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RESL""MO DOS ·'CONTE
CIMENTOS QUE CULMI_

NARAM COM A RENÚN
CIA DO PRESIDENTE

nenhuma nc.ictn havia

tran,;pirado, O Sr, Jâni')
chamou (l J<'linistro da

Ju�tíça, PeBroso HOlta a

quem entregou 1"\ docu_

mento que deveria ser €n

caminhado ao Congresso.
DesPetliu-:;e de seus ori-

ns acontecJmel\to�
Bnl,sília. ,i.s 11 horas e

cinco.minu'.os de ontcm o

Presidenle Jãnio compare

ceu às solenitiadc..; l'enlizH

das em BraS1JJ� (' SLlUli

atitudes as�lm dec1arara:n
os lieuS ,luxiJiares que

llada deixavam tran�pare
ce� a <'ecisão que já deli

berara lomar. O Pre..;ldente

calmamente reI orn JU ao

Palacio do Plam.ltll COn

vocando os cl�efes das Ca

sas Civil e Militar Com Os

'Muito "brigada a vocp_;;,
meus amigos" E aproxi_
llllando-se dO' Sr, Renato

,

GOVERNADORES DIRIGEM-SE AO
CONGRESSO

quais Cenfere \ciou às pOl'

tas fechadaS, Em ....eguida
chcgaram o Marocllal DCll�

:Ji3 e Brigadeiro Grulln

Moss c o millili�ro Silvio
Hec a quem comUnicou a

SÃO PAULO - Os Go

vcmoderes do Pura_na, Mi-
decb,:w de ::;Ua rer,lIint:ia.

Os mini:;troH dlrigir·um
suces:;ivc,-; a"péloli nO Sr.
Jãuio Quadros que se man

tinha irrcdutível.

"'"las Gcrais, Piauí, São
Puujo, Espirito Sante e

Goias, reUnidos nesta Ca.

pilaI, resolveram endere

çar ao CongreSso Nacional

o seguinte teleglama:
"Os Governadores des

O M,rrechnl Denl1;'!'s
dirigiu finalmente em no_

rme dos demais, apêlo dra
mâti..,o para (lue não re

nU\lciaS"e, Eln segulc1,1 o

Pre!'idente dt-Ixou o seu

'gabinete dirigindo-se para

E!'tad(,s 110 Espírito Sanlo,
GCÍlís, Minas Gerais, Pa

raná, Piàui e, São Paulo.

Nota· 00 Ga�inete 00 Governa�or
o GOVERNADOR DO ESTADO aca-

ba ele receber do Excelentíssimo Senhor Mi

nistro ela Justiça, radiograma em que comu

nica estar se dirigindo ao Congresso Nacional

a fim de entrcgar a renúncia do Doutor Jânio

Quadros ao cargo de Presidente da Repúbli
ca e solicita sejam tomadas as cabíveis me

didas de. segurança.
A cobertura radiofônica do epbódio,

adianta que foi empossado na Chefia da Na

ção, na ausênda do Senhor Vice-Presidente

da Repúblico, o Senl10r Presidente da Câ

mara dos Denutados,
O Govê�'n0 do Estado determinou as

providências sugericlaL péla situação, caben
do-lhe apelar para o nobre povo catarinense

no sentido de facilitar o cumprimento das

ordens já expedidas e das que venham a ser

necessárias, \.

O Estado acha-se eF.l absoluta calma,
e nêsse apêlo, do GovernadO! ao povo, cabe a

segurança de que nossa Pátria possa. vencer

a grave ·crise que a angustia nêste momento,

CELSO RAMOS

poYe�ii)dilli

o MAIS ANTIGO DI1BI0 !JE SAMTA CATAlUfA
FLORIANóPOLIS (SABADQ), 26 de AGOSTO de 1961 - E9IÇAO DE HOJE - S P Â O I NAS

m'a reunidos ne!:lta Capi
tal, delJoi,::; {Ie �erem lc_

vndo, pessoalmente, ne

Presidentc Jii.llio o pcdido
para aUe retire o �e� pe
d!{�o de renuncia dirigido
ao Congresso Nacional,
exortam a Camura <ioS
Deputadcs c ao Senado
Fedcrul para oue recusem

a medida de renúncia,
tendo e:1\ vis:a a prei$Cr

vaçào da norm�lidade de
mocrãtica e {!e superioreS
intere.:;ses da Nação."

O telegrama foi assIna
do pelos governadores:
Mag<>_lhâes Pinto, ::vIaurc

"Rerges TeiXeira, Carlos

Linderberz, Nei Brnga,
Chagns Rodrigues c Car

valho Pinto.

JUSCELINO REU
NIU-SE COM LíDE

RES DO PSD
RIO _ O Ex_Pr-esident.e

Juscelino e os Srs, Ernani

e Augusto do "maral Pei

xolO estiveram reunidos
com trinta. deputados e

senadores do PSD na. ;;ede
lIa partidO, Ao final da reu

nião foi divulgada nota

oficial, dizendo que o de

sêjo do PSD ê de QUe os

accn�ecimentos se proces
sem dentro do quadro
constitucional Diz a nota
pe,:;sedistn � Devemos colo-

.,.
RIO Ur. _ Proveniente Cf; earl'"OS scra fcita até 30

C:ias da última vaga pelo
Uongl"CSI>O Nacional na .IOI'
ma esta.belecida em lei. Em

"ualqucr dos ca..,os os pj
tos deverão completaI o pc
.. iudo dos $Cus I r' 'ssnt=l!

APESAR DO IMPACTO DA RENONCIA DE QUADROS

Reina completa calma em todo o território nacional oD�a�:�e���lte
JangO 'o novo presidente do Brasil OPRESIDENTE JANIOQUA-

DROS, COMUNICOU 3UA R E-
A decisão do sr. Jânio Quadros, tomada ontem, de renunciar ao cargo de Presidente da República, estourou e01110 t.ma

' verdadeira NUNCIA AO CONGRESSO NA-
bomba. Abaixo destacamos os principais despachos ielegráficos divulgados até o momento em que encerrávamos a presente edição: CIONAL USANDO AS SE-

Denys Filho e 110 Marechal afetuosa COnversa com os em tudo o território naeio- c. delegação brasileira na GUINTES PALAVRAS: IDenys, declurnu: "Multo SeUs cais auxiliares, o nul. uNU que votassem a favor

�:���:�o ;��I:��i��IOda� ��:�id:n��:o:ã:, 5U�0��- BRASILIA _ O snr. Ra, t�:aJ�CI:���s:�o t��ac���:- ':\0 Congresso Nacional, nesta

binete. deixando o Palácio Leonor, e
.

acompanh;H\O i.icrt Mazzill foi empossa- conumísta na ONu. data, por êste instrumento, dei- I

para o nercporto onde sem ainda do Chefe da Ca,:a cio ontem no cnrgo de pre- Desde a sua primeira a- xando com o Ministro da Justica Imais demora tomou o Vi�. Militar é do secreta- ío ardente da república em vis tuação pof itaca quando foi

cnunt Presldcnelal rumo a Particular dirigiu-Se em ta da renuncia do sur. ctetto ,.pr�!�ito de �. Paulo I'
as razões do jneu �to, renuncio ao

I
São Paulo, QlIando- o !'T., automóvel da Presidência Jãnio Quadros, em prmcrpio de 19::10, cua- mandato de Presidente da

Re-,Ca!;telo Branco -entregava para o acrcoor:o. Cerca BRASILIA _ Antes de
tiros manteve atitudes

nn·1 'rbli ..

à Imprensa o comun1c,Hlo dos 10 horas o víscoum ';Iaja\" ontem com destino tl';��::���:i�S Nortr
pu tca.

ofiOCia�rSÔ���lr�,.;�e����!\h pre�idencial lavnnjavu vôo �u���o��lll�ctel����OUJa�� rícanos estüunm que, Qua· A' NACÃO O SENHOR JANIO QUA-
em atrecéc a S. Paulo. AO c.ros é decidamente anti-

DR.OS DIRIG' lU O SEGUINTE ",\N'IFESTO Ina oàninrn o doeurnenh-, se deSPedir dos dois au-> !vIlnistro da .rusuca ov.e to ti-comunista." IH '

envia/lo ao ccuxrcsso lwl? xlliares Que o levavam ;10 messe todas as provídên- Em SU?, recente mcnsa- I
s r. Jí'tnlo Quadro". O Sr. nerupor'to o Presidente eras pnra que résse rnnnti-

zem ao Congres.,o deltnean "F ui vencido pela rea-ão e assim deixo IQllintanllha. Riualrc chore reertrmcu-uies cue partia
da a ordem no rnts. rt n· ter! d

da Casa Civil, pa�so'\ o
com a co-:;ciê".,:ia trnn- wnshtngtcn _ Urgente ;;" ag::e:.��� d��S:n��e � O Governo. Nestes sete mêses cumpri o meu �

�:�I�:O �\:illfi,fi�g;'��):�:II;�a � qulla. '"Deus é ,:estelTIunha
- O presidente do Brasil posição íoeotõmca 'co Bra- f dever. Tenho-o cumprido dia e noite, traba- i

dos esforços oue fiz para
«ue acaba de cumprir- seus ;;1: é Ocident�l � que de ,lá

I

lhando iníatigávelmcnte, sem prevcncõcs ou I�11�ej�a:: ��i���: °G������ governar sem rancores. ���n;:�:�s r:let�bj��!;e�e i�� ���Oq\��1 �e:��nl�:�.son��ll:��! rancores. ma: baldaram-se os meus esforços, I
,

! Nessa hora pense nos po, IPedro .Ger-dde fie Ahneí- a
bres e no," hllplildes, sem

"cnsa , críticas internas pe- de ri atitude de Quadros
I parü conduzir esta Nacâo ao seio de uma ver-/���:��: �:��;;�i: ������:� ôt!ics, E' muito difícil aju, �� ;��:i���itic�ll��ieel:��:�� ���apl�X�o;�r�OI\�l�\l���<;L�uf:� dedeira libertacão politica e econômica, o

dâ-Io.<;," - disse o Sr. Jâ. I

Iab�h��'horas c 55 mínu- nio Quadros Antes de nnI;nediatamollte depois de �j�l�!r�:ran�!"������:r�:c��� único {IUC possibilitaria ° progresso efetivo c

tos (lU:llH!O o jornalista viajar Sua Excia, úetcrmt- • ssumtr cuaoros iniciou iacãc ante o conuresso QU:"l
.1 [usiica social a que tem direito o seu gene·

Jota se-eira fomeria estas nau ao Ministr-o da Jus, gestões para reinicio das dres explicou essa situa- "OSO pOVO. Desejando um Brasil para GS bra-Iinforracões a situ:>ç'i.o era nce levar as 13 \\Oras ao ieracões dtplcmáttcng com côo dízend r: Que o reco- silciros, afrontando nesses sonhos a corrup-

����{��d::el�:�Ii������lse a�� ���\�:et�od:������ia� ���, �l::��::ta�a��;r�: ���:n�j:� �ll�e;i�:en� :::i��ov�����ôe� :;ão, a mentira e a covardia, que subordinam I
outra saja. Alê às 15 horas legislativo tinham cont-e- ter.rÍolOu a�nda qUe se aumauia e Albanla. e esta. mcn do Brasil é Oc.dentn! OS interêsses gerais aos apetites e às ambí-!

