primei
ramente 370m, conrronten
do com o rio Velho, daí que
brando na direção Oeste

cm 50m em terras de Mar

etonuo Gabriel dos st.otos:

nado dia e hora para a jus
tírtcacão prévia, e ouvidas

as. te�tem\lnhas arrolada'),
após o que sejam citados,
os confrontantes, e seus

cônjuges, se casados, e o

órgão do Ministêrlo Públi

co, tocos por mandado, e,
----- -----�

Juizo �e Direito" �a "�omarcâ �e
8inuacu

EDITAL DE CliACÃO COM o PRAZO
DE TRINTA (30) DIAS

AS FAMO::l;,� VE __ ·AS
ACHAM-SE A V�:mA

NGK - Ru;]. litr,)" l\J_,;j-

re]lp.s '1." l:l.

I �vite as il1c'_JVeniencias I
I de última hora, leve setl j
I triciclo p,,-:a a reforma I

I de natal, quanto antes 1
I r.:l I
I Rainha das BicicletJ.s I
: _ Rua: COl1selt,eiro 'I
I i:.lafra, '.54. I

VENDE-SE
Orna canoa com :U,

palmos de cum:1'rimento
por 4 de br>r:a COIl' motor
de rever ;sao fatificação
.'LFRED 51/ HP com t.o
'lar. as pnlamenbs.
TraLu com Mazinho

"e.�ta REDAQÃO.

O Cidadão João Caro-

lino Zimmern.ann, Juiz•

de Paz no exerCÍcio do

Cargo de Juiz de DI

reito da Comarca de

Biguaçú, Estado de
')anta Cat<:.rina, no for
m::l da lei, etc .. I

FAZ SABER aos que o

presente virem ou dele co

nheCimento tiverem que

por parte de ANGELO

GASPARI, por seuIAs.�isten
te Judioiário o Dr. Saul C

livelra, lhe foi didlgida a

j:'etição de teor seguinte:
Exmo Sr. Dr. Juiz de Direi

to da Comarca de Bigua
�·ú. Angelo Gasparl, brasi

leiro, casado, lavrador, re

sidente em Sorocaba, neste
Municiplo, por seu Assis

tente JudiciárIo infra assi

,lado, vem promover apre

.-::e.�tle �ação de usucapião,
expondo e requerendo a V.

Excla. o que segue: 1-

Que, por si e antecessores,
tem a pos=.;e mansa, plcífi
ca, sem oposição nem "on

testação, continua e lnin

terruptamen t.e e com o 0.

nimus domlni, há mais de

20 anos, sobre um terreno

situado no lagar Sorocaba,

COMÉRCIO E ADMINISTRAUO
PARA COMPRA'R E VENQER
RUA DEODORO. li -' SALA �

TElEFONE 3982
APARTAMENTO

ALUGA-SE óTIMO APARTAME]'lTO COM SALA, 2 DOR

MITóRIOS, COZINHA, BANHO, E AREA COM TANQUE,
SITUADO A RUA D1fARTE SCHUTEL. DIRIGIR-SE A
RUA FELIPE SCHMIC1', 34 SALA 6, DAS 8 AS 11 E DAS
4 AF 5 H()�{AS,

- - -- - ------�---

ACELINO ALVES (SILO) ,

,

MISSA' DE J.O DIA '

A viuva Olivia Rasar Alves, convida os parentes e

amigos·dEi sE;u.pranteado esposo Acrl.i.Po Alves (Silo) pa
ra a m)ssa de 7° dia que mandará celebrar na Igreja Ma

triz de Nossa Senhora d� Fátima, no Estreito, no dia 19

dêste mês, às 7 horas.

Outrossim, agradece a todos Os que confort�m sua

família no doloroso transe.

L O T E
VENDE·SE 1 LOTE COM 402'" METROS QUADRADOS

SITO A RUA URBANO SALES. I

TRATAR FONE 2391 - OU RUA DON JOAQUIM 174.

distrito da sêde deste Mu

nicípio. 2 - o referido ter

reno que é cartada pela
f'strada estadual Biguaçú
Tljucas na direção N-S,
mêde de largura 79.20 lU

e de comprimento ).760 m,

com a area de 139.392 m2,
confrontando o Le.�te-fren

te, com Tomé Vitor. a ORS

te fundos, com Augusto De

Lnlho. ao Norte com Cons
tante Gasuari e ao Sul

com João Emitêrio Rêgis, e

Carmelino Adriano. 3 _

J'uizo ae Direito aa Comarca
r'orme do :J"'la nscoie de

d BMedicina e ci, urgia do Rio

e '19uaç��s��r;lirga J:��J�r� g� u

��;::�f: fi:i:m,::J; 'E,dilal de Citação Com o Prázo de Tri nta (30) Dias
'ESiJec:alidade: DOEI'I"Ç.\8 o Cidadão João Caro- que produza os efeitos de 30 dias, que será afixado

�EG��[j:gI�AS - PA�TO lino zimmerr..enn, Juiz direito. Cite-se, pesscslmen e pueueado na fórma da

consulta: Mate.d!dade ce Paz no exercício do car- te, por mandado, os con- leI. Dado e passado nesta,

Carmeta Dutra, pela manr
ã

go de Juiz da con.arca de rrontantes-do imóvel e, por Cidade de Blguacu, aos

xestdêncía: sste-es Ju- Bíguacu, na rórrría da lei, edital, os tnterecsados in- quatro dias ::0 mês de a-
n,nf 'i�, 'T'pl 2"2:'1<; etc. certos, para todos, queren- eõsto de mil novecentos e

FAZ SABER aos que do, contestar o pedido no sessenta e um. Eu, tass)
Dr. Ayrton Ramalho {.. pi'esente virem ou prazo da Lel.,Custas afinal Orlando .Româc de Faria,

CL/NICA uE CRl.4.NÇAS Gele conhecimento tiverem Biguaçu. 3/8/96l. (Ass.) Escrivão, a datilografei e

consulta»: Pela manhã que por parte de JOSÉ JOR João Carolino ztmmer- subscrevi.

com hora marrada Dela DAO PINHEIRO FILHO, mann, Juiz d'e Paz no exer- (Assinado) roãojcaro-
telefone 2786. por seu procurador 'o Dr. cicio do Cargo de Juiz de Uno Zímmermann, JuIr de

A sercrc, oas 15,30;"s 17.30 Saul Oliveira, lhe foi diri- rnretto. E, para chegar ao Paz no exercícío do cargo

horas. gida a petição seguinte: connecimento de quem in- de .rute de Direito

COPQ1::tÓ"':0. Rua xunes EXrÍlO. Sr. Dr. Juiz de Di- teressar possa, é expedido O Escrivão: Orlando

\>ld.chado, 7 _ 10 andar reito ca Comarca de Bi o presente com o prazo de Romão dei Farlas

por edital, PS interessados
incertos e desconhecidos, to
cos para contesta-em, que

.tendo, no prazo legal, sob

pena de revella, e que, não

sendo a ação contestada,
seja decretado o domínio

elo requerente sôbre o di

to terreno, por mandado a

, ser expedido ao Registro de

rmóvets. Dando a presente
o vetor de Cr. 2.lQO,OO e

protestando. por todos os

meios de provas em direi

to permtttdas. Pede deferi
mento. Blguaçu, 8 de junho
de 1961. (As.) Saul Olivei-
ra. 'restcmunhas:
.rosé oorrea, José Manoel
'.IIdriano e Amaro Florindo

Adriano - não precisam
ser intimadas. Procedída a

justtücacãc de üs., em que
e requerente Francisco Ja

cito dos �antos, para que

produza os efeitos de direi
to. Cite-se, pessoalmente,
por mandado as conrron

tentes do imóvel e, por e

dital os-Interessados tncer

tos" para todos, ouerendo,
1..mte3tarem o pedido no

prazo legal. Custas afinal.