cimento do fato, ::pe:���:�ade:omuj71�1����: ;'�a�.I�esVI(��PI��n���!�sbel�Coeml" �,:od�b���:n tOp��i�C:o:�et�� cões de grupos C indivíduos, inclusive do,'o Pte>:ldente limltou-,:c . "

ao;:; governadores e se to... a Uni:io Soviêtica qO" "5_ rior e acrescentou: Esta· extcrior,

'I
a agradecer II c{)lnboraç�\O '" "

��: :�esdei�I:;�'l :��u:���;�� �:��S:�l a Pl��;:'!i:�:�c�asor���: ;:v���:;�'O�ll��:I��Uh�!��:�� ::����n�:'��:t��C�:ci��'�n� Sinto-me, porém, esmagado, Fôrcas ter·

para S, Paulo onde reto-
to de con�rato,� ,'.antajosos ríveis levantam·se (�ontra mim e me intrigam

maria suas :1tlvidades de 'JftNGOPfn NO'V" PRtSIOt-NI[
"1.1tre palses de ldeologi'>1I OU mc inl'anlam até com a descülpa de cola�1

p,"re",õ,· c _d'o,_do. j.I
, !ttU'O �, L l �:,��e�"t�s�,�,,�;";;';,�' ��'; buração. Se permaneces3e não 'fim ..er",,, ,I����r.d� :��::t�o17urC::; :t�o 1�1e:�:,:��r�c;s.::i:�::�" seu� ·_uteres;;cs l'Olllerci:lis confiannl e ,l Lnmljuilidade ora quelnad<ls C

Magalhães Filho foi viti- tos o Pre.�jdente deIxou o �.. ::::r l�:aC::S���ed�e('���� I indispe,;s[l\reI
ao exercício da nossa autol'i+1

�::; �eo!06�e;:/:ed:n����= ::l��'���h�� Cl:l�:���al :: ttenuar a tensão e u.';se· dade, Creio, mesmo, não manteria, a próprià
nete em sua maieria ebo_ dro Geraldo e do Sr, José �'����::r,7:s.a�n6 c�la':;"('�_ i paz pública. Encerro, assim. com o pensa-
raram" o Presidente apl'o- Aparecido (le Oliveira, di- l"r Afonso Al"inos enviou. Iflento voltado para a nossa gente, pnra os
ximou-se e disSe: rigindo-se ao Palãcio da ontem memorandn cf I ti"

Alvorada. Dona Elon Qua_ .ertin�o os partido�l e aa� I
es 1I� �llles e !l,ara os ol:e�'anos, pa�'a a gl�an(le

dro,:; ja o esperava com as (:ongres.<;o Nacional Que t
famlha do paiS' esta pagma (�a llllllha \'Ida c

malas pron�us, DepoiS de eles tem o deyer de rf'ielta" lila vida nacional. A mim não falta a coragem

�"il�i�n�:���ro�� d'ar��sid:���, da renúllcia, Saio com lUll agl".:l�lccilllcnto c

'rario será o cáos no pais. um apêlo, O Cl:gr:idecimento é "lOS companht:i-
o Presiciente Jfinio Qua.

ros flue cOllligt1 lutaram e me sllsteniarat�l
-iro!' continua e.11 loc;d ig- del11ro C ror::l do Govêi-no c. de form<1 Cspc-

�:�.r���es�� d�:P::;�r�:Ll:li;�: cial, as Fôl'('as Armadas, cuia con luta eXCITO

jornali:;tns, o locnl ónde piar em todos os instantes proclamo nesLA I
se Cllcont,)'a ,)

_ r.enUIICi:rnle
OI)Orturudadc, O apêlo é no sentl(lo da Ordt'l IChefe ti ... Governe nno foi 1'1 C l]'( 1 i' I

idelltificado,
� O ongraC<lmCll o, {O I��S}JC! O C (a c .. una (e

? senhor JãlliO .�undros I
cada um de lIleus p'lt'.íci.)� para todos, de tO·

1dciXOU. �. Base l\fll� �r (l� dos) para cada 11 11. S6mentc as�im seremos
(Contmua na B.U pagma

1'1 dign'
_s dêsl p pais c do mundo, Sómcnte assin..

EX-MINISTRO ,',re:"(1 Ji.�no' da .'WSSá her.mea c de

nJ'�sa,Pl'l!w.;y' 'I !4�aO <'Tlsta._rReiorno a1!OI'i] qo irA-

ACUSA LACERDA .-\»aUl.; �,h>!.(.:fdo e I'rofessôr TrahalhcllJos'
o �r. FZ(h�(''',)IHor:aj �l', tU,du� f-h�.�,�uJ(;.lS fornHl�-de.�r\.'ir a lus:sal�::l��::�õ::n��c��\í��o ':��: P:ll.l'l::l, Dr'v' k.. 2;; de �\gosio di' 19i)1."

JU,;LICP pronunf1ou ontclll,
de �a cadel,\ (IC

o J
·

\:0 e .:_e"1evisrro, impor-

almet:l.llte c;onferéncla sÔbre o!'

ucontecimc,ilos resultan_ ,

tes di, decisii.o do sr. Jà

!lia Quadro", Ncsia pnles·
_"", () ex-ministro acusou

vi:); ilt'ln'lente o SI'. Cu!"

;o�·, �rd:1 ,-omo respon-

Pelo" ncollleclmen-

da China Comunista che-

;;'011 ontem ao Rio _por vol

ta das 10,30 horas o Sr.

João Goulart rumando ime

t.iatamente para Brnsma.

Ko Rio o Sr. João Ooulart

permaneceu apenas !empn
r,ecessó'rio para al:'aSlecpr

r::IcS1'1e modo deu ',de ::;I.'�-

.<,entl-cllns o PQ\lJ ,,031"' COll

,·o('ado pll]":"!. elcgf'r f) �u·

"es, ('Ir do SI-, ..rL�:10 (.;, ular

", seu avião

BRA8lLIA - de f:col"do

com o al-t, 79 da Cou"ti·

tuição Federal, caberá ao

Senhor João Gonl:l.rt, Vi·

cc- Presidente da Republi·
La, reger os destinos do

:;lais atê conclusão do mnn

dato do atual govêrno. Diz
o Artigo em referência:
"Substitui o Presidente em

ea!:! o de impedimento e

sucede· lhe. no de vaga, o

'ice-Presidente da Repú
blica, D&termina ainda o

artigo segundo: vagando os

cargos de Presidente e Vi

ce·Presidente da Repúbll·
ca, far-se-á eleições 60 dias

depois de aberta a última

,'aga. Se as duas vagas 0-

"

de. Barros
Câmara à Nação
RIO - A m'e-"t;!nte COIl- A tram:uilidade dus fanli,

iUlhura em oue se acha o Ii:ls c o bem gcral do uo.
p:ti,:; com a renúncia elo vo, são deveres oue a to.

���t.!��:�tesr�::�iO":cQ�::��I���. ;�;i:���!rrnOte�al}�o���:r b:.�l�
to para <1unlQuer alleraçào �ileir.)s . .somos }Jatl'bta_",

tomemos consciência tle

"mMBW� LEGISLATIVA DO ESTA
DO DE SANTA ATARINA

CONVOCACÃO
O Deputado .IO,).' 1 E' TIVALET PIRES.

Presidente da A,"emblóia LegIslativa do Es

tado,
RESOLVE:
Convocar os senl.ores Deputados para

comparecerem h01e,_ dia 26 do corr�nte, à.-;

8,30 horas, à séde do foder Legislativo,
Sala das Sessões; 26 de Agôsto de 1961,

,

.'!.<Ião Esti".lei P' "
.

';!Bjdentc {;a Assemb10l"",'�'

da ordelll pública. ":;;t3 de
C1HT;\çâo foi fci:.a e .. ta npi_
te pc!.:: Car.leal Arcebi,:po
do Rio o::e J:,neiro, Dom
Ja!Tc dc BaITOS Càma' a.

110s�a.s obrigaçôes para
com a Pátria,

Tern,ina o Cardeal Ca_
mara di7.endo: 'Acima fie

illterés�es �ill"tidãrio:; cf
pt's!-'oa:s cs:a o Bn:�il',
Honrenlo_o, tranc;uil�·I.("

����.:�s, confiemos I
em

Acrcscl!uta a declaração
do nLo prelndo: ' Rege
lll'S IItnll Con�titlliçolo Fe

deral. Temos qUe l"l<speltar.
,\ orden"! a ser cvn�el"vHda

SOUZA DANTAS RENUNClOlg

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pararia de r.;egânda Biln�(! Nos Saiócs dQ (!Bhe üíPe de P,gos!o, Ouando Será Escolhida "Miss Elegallle BiU1gú F!orianópolls",,

Já Estão a Venda as Mesas Para a Moyime�tada Noite de Caridade
-------------------------------------------

o ESTADO;
o MAIS /..:nJCtI alAIIQ "t �AU�'" CA1,:RlIiA

ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS HOJE

Dr. Walmor Zomer
"

\iartia ':
p'plúmadu Pela. Faculdade
Nac;f)"al de Medicina da

EX�J�J��:��dJ�� t!��:I!da
Matel.rildade-Esc�la. \S,trv!.-
��:�Q�es �:I%�a�c�:.1�ntlr4�
00 >:lervlço- ne ClrurglÂ

��s:��:\/���é����·d�O tlU U

pl�al \�e Ca':'ldade e QilI

Matern1dãrl,e Dr. Carlo�J

PAli:::'()::; ���R.�,
Du.l!:NçaS lJ:e;.. SEN;iORPS
- P -UTO SEU DOR pelO
merc:!o PsfC;J·profílaUco

Consultório:' Rua João PIn
to n. 10 - d::..s 16,(,l! às
11l,OO horas. Atende com

horas n:arca:\as. TeletOl:.e
3035 - ResidêncIa: Rua
Genr'�ral Blttencc:l:·t n. 101
I--�·--�-

Sem Compromüso
T .I\.ntes te fazer suas

, I comJjras de peças para
I !'.:rjcletas, vIsite '1.

ltainha das BicIcletas

l-Rua: ConselheIro
! Marra, 154.

1-------

VEHn� -- SE
,,'endp-se õ Salão Bras!:,

Ins�itut;) de Beleza, com ód·
ma rrequencia. 'verldf"-se,
tambêm, só o ponto. lVIotl·
1'0 de mudança. Ru� dos

Ilhéus, n." 2. Tratar no

HJcaL

-'g

Sociais

\ia'll(! 11;c(1CII,lS tuortts a_b01lita Ci:aderela que 110 próximo, !Iâb,"io em Desfile
Ballrni rcpresentará o Clube noce de A Jasto

SUELY NUNES, TAMBE�1

CONCORRERA MISS ELE·
GANTE BANGÚ FLORIA

NÓPOLIS PELA FACUL
DADE DE CIENCIAS ECO·

NOMIC4S,

dia dois. com a movimen
ta da "Noite Elegante Ban

gú".

quinho,

!ll Domingo no Clube Do

ze Encontro dos Brotinhos.
cesteran e seu conjunto
estará em pauta.

fi} H'.J'� Lcnrdinha Wichte
recebe hoje convidados pa
ra sua festa de 15 anos.

Acontecimento sociais cum

urjmenta Lourdtnha, com

votos oe retícttncões.

!Jl Ontem pauto MQllm,
pautou para o "society"
Itajaiense nos 'salões do

restaurante, . Caiçaras. A r

promoção foi do ccíumsta
, Sebastião Reis.

1) Pcrcy Borba fllho, res

'teícu idade nova na ulti
ma quinta-feira. Cumpri
mentamos com votos de

.reucrtccõcs, 6) Agradeço a Cindere!u
Norma Morítz Pereira, a

gentileza que teve tom es�

te COlunista

�ltu��n d:l���:�:� ,.i�z�;"
para seu novo estabeleci
mellto que �era no ,alto do
Edificio Confeitaria Chi·

desfil:lrno para disputar o

Ião cobiçado titulo.

z) Movimentou-se ontem o

Teatro Alvaro de Carva

lho, -om a 'conrcrêucia. da
11m dos mniores or�dores
do Brnsil Deputado FI"3,n·
dsco JUlfi'ill,

:,) Ca!'fllllCnto. Sltn Farnco
(" Elz,l Rocha. rC'allzllm se\1

('a�amcnto no próximo dia.
sei!>, n:1. J::;rcja de N. S, de
F'átima.

Caixa Telegráfica Beneficiente de
Sanla 'alarina

EDITAL DE CONVOCAÇA("I
4) Trin!a !' quatro mode
l(ls de. J{1S� Ronaldo o fi

rnr!ni:;1:1 !':d\'f'lvo da Fa
b:'ir:\ n:1,nr.u. ,-:rsfilanlO nos

,,:dõe<: do Clube Doz: de

,'-:,!Õ."lo, p:\'"'L !I l's('OI!la tl"
'·Mi>;,. K,'g:ml e B:\ng"ú
;:'10\ .,Ulópolls". O nconte·
(:il)leuto :;c1'á no P"ÓX,l!10

.------------------------��--- .. -_

Henuncia O Presidente Jânio Quadros. Na sua Mensagem,
acusa "as fôrças da reação", que mais uma vêz atentam contra
o regime. \

No instante Que batemos estas linhas, governadores dos
diversos Estados, tentam convencer o Sr. Jânio Quadros, em

Cumbicas, para voltar ao Poder.
Que dêste seu ato não nasçam ocorrências drásticas, e

que não se desenvolvam em movimento revolucionário. O Sr.
Jânio Quadros deve voltar ao Poder, como um imperativo da

tranquilidade de tôda a Nação c do povo brasileiro,

A Produção Agrícola Em
Dados Estatíslicos

ADVOGADO

o Anuário Estatístico de

1960, que a 'ONU acaba-de
publicar, indica Que, em

bora não haja atmgtdo nl
veis tão espetaculares
quanto a producâo índus
�r.lal mundial, os aumentos
pós-guerra em questão de

producâo agrícola mundial
. não são neglfgf veís.

Assim, assinala ? Anuá

rio que, em ccmpqracão
com I�S serras de 195-3, o

mundo rexcn.atve a URSS)

produziu, em 1939, (isto é,
ar.raugendo a serre 1958/
�,9), 23% mais de trigo.
40% mais de milho, 30%
inats de cevada, 17% mata
de centeio, 36% mais de

arroz, 1 % mais de batatas,
17% mais de algodão e

'15% mais de fumo. A pro
oucão de aveia cníu cerca
de 7%.
A produção mundial de

cacau, em I95!), foi 33%
maior do que a média cor

respondente aos anos de

1948/1952. A produção muno
dlal de café em 1959 qua
se duplicou em relação à
média dos anos de 1948/
J 1)52: A produção de ch, � ��Il::: = ����s� ::s�::rda de Honraco mundo" exr.íustve a

19,30 horas _ Encerramento da NOVENA e benção com
,O) Qll('lH' será Mtss rsle- URS� e a China conünen-

o S. Sacramento.
r-ante Bcrl1�ú 8>Junlenau'l- tal �'qon,ti1l,uol.l a. expe,ri·;

� _

Logo mal,; quinze se�ho-
. mental' um aumento, de�

ATLETArl'ltas daquela sociedade J

Dr_ ::;an:ídio do
� Amaral e Silva
Maõistrado aposentado.
Advocacia em Geral

):,sc. e Res.: Rua Sald8'1haO Con."e]hc DirctCl!" cJ. Caixa Telegráfica Benellcente
Marinho, 2 _ apt.o 301dc Santa Catarina, Convoca por melo destc t�dos os $t.
(cs:'!uina João Pinto)

�����sors:i��;i;:,u�t�:a���I�-S:�1ci:���e c����.�, ��S:lr:�b��� ;========--
de s� preencher por eleIção a!t cinco vagas do Conselho

I l'IIlA,HJHAS PAR"

jDiretor, por têl'l'1ino de man'jato e mais cinco suplentes, ,_ -::o;'J�)rHUCAO
par� o ex�rcíclo 1961/1962. t�MA;,)<, BIIF"'C0IJriT

Florianópolis, :.'.5 de agosto de 1961 �:.'!:,,�'·2,�,-�.,..,' �':!... ,'�'�',
;;,'olsio Rib�:ro - Presidente..

?

EXIJA A
NOTA FISCAl \J--'
DE SUAS CD�P�AS i! ... E CONfORtA A�

�ORi�'O� EM JUNHO f PElEMBRO

!tE SEU TAL�O tE 1 MILH�O�J
/

;;i:c�o:ea���c d:ó�r9�B�1�::1
A tosquia de lã mundial

rererente a 1959/60 üncru
stve a URSS) excedeu em

45';" a de 1948/49. Em 1959,
o mundo produziu 22%
mats de leite e 4"% mais
ce carne do que a média

dos anos de 1948/1952.

Itr. Ayrlon Ramalho
CLlNICA lJE CRI 'iNÇAS
consulta»: Pela manhã

com hora marcada pelo
telefone 27a8. I

A terce. 011S 15,30:'s 17.31)
horas.
Cop<..;:tórlo: Rua Nunes

\>1ach.::.do, 7 _ 1° andar.
P.e.sidêncla: Rua p",ora

Roma. ,;;::: __ ,'..l�'''�e 2784
Múqica c Romance

E�,�r�,�,��,���r�,:,:?"E�J!Ail�" L:da·!1'Teler!"')\(' �02:! - Çai:m
_

r·;;ta! 1.1n lEndcrcco 'l'elográfrco �<:�'í.-\DO

!-Dlretor
nUb('II� de AI'I'ut!a K.'1lI0H

Gerente
Domingos Pcrueudcs de Aquino

Hedalores
Flávio Alberto de Amurim e (>"ya!.-l,') Melo.

Redutores Auxiliares
Antonio Fel'nancTo LI" Ama rnl 'e Sil va -

Silveira L"!1l7.i.

IColaboradores
Prof. Barreiros Ffhu -- UI' Osvntdr- uodrt-
gues Cabral - Cid (,;onzaga - PI', Alcides

Abreu - Prof Othon d'Eca - Malol Ude- rronso Juvenn l - DI "dton Leite da Costa t
- DI Rubens Costa - Walter L:l.I'8"e- ZUl_,.

I��'IL��a� ��fáza�oa�l:l\������ � li;�, �I��; ,

Lng - Amil+on Sch

lmi-it - A Se) ,I>; Xetto
DEPARTAMEN ro E8PORrI\ll"

Redator Pedro Paulo Machado

IRcdatcres auxiliares MIIU'V Borges Ruí '1' tc-o e

onbei co Nahas
Colaboradores Diversos

Representantes 1

.

Renrcscntllt;(lef! A, S, L<l1'1l ,!..t?'l. fIm., rcr» TIllfl Senador- Damns 41l - 'l.0 rondar

!r-r.. 22-5\)-24
São Pi,lI]O - Rnn Vitôria (;57 - c anj. ::;2

I'I'ef.: :l';l-R!)·.l\J .

Pôrtc Atem e - PRO:L'AL -- Praca D Fel i
etano lõ - coní. 11 - 're! : 7':' ,4Ó
Servtço Teler-rúfico ela UXITF.D r'R::::SS IN
TERXATiOXAL t L'Pi ,

'

Agentes e correspondentes em ·".-to.: (I� mu-

ntcíníos de Snntu Cutai-ins,
Anú'ncim; mediante '::'1[,b'iÜ::I de ncõ-d- com a .

tabela em vigêr-,
A.ssrXATU�A .-\XU ..\L - C'r,$ ::..�ÜV.O,)
YEXDA AVULSA - Cr� �O.O(l

SRA. HERr..UNIA PEREIRA TEODORO
Com sati:�fnçiio registramo'; na data de hoje mais Hm

nataliclo da sra. Herm!',ia P::!!'eira Teodoro. funcionária
da E:;cola Profissional Fcminin:\ tlr. Jorg-c Lacerda,

A aniversarlan1e- que possue IIIll vasto circulo de

amizades c que !la dala de hoje ser:! al,'o de e:xpressh'as
manifestações.

Os de '0 ESTADO" usoociam-se com \'otos de pc:-enes
Iclicidade.s.

Missa de Segundo Àniversário
CORONEL PEDRO LOPES VIEIRA
A família do Inesquecível CORONEL PEDRO LO·

PES VIEIRA. convida as pessoas amigas para a missa de
segundo untversárto que mandará rezar no próximo dia
30 rcuarte-reírai. às 6,30 horas, na Capela do Asilo de
O\:tãs.

A todos cue comparecerem a este ato de fé cristã, ano
rretpa agradecimentos.

Festa de Nossa Senhora do
Sagrado Coração

Encerram-se amanhã - DOMINGO - as reatívída
des em honra de Nossa Senhora do Sagrado coraaãc,
com o seguinte

PROGRAMA:

Paulo Costa Ramos

Os 0lho8 apertados fixos na parede, as mãos
cruzadas "ôbre os lábios,e o corpo afundado na

pollronct, fa<:iam de/e, naquele 7nome)tto, o mator

pensador dOI universo, est:-anhamente embriagado
ali )10 bar do Clube. De r'!pente seus olhos come·

cair! a brilhar, seu corpo vai-si' elldireita)ldo e

éle dá um pulo:
- Al:heiii! Acheiii! Nessa eu quero ver! r

bmd{wa, d-irigilldo-se aos circunstantes em geral,
e em partiCUlar a um sujeito afundado numa

pollr01Ut olhando fixamente para éle - su1eito
,

esse (/ue já o havia batido, até o momento, em

ping-pong, pif, canastra, pôquer, dados e sinuca,
sinuca.

- Na natação tu nâo me ga1lhas! Isso eu du
'lido e ... é mesmo: sabes nadar! Sabes nada!
Ess(, o papal aposta, quanto é (j1/e vale?

O outrú, Of�lIdidO, tenta levantar-se, no Que ê
obstado pelo primeiro:

- Você não vai dizer nada não - se quer
nadar comigo, é prâ já; Se< não, não fala nada.
Cala a bôba. tã?

- Onde? - conSegue pronunciar seu adver·

sário, ú voz carregada e pastosa.
- Dn Miramar ti Capitania - e é já!

'",

"ma arag:em do sul faz com que os dois
competidores, de cuecas nas escadas do Mira
mar. Olhem para os lados, esperando que ai
guón dá pequena assistência se manifeste con
tráTilJ á prova - disputada em plena meia
noite.

- Como é? Sai ou 7lão sai? - berra um.
- Sail - replicam os dois, quase em unis-

sono. após à que, se atiram n'água.
Dez metros depois desaparecem na escuri

dão. enouanto q1le os esp('ctadores da inusitada
competiçâo, aos tropeções, encaminham-se pa
ra a Capitania. Um dêles, o mais ponderado e o

menos "alto" � talvez uma coisa decorrente da
outra - acabou dizendo f) que todos estavam
apenas pensando.-

- E êsses caras se afogam"? A interrogação
ficou no ar e Itm silencio s�pulcral dom-inou a

turma.