Biguacu, 2-8-'961. (A.�s.) �

.To?.o Carolina Zimmer

lJ1ann, Juiz de Paz no exer·

cício do Cargo de 'Juiz -de
Direito. E, para cheg-ar flO

conhecimento de quem in

teres�ar possa, � expedido
(1 pre:-E:nte com v 'prazo de

::0 dias, que será afixado
R publicado na. fêrma ' da

lei. De.do e passado nesta
Cidade de Biguaçu, aos

4. de agosto de mil nove

centos e sessenta e um. Eu,
Orlando Romão de Faria,
Escrivão, o datilografei e

subscreví.
(Assinado) João Caro

lina Z!.mmermann, Juiz de
Faz no exetcicio do càrgo
de Juiz de Direito

Confere com o original
afixa(io no Forum deste

DR. BOLDEMAR O.
DE MENEZES

Manoel
.rl.e.�id9ncia: Rua P-a:r'

Hnm::t, .,3 _ 1',l .. r-ne 27At'
Mú�ica f! Romance

guacu. José Jordão Pinhel·

�o Fiih.o, brasileiro, solte:- JlII'lOro, maior, lavrador, resI

dente no lugar Fazenda.
peste Município, vem por
seu procurador ín tra assi

nado, propor a presente
ação. de usucapião, com

fundamento nos arts. 550 e

552 do C.C. e em conrormt
dade com o oue estabele
cem os arts. 454 e seeum t.e�

do C.P.C .. alegando e .reoue
rendo o seguinte: 1 -:- QuP.
possue. hã mnis de vinte
s.nos. pactnca c ccnnnua

m'ent�, sem interfllncão 011

contestação, dois (2) ter
renos sitos no lUl!ar Fazen"
da. neste Municinlo, nos

elUais à,u1'ant,e todo eo::��

temp') vem fazendo divel'-
5as plantaciíes, tendo uma

cnsa de madeira no f<eqlln

do terreno. onde reglde. 2
_ Que o primeiro t.erteTJo")

mede na. extrema Leste
(frente) l�?m: daí e tHl.

ext':-i!ma Sul, serme em di

teeii.o Oeste, em 220m. con-

(��.::ta�::t.'a t:�tt�er::,?���
João Scotlnl; nesta mesma

extrema Sul a linha segue
em direção Norte, em 66m
daí seg!llndo em direção
Oeste, em 880m, e confron
ta com Lourenço Manoel

Coelh'l, a ext.rema Oeste

rfundos>' medI' 66m e con

fremta com Geraldino Po

licarpo: (/ " extrema Norte

mede 1.1'L"il, confrontando
com Genêsio Antônio Cos

I ta, sendo a area de .

B7.120m2. O segundo terre

no mede, na extrema Le.�

te 227, 70m e confronta com

Man0el Cristovão Ander

san; na extrema Sul 660m

e confronta com Antônio
carripos; na extrema Nor

te 1.320m confrontando
com o próprio requcrE:üe:
na extrema Oeste serve de
divisa a estrada !'stadual
oue segue para Tijucas,
aue faz uma cnrvr bem a

centuada para dcntro do

terreno, em 450m. 3 _'Que
pretende legitimar sua f;i

tuação sôbre 'citados terre

nos, de Vf'Z que não possue
título legal sôbre os mes

mos, e por Isso vem reque
rer a V. Excia, seja desig
nado dia e hora para a

!ustificação prêvia, com o

cepoimento das testemu
nhas arroladas e, após o

devido julgamento da dita

..justifieação, sejam citados

os confrontant,ps e sens

('AniuO"es. se'rasados. (" o 61'

'2ão do MinistRrio Público,
todos p/mandado, e, ' por

edital, os interessados in-

certos e desconhecido.�, na de Nossa SpYJhorf!. do Sagr:':d(l Cor!l,ção.
I
todos para' contestarem, • ----------

ouerendo. no pra:w le

�I'lL sobre pP"a de re

velia. e oue não havendo
('('mte;t,a�Ão. .�eia 'decreta
do o domínio do rCOllerf'n

tf' sôbre ditos imóveis. Da
elo") a nl'f'�f'nte o valôr de ..

CrS. 3.000.00 e protf'd,anoo
nor todos os meios do ora

vas em di-elto ppl'mitid'as,
F, deferíment,o. 'Riima(m,
?'i de julho de 191'11. (A�s.)
�Rul Olivei..a. 'J"cst.emu

l"has: 1 Deodato Frnn�\.�r.o

}T"I,!>.rimento. 2 _ Ant.rlnio
Camons - não preci.Q<I,m
�er intimadas. A _ perí"';a
con"tatou oue o I�dr> �ul
el,.., 20 tF'rreno mede apenas
390m. frocedida a il1stifi

t:l.cão foi p,,t,a .iuJl!"ad�. ra

mo sel'!ue: Vistos, etc .. Ho

molop"o, por sentenca,' a
.iustificaciio de fls., p.m

(lne ê reauerente João Jrr-

Não possuindo o reQueren- Juizo.

te titulo legal sôbre o men- O Escrivão: Orlando Sa.raiva, 470 - got:reiw,

clonado terreno, pretenrlp Romã') de Farias 'to'one : - 23-22 e 6:l-87

:��i�:·{:��.e�ra:��:���� DH. GUERREIRO OA fC�SEí�\
;9�3,\d:i:d�'",::'��4d:,� CHhlls - Ouvidos - Nariz e GarGanta
guinte'.l do C.P.C .. Requer. 1'!-:.l,TAMl�"JTO (ja� SI]'flTS:rfo�� benJ operaç8.' pOI

pois, :lo V. Exa., se dÍ!tne e- L·LTR.l'-'O:\' e IOKrEh.çÁC'. EXftMES dos clhos e

fetuar a .iustifica�ão inif'Írrl r:ECt<;íT.� 'ie 6"'Jlos� .::om EQUI!'O ::.:!U�H-I,OMB.

com as testemunh::Js ah"li- SXA�H: (jp OUVIDCS, NARIS e GArGANTA por Mq�

xo arroladas e. aoós o jlll- DF:H!'Jr, F;qllIPO RHEN.)L (únio na Capita!l o I? E-

{?'amento da mesma, fie pro ����7.";I'T�� �"�:!;���A�oder�o�S�'rI���so�� S�:e:� e�
ceda de acôrdo com os a1"-- -

tigos já citair1s. ml'a. fi- tOri(l�'t��d�T7";:���I.S_deR��r�a�160Ii8�INTO
.

�5 It\m

�:�:l'��\l:�i:��:d��O I��� fl't>llte 1 R:1d�.: Anita Cnriba:dt)
R�.::lIH::N\·IA _ FUA Ff:LIPF �NIMID1' 99

...eis, para os devidos fin�.

Com os documentos juntos
. € dando a presente o 'mlar
de CrS. 2.100,00, r�. deferi-

:���� !i��:��'(1:s.�esdl��
Oliveira, asso Judiciário.

Testemunhas: João Emitê
l'io Régis, Carmelino João
Adriano e Constante Gao::

peri, que comnarecerão
independente de intim:>ção.
A pericia constatou que o

I'eferido .terreno mede, na

frente, apenas 65 mts .. Pro

cedida a JustHicaciio foi
esta julgada por �entenca
de teôr seguinte: Visto, etc
Homc!cgo. por sentença, a

justificação de fls .. em OU8

é l'equerente'" Angelo Gas"

peri, para '-'ue prodUl>;a os

efeitos de direito. Cite-se

pessoalmente, por mand�

co, na confronVmtes no

imovel e. pOJ' edital, os in

teressados incerto� pa, a

todos, q\ler�Qdo, contesta
rem o pedido na fÕl'ma da

LeI. Sem custas. Bigllacu.
3-8-961. (Ass.) João DaH,

Uno ZimÍnermann. Juiz de
Paz. no exe"cício do Cll.n!:Q

de Juiz de Direito.\ E, par>\.

rhe!!al', ao conhecimento de

quem Interessar possa é

expedido o prespnte ou€' s�

rá afixado e p'ulJ!icl'ldo na

fôrma da lei. Eu. Orlanrlo

R. Faria. Escrivão. a fiz

dati;nlttafa.r e suhscreví.

RiQ;uaçu, 4 de agosto
de 1961.

(Assinado) João Caro

!iria ZJmmerm�nn. JuÍ?: 1"18

Dr. Henrique Prisco

Paraiso

Médico
OP:;RAÇOES _ DOENÇAS

DE' SENHORAS l
Clintca de Adultos

Curso de "sspectauaeção no

rlospitnl de Caridade. A

tarde 'das, 15,30 hor ...s em

t.:iante no con'sultórlo, à.

Rua Nunes Machado, 17

_'elef. 27':"6. -desidên""a
Màrlano de �,ndrade). Con
,�ultas: :?ela· manhã no

.dospital dos Serv�dores do

F.sta10. (Serviço dú Pro!.
Rua Marechal GaI1 ;I. d'Zça
esqui'1a da Tiradl' I1tes

'1.° 1<!1 - ·�.::ef 3120.

Medi�o da Materni
d'a�p. Carmela Dutra
DOENCAS DE .::lENHORAS
PARTOS - CIRURGIA

CLlNICA GERAI

Ondas �urta8 -

Eletro-coagukção
Consultórit.: - - Rua VieLo:

Melrf'!es,24-rl.aa4às6hs.
!{esldência - Rua s�ntos

OR, SAMUEL FONSECA
C1RURGlAO-DENTISTA

Pl'enaro ;,;S -ô:lVil:ddes pE'la alta velocin�::!e,
BORDEN ,4mO'l'oR S, S. WHITF.