Dea minutos após vêm o primeiro competi·
dor, justamente o que não deveria vencer.,

- E o outro?
- Não ganhou? - balbucia o vencedor, com

a /tngua de fora e morrendo de frio. Olham-se
todos espantados. perscrutand'J o negrume do
oceano. Vão ao Miramar � voltam, dez, v-inle vê
zes; nada. Um,a hora depois, cansados e apavo·
rados, aceitam a negra perspectiva de. na dia
sef11tillte., recolner o seu cadáver do fundo do
mar. .-- .. - ..

�.'"1Voltam ap Clube cabisbaixos e já sóbrios, a

morte do amigo pesando sôbre as cOllscjências.
A entrada são recebidos com um berro:_

- Essa êle ganhou, mas agora quero vêr no
11.omfn<1r - e sai. comp7etamente vestido e ar-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Mais Complefa e Moderna Linha de Aparelhos Domé�ticos.·

*

1 mo�êlos á sua escnlnal
*

5 anos �� �ara ltia-ôssi'stência �ermane!lte
, *

�5 meses �ara �a�Hr
E se "V. QUER"conBprar um Refrigerader

. Nós Iazemos qualquer negócio!
co

.

'I --j'.
. I.. " -- :

. I
i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: «Clube Doze de Agosto» Dia 9 de setembro :
'APRESENTA EDDIE MANDARINO 0 SUS Tropicanos Ritmo "ROSSA NOVA" para danças - Maiena a melhor cantora da "Noite Carioca" - Mauro lardo:: cantor - Jorge Arena Biiilarino Afro - Cubano atração do Show de Carlos Machado e larry Wald o Rei do Rock Anri RolI Holandez - MESAS NA t
• SECRETARIA DO CLUBE. '

•
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Pt' d D' Serviço Social da Indústria

@eMAS -bar azes 00 Ia ��I���c;t�ED���:��;������!,��A�EN�� lum��-_���::_ �
-- c E N T B {j - ,...... B A I J I oS- SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CA-

.

Cine SÃíI JOst Cine GLOR!A
TARINA,

FONE: 3636 (ES'fUEITO) Fone: 6�!)2
ás 5 - 7�� - 91/4 hs

Inicio do Grande Festival
"FRANÇA FILMES'

1,0 Filme
<'O' AMOR E' FONTE DE FELICIDADE

OU 0'D101
Oérard Blaín

.runerte Mnynlel em:

OS PRIMOS

Direção (le Claude Chab:·,.,1
censura. Rlgorosamen te até I.'1 anos

Gine IMPÉBiO
(SS'rRE�'i.'O) Fone . 62V::i

ás 8 hs.

Inicio do Grande Festival

"FRANÇA FILMES"

1.0 Filme
A história nua e crua de dois primas

que se amavam deseSPeradamente!
Gérard Blain

.ruuerte Mnyniel em:

OS PRIMOS

Direção de Claude Chabrol
censura Rigorosamelltf! até 18

Cine RA.iA (S. José)

as 3 _ 71" - 91/2 11s.
Grande Festival "França FUmes"
2.0 Filme

O Mais impressíonanje e audacioso .. é

xsntto a um Banca e um,.

"RIFIFI, ENTRE MULHERES"
com Robert HOssein
Nadja Tyler
aoser xenín

Direção de Alex Joffé

Cen!'\ura até 18 anos

Cine RITZ
.

:-'O!-TE: 3435

âs 41 � e 8 hs.

Gqnde Festival "França Filmes"

2.0 Filme

'Do mesmo criador de RIFIFI.

Surge Agom
"RIFIFI, ENTRE MULHERES"

com Robert Hosseíu
Nfldja Tyler
Roger Hanin

Direção de Alex Joffé

Censura até 18 anos

Cine IOXY ás 8 hs.
rü.ne máximo deFONE: 8435 De volta à tela o

todos oS tempos!
Burt Lancaster
yvonne de Carlc
Dan Duryea em:

BAIXEZA

is 4 e Is hs.

O sa:élile devcI'ia voltar I.!: terra CO:ll

a.� informações de�ejlHla� ..

Al"fhul' Franz
J.,:athleen Cro\Vle�' em:

O RAIO MISTERIOSO Dirigido por Rober� Siodmark
Produzido por Universal

INTER:�ACIONAL

':::t::nsura: até 18 anOS

Direção de Fred

Ccnsul"a até 14 anoS

FINALMENTE!
GR)\N'DE FESTIVAL FRANÇA FILMES

CINES SÃO ,TOSE' - RITZ - GLO'RIA - IMPE'RIO

Amonl,;) - "A ILHA DO DESEJO" - com Christian Mar

quand - Rossana Podestá - Magali Npcl
2" .Fc;,.a - "VAMPIROS DO SEXO" - com Stella Bla;n

Robert Rosscin

3." F"iya - "OS LIBERTIKOS" - com Jacques Charrier -

Belinda Lee
4'" F'oirr,- "CUSPIREI NO TEU TUMULO" - com Fer

nad Ledoux - Marina Petrowa

5'" F,,;ra - "I1IROS!l.INA, MEU AMÔIV - com Emanuéle

Itiva - Eiji Okada

-
....,.--------

1� Hão S(' esqueça que a partir de 3 de setembro vem aí

"O Espetáculo dos Espetáculos"
LTm J)ass�io noturno pelas Boites Francesas!

Europa de Noite
STmi' 'lEASE, DANÇAS SEX APEL, MUSICA DE ALTA

CLASSE!
TUDO HEUNIDO PARA MOSTRAR O QUE E' PARIS

'A NOTTEI

Rigorosamente Proihido Até 18 Anos

S. JOSE' - - DOMINGO _. ALERTA PETIZADA! (Matinada)
"CARLlTOf' EM DESFILE", O ;,IlA'XIMO DAS COME'DIAS

DR. LUIZ E. ROCHÀ FREIRE VENDE-SE
CIRu8GIAO DENTTS""f'A
AO:'l.'l'US E CRIANÇAS

r':utlclpa a seus clientes e amigos .1 lnsta\:1ç5.(, do

E't'u' novo c"l1soJltó\'io eqtl1pa,dc ClJal mator de alta rotação
� outros m!;!Jp')ralnel�t:.s t.écnlcos.

Rlla Felir..r Scbnddt. 34 - l° anuar - :s/a

Vende-sc O Salão Brasil,
Instituto de 3eleza, com

ótima frequencia. Vende-se,
também, só o ponto. Motivo
de mudança. Rua d?s Ilhéus
::1.0 2, Tratar no locaL

Pelo presente, levamos ao conhecimento de quem
interessar possa, que se encontram a 'venda mediante

concurrência pública, os veículos abaixo especificados e

de propriedade do Departamento Regional do Serviço
Social da Indústria - SESI - de Santa Catarina:

1° - Um jeep, marca WiHys, ano 1954, motor n.
80088, côr cinza, 4 cilindros, 60 HP, de placa n. 13-78, pe
lu "alar mínimo de oferta de crs 200,000,00 (duzentos
mu cruzeiros);

20 - Um jeep, marca Willys Overland, ano 1957,
motor n:4 J. 157133, côr cinza pérola, 4 ciIíndros, 60 HP,
placa n. 4-55, pelo valór mínimo de oferta (duzentos e

cttenta mil crueeirosj Cr$ 28;).000,00;
3° - Um [eep. marca Willys, ano 1958, motór n.

B. 8U3.1)02, cõr verde clar9, G cüíndros, 90 HP, de placa
ri. 4-63, pejo valor mínimo de oferta de (duzentos e

oitenta mil cruzeiros) Cr$ 280.000,00;
4° - Um Jeep, marca Wil1ys Overland, ano de 1958,

11:01.01' 11. B. 803908, cõr verde claro, 6 cilindros, 90 HP, de

otc-ta de CrS 280,000,00 (duzentos c oitenta mil cruzei

!"OS) - placa n. 4-51.
-

5° - Um .reep, marca Willys Overlnud, ano 1958,
motór n B, 803.889, cõr verde claro, (j cilindros, 80 HP de

placa 11. 14-70, peto valôr lhíllimo de oferta de (duzentos
f! onci.ca mil Cruzeiros) CrS :1:80.000,00.

Os. interessados na compra dos veículos acima espe

cificados, deverão trazer suas propostas ao Departamen
to Regional do Bervíçu Social da Indústria de Santa Ca

turma, sito no Edifício Sul América, 60 andar, nesta

Dap.tal, ne dia 12 de setembro próximo vindouro, até às
10 horas, hora esta em que as propostas serão "recebi
das e allreciadas, l.a presença de rodos os concorrentes

pela Comissão de Concorrência Pública dêste Departa
mento Regional. As �)l"opostas deverão vir em envelop�.�
fechados, com o mâximo de sigilo, com tôda clareza e

precisão, o veiculo que intere�sa o proponente, com O

respectivo valor d� oferta que serâ definitiva. É Indis

pensâvel as assinaturas dos iuteressados, na respectiva
proposta,

AS propostas deverão se referi; a cada veiculo de

per si.
Assim, caoa veículo, receberâ uma proposta em en

velope fechados e rUQrlcados pelo proponente. Não im

porta a que o mesmo concorrente faça propostas para
todos os veiculas, porem, tais propostas como se escIa�
rece acima, serão feitàs em envelopes separados, vdcu
lo por v:iculo. As PI'opostas serão abertas na presença
de todos os concorrentes, cabendo o direito de aquisição
ào veiculo ao que maior prêço ofc:'ecer.

Cs preços de oferta serão absolutamente para pa�
gamento à vista, não sendo apreciadas propostas que
conti\'ere:n a clâusula de pagamento a orazo, Os pal;a
mentos deverão ser efetuados em moeda corrtnte do

pais,
Na narte ey+erna do .envelope que contém a pro

posta, deverá constar b.S características do veiculo que
interessa ao proDonente porque é facultado a todos os

proponentes a retirada de suas propostas antes das aber
turas das mesmas. Vencida a concorrência no mesmo

dia 12 de setembro próximv vindouro, o veiculo ser�
entreguc ao comT)rador, mediante o pag..mento integral
Lio preço oferecido pelo me ....no. Em hipótese alguma, se

dilatarâ o prazo para pagamento co veiculo comprado.
Os veiculas de Que I:'ata o presente editaI, se enCOll

tram à dlsposlção dos interessa(los, _para exame e veri

ficação, no depósito ça Flrmf< C:ulos Hoepcke S.A. _

Rita Maria - no horário das 9 as 12,00 horas e das 14,00
às 17.00 horas, diariamente ...

D. R. do Serviço Social da Indú!:tria em Santa Ca

tarina, 23 de agosto de 1961.

A COMISSAO DE CONt:ORRÊNCIA
25"31/8/8/9

30 VAGAS SÓMENTE
VOCE NAO TJ:o•• l AINDA O -JUHSt.) GINASIAL?
}<.?,;a·o em meI:")S de um ,no freq ....entando as aulas

de pr�pnração aos candidatos �os exa.n�s pelo Artigo 91,
:10 Instituto D. Pedro II.