Radiologia Den�árja
C!�\.lRGIA E PROTESE BUCO-f'_\CtAL

Consultório: Rua Jer�nimo 80elho 16 - 10 andar -

Fu::::e 222.;) (

�l::"'!TI,;;:"",m ..nte �om h'ora", marCad'i8.

DR�'.\ U R O
C I i n i C a

DAURA
G e r a I

._ -'- _ _ M É D I C O - __ -

����:!���:a�:d���iê��: i�;e������r:�ued�;a: ::��
nic::'a, do �parêlh(. O"enit.Q-uriná:";o em ambos os

_,;exos. Do('nça� do aparêlho Digestivo e do siste

ma nervoso.

Horário: das 10 às lI,:!.,) horas e das 14,30 às 17,00
horas. _ COi\suloorio: Rua Saldanha Marinho, 2

}.O anda.r. (esq. da Rua João P!nto) - Fone: 3246

Residência: Rua Lacerqa Coutinho, n.o 13, (Chá

Eara do Espanha) _ Fone: 3248.

-(UNICA SANTA CATARINA
Ciinica GeraJ ,

I1nentiE Nervosi'ls e tJiei1rais -

,\Ull\Istla _ COD""lexOfl - AtaQuefl - Ma.."\I8.I -

PmblP:'mátlco Afetiva e sell:uaJ

T"atawento pl'J(' EJeti'ocboan� com anl!"Atet'lta -

ID1uUnaterapla _ Ca.rdlozolorapla - SOnoterapia e

'P!ll\":otel'apta
OI:-f'ção do,. PlIlan1itru -

DR. PERt::Y 10",0 OE SOR,SA

DR. 1081: TAVARES lRAC'AlA

DR. 'IVAN RASTOS DE ANDRAD.

CCNSULTJ!.!Ç: DIU lfi às 18 boru

E:Jdprpco: Avpnlda M.auro Ramo!! 'AFIf!

(Pra.,.a Etelvina J,uz) - Fon6 3',-5�
c------

ne Direito nal �omarca �e
Hi�uaw

EDITAL.DE CITAÇÃO COM O PR�ZO
DE TRINTA. (30) DIAS

O Cidadão João Caro-

Uno ztmrrrermann. Juiz
de Pai no exer�icio no C::lI{_
go de Juiz da comarca de

etc.
FAZ· S��ER _aos que

presente virenm ou dele

I!ele conhecimento dverem

que por pa,�e de LEONIDO

KREMER, por �eu Advo

gado o Dr. Saul Oliveira,
lhe foi dirigida a 'petição
segninte: Exmo. Sr. Dr.

Juiz rie Direito da Comarca

de Biguaçu. Leonldo Rre-

mer, brasileiro, lavrador, ca
sado, residente em Racha

dei, neste' MlIl1icÍpio e Co-

marca, por seu procurador
infra assinado, vem promo
"er a presente ação de

usucapião, para o que ex

põe e requer o seguinte: I,
no lugar Rachadel, neste

Munlcipio, há mais de 20
_ Que possue um terreno

anos, por si e antecessOl'e;;,
no qual faz plantaçôes e

usa para pastagem. 2 -

que o referido terreno con·

tem 42 braças de frente

por 450 .braças de fundo>,
com a area aproximada
c!� 91.476m2, fazendo frente

com José Valdemiro Petry
e fundos'com Josê Koch,
extremando por um lado

com Alv,na Kremer e pelo
outro lado com o próprio
�equerente. 3 _ Qt:� o au

tor está att.almente de pOSo
se do l'eferido terreno, pos
buindo o mesmo com âni
mo de dono, e como tal e

conhecido naquela localida

de, não havendo atê a pre
sente data, nenhuma con

testaçao sôbre aquela pos
se. 4 _ Que não possu� ti
tulo de espêcie alguma do

referido terreno e por isso

pretende legitimar a situa

cão do mesmo. 5 _ Assim,
requer a V. Excia. a desig
nação de dia e hora para a

justificação prévia da }Jos
'se e, após, a citação dos

confrontantes, e ,>eus côn

jugues, se casados, e bem

assim a citação do órgão

do Ministério Púb'lco, to

dos pov-rnándado e, JpO[ e

riitãl,·os tnteressaríos Incer
tos e desconhecidos, todos

para cont.estarem·, queren
do, no prrtzo l�gal, .�ob pe
na de revelirt, e que náo
sendo a ação contestad? se

Ja a mesma julgada proce
dente � d"c1a.rado o domí
ni') do autor sôbl'e o citado
imóvel. Dando a prescnte
o valor de C$. 3.000,00 e pro
t.estando por todos os meios

de provas em direito per
mitid::Js. p. deferimento.

Bl"'uaçu, 11 de julho de .,

1961. (Ass.) Saul Ollveil·a.
Testemunhas: Benjrtmln

lclipr', Vendcltno A'ntônJo
Deckl'r e Leonida Antônio
Decke - não precisam ser

jntim�ldas. A pericla cons

tatou que o lado que extre

ma com Alvina kremer,
mede apenas 870m. Proce-._,

d�da a justificação foi esta

julgada como segue: Vistos,
etc .. Homologo, por senten-

��, �u�uês���cs����e':te, ��;:
mandado, os confrontantes
uI) imóvel e, pOl' edital, os

interessados incertos, para

todos, querendo, contesta

rem 'I pedido no prazo d-:

leI. Custas afinal. Biguaçu,
2-8-9G1. (Ass.) João

r
Ca"

rolino Zimmermann, Juit

de Paz no exeJ
. ciclo do Cargo de Julz d_

Direito. E, para chegar a,l

conherimento de quem in·
teressar possa, ê expedido
n pre�ente com o prazo de
�O dias, que. será afixadr"
{' pUblicado na fórma da

lei. Dado e passado nest:

, Cidade de Biguaçu, ao.�

4. de 9.g0flto de -961. Eu Or

lando Romão de Faria, E�

r.rivão, o datilografei e

imbscdeví.

(Assinado) João Caro

lina Zlmmermann, Juiz de
Paz no exercicio do cargo
de Juiz de Direito

O Escrivão:
Romão de Farias

Orlando

Nossa Senhora do Sagrado Coração
Terá Inicio no próximo sábado _ DIA 19 _ a nove-

,Festa de Nossa Se_nhori! da Lapa
PADROEIRA DE RIBEIRAO DA ILHA _ FPOLIS.

Dias 19 e 20 de agôsto de 61

PROGRAMA
Dia 19 - Sãbndo _ As 20,00 horas _ NOVENA

Dia 20 _ Domingo _ As 10,00 ;horas - Sta. MISSA-

FESTIVA
�

16,00 horas - Procissão COll'. a Imagem da mt1agro·
sa NOSSA SENHORA DA LAPA, e, em seguida, o EN·

CERRAMENTO.
JurZES�'FESTEIROS:
l0 Juiz _ Sr. ABEL CAPELLA
1 fL Juiza _ Exma. Sra. Dr. NER1!:U R!\MOS FILHO

20 Juiz - Sr. Herminlo Teófilo Heioenreich

20. Juiza _ Exma. Sra. GERACINO MARTINS

MORDOMOS:
.

.

Diversos,
NOTA _ Haverá Cafê, Churrascos, Serviço de Alto

falante, Queima de r(lgos e Etc.
- Abrllhantarã toda a festividade, a antiga e tra

c!lcional Banda da Sociedade Musical Nossa Senhora

da Lapa, local.
Domingo: - Terâ. ônibus, de Fpolis. para Ribeirão,

parUndo do PONTO (Largo 13 de maio) e regressandO
"

a Tarde,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AUX - tA, (. - Á A I I
LlONS CLUBE DE FPOLlS, E CASA BRUSQUE - MESAS NiA RELOJOARIA MULLER

A D�IS �no�a!s! !Jesto� ,�,,�n�ç.! I�ues: -JU'IZO de O,'ral'lo rI'l .1' y'lr'l ("Ivcl, de florl''lno'poll'S- -----EO-Ir-AL--
tra Sinfônica de Washington, sob a regência de Howard U I.t Uu U u li U U JUIZO DE DIREITO DA dos interessados incertos e

:1��:!�eO :�s���� ::;:!�=t:��:ti�:id;: i��::: :on��� l!��I:'��O ����RCC0:X:��I- �a:������r=�t��-����= ��\!:��: 4�o_m�����: �!��i�O�' f;a�utr�:�:m�u��� igi.r�CAD�E c��:��: ;:�:er;:;e���s; :��o/�r:
vem pianista Agustln Anlevas. INTERESSADOS FONIe/_ CATA�INENSE e acões pertencentes ao sau- quer irregularidade, acima COM O PRAZO DE TRIN- presente açã'O !ljntro do

SOUb�O:m;�I���i�d���e�o��C;�at��� q�:f�:���� p:e:��t�S T�O���:S:�O::�� f:r�:�o;��t:�e�������:IO� ;�s�b���� �:���igi�r�::r�- ::��:�:' v���l��de� e::o�:� �:Dg�ASAU��N���R��_ �:�z�fi�eatez r��:�h;ln�n�
�� ���:rod�ll:a�: ::ô��o;v:��. como na tarde do dia 15: LOIS FILHO, Juiz de motivos Que se seguem: 1. 166, n.c III. do Código de ção à lei ou aos estatutos, CERTOS E DESCONHE- domínio do suplicante 00-

:Nota-se no jovem artista de apenas 26 anos, a .ca- ��;e��o c���·���:aF��� ;n:n;:�' s��::���caco::��� �e�:I�:s:asCi��) ;o:�::n:�� �:r :�ti�;�����d��:�Oaq:�= O Cida����rlos Ter- �:;a °s.n�:���d�he t:;;:�oã
pacidade de apresentar nuances de expressões, _ indo rtanõpone, Capital do tuida em ram(iua, capital cão. 5. _ Mas, como se a- lo que julgarem ser direito nes, Juh: de Paz no exer- de titule habil para a Ins-

��p:7:os:ua_:d��: s�:ha,�:r::h:r" a::,����:7�:, à ��l��'�;�' �1�:.d�nd�o��:tadaC�!�- �!����d)O a��es1���s:i�, :/::. ;:��{�i:Sa �:a����:I�t��,a�; �::toO d�u�u�:::�. ;o.��r� �i��t:od�a��ma�:aJ��Z �i� �:iÇ�: ��Ó�:i��str�:'::I1�
vivo-porém jamais duro.

. FAZ SABER aos que o pre- �.750 pertenciam ao extin- notificantes, no intuito de presente Protesto-Notltlca- jucas, Estaria de Santa Ca- presente c valor de Cr$ ..

Bac:,a���:::sdO d�sm��:�::� C�a!SI���i1����:en�:���'to �� :;��o e:�ta�e�:;I:o�o�I�:�: i��.�e����n��7�ain�:!��ii� ;:�vv:rd: c��:�;�:,ç�e:ejr:� ��o ::;:ma��í�açã;e�:�a :�� !����a, na forma da lei, :;i��'O�r�;ers�a�:e e�;:!�!/e�
distinção das vozes.

-

(:U dêle tiverem noticia, vas c 1.000 ao IPortador. 2. prevenir os DIretores da ora em diante se realizar. FAZ SABER a todos quan- alegado com testemunhas

supe�:; �ee;��::J�ad:��ê;�I�:�:n!�pre�s�!�:tr�� ����� ;�etS��, F���K��N, J�:: �s A;:�!�C;e�n���� a�::� �e�:!:���aq;e;er��ir� i: ���e ���tl��ss�oemin:q�!�:!� tos o presente edital, com � �:s�:��tesequene�:t�ã:i��
síonata, dando-nos uma brilhante tnterpretacãn, THA e DIAM�LA aANZO Diretor Presidente da Com- malmente. não aceitam, ce resguardar os direitos de �e:a�� d(�el�i������:�� sina tem sua resldêncla

miti�; l���:��'a n::'�I�r:s�e��:vu�: ��:����ie�a��, S�l�:: �h;T����ir���;I:L�e��i��� �:;6�:� �o i���t���;:.e a�� �:: :;�:;�l�a�'tig�:, ;:��; ������s::\�. �:��:I.O;eã�;� \
to tiverem, qUe por parte ��:�ãO�����'as�n5d�er:����

zo n° 4 c aos Estudos em mi bemol maior e si menor, Snr. DI'. Jul7, de Dlrclto da rastado pela AMBIÇAO, alvurú judicial. 2.0) _ ij!ual ne mandar notiflcar a 01- �:1.r�:r7:;djt:� d�;I����tin� to de 19131. (as) Claudio
cuja;:'�:�::�sc f����dau�:n:�;;r�����l.especial ao Estan- ��j�:� ;;=��I�::I�:l�t�:a� �����o�� .z:�:sc;:'�:�d:� ;een�:s��� a:::!��a:ot:� retorta .da Cla. Telefõnlca

petição do teor seguinte: ��:n�:;i�ã�e f����:��:�
do em si menor, de ouavas dobradas, Anlevas soube Dtamêln Gan7.0. brasileiros, no v:.tlor de dez milhnes fie cuadro de acionistas que se ���a:��::�: d�:;: ;��e;� "Exmo· Sr. Dr. Juiz fie Di-

!iguinte despacho: "A.,
executar os rorttsstmos nos bordões, apagando a mescla os urtmet-os reslderrtes nes- cX\.lzeLrt)� (Cr$ 10.000.000.00) �prve'1l de "TESTP...3 DE _' de sua finalidade. Reque-

rene da Comarca - Ber-
como requer. Designo o

de vtcracões dos sons harmônicos, tão temida pelos pia- t� Cllpit.ll.l e as últimas em 3. - Os suptes., acionistas FERRO" e, finalmente. 3.0) rem, amda, sejam publlca-
nardino Laurentino (Soa- dia oito (8)' do corrente,

ntstas. pArto' Ateare. 001' seu advo- e herdeiros; pretudícadns - ainda. repelem os "FAN_ dos edital" de esü;c para
rea, braslleir(J, lavrador, ás onze (11) horas, no Fo-

Em Llszt, soube executar as pecas do programa com varlfl nue ee+a subscreve, cem a criminosa pretensão TnCHF,:S" rme desetnrem conhecimenW de terceiros casado, residente no lugar
rum, 'Para a 'Justlficaçao,

determinada maturidade artistlca, sallentando'o estilo eonrormc p"f1r1lraciio jun- do invf'ntariÂnt.e. em t,,>Yj- ,,,,f�r r-o Intf'rr.sse de ore- Interessados, a fim de que
Aguas Claras

.. I.no Centro
reítes as ôevntas intima-

revolucionário de Liszt, no que diz respeito à técnica e +n. '('m. 1""'< ti'rmo� rio �rt.· rm oDortuno 'foram a .T,jí",O. .h'dlrar a deri<:ão da mlno_ ningaém, 'possa ale�ar 1"'_ • lia Mour<l, d!stnto de C�_ ções. Tijucas, 5-8-1961.
interprcta<;fi.o. 7"(1 "�M'"h,!,,� do Cf,di"'r) ImnlUma)-arry. aquela.s dccla- ria e ronfunrllr os arioni.�J nOrância ou boa fê, e final- neUnha, de.,,�a comarca,

(as) Carlos Temes _ Juiz
Havia doçura, enlévo c vigor na apresentação da dc Proc('s.<:o Civil, formular raçõl:"! (' pediram que Inclui tas desatf'ntos ou despl'cvc- mente, Pedem, sejain os qu_:r mover n._ presente

de Paz, eml exercício." Fel-
Rapsódia Hún�aro. nO 12 t.ranspnrtnndo�nos inebriados presentes àutoS de protesto- nç!\o de usticapmo em que

ta a justificação foi profe-
a 'U���I;��;�!�e�I�����O �:������i faz()mos a Anieva.<;1 que,

---

--�'---,

--�- t ·-�--'---o--n
--- -

��;�f�:�:ãO'do:nr����::nt:s� �x��:U�lrée:q�c�aQ�� :x���. ;'�I:tO:, s:�:�.lnt��;;�ten���
no Concêrto-Aula da tarde do dia JS, desvendou aos es. I independentemente dc tras pllcante é pO::lselm, há

@ S r azes
fi'

. sentença, para que produ-
ludant" de. música OO<'los ""g,êó,,," ",niOO, de sua

,IlI.lifMA _ o'v . I,�
"00 o,m "'0 d' medld., mais de vlhte anos, por si

prôpria conquista, niio fazendo delas o usua! Tabu.
1"1

(;,. L E'lto Dá-se ao presente e seu antece.'�sor" de um :;ei::s a::ljg:sl:lfl�a��:ldle:e
so s�c�:�e��::d��:����tup�r B���!!-p'��a::�fl������' nos-

,

-f�: �:!���OO,��:�: �:�:ern�'A�U::�' C1:��S�oD�� fls., procedida nestes au-
-

(Um ouvlnte) 'e, P. �"terlmp.nto �ito de Canelinha, déste �esrna;'II��Q�e�i:::� ti nd:
- C E N T ii ü - - B A I li ,ópolis, 10 de março I\lunicipio, com 800 me-

Cine SÃ� JOSÉ Cine GL(ti i:8�g���') João Mom� ���s d�e f����:� e0�·2:ja� :a�::�o, o�ite:a-:;;ont:�
(ES'fREIT [<'one; f)�!J2 T"" Z SABER, tambêm 960.000 metros quadrados, tes conhecidos do imóvel;