ótima orie:!1tação pedagog1ca - Ensino [.:tamente
especializado - Garantia de êxito t3 s:-.tisfação que você
comprovarâ,

Inicio dp. nova turma em outuiJl'O Pl·6ximo._
!:1form",ções à r-a Nereu Ramos - 39, ("3-rupo 1I1e

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

31/8'61

PARTICIPAÇÃO
GERMANO JOSÉ DA LUZ VVA. MARIA LOPES

VIEIRA,

LAURA AZEVEDO DA LUZ

participam aos parentes participa aos parentes e

€o pessoas de suas relações pessoas de suas relações o

o contrato c:� casame:üo contrato de casamento de
de seu filho EIJSGN com a f'ua fllhr;. AC�INA, com o

.,entil senhorita ACELJNA ,�!', EDSON AZEVEDO DA
ISALTINA RAMOS. LTlZ.

Edson e At;eli1lU
Noí"lS

José Mendes FLORIANóPOLIS, 19/8/61 Saco dos Limões

"C�

O BROTINHO MARIA DE LOURDES
VICCHETI, FESTEJARA' HOJE QUINZE
PRIMAVERAS.

A memna-moça Maria de Lomde>'
vtccneü, r.ecepcionará hoie, na rel;idên·
cia de seus p.us, inume!'os ccnvídanos e

convidadas, para festejar os seus 15

nncs. A COluna felicita lhe pelo grandl.;
acontecimento.

__ lXI__

de B1umellau promoverá a escolha UI!.
Garota Radar daquela cidade.

__ (x)__

O Comandante do 5.0 Distrito Na

val, Almirante Luiz Clovis de Oliveira,
viajou ontem para Pôr:o Alegre.

__ (x)__

Circulou pela "r.rnoacap'', o jorna�
lista Mauricio Xaxier, Diretor do Diários

Associados em Santa Catarina, ofereceu
um Jantar ao Sr. e Sra. Jorn. Milton
Suplecy Vieira e ao Colunista, no Que
rênda Palace Hetel.

__ (xI__
A srta. Maria Ligia Granjero e seu

notvo Fernando Malt\', estão praocupu
dos com a data do Enlace Matrimonial

__ (x) __

Comenta-se nos meles diplomâtiCOi:!
na "Belacap" qua pos�ivel:renle o Rei

Oínv da Noruega, vírá ao Brasil no co

meço co "próximo ano. Será um grande
accntecimento de repercussão no pai�.
O Çolunista tev-e o prazer de conhece-lo
em Oslo, como também o atual Coman ,

dante da E. AA. ':.1M. de S. C.' cuo, do
F rag. Netscn Riet Corrêa,

Agrapeço o gentil convite do broU
__ (x) __

nho Maria de Lourdes vtccneu, para a

sua grande res:a de quinze anos, que a

contecerá no próximo sãbado.

Hoje, âs 17 hs., na Igreja de Santo

An tÓnlo, serâ realizado o En lace Ma

'rimcni:tl, da srta. Vania Ferrari. com r

Dr. Clovis de Afbuouerr ue. A recepcno

serâ IHI A.A.B.B., após a cerimônia r-e

IIgiosa.
__ fx)__

O jornalista Altair Peixoto, I1CsI{\en
te em Belo Horlaonte, assumiu Compru

misso cem a srta, ElUa Ortquea, d-esta.
cact.i funcioná; ado SESI

....

__ (x)_�..:...
Amanhã, no Olubn r.«. conna, abro

tolândia florianupolitalHl, :l arcara um

encontro, as vinte hora".. Será noite mo-

vlmentarla. ,

_..'.....fX)-_

A COluna felicita o Dr. Alamir 0:1·
bral Faria, pela '111'1 aprovaçâo no Gon
curso de Juiz de Direito.

__ 1.<)__

O cronista social Telvio Mae,;'rini

NATAÇÃO - E'l1 Los
Angele::; e HmericanO Ste.

ve Clark bateu o record

mundial dos 100 me'ros

nado livre com o tempo

de 54 e 4 vingando�se das
,jerrotas que o Qrasllelro

Manuel dos Santos lhe

i:.�pusera e)n' TÓOUIO. O
Brasileiro foi o 40 coloca

do Com o tempo de 55s3.

Nalação
x

O Japonês

COMO E GOSTOSO

O CHÉ ZiTO
-x
yamanaka

bateU seu próprio record '---------'

no� 200 metro:; nado livre,
ccm o tempo de 2ms Os 4,

x x x

Nos 100 m:s nado de

costas tR.ll' b�m o america
nO Bom Benett bateu o

record mundial com

11111s3,

CASA Vende- se
U:r.a H rua Altamiro

uermano Wendhausen.

Tratar na mes:na 011

pelo telefone 3067.

28-d

DEPARTAtltENí'O DE SAÚDE Pi!BLItA
PLAiHÕES DE FARIv!i..CIA

5 - Sábado (tarde)
6 - :L)oming-J

Y..
12 - Eibado (tSl,l"de)
13 - Domb...go

15 _ T'Jrça (dia santo)

19 - Sábado /tarde)

�f} _ Domingo

26 - Sábado:; (tarde)
27 - Deminl:{O

AGOSTO
Farmacia Modema

Fal.1nâeia Modema
!tua João Pin�')

.�,ua João Pinto

FarmlÍcla Sto. Antõr:.io
Farrn4.cla sto. Antõnio

Rua Felipe Schmidt;
Rua FeIlJii' Schmidt

Rua Trajano

J."armâcia Notu;na
Toarmtcia No�urna

nua Trajai'
Rua T�tl.jano

T'arll'âeía ·.-itr.da
l' armâcla Vit::'.ôa

I'raça �5 de Novembro

Praça 15 de Novembro

O plantão noturno será. efeturtd') pelas farmácia;:, Sto. A;ltÔ Dl(], Vitória e Noturna.

O plantão diúrno compreendi do entre 12 c 12,30 hs. será ef "tuado pela farmâcia Vitória.

ESTIE TO

Farmã. ...ia do Lantl!

Farmát>la Indiana
:<'armàcla Cata;-inense

Farmácia dú Canto
T'armácla Indiar.d.

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de M:;Jo
Rua Pedro Demoro

Rlla Pedro Demoro

Rna 24 t::e Maio

(i _ Domingo
13 - Domingo
15 - . 'l'erça (llia santo)
20 - Domingo
27 _� Domingo

o plantão hoturno será efetu ado pelas fart:lácl<l.s do Can t.... , Il.Jiana e vatarinem::o.

A presene I abela não poderá ser a2tKada ;;em pI évia autor ízaçâ') dêste DeyartlUDento.

Leia Revista Luso-Brasileira
SENSACIONAL - NOVIDADE -

MAGNIFICA
á Venda o tercpiro número

LEIA

o PRISIONEIRO DA MONTANHA
o RL'\1ANCE MAIS FASCINANTE, FATR.tóTIr.O E!

Cú.N"STRU'!'!VO QUE JA SE-PUBLJCOU NO BRASIL.

PRECISA-SE
De v�ndedores de pa�u tecnicos junto a ,engenheiros,

arquitetos fabricas e çapelaria� !mportados da Alemanha

e artigos n�cionais para escrit(,tios.
INTRAREGIONAL - IMP. E: EXP. GERAL LTDA .

Rua 7 de Abril, 235 - 4.0 s/412 - Sâo-Paulo "

Fone: 36-3586 e 52-!>397.

)lf;1{ - Rua .... i:;,l· i\Jt!Í
relles 'I,? 1�.

AS FAi\IOS;,::; VILAS---
ACHAM-SE: A V[!;�DA

VENDE-SE
Lma r."quim:. de fihnar de 8 mm marca

1-- __ . :_ -=-1 "GIC", para lj m de filme :l1ar�a ú:'ancês,

I DONLOP, o pn�u que vale por 2
. I Ver e tratar a lua San"!;a Luzia, 25� ou

I RAH!""FI:A DAS BICICLETAS - Ruà: Cons, Mafra, 154 1 p�lo teL 3530.
I - - - _. - - - - - - - - - - )

Ef. (1(f'qrCA�PA�H� ,N�ÇIONACôb"(mER�tIÔÃTIõHbRAS
�. .

� .. ,
..,.

'd ..", '.,.� ''.1':;_.. k'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I DUNLOP, o pneu que vale per 2. I

I RAINHA DAS BICICLETAS - RUl � cena. Mafra, 154 J
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DR. LAVRe DAVIA..... COJl1IBSAO CENTRAL DE COMPRAS

PERECEn CONCLUSIVO
ooucorréncte Pública no 2

Senhor Secretario:
A Comissão Central de Compras, instituída pelo Decreto SF 26-05-61/113.

��:!€�:Ol::1�1::S�i::e::��:�a�ef:rp:;t:��iado��tc::a;!ad�oJ�i�� d:e li9:1�.
,r.eunlu-�e no dia 10 do corrente mês, às is horas, na séde do Serviço de Flsc�._

Iízaçâo ue Fazenda, para apreclar e julgar as prospostas apresentadas à

conccnêncta Públlca nc 4, -iue se destina a adquirir material pelo E rano d€:

Obras e gqulpamentcs - Setor Saude - Hospital Nossa Senhora dos Praze

res, Pavllhão Herlbetto Hulae - Lajes.
Compareceram à Concorrência as seguintes firmas:

a) BAUMER,. Q B S - ore. Brasileira e Equipamentos de sao
Paulo;

iJ) IMPORTADORA MÉDICO HOSPITALAR SUL LTDA de Pôrtd
Alegre; �

c) M.l!.TALURGICA MOVELAÇO, de Blumenau, Sta. Catarina;
d) JOAO JORGE MUSSI & IRMAOS, desta Capital;
e) ADMINISTRADORA COMERCIAL S/A., de Bmmenau -

Sta. Catarina;
f) PEREIRA OLIVEIRA & CIA., desta Capital
gl MACHADO & CIA. S/A., COMÉRCIO E ACI!:NCIAS, des

ta Capital;
hl NILO MACHADO & CIA., desta Capital.

1\:; firmas Baumer Q BSe Impo:ctadora Médico Hospitalar Sul Ltda.

foram alijadas da Concorrência, por deficiência na documentação apresen
tada.

Assim, foram abertas as sobrecartas com as propostas das seguintes
firmas:

Metalúrgica Movelaço, de Blumenau, Sta. Catarina.
João Jorge Mussl & rrmêos, desta Capital
Administradora Comercial S/A. de Blumenau - Sta. Catarina.
Pereira Oliveira & Cla. desta Capital.
Machado & Cia. S/A. Comércio e Agências - desta Capital.
Nilo Machado, & ela. cesta Capital.
No exame das propostas apresentadas, a Comissão decidiu não tomar

eonhectmen to das propostas das firmas Pereira & Oliveira & Ola. e Nilo

Machado & Cla., ambas desta Capital, por terem selado as folhas da pro
posta de modo ínsuncíente.

Restaram, pois, ,\S seguintes propostas para exame e julgamento da

Comissão:
I - :.letalurgica Novelaço
II - João Jorge Mussí & Irmãos
III - Administradora Comercial S/A
IV - Machado & Cia. S/A. COmércio e Agências

'\ comtssâo Central de Compras, diante da complexidade da maténa a

ser julgada, pois que envolve apreciação sôcre Instrumentos e aparelhagem:
hospitalar, que só um especialista estaria em condrçôea de examinar, deci

diu solicitar a colab ....ração do S. Dr. João de Araujo, Diretor do Hospital
Nôssa Senhora dos Prazeres, de Lajes, eslabeleéimento interessado na ccn-

córrencia Publica nc 2_
;-

Al:silll, esta Comissão, pelo expediente de nc �1/61, cuja cópia anexamos

ao present», encamínhou àquela autoridade as propostas das firmas Meta

lúrgica xrov.Jaco, João Jorge Mussl & Irmãos, Alministradora Comercial

.b/A. e raacnauu & cra., para eSIoU.OO e exame emmeuceruence teCDlGO a HUI

qe que esl..l cvnussao, memcr orientada, puuesse rurgar aquela ooncorren

cia,
Face aos estudos realizados por àquele ilustre facultativo c sua eqtupe

de mecccos, a IJOmlSSao centrai de Compras,
considerunco que no equipamento a ser adquu-ído não deve ficar restri

ta, sou.ence, a conu.çau ce PH;ÇO, mas Sim A f.iUJ:l.LllJALlE DO .I!:�uJ.r'A
MENTQ OF'EREClDO;

mên���1�:��;�aud04��m�:e e����:e�::::�a��:oc���a�e�is:;��!�ãOde�;a eJ����
são,

RES'OLVE:

apontar como vencedoras da cocorrencia Pública nc 2, as seguintes fir.-

mas:
'

1) MACHADO & CIA. S/A. COI\(ÉRCIO E AGÊNCIAS.

Z) JOAO JORGE MUSSI & lRMAOS

:J) A1JldHw:nRADuRa COMl!õKIJ!AL S/A., de Blumenau.

I - MA rERiAL A S.I!.R FURNEC.LDO PELA FlRMA MACHAUO & CIA.

S/A. COMERCIO E AGtl'>.CIAS:
EQUIPAMENTO PARA UM QL1ARTO DE CURATIVO (3 quartos)
3 Lampadas móvel, modo S 4 P, pedeStal 62.,,40,UO 18·r.620,OO
3 Tamoores p/esterilização de luvas 2.150,00 6.450,00
4 Esteriliza�ores pequenos 4.068,00 16.2n,OO·
4 Aparelhos de pressão Acama 5.513,00 22.052,00

24 Siringas B.D. 3cc. 95,00 2.280,00
24 Slringas B.D. 5cc. 116,00 I 2.784,00
24 Sirmgas B.D. 10cc. 140,00 3.360,00
24 Sirlngas B.D. 20(;c. 227,00 5.448,00

246.266,00

EQUIPAMENTO PARA 8ALA CIRÚRGICA (3 salas)
X, 3 Estufas eletl'. até 200 gr. aOx40x40

3 Lâmpadas SclaliUcas S 9 VD

2 Mesas cirurglcas IDEAL III

:5 Cautérlo elétrico EMAI II

1 Mesa ol'topedica modo Abec-Beyer
5 Aspirador clrurgico-bomba Serdmann
1 Autoclave :lOrizontal 1002
6 Caixas cirul"glcas esculaplo
:l Bidistl,adores

3� Aparelhos de anestesia DAMECA modo 520

2 Lâmpadas auxlllares, modo S 4 P-pedest

60.520,00
197.000,00
360.000,00
25.000,00

654".0\:::1,00
40.200,00
206.000,00
28.200,00
24.000,00
310.000,00
62.540,00

181.560,00
591.000,00
720.000,00
75.000,00

654.000,00
201.00!l,00
206.000,00
169.200,00
72.('00,00
930.000,00
125.080,00

,............--,...�
�._ .......� .. ____L_ .. _��.840,0(i ..

EQUIPAMl!.N'l'O PARA UMA SALA D'::: ESPERA (3 salas)
-- •

5_Cadeiras de roda:; BAUMER Q B S 20.000,00 100.000,00

EQUIPAIvlENTO PARA PORTARIA
1 Mâquina Remington Rand, SRA-I-IOO espaços 48.500,00
1 Máquina OlivettJ semi-portátil Stúdio 44 42.000,00
1 Máquina Olivetti portátil Lettera 30.000,00

48.500,00
42.000,00
30.000,00

120.500,00

EQUIPAMENTO PARA COPA
3 Geladeiras GE 8 pes cúbicos 59.900,00 179.700,00

4.571.306,00
qBS.: EmbarçU2, fréte e impõsto incluidos no!. ,reços acima conforme propos
t•.
MATERIAL PARA LAPARATOMIA
20 Pinças pean rets\s 14 cms. Esculápio 1.060,00 21.200,00
20 Pingas -de 'RacheI' retas 16 �ms. Esculápio 1.900,00 38.000,00
30 Pinças Backaus 16 cms. EsculápIo 1.400,00 42.000,00
30 Pinças Pean curvas 16 cms. extraf. Esculápio 1.800,00 48.000.00
30 Pinças de Kocher curvas 16 cms. Esculápio 2.600,00 78.000,00
20 Plnças de Mlxtel' p/vesícula Esculápio 5.300,00 106.000,00

. 30 Pinças Dejardlnis p/cálculos Bil. Esculápio 2.650,00 79.500,00
12 Pinças Herrlck em S p/rins Esculápio 4.300,00 51.600,00
6 Pinças Gel'minada de Abbadie Esculápio 53.000,00 318.000,00
10 Pinças p/intestino Pean Clamp Esculápio 7.600,00 76.000,00
30 Pinças dente de rato 20 cms. Esculápio 800,00 24.000,00

I:_in_9as dente de rato 16 cms. Esculápio 620,00 .18,600,00
30 Pinças de dlssccção 20 cms. Esculól)io 900.00 27.000,00
;:tO Pinças de dissecção 16 cms. Esculá,�io 66000 19.800,00

Pinças p/retirar o colocar
•

E§c\flápío. 1.900:00 57.000,00

'�.�.

ompras
30 'rrccater Universal de 4 elementos 2.200,00 _., 66.000,00
12 Hlstirometro de Dartinques 25cms. Esculápio 11.000,00 132.000,00
20 Válvulas stms (jogos) 2.600,00 52.000,00

:-��.<:�3,9OQ,O:..
MATEI-tlAL PARA HERNIOTOMIA

20 pinças Pean curvas 14 cms. Escuhipio 1.6?1),00
10 Pinças de Kolen de anel ovar Esculápio 4.200,00
6 Porta agulha de Mathie 14 cms. EsculálJlo 3.600,00
16 Afastadores peq. (jogo de 3) R:JUx Esculá�io 3.120,00
20 Pinças Dissecção 13 cms. Esculápio 570,00
30 atastaoores de vocknrarm 2 dentes EsculápiO 1.000,00
30 Afastadores de Vqckmann 3 dentes Esculnpio 1.250,00

de "«1,

32.400,00
42.000,00
21.600,00 '

49.920,00
11.400,00
30,000,00
37.50Q,00

224.820,00
..... ''II

2 Caixas círúrgtcas Esculápio 28.200.00 56.400,0(1
10 Trocater Universal de 4 elementos 2.200,00 22.000,00
1 Mesa de,...Qt,to-Rino fabr. nacional 30,000,00 30.009,00
1 Aparêlho de anestesia Narcosul cortam 75.000,00 75.000,00
5 Pinças p/rins Herrlck em S. Esculápio 4.300,00 21.500,\- ...

,.�-:_... i6 -;.- --:XLi 254.100,00
OES.: Embarque, frete e imposto Incluídos nos preços acima conforme PI'OPOS

ta.

II _ MATERIAL A SER FORNECIDO PELA FIRMA ADMINISTRADO-

RA COMERCIAL S/A.:
.

MATERIAL PARA EQU!PAMEliTO DO PAVILHAO HERlBERTO HUI.8E

39 Camas Fawler - fig. nc 1

39 Mesas p/uso geral - fig. no 2

78 Cadeiras _ fig. no 3
39 Mesas p/refeições - fig. n05

39 Mesas cabeceiras � fig. nv 6

39 Comadres esmnttadas
39 Papagaios de vidro
39 Rins de aço inoxidável
39 Urinol plásUco
39 Bacias esmaltadas
39 Escarradeiras esmaltadas

100 Forros impermeáveis
39 Bolsas d'água quente
39. Bolsas. de bor.racha p/gêlo

-

-3' Mesas picu�ati�o!l - Fig. 9
3 Escadas de ferro - tipo 10

3 Cadeiras e/tubos - fig. 3

3 Mochos p/assentc - fig. 11

3 Armários vitrine - fig. 12

3 Mesas auxntêres - fig. 13

3 Esterilizadores eletr. 43x15xl0

3 Carros n/cureuvos - fig, 16

9 Bandejas p/remédio 30x:i5xll/2
9 Cubas esmaltadas e/tampe 20U3x41/2

9 Sirlngas 50cc.

12 gup.rrtes p/sóro - fig. 17

6 Braçadeiras p/ínjeçãc - - fig. 18

9 Cubas esmaltadas redondas 22 cms.

9 Irrigadores de alumíniO de 1 litro

6 Baldes esmaltados 26x27

3 Escadas de ferro 2 degraus - fig. 10

6 Mesas instrumentais - fig. 26

6 Suportes p/sôros - fig. 17

6 Suportes pytambores - fig. 30

2 -rambores 17x35
3 Tambores 1�x30
4 Estojos metal 42x18x9
3 Cadeiras c/tubv chapa de aço - fig.
1 Carro p/transporte de doentes - tlg. 37

1 Mesa de aço Silx90x50

1 cadeira de acc - fig. 3

42 .aanceias p/ caré - tig. 12 - 51x35

42 .purta conuaa moxidável - fig. 2 - 30x25

42 Bu.es p/cate inoxidável - fig. B-14
, 12 Bwe::; P/Gha muxldável - ligo B-13

42 Lem::ras P/2 inOXIdável - fig. L-2
42 Açuc<>.relros :"'loxldável nO 1 a 7

13.614,60
5.071,00
2.134,80
4,960,80
6.173.40

720,00
150,00
690,00
230,00
250,00
240,00
750,00
260,QO
420,00 ...

23,701,60
1.984,30
2.134,80
2.370,20
20.229,00
5.732,50
8.50000

19.800,00
580,00
550,00
570,00

3.141,80
2.315,00
130,00
65,00
680,00

1.984,30
10.472,80
3.141,80
3.637,90
5.950.00
4.580,00
3.500,00
2.134,80
I1.P05,90
8.929,40
2.1;S4,80
1.'140,00
6.15V,00
1.H80,OO
UIIW.l){)

1.420,00
1.300,00

12 Bandejas redondas inoxidável - fig. B-8-30
cms.2.000,00

530.969,4{)
197.769,00
166.514,40
193.461,20
240.762,60
28.080,00
5.850,00
2'6.9"10.00
8.970,00
9.750.00

,;;.�,�
'lO.14i1,ôp
16,.38U,�

7!:��:�
'�:i��
60.687,00'
17.197,50
25.200,00
59.400,00

5.220,00
4.950,00
5.130,00

37.701,60
13.890,00
1.170,00
585,00

4.080,00
5.952,90

62.836,80
18.850,80
21.827,40
1l.900,1iO
13.740,00
14.ÓOO,CO
6.404,40
11.905,90
8.11'.$,40
2.134,80
73.080,00
258.300,00
78.960,00
22.j)60,OO
59.640,00
54.600,00

24.000�ÓO
2.595.622,80

OBS.: O mdterial acima tem preço cotado pela firma pata a mercadoria pósta
lia lOJa ,en� Bmmenau, porém, "com instatação e ,nomagem por sua contp.."