ás 5 - 7 1/2 - !) 1/2 'E. 01H� a 25 de julho dêste ano.
- fazendo frentes a Leste por edital, com o prazo de

Anit:1 Ekberg - J"�k Sernas p"lns mesmos requerente" em terras de Manoel Ci- trlntq dias, na tormn pre_

q,p' foi apresentado uma rllo Moraos e Honora'.o vista no � LO o art. 455,
l1f'tiçãu, que abaixo "'1! Dclcnstngne e fundos a do C.P.C., Os interess�do!>
�r:i!nscI1ta, bem como o dC<l- OcRle em terras de Celes- ausentes, incertos e des

nacho roa mesma proferida: t.e 'Bernardo e o requeren- conhecidos, -pessoalmente,
PETIÇÃO DE FLS. 62: Ex- te; estremando ao sul em o Dr. Representante do M.
mo Sr. Dr. Juiz de Direito terras de Luiz Paulo Ber- Público esta Comarca. Dei-
da }.a Vara Cível desta Ca- nardo e ao norte em ditas Xo de determinar a clta
pitaI. Dize,m Juan Edison dG herdeiros de Luiz Ber- ção do Serv!co do Patl'i

Ganzo, Franklin Ganzo, nardo. II _ Que o dito mônio ca Uníâo por en

Bertha e Diamêla Ganzo, tel'l'eno pertencia ao pai tenllê-Ia desnecessãrlas.
por seu advogar.?'J que esta do suplicante, Pedro Lau- não só em faCe da Jurls_

subscr<'!ve, ,Que tendo a F;gré rentll10 Soares, e falecido prUdênCia do Supremo
goia l,ot Câmara Civel do êste hã m<lls de 22 anos _ Tribunal Federal, como
'l'ribu!1al de Justiça de San_ cuja posse datava de mais també:n do Tribunal de
ta Catariné} dado provlmen- de 20 anos _ o suplican- Justiça déste Estado. Tra
Io ao recurso, por unanlmi_ le qu� mort1va em compa_ ta-se e terras interiora
dade ele votos, Pan deferir nhla do mesmo finado e nas e a cautela recomen_
a publicação do protesto lhe servia de arrimo, con- dada iliz respeito ape.nas
judicial formulado nos au- tlnuou pacífica einlnter- aOs terrenos alodlais de
tos n.o 11.748 contra a.Cla. rUPtamente no exercicio marinha, o Que não ê "
Telefônica Catarinense, da PosSe do mesmo terre- caso dos autos. Sem
vêm respeitosamente reque_ no, on<le plantou cafê e custas. P.R.I. Tljucas, 10
rer o c1lmprimento da de- banana além de outras de agósto de 1961. (as)
cisão. J. aos autos, P. D. lavouras. III _ Que em Carlos Ternes _ J. de

�oI�����f::) ;�ã�',.�%�� :��I�:::;' :::��la;:����ó; !:!::�i:��::!,��::�:
DESPACHO: Defiro o re- vel, de cónformhlade com dos interessados e ninguém

çuerj(l_o a fls. 2. Em 28.7.961.
a Lei Federal n. 2.437 de posse alegar Ignorância.

��:�i:�7;hn�o!�:7z�:�I� 7 de março de 1955, que maDl[ou expedir o 'Presen

relto.
modificou o artigo 550 cip te edital qUe será aiixado
Código Clvll. E Para ° di- na séde dêste JuiZo, no

lugar do costume, e, por
cópia, publlcado UMA
VEZ no Diário da Ju�tiça
e TR1!:S VEZES no jornal
O ESTADO, de Florlanó
poils. Dado e pasSflllo nes

t� cidade de Tijucas, aos

onze dias do mês de agõs_
to do ano de mil novecen

tos e sessent� e um. Eu,
(as) Gerey dos Anjos, Es
crivão, o datilografei, con

feri e subscreVi. Isento de

sêlqs por ,se tratar de
ASSIST1!:NCIA JUDICIA
RIA. (as) Carlos Ternes _

J. de Paz, no exerc. do
cargo de J. de Direito.
Está conforme ° original
afixado na séde déste Jui

zo, no lugar do costume,
sõbre o Que me reporto e

dou fé.
Data supra. O EscrIvão:

Gercy dos Anjos.

,Juizo de Direito da t,a Vara
Cível de Florianó�olis

EDTTAL DE PRAÇA r:OM O

PRf;ZO DE fIO) DIAS

O Doutor Fugê1l10
TrompolOsky Taulois

Filho, Juiz de Direito

da }.n Vara Clvel da
Comarca de FlorIa

nópolis, Capital do

Estado de Santn Ca

tarina, na forma da

lei,

ex('cutlva que lhe move

Máquinas "OMIL" Ltda.:
Uma máquina nt.J_rca

"Omil" _ plainadeira, n.o

002'::9, usada, em bom esta

do de ronservação e f'lncio

namento, com transmissão.

E, para que chegue ao co

!1hecli-:1ento de todos, man
dou e".pedir o pre�ente edi

tal que será afixado no lu

g'ar d� costume e publicado
na forma da lei., Dado e

passado nesta cidade de Fio

r!anóp0!is, Estado de San
ta Catarina, aos doi:: dias

do mês de agôsto do ano de

mil nrlvecentos e sessenta e

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

ramentada, o subscrevo.

(Ass.) Eugênio Trompowsky
'Taulois Filho - Juiz de Di

reito da }.8. Val'a CiveL
Confere com o original.

Maria Juraci da Silva

Escrevente Juramentada
18-19-23/8

FAZ. SABER aos que o pre
lOente edital de praça com

o pra7.o de dez (0) dias, vi

rem, eu déle conhecimento

tiverem, que, no dia 23 de

:1gõsto próximo, às IS horas,
o Porteiro dos Auditórios
tiêste Juízo trará a público,
pregão de venda e arrema

tação. a quem mais der e

o maior lanço oferecer sô
bre a avaliação de Cr$ .

130_00n,00, do opjeto abaixo

d�scrito, penho)'ado: a GER

MANO JO::;.rl: DOS REIS, nos
autos n,o 652-60, de ação

A'l',E,N ( Ã O
!\JSTRJl.-;":E, LAQTIEIA-SF.,· ENdR,o\Drt-SE E ENVER

NIZA·SE MOVEIS. ML:ORES INFORMAÇõES RUA CON
�ELHEIRn MAFRA, '64 FUNDOS.

VENDE-SE
ema r.:'!.áquinr. de filmar de 8 m'l1 marca

"arc'-, para 1"; m de fil�e rnar;:a Tf·ancês_
I
Ver e tratar a rua San�a Luzia, 255 ou

pelo te]. 3530_

30 VAGAS SoMENTE
voct NAO Th....i AINDA O CUHSO GINASIAL?

F?,;!'!,-o em mer.')s de um ano frcquentando às aulas

de preparação aos candidatos aos exames pelo Artigo 91,
�o Instituto D. Pedro II. I •

ótima orientação pedngogiea - Ensino altamente

especializado _ Garantia de cxlto e satisfação que você

comprovará.
Inicio dE'! nova turma em outubro próximo.
Informações à r·.:a Nereu Ramos - 39, (Grupo Mo

délo Dias Velho), Exclusivamente das 19,00 às 20,00 ho

ras diiu;iamente.
31/8'61

FONE: 3636
s3_71/2_91/2hs·

D'mald WolW _ Barbara Sheley _ Vin-

cent Hall

SANGUE DE VAMPIRO

EastmanColor
Censura: at� 18 tinos

Cillf RITZ
:-,o�rE: 3':::.5

as 4 l/� _ 7 1/2 - 9 1/2 hs.

Sllv,ma Panpanlni - em

P!\IXOES SEM LEI

Censura: a�é 18 llnos

Cine ROXY
FONE: 3435

á" 5 e 8 i1s.
_ 2.0 Festivnl PO}::llar -

19.0 Filme:
Oreste - Kathrynn Grayson

O REI VAGABUNDO

Tecnicolor
Censura: alé 5 anos

J

BREVEMENTE:

O ESCUlJ.' :?OMANO

To:alScr! (: Tecnicolor
CP.nflura até 14 anOs

tine li\'!PÉRIO
(SSTRFITO) Frne. 629:)

Romântic.a !

A Nova Dupla.

-EM.":--

"CRISTINA"

- EastmànColor
.,

Alain Lelon

às 8 horas
2.0 Gramie FESTIVAL POPULAR

18.0 Filme:
AlLert Derker - JHnlce Logan

O DELIRIO DE UM SÁBIO

Tecnicclor
Cer.$t:J'a: �té 14 anos

Clne RA,iÁ (S. José)
ás 6 - 81/2 hs.