III -:: MATERIAL A SER FORNECIDO PELA FIRMA' JOAO 'JÇRGE
M'qSSI & IRMAOS:

156 Travesseiros de algodão branco 0,45xO,j5 350,00
78 Acolchoado!. p/solteirO de algodüo brancC' 650,00

234 Toalhas de mesa tipo Belga branca 1,60xl,60 370,00
33 dz. de guardanapos tamanho 4Qx40 360,00
156 colchas branca "Biju" 1,40xl,90 450,00
456 toalhas de

..Josto catarinense 118,00
178 toalhas de baIlho catarlnense 340,00
156 cobertores de lã Tognato ref. 2024-2014-2026

tamanho 1,50x2,00 2.770,00
812 lençóes Santista tipo Ouro, 1,60x2,60 550,00
812 fronhas t.ipo Ouro Santlsta 45x60 128,00

----

OBS.: Bonificações: 12 toalhas de Danno Rex e 12 toalhas de rosto Rex.

Os preços acima entendem-se ClF, Hospital de Lajes.

RESUMO TOTAL DO FORNECIMENTO

\-ERBAS DISPONÍVEL . 10.224. 374,10

FORNECIMENTOS:
MACHADO & CIA. S/A. COMERCIO E AGENClA 6.2501. 926,00
ADMINISTRADORA COMERCIAL S/A. 2.595. 622,80
JOAO JORGE MUSSI & IRMAOS 1.370. 814,00

54.600,00
50.700,00
86.580,00
lI.saO,Ou
70.200,00
53.8CS,ao
�.520,OO

432.120,00
446.6tl0,OO
103.936,00

1.370.844/10

10.221. 392,80
As despeS3s de fret do material a ser fornecido pela firma Administra

dora Comercial S/A, segundo proposição do sr. Dr. João de Araujo, Dlrelor
do Hospitf'-l' Nossa Senhora dos Prazeres, serão satisfeitas por aqu�le esta
beleclmer.to hospitalar e provenientes de economias que serão realizadas.

São t<:tas Sr. Secretário, as conclusões' a que chegou a Comissão Centra!
de Compras que, em cumprimento as dispOSições da Portaria nO 169, de 15

de junho de 1961, leva a elevada conslderução de V. Excia.

Florianópolis, l1 de agôsto de 1961.

Hen11que de Arruda ltatQ..os
Presidente

Rubens Victor da Silva.
Membro

SSP/.

Alfredo Russi

"Retorne-se o presente processo à Comissão Central de Compras para
reexame das conclusõeS, face ao que dispõe a Lei nO 676, de 25 de janeiro de
1961. �

Membro

C l
í

n i C a Gera I
__ M�UICO __

Especíaf íe-a em n.oléstta de Senhoras e vias un

m-tea. Cura radical das mrecccões agudas e crc

nic.:.s, do -cerêtbc eeníto-urínârto em ambos os

sexos. Dnr'nçat do aparelha Digestivo e do siste

ma nervoso.

Horário: das 10 ),s 1l,::,J horas e das 14,30 RS 17,00
horas. - Consultório: Rua guldanha Mnrlnho, 2

1.0 undo -. (esq. da Rua Joio Pinto) _ Fone: 3246

nesídêncía: Rua Lacerda Coutinho, n.c 13. (Chá

«ara do Bspanha) - Fone: 3248.

L O T E
�; J. NN;·f:,i:: 1 LOTE COM 402 METROS QUADRADOS

:'." 1'1. 'RUA URBANO SALES.
TRATAR FONE 2391 _ OU RUA DON JOAQUIM 174..

1�1-------,:=i1·'[ CLUBE RECREIITIVI)

I i 6 DE
E S IR;' �� E I R O

li
': \�r-

l· I PROGRAMA DAS F'F1TIVIDADEó DO'
. ..

. _. _ CLUBE PARA O lIIIE:J DE -AGõSTO
.. ,':"lIA 5 . SABADO _ aoíree, �bm 'mero as

\ ".I 00 noras.

I'! 'j -\.� 13 - DOMINGO - BOM DIA DAN·
l' t I

"<'l�TE _ uns 10.00 ás 12.00 noras.
! l 'IA 20'- DOMI!-!uO _ BOM DU:.. DAN

',o\NTE - das 10.03 âs 12.00 bc-as.
,fA 2'1 - SABADO - Scirée, Ct'LI n'tíci� n
'00 noras.

O�MAR MEIRA - ?residente

DR. SAMUEL FONSECA
CliWRGIAU-DENTISTA

t>reparo .ts cavh.ades pE'l!\ alta vetocidr.=o!

aORDEN JlH!01'c,R S_ S. "-'lIiTF
Radiologia lJen�2ria

:;nitJRGIA E PRóTESE IlUCO-F.\CIAL

(;onll1J1:óriv Rua JeT�nimo �oe:h{J 16 _ !O andar -

� ..)d 222';
F,...-t·lu��v"mpnt� "oJtn hora� mart'ad'l.8

,.,,--..
------

-.
-

@.!U2�tA�JWIII"

PROGhAMA DO MÊS'
AGOSTO

DiA.''17 -

ENCONTRO .....00 BROTlI;iiOS - c/Orquestra
DIA 29 - CINEMA -

IMPULSOS DA MOCIDAC&

[----- ---- --I
I DUN.�� I
I Os pnc JS DUNLOP oferecem quaUd ade (; re:;l:tênda. I
J RAINHA DAS BICICLETAS - rlua t.:vns. Mafra., 154 :

.!..::_=_:- - - - - - - - - - - - ;

COMÉRCIO E ADMINISTRACÃO
PARA COMPRA'R E VENDtR

RUA DEODORO. :J - SAIA J

TElEFONE 3982

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



fl "DOIS SEM" 00 MAIHlNELU -- Nilli'l�de tIO :'IUJr!;:J Ielra, "uimdo realizava um dO$ Ireil1amilllloi i10rmil;�, o barco IRACY BRASIl., do (lu
be Náutico Francisco MarlinelJi, tripulado pela dupla Vahl e Bigode ,foi violentamente abalroado por uma onda,ficando práticamente inutilizado. O
forle l1enlo sul que soprava r.aqueliJ ocasião' atingiu a embarcação marlinelina, deixando-a em péssimo estado. E m virtude do Marlinelli possuirr SÕ·
mente IImil embarcação de dois sem, os reparos no barco serão 11m problema para ii diretoria marline!ilia, haja vistó a realização da regata pré·

,

campeonato no próximo dia 11 de setembro e o campeonato estadual no mÊs de novembro.
'

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

Entrevista coletiva'à Imprensa, agradou a Presidência
,

da' F.C·.F. e demais mentores, de nosso selecionado
Salicitado maior empenho dos Cronistas Esportivos -- Exame médico, primeira medida -- Síntese da Reunião efetuada na noite de 5.a feira na F.C.F� -1

Estiveram reunidos quín- ajuda do Crovernodor do i?OS atletas- c esststentes jamento, nozinha t' vestia Quem I:lS falhas por acaso poderãc ser convoeaoc., O t.gtou. os melhores resul- de amizade que se obser-

ta feira na sede da F.C.F., Estaco para alcançar nos- muito maíc.r ccnrcrto. E rios, Estão orç-nína e'11 observa.l.rs, pois estamos r'm esoectnco -têste gl:O t ados possíveis. vou na sede da FCF, mos,;-
t-ron'stas c-roruvos da lm- S0S ocíeuvos. N�.-: pcderfa- realmente, 0 esterno da mais de Oitocentos mil prontus a receber qualquer cue catemos ).'r·,O tnten ir, E não tenham duvidas o'" irou seu desejo de raee.

prcnvu falada e escrita e me". tratar de lIGSSO sele' rua Becaiuva, palco de cruzeiros. Sabemo; mesmo critica or-s truttva Que VI· além da parte nnance.ra senhores desportístas, que tais entrevistas a miude, e

os homens indicados pela cícnado, sem antes tratar- grandes acontecimentos es- d.'l. impcssrbtlid-nte ria se beneftclos ao IlG�SO Se- que esperamos ,COlTt"I�ur. em Dezembro, quando e-. marcou para Os primeiros
ennductc má xuna de "lasso mr-s de ;10"5·'). principal poruvos, ía apresenta um F.C.F. arcar com tamanha tecíonao« nstemcs espe- der, é i.ambém coser- :L· üívermos extretando' con- dtes de setembro, uma vi-

"utct ol PU!'" dJl'igir nosso nrncn de escoues. remede- aspecto melhor: :\� onra., despesa. 'roces- s nvmos randc c(,'�'.. .tes d'.� Llga., valores que surjam e tcs- na os Gaúchos ou Para sltà r orcuva ao campo da

rorectoncco. ncradcu ple- lance-a e Iuzendc sensi- de consteucãc de u-:a par- cuc as rendas são peqve- para c-c.ccêo el'� noss-i tal" nossa equipe COn! ad- naenses, o faremos ae rua Bor:aiuva, para que

�������� a ��tr��.jj�:' m��: veis ·mJ�on�� cu!' darão te da arq�ibanca�:�, alo- �.�l;:a;�ae:t�lesS�;�.l() l�;:��. � ;:�:��o;�:o�b�:��:�����'� versá.nos diferentes, fO��:;;::�Ci�S��s a en- :�ddo:!r�c;:::m da�b�eJ;:; al�
ccmocrato passivei, arcan-

NA VA'RZEA
graças ao euxt..o prove- sómen:e os qUE' envergam de���·�:n��Ul,c�:� a��:';}:� frentar nossos adversártcs realizada�.

_

enu os objetivos esperados, utente das ligas 'íe nosso a jaqueta de nosso serec:o-
res u-abalhadores e cri- em Igualdade de condícões, TRICICLO Iou sejn o congraenmcntn

UBAl' 1 AIL" NIICO 1
Esl.ndn. Nós de "O Estado" nado, r-ias também os ío cientes como Ciro Sonctut pois nosso futebol atual-

I E'it2 as tncovontenctas I
daqueles que militam na TA E x· A não temos dúvidas em que gadorcs adversários, PQi� e Amoi-írn, além de uma mente, .jâ não vive na ob-,

i de últlmr hora, leve seu;

��I�(,�C� c

q�IC e��:�iil�:a �l�: No primeiro c�uarto de tida, sua linha atacante �� '�:�o�, G��%:a i�l;.U��I� ;�bi�i����Sos à�ilrj�;': V;;��- equipe de auxíjiarea llga-" �U,:id:'<;�r��,ou�:o�u�:�mQ�.� ) �ricic!o p'lr9_ a reforma I
ao sctccro-iad-. Com a hora ela fase inicial ns atrai ao lance o zagueiro desportista que é, da, a ao nosso selecionado, ainda �i��Ul�:��tal���t:om:o �7��: nO!BO" atletas sempre, foi" !�: catai, quanto antes;
franquesa que lha é pecu- ��t:�o�q����S :�;:��no�r�� ��;g;�r�ueo �°I'O�e�;;:r��;i1��; ��:�:;�c�t:ce.��:�i� Ml���� � tccuíosa observação. Não sagfsta, médicos, dcntis- exccccíooal.