Yul Brinner

SETE HOMENS E UM DESTINO
CinemaScOPe _ Tecnicolor

Rony SJhw-eider
I

O ESPETÁCULO DOS ESPETÁCULOS:A partir de 3 de Setembro

Europa de Noite
ESTMANCOLOR

ESTREITO
Q.- Domlngp
13 - Domingo
15 _ Terça (dia santo)
20 .- Domingo
27 -_ .. D?m\ngQ

Farmáda do Cant..::
Farmã�ia Indl8,na
1'amlãcia Ca.ta:'inense

Farmácia do Canto
-r-;1rm{rcla tndlaM

AGOSTO

DEPARTAiíl'ENi'O DE SAÚDE PÚBLICA
PLAi{TÕES DE FARMACIA

5 - 13ábado (tarde)
6 - Doming.'J

Farmácia Modema
Farmácia Moderna

!tua J(1ão Pinto
Rua João Pinto

Rua teliPe Schmldl;
Rua Felipe 8chmidt

Rua Tnjano

Rva Trtl.jal1J
Rua Trajano

1--------------1
I DUNLOP, o pneu que vale por 2 I O plantüo noturno será efetu a(I') pelas farmáclllõ. Sto. Ailtõ n\o, Vitóri::l, e Noturna.

I RAINHA DAS BICICLETAS - Rua: Cons. Mafra, 154 ,I O plantão dlürno compreendi do entre 12 c 12,30 hs. será ef etundo pela farmâcin, Vitória,

1-----------_·_--1

Pra�'1. I!" de Novembro
Prpça 15 dc Novembro

DR. LUIZ E. ROCRA FREIRE
CIRf/J.WlIIO DENTISTA

12 - Sábado (tarde)
13 - Domi1Jgo

-'!L
Farmácia sto. Antõr_jo
Farm<Í.cia Sto. Antônio

15 - T'Jrçn (dia santo) Farmãcia Catarinense

19 - Sábado (tarde)
20 _ D')mlngo

:rarmácia Noturna
'l;'arm::'cia Noturna

26 - Sábado (tarde)
27 - Domingo

....

Farmácia Vit{>>1Q
Farmi('ia Vit.6rla

Rua Pedro Dcmoro
R7Ia N de Mr..lo
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demo!'O
Run 24 df!Mn!d'

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 Flo
rianópolis, CapItal do Esta
do de Santa Catarina, aOfl
on2e dias do mês de allôsto
do ano de mil novecentos e
SE'ssenta e um. Eu, (ass.)
Maria Juracl da Silva. Es
crevente Juramentada, o

subscrevo. (Ass.) EUllênlo
Tromuowsky Taulols Filho
- Jui7, de Direito da v�
Vara Cível.
Confere com o orH ...nal.
Maria Juraci da Sil?Ja
Escrevente Juramentada

VEND� -SE
"ende-se o Salão Brasil,

Ins:ltuto de Beleza, com 61.
ll':J.

-

.-eQuencia. vend("-se,
t-ambém, 8ó o ponto. Moti
vo de mudança. Ru� dos

Ilh:us, n.o 2. Tratar no

local. I

-------1
I Pnel's e Camaras I
1 DUNLOP, nã... tem I
I iguais. II Ralnhll! das BlclcJet:o,S

I - Rua: Con<õelt.eiro J

( Mafra, 154. J
'I :

Toei ADO PEL�

to fim reQ_uer a designa
ção do dia e hora para a

justificação r�spectiva:; na

qual Ileverão ser ouvidas

as tes!emunhas José Ma
noel Idos Santos e Domin
gos oJsé Soares, lavrado
res residentes e domicilia
dos no local do imóvel

usucapiendo, Os quais com

'parecerão independente_
mente de citação. Requer
mais que, depois da justi
ficação, sejam

.

citados °

Sr. Delegado do Patrimô
nio da União, por preca

tória, em Florianópolis, -

do Dr, ltepresentante do

Ministério Públiico, nesta

1Cidade, dos confront841_
tes do Imóvel Celeste-Ber
nardo, Luiz Paulo Bernar

do, Manoel Cirilo Marcos,
i-lonorato Delcastagne,_
e por edital de trinta dias

I�
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ampla Repercuss20 no Estado:

Sociedade · piloto para Usina Siderúrgica
Repercutiu ravoraveí-

mente em tôdos os circulas
ortcíata e econômicos do

Estado, a sugestão do sr.

Alvaro cetão, em palestra
realizada na Assembléia

\

Legislativa, a 17 do corren

te, de ser organizada uma

eoctedade-püôto para críu-

çêo de uma usina slderúr
glca sediada na zona car

bonífera catarinense.

Entende o Presidente do
Sindicato Nacional das In

dústrias rte EKtração do

Deputado Orlando Bertoli lê e comenta a carta do
cardeal Câmara sôbre a lei do uso dà terra
Na sessão de 16 do corrente, o deputado Orlando Bér

toli, representante do Vale do Itajai, depois de tecer con

siderações em torno da "lei do uso da terra", projeto go
vemamentat ein tramitação naquela Casa Legislativa, leu
car-a do Cardeal Câmara, Arcebispo do Rio- de Janeiro,
dirigida ao dr, Nelson de Abreu, Chefe da Casa CivIl do
Govêrno do Estado,
O deputado Orlando

Bértoli afirmou que cer

[amen' e a proposlçâo seria

aprovada pois nâo havia

lugar Para discordar da
sua opol.'jtunidade. Disse

aquele a 'Ivo parlamentar
, que "o govêrno de Santa

Catarina estava atento
aos problemas de ordem
atual. Procurava cortar pe
la raiz, males que seriam
falais para as gerações
fu uras. O tema já servira
e vinha servindo para
pretexto de agitação. Mas
os problemas de ordem
social - :Jin.TOU o depu
tado Orlando Bértoll-

blico, CO:ll1 determinação
crIstâ, enfim!"

E a seguinte a carta

Ilda na tribuna da ASSem
bléia Pela deputado Or
lando Bértoli:
ARCEBISPO DE S.
SEBASTUO
RIO DE JANEIRO
Rio de Janeíro, 31

Julho de 1961
nme. Sr.
NELSON DE ABREU

Chefe da Casa Civil do
Estado de Santa Cata
rInb..

só como brasileiro, mas

especÍ!flmente, no caso,
como filho do Estado de
Santa Catarina: II e deví
dac- en' e aprecíel os do-

nossa terra.
O eqU8.cÜ,ilamento do

binômio Hcms.m-Terra, é
o mais aCertado para pos
tular e faciHtar uma so
lução feliz.

Vejo, ausprctesameute,
que os responsáveis pelos
des'inos de Santa catnrr,
na, se acham na disposição
de resolver, com sabedoria
e prudência, o qUe vale

de dizer críatãcnenje, o pro
expressar �al impressão, blema agrário de modo a

frisando que o patriótico subtrai-In à oportunidade
de ser invocado como

pretexto para agitação
social.
Enviando minhaS felici-

cumenic, enviados.
Sem ater-me aos dados

puramente técnicos, foi

eXCelente a Impressão ge
ral que colhi de sua Ieí.,
tura e exame.

Tenho a satisfação

empreendimento, proposto
de pelo Sr. GOv,el'Dador, reve

la espirita cristão, e pa
re ae. mesmo, satisfazer às

mais Jus as e prementes
do prOblema a6rário, em

r-------------�

Acuso o recebimento de NILZO CONTINUA SENDO

seu onere, n. 1663, de 10 COBICADO (LEIA NA PA- ....------ --'

de junho próximo passa- I
GINA ESPORTIVA).

G3SU DF CHÉ?
ENTÃO PECA ��Ft zr

não Se resolve com panos

quentes, nem com policia,
nem com tttera'ura e

muito menos com medidas
isoladas. Essas diffculda-

da, acompanhando a Men

sagem Sr. GOvernador
à Assembléia Legi�:ativa,
e Projeto de Lei do Uso

da Terra.

des, seriam, sim, supera-
das, e enfrentadas com Interessa.do na premo

decisão e coragem com ção de uma boa e adequa
consciência e espirita pú- _

da legislação agrária, não

.'tm..'" "''I.L'''_ � ..... �__ �'"

: Consófcio TAC - CruzeirCl do SUl:
: VANTAGENS QUE SO' A NOS�A :
• LINHA CúNVAtR LHE OFERECE:'
· -
• _J - Direto Florianópolls/Sio l''l ...lo/Rio; ,
ti AI

-

�uh���n:aLO:md�u:Ó:;au.o as 10,15 horas, em aperar.
',)J _. Lhe6aaa as H,OO horas n Rio (Aeroporto santos,
ti �::�'�n�e;���:;o da l)ldade), Já almoçajo e prú_ltJ,
'oi} _ l"o:>slbLlidade de regressar no mesm') dia, à tarae.,
· -
, "ES'l.AS AS RAZÕES DE SER A •

: PREFERIDA DO PUBLICO :
.._ ..........__ .. ..:._----- --'.

loteria do Estado de Santa Catarina
RESULTADO DA EXTRAÇAO DE ONTEM:

3.2;)9 CR$ 500.000,uO Rio do Sul

3.987 CRS 50.000,00 - Blumenau

6.053 CRS 30.000,()0 l-ôrto União

3.530 CR$ 20.000,00 - FlorianôpoUs
6.963 CR$ 10.000,00 - Florianópolis

Para apurar responsabtltdades em torno de incumci.

daneia de certidões surgidas eu� autos de 11Utndados de

segurança, o Governador Celso Ramos designou comissão
integrada 1JOr liames do mais alto gabarito moral.

Bastaria essa decisão 7Ja1'a que o nome do Governador

fõsse lJoupado as c!'itkas especiosas e solertes dos RAIVI

NHAS.

Detenninemq.o a apuração do caso, o Chefe do Exe

cutivo, antes de tudo, deizou evident� que nqo tolera a

irregularidade e que com ela não tem, como injuriam seus

detratores, qualquer cumplicidade.

Uma opOSição honesta aguardaria o resllltado de:;sa
apuração para os seus comelltários. Mas isso seria atitude

de equilibrio, de C011tposturu, di! que-It estime a verdade -

e não dos que se servem da ;llversáo dos )atos para as

injúrias diárias.
/. má fê do prejulgamento 6. manifesta. Em todo o ca

so - fouvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo - o� RAIVI
NHAS já concederam ao Govenlador, naturalmente sem o

quererem, o louvor de haver 7.omeado uma c01n"issão de

reconr.ecida idoneidade.
Sendo assim, depois de :-econhecerem isso, deviam

aguardar os resultados da apuração para ajuizarem à luz
de fatos e não de insultos e difamações amenezadas.

Assim procederiam os que, respeitando-se, respeitas-
sem a �ignidade alheia.

'

Caixa Econômica Fedéral de
Santa Catarina

Sarviço de Loteria Federal
EDITAL

Pele presente Edital, com prazo de quinze (15) dias,
a partir da octe de sua puoücecãc, ficam convocadas as

peaaoas Idosas, Inválidas e pccsutdoraa de ur-retto fisico
que desejam vender bilhetes Ja LOTERIA FEDERAL que,
em face do Decreto na 50.954, de 14 de julho de 1961, fi
cará sob a orientação da Caixa Econômica federal de
Santa Catarina, na jurisdição dêste Estado.

Os interessados deverão comparecer na Matriz da
Caixa Econômica Federal de Santa Catarina, em Floria
nópolls, ou nas AgênCias de Blumenau, Brusque, Canoi
nha". Criciumb., !tajai, Jaraguâ do Sul, Joaçaba, Joln'lile,
Laguna, Lajes, Porto União, Rio do Sul, São Francisco do

Sul, Tubarão, Estreito, Araranguá e Siderópolls, onde re

CJ;!berão informações detalhadas.
Secretaria Geral da Caixa Econõmica Federal de

Santa Catarina, em Florianópolis, 17 de agós�o de 19R1.
AE.Y SILVA

Secre'..átio ,GeJ:al, subst.
22-8

t�çõeS, com minhas ben
çaos, aos representantes
dos Poderes PúbUcos ue

san'u Catarina, como pe-
nhor das behçãos de

DeUS, indispensáveIs a

toda e qualquer promoção
do bem públiCo, aproveito

a ocasião para apresentar
a V. Excla. os protestos
de elevada estima e con

sideração.
JAIME CARDEAL

CÃMARA - Arcebispo dO
Rio de Janeiro

Carvão que empreendímen- püôto para a criação da
to de tal natureza, produ- usina em questão seria
aíndo anualmente 135 mil composta de capitais dos
toneladas de ferro gusa e citados govêmos, CEPCAN,
: 20 mil tons. de aço, com Cia. Siderúrgica, Banco Re

capital de 100 milhões de

gional de nesenvcívn, .. etc
cio Extremo Sul, Banco Na
cional de Desenvolvimento
Econômico, particulares,
etc.

Portarias da COAP:
.

Sus�ensa ta�cla: �escaoo· maiora�o leite
Foram baixadas ontem, pelo Presidente da Comissão PORTARIA N.O 27/61

de Abastecimento e Preços do Estado de Santa Catarina, O RESIDENTE DA CD-
sr. Roberto de Oliveira, as Portarias de número 24. 26 e MISSÃO DE ABASTECl-
27, que deliberam sobre os preços do pescado nesta ca- MENTO E PRE('OS DO
pltal, corte de cabelo e barba c leite. ESTADO DE S,\NTA CA-

A integra das PortariaS butcões que lhe confere a TARINA. usando .(jus atri-
é a Seguinte: Lei Federal n.c 1.522/51, buiçôes que lhe confere a

PORTARIA N.o 24/61 revigorada pela Lei n.o Lei Federal n.c 1522/51,
O RESIDENTE DA CO-

3.929 de 31 de Julho de revigorada pela Lei n.c

MISSÃO DE ABABTECI- 1961. 3.929 de 31 de julho do

::� �EP����� i: cis��NS��ER���'I� :�� 196oNSIDERANDO o ene,

TARINA, usando das atrt- sessão ordinária realizada marial apresentado pelo:i
em ,data de 14/8/61, ten(lo Jlrodu'ores de leite desta
em vista as determinações Capital e Municípios vi-
da COFAP, etnnos solicitando a ma-

RESOLVE: jeracão de preços do leite
Art. 1.0 - Suspender, in_natura. ajravés da U-

até ulterior +enberacãc, a sina de Beneficiamento de
vigência da Por'lilria n.c Leite desta capital, em

5/61 de 28/3/61 desta 18/7/1961,
ccep. que tubelou OS pre- Considerando que o pa
cos para a Venda do pes- recer da Usina de Bene
cada nesta Capital. nctamentc de Leite jusu,
Art. 2.° - Esta ortaC!ia ficoU plenamente o ren

entrará em vigór na data justamente pleiteado, e

de sua publicação, ficando CON.SIDERANDO a de-

revogadas as disposições cisão do Plenário desta
em contrário. Coap em sessão ordinária
PORTARIA N.o 26/61 realizada em data de
O PRESIDENTJ: DA CO- 14/8/1961,

MiSSAO DE ABASTECI_ RESOLVE;
MENTO E PREÇOS DO Art. 1.0 _ Estabelecer
ESTADO DE SANTA CA- 001 seguintes preços mú.,

TARINA, usando das atrt- ximos para li venda de
buícõe, que lhe confere leite nesta Cnpíbal. por
Lei Federal n.c 1522/51, litro:
revigoraua pela Lei n,c 1) PREÇO AO PRODU-
3.929 de 31 de julho de TOR _ Leite entre�4� na

1961, Usina CRS 18,00
CONSIDERANDO li de- II) PREÇO PARA O

cb;ão do Plenário em SeS- CONSUMIDOR:
são ordinária realizada errs a) Entregue a dcmt-
de:a de 14/8/61, cilio ..

,
CRS 25,00

RESOLVE: b, Ncg Po::;tos de Ven-
Mt. 1.0 - LIDERAR, da CR$ 22,00

atê ulterlcr deliberação, Alt. 2.° _ A presente
ot preÇ( 1 tabelados para Portl1ria entrar em vigor
o córte de CABELO E n<l data de sua publica.
BARBA. nesta Capital.

-

ção no Diârio Oficial do
Art. :' o _ A presente Estado, revogadas todas

Portaria entrará em vigor as disposições em COll-
nU data de sua publiCa trário.
ção no Diário' andai do 7Jorianôpo!ilj, 14 de a_

Estado, revog,ldas quais_ gôsto de 1961.

quer Jisposiçoes em con- ROBERTO OLIVEIRA

cruzeiros, tendo por finali
dade o atendimento dos
mercados sulinos dos Esta-

dos do Rio Grande do Sul,
Paraná e Santa Catarina,
Conforme exrmmtü o con

ferencista, a sociedade-

BILHETE
Dois países lindeirus, Ca

tarina, separavam-se por
nlta e intransponlvel (ili
tarmente) cordilheira, com
11 ma única e angu$tiada
passage1n de desfiladeiro.
UlIt deles, nuus agressivo,
ou melhor o Estado �aior
de um deles, estudou cari
nhosamente o caso, exami-
1I0u-Ihe as possibilidadeJ e

as probabÚidades segundo
o métdo cartesiano, e mon

tou genial plano mavórti
(;0. Penetraria pelo desfila
deiro de surpresa, criaria
111na convincente calleça de

ponte em 'territÓrio adver
so P., quando éste a atacas

se, repassaria o desfiladei-
1'0 em artificiosa zesoree

nação, atraindo-o. Quando
o inimigo, logrado pela
aparente facilidade da vi

toria, se espraia;se do lado
de cá, as reservas lhe cai

riam nor flancos, esmagan
do-o. tsnaot Favas ccnee
das! Aprocadol
Guerra declarada (em

aquêle3 ingenuos tempos
ainda se declarava a guer

ra, no gênero daquêle "att

-'ai primeiro,. se1}hores i11 ..

�L�:e:�'sede :��:�IO:)�l:�l:�
1I1as qua1.do O inimigo es

U. .,a maduro para ser ata-

Celso Ramos e o Problema
Energético do Vale�do Itajai
Os aplausos que o Gover- satisfação, 0S estudos a ra o povo e para o Eetado

nadar Celso Ramos rr::cebeu Que sC procedeu, no Estado, de Canta Catarina.

oa Assembléia Legislativa, por iniciativa das fôrças Como se sabe, o Vale do_

por motivo das provldên- produtoras, para conheci Hajaí é centro de vitali
cias que tem pôsto em prâ- menta das realidades eco- cade econômica garantldol
tlca p:lra dar sOHlção ao nômlcas e sociais de Santa de �norme parcela no

problema da energia elé- Catar1f'Ja. Das conclusões a Cômputo da economia es

trlca no Vale do Itajaí é que chegaram tais estudos tadua!.

insuspeito depoimento da emergI'! agora um programa
mais alta expressão em fa- de administração pÚblica Res�entindo-se da escas

:;ez de energia elétrica, a

�ua capacidade de produ
r,ão Industrial, a movimen

tação de sua pr ....dlglosa
máquina lllultlpllcãção da

rlque<:il comum vem so

frendo o consequente en

trave, que lhe constitui

Iameaça muito séda ao }JI'Ó
pl'iO desenvolvimento. Re

mover essa ameaça com a

urgência que se impõe ao

governante sàbiamente ad
vertido ê o Objetivo do sr.

Celso Ramos, com as pro
vidências que esta adotan
do e,..que acabam de mere

cer aplausos da Assembléia

Legislativa, numa moção
propo,>ta pelo deputado Or

lando Berroli, com a ad;
�ão (jus deputar')s Ruy
Hülse e Udo Altemburg.
Por tôda parte do ter

ritório catarinense, aliás, a

operosidade do atual Go
vêrno do Estado já se faz

I
sentir de maneira inlludí
vel pela Inabalável evidên
cia das realizacões, restau
rando na consciência geral
a éonrtança mais sólida na

IassIstência do Poder PÚ
blicu üs neccssidades cole-

,�iV;lS
","",__

� .��. x .� .

\'01' do dinamismo gover- que não pode deixar de

namental. Não nos sur- merecr.r a mais franca aju
preende o fato, porque não da do-.; que L,_,nham qual
acerditamos que o facclo- quer 9arcela de influência

nismo polítIco de elemen- no desenvolvimento cole
tas OJlo.�{cionistas, que se tlvo.
fazem cegos voluntários De par"com a enunciação
rnte a evidência dos acon- dos problemas, a planifica
tecimentos administrativos, ção do� meios de resolvê
Invalide o disrernlmento de los, com os recursos que
homens que tenham noção não seriam negados a essa

das próprias responsablll- tinal1dade ansi0fam'ente
dades publicas, quando se (1esejada.
faz prectso o seu pronun- Felizmente, portanto, não
('lamento. Eis que, enh'e os tem faltado, da quase to

deputados aue deram sua talidadc da opinião públi
adesão à justa moção de ca do Estado e especial·
aplausos no plenario do mente de SUlls ciJilSS\:s con

Legislativo, não faltou o servadoras - que mais di
de representantes da mino- letamente entram em con·

rla parlamentar. 'uacto com os problemas
Vai-se l'p.velando concre- fundamentais da I1 o s s a

tamente, assim, o dlnamis- l'oonomia - uma compren
mo do Gúvêrno que auspi- são positiva, que se expl'es
ciosamente congloba, num sa na absoluta confiança
plano de ação elaborado f:!.'eral creditada à ação do

sob critério patriótico e ilustre Governador Celso

aoolítico, a solução simul· Ramo�.
tânea, num quinquênio. Isso o que vem repel'CU
cios mais trraves problemas tlndo na Assembléia Le

que se f<lzem sentlr peno- glsIativa, atravét do apôlo
samente na vida catarl- que ali encontram as ini

nenS,e. dativas do Poder Exeeuti-

cada netos flancos, olttras

tropas inimigas que ha
viam (selvagemente, é cla
ro) transposto a cordilhei
ra, e1lsanduicharam os ata
cantes.
Côrte marcial. O gênio, à

defesa, pois que lhe cairam
no pelo, aUrou sócre a me

sa uma montanha de re

gulamentos, exclLmando:
"O inimigo não poderia,
pelos 1'egulamentos, trans

por a cordilheira. Não te

nho �ulpa que não os co

nheça.'"
Catarina, a anedota

(real, aliás) vem ao caso

pelo que' leio nas afirma
tivas ocidentais sõbre as

íntençoes russcs. E isto é
01UJ me preocupa, pois não
ha maior surpresa do que
Q gente ver outrem fazer
algo que não esperamos.
Pôde-se, sem grave mar

gem de erro, deduzir dos

fatos o gr6sso das inten
çõe, de outre1n, nunca, po
rêm, seus processos, por se

rem eles fruto da versat!·
lfda�e humana e das cir-

CU1lstancias.
A marca do gênio está

justamente no escapulir
aos padrões normais de jltl
pamento e agir surprum
dentemente contra regras e

...ostulados e mesmo assim

acertar em cheio. Nem por
outro motivo Anibat, Alc

xandr�, Napoleão, e Clmr
chill são classificados co

mo genialidaies.
Assim, creio eu. dizer

que Krochev vai fazeI' isljO
ou aquilo é mera .Idivinha
ção, sem consistência algu
ma. Mesmo porque Kruchcv

solre das 1nesmas ülcel �e
zas nas decisões, _ mesma

illsegurança no interpre
tar as intenções ocidentaj:;,
embora leve vantagem l1a

11ent:õJação democrática do
ocide1tte. E, sem embargo
do aparente unlcronis1llo
intenlo e monoliti»,no co

?ltun"ista do Orie7lte, ha mo

vimentos de opinião que

transparecpn uma ev ....lu

ção para fundas divergên
cias. '

Tenho para mim (j1LC u.

lição prática que nos vale

,5 ainda aquele teste que
Napoléão estabelecia para
seus generais improvisa
dos: l;1nçt forç/z colocada
em "B", numa estrada e11-

tre os Pontos "A" e "C". O

que poderá fazer essa fôr
ça? li' para "A", ir para
..C" ou ficar em "B". Essas
as possibililiades, o grosso
do que se pode deduzir.
Mas, quanto clS p�obabili
dades, elas varUl1n com o

genio, a illteliaência, a co-

7 agem, os meios e l1lil ou�

tros fatOres 11a escolha
dessas possibilidades.
Encorajado pela fraaueza

inglesa em Munich, Hitler
ousou mais e mais, atê que
OUf'OU passàr o limite e

_1)nntiliq fez eclodir a ca

tástl·o/e.
'I'erá 'itruchei!"wórendido

o MAIS ANTltiO DIABIO DE SANTA CATARIKA

FLORIANOPOLIS (Sábado), 19 de AGOSTO de 1961

tl'ário. Presidente

• Comentam os jornais Que em Minas, ondc o Go'

vernao,..Jr é Magalhãés PINTO, o Secretario da Fa·

zenda é Bllac PINTO e o da Educação é Rafael PIN

TO, pá uma uerseguição ignóbil contra os GALOS, quc
têm sido apreendidos nas rinhas, pelo Delegada Cnr
los FAL.;AO e feitos canja para os presos da Casa

de Correção.
Entre os sacrificados foi incluido um autentico

campeão, de nome "Fidel Castro."

Nas minas gerais'"dos piJ:tos
Ser galo é contravenção,
Que alegra os presos famintos
Da Casa de Correção!

Dizcm jornais - eu não minto,
O caso estou a contá-lo:
Ser galo lá. não ê pinto,
Mas ser Pinto é que é ::;er galo!

O caso faz-se mais grave
Quanao entra· em cêna um falcão,
Porque em vez de caçar ave,
Só quer bicho de esporão!

Pintos andam pelas rinhas,
Que a polícia não os manja;
Mas galos vão pras cozinhas
E se transformam em éanja!

Desse destino no rastro,
Viveu.) seu dia extremo
O valente "Fldel Castro",
Que teve fIm bem supremo!!!

é/} ,/?:,�(:;;fti --"-� .,
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