! RaiI,ha das Bicicletas I
lia!", c Prestdcnto Osni entanto com o Tauba:té enfia o· balâo para o fundo término das obraa. r-ates-

existe proteção h este ou tas etc., espero 9fCrecc!· J. Ao' r'n-:l,ar a entrevista, () i - Rua: Co::selneiro I

�ael:��p�.���:�,g:l.i]��ri����� técnicamente melhor, po- daV;:I:�;am os torcedores.
kando após com:) Trei- ;��::: t����'TU�oé:l�an�:� ���;aQU;������I� ��:opr�:;� ���::�:P,.l:mOS��.�I�I�il!��� ! Mafra, 154. i

tivo àquele3 quI' terão á ���id:�:e�:dPAti:��iC:al'; O C. A. Taubaté na eXPt!c- ���o� ��u�iC�liV��\e�!��r� �a::r����;��s;��� �a%�?árdua tarf'f� etc tl"einnr
C. A partir de aproxima- tativa de igualar a conta- Cata·r!i',ense, que ó p'.-rciso t.o do ('ampeonato anterior.' ,

•

�::;;ó:i��c��n:�f�m��· q�� damenl_e 20 minUtos de gem, enquanto o ALlâtntico c público ·esp01·tivo do in-
Nosso !lHl.terial humano ê �.�-I. ti&:li rI_,i I I I]

-

-

embate, o C'rmjunto atlan- esforçava-se para a am- tel i(.,)" do E�tado, convir, bom, tu'nica e físieamen- • � • .. -1.1��::� r�:t���;���,a s��e��� tlcano, então, passau a pliação do marcador., De�- que não seria passiveI a te; es,"ramos con!:.uct.J quo:!

que é-, Qtlt' \'m nossa im- atuar com entrosamen'to, tas alternativas de�ons- Fede�,a�ão, convoca',' toel.os
se -a'dl",tem uns aC1 Qutros

-=-c- -,:- r-I�',I '-1-1ITfI'-,--:,,1;,]-,""IM]I
pren�á eS_�{;I.Íl-:lizada, ml- exigindo da retaguarda tradas Pelas litigan es, a Os a _e as que por acaso

para :ilc.nnçarm03 {) E:Sre·- I

!itam !Jrsso'i� ('apacitadas ;:��::.e:sep��t��t;:;c�:� ����:n�a adne�or�:u ar:�!�� ��:e�q:l/n��a���ria���:� �:��;��n��n::t;���! ����
para ta�. Estames na par- zes quase conseguiu a alte- das das duas vanguardas, lis, nã'J 27 atletas, mas tacto c"m a imprenfla, d?-

��·e��rte�tge�ni�;'!�' t����u j� ra�:o a::g:ar:::o;�zes do ;::::�a:de:so!����:tesu:: ���Ct�;:���� � �-:����o;��:;� ����Oet' m:t��� d�l!������cn�
�O�:;�;-I��S:���t" ;u:uf�dr:� prim.eiro J:empo, o grêmiO qU�II�a���to. dl"! empate ��j;��s.,:���s���t'ml�sa dl!��, para nos do selecionado,

�
� _

tratados os lnl'1imos deta- da Barra de Aririu consl-g-
só aos 30 minutos foi eOIl

ter franr.amente. lSS]lp"ar.- Ch t Id A
,.

�

( d���S�qo�l��as���j"I��:� e�:: �:iSs�: �:��o�lh��:n(i�v�:� signado. Investiram oS
do mB�mo que T10S indi- rys a o rauJo oman ou a

tricolores trindadense,.;, lu- �---

R'- d F V M' S Cdib,i"mm a d"','" ,on- [\IIIOI.'[IA5' eumao a .....
trária e, ele um arr�mnte lf(1J O profes.sor Cl"ystaldo forom vent.ilados nssuntos
contm a cid:lllcla ftzUlTa, Araújo, esfeve presidindo oe .imUOl"tância para a en-

::i=!n��l��I���iZ de cabeça lblt!'L��, ;:�;;:;��O�ed;���n!ã��� ;.����:m�\edi���!���1.11��tti�
lar de Santa Catarina, le- veram present.es â. reunião

os sr. Osvaldo Fernandes,
Osvaldo Nunes, Waldir Lo-

Ialand(l fu.drigues, capadtado árbitro da F.C.F .. co

mo tantos outros, desistiu de apjtar. Não éra Toland�,
como não são Ol; outros, tJm profissional do apit.o. É'·[1.

Grêmio E"l)ort.ivo Oli:mipi- um denodado e um entusiasta colaborando com futcbol

Co Ino e:;tã:Uo da baixada. Catarinense, como jâ o fizeram
'

Lâzaro Bart.olomeu,
Salvador Lemos, Fausto Correia, Dião, Benedito de Oli

veira, Gelson Demaria e outros. Para o futehnl pObrú e

enfraquecido de nossa Capital, certos diri,gentes f' tor

cedores julgam-se com o direito de criticar e enxova

lhar com as arbitragens, exil{indo melhores árbitros; j'

em algumas cidades do interior verdadeiros bandos de

selvagens agrupam-se para linchar os apitadores.
Num momento em que se luta para manter no De

partamento Técnico os ârbitros que ainda restam, na

esperança de não ficarmos sem nenhum, vão, os .julzes
abandonando a Federação, um a um enfi1eh'ados. Só es·

te ano, sete árbitros desistiram da espinhosa missão.
Para o acanhado futebol de nossa terra, despido de téq
nica e repleto de ind\sclplina, para o fut.ebol tolerante

por parte dos que aplicam &." penalidades, absolvúndo
Em cOllvcrsa com Os di- uns e aplicando suaves penas pm atletas indisciplinados,

rigentes do Olímpico fomos porque exigir melhores árbitros? Como querem que fi-
informados que a desptsa quem os ârbitros na Federação se ('IS mesmos já aden- Blumenau, Pa1hoça, Tu-

do clube blumenauenile tram a cancha sendo xingados e até apedrejados? Por- barão e Santo Amaro; in-
com �a vinda do Santos", que exigir serenidade dos me:;mos se torcida e dlrigen": formaram a Comissão
F C, monta em um milhão tes formam um só grupo a destratá-los? 'Os dirigente.'; Central Organizadora que
e

.

seü,CentOs mil cruzeiros, de clubes e torcedores que se mo�tram Insatisfeitos com estarão participanf!o do

o qUe for",ou os dirigentes as arbitragens. mostram por acaso suas insatisfações magno certame co:n o se-

do clube da Baixaria a es- aos atletas que não vem correspondendo, com atuações guinte número de atlétas:
tabelecer os preços qUe medíocres e inclusive faltand') aos comoromissos? Aper- Blumenau _ 48 homens
estão sendo cobrados. sentam por acaso alguma sugestão útil, ou apresentam e II moças

algum árbitro novo com credenciais? Não! Limitam-se Palhoça - 28 homens e

Uma 'cadeira na pista a criticar e a acabar com os pO!lCOS que possuimos. 12 moças

estâ sendo cobrada a ra- lolando Rodrigues atravessava falle excelente "!m sua Tubarão - 18 homens

U 'M, A (A ,R f·A
�---

�:����a6��g,�o uem�ma:q:!� ����e����e���t�..mjaá��i�rofO�o;ee:��h:c����j��o.q�:uP�1�:= m:��: Amaro - 15 ho-

ReCebemos do Sr, João Flamengo, a condução Pa-
ral 250,00, a fi� de _qu: a �::�a�::�n:é�,>S��;s s:;���t�: P:�::odofsut:!Ol�a���� ve:I�:�:��P���ta�o:om'�U;Andrade da Silva, alto ra vol�a, tendo em vista 1 grande, p_romoçao nao so-

de futebol. Ninguém mais tem serenidade parA. receber número aprflximadó de 100
mento� do Flamengo F_ C_ que a partida não term�-

fra preJUlzo.
d t

- - .

t·· d d
_. .

da Divisão de AmadoreS, nâra com seu tempo re-
_x_ uma erro a; nin�uem da valor a vi ano. o a VersarIa. atlétas, sendo 80 masculi-

umbo carta na qual SoS, faz gulamentar por fato oca-
A delegação .d'o Santos O ârbitro é sempre o grande culpado. Que existem arbl-

nos e 2U feminino

sevéras críticas aos dirl- slonado com a agressão
F r C. deverâ chegar a Itfl,_ �����n�s f���::�s� �e���d�ã�s;� :dr:i��r����t:��r�e qe�

g te do clu:.,e da Co'õ (le um atlét.� do Flamen- jaí dia 29 por volta das .

n�: S:ntana, mórmente '0: gO pelo def€nsor-Léo .da
14 horas e trint.a minlltos, :�gl�:�� ���el!�n�:ei�;S���������o:P:��:i��:s s�e::��=

Srs. Valter Borges e Valter equipe de Santana. Segun- viajando em avião espe....
cam aos mais diversos lugares, cO'.vidando um árbitro

Koeríck QUe, segundo o do esclarece o' Sr. JO'ão ��:; �1:l����u��o:e�e�i!� extranho para um encontro de importância maior.

�:il:s�:�st:- ;i:��:�:.�se ,t� Andrade, realmente, êl�
em onibus especiaL um �:�:t�o�pr:��li�:�b:: ��: : :t�d:lr�i��Ç��r��c��i�não permitiu o termino dI) - x -

perdeu sete na atual administração, atestando-se assim
encontro, em qUe vencia a Até hoje já for;J;m ven-

o 'que venho afirmando, que e necessário o Presidente

�:�ep:r� S:�it:�lt%a��:� �1�o�,A��:es:o�;i� �:IO;r�� �Se�t:�!�n�:: :��I:�eP���res�:saD�:i�or :ov�:iaa;:a�
tumultos. Extranhou a zeiros, o· que bem :1testa:> com liberdade; com ação énérgica e segura nos proble�
Diretoria do Flamengo J) interêsse do publico pelo mas de arbitragens, desde que seja o cidadão ideal pa-
gesto 'dos referidos Srs. espetáculo, esperando os,

dirigentes do Olimpico
lma: < rrec:ldação ��lpel"k'r-'
ti. c'fts,� .,�.o.s' 2 Inilhúes 'e

:!.1i!����li\Ir""'fí�v,meio'a.�ciuzei;d'S'··"·-"'<;;'''>Iiii·i)''li'f;�..ut.ii.''íÍlÍ,lm1W��W.�

Melhores Classificados na Prova dos
Campeões Inlegrarão a

Delegação' de Lajes
Na manhã de domingo, ::la competição do pedal

Jari realizado em Lajes, que' promete tnovlmentar a

uma grandiosa prova ciclis- cidade,

tica df-nominada GaANDE -----------------------------

PROVA D0!3 CAMPEõES,
tlúvmHio os múlhorcs clas

f'ificados, acompanharem a

delegação representativa
de Lajes, nas disputas mo

numentais dos - II Jogos
Abertos de Santa Oatari
na. P'wtant,o, Lajes está
erec\en�iada a cónsagrar-se

��------------

Amanhã a ' Prova' dós Cam�eões

COllfralern1zilção de Bancários e

Economiários
Amanhã, dia 27 estarão gues Taças e Miedalhas aos

venced.ores dos diversos
Torneios. Aproveitando o

meio feriado de segunda
fefra, jogarão no Abrigo
seis equipes formadas por
Ban,�ários. jogando entre

si, Cobras, Suplentes e Ve

teranos. As presentes no

ias nos foram fornecidas

pelo Centro Catarinense de

Desportos 10s Bancários na

pessôa de Valmor. Pires e

pelo Sindicato dos Emp,
Establs. dos Bancários
Carlos José Gevaerd.

:.ellnidos Bancários, Eco

nomiários e fantiliares na

Séde dn A. A. Banco do

llmsii. no, horário previsto
para as 10 hora,,; da mli

nhã, conf�':Jternizando-se
com uma churrascada, pe
io ense,10 do encerra,nento
ao 3° Cl.unpeonato de Fu

tébol dos Bancários e rlo

2° Campeonato de Jogos
·de Salão. bem com'] pelo
tran"Cll'rso do Dia Nacional
df'ls B=intários que será eo

melI).oradi;! n� 2a feira. Na

oport.unidade serão entre-

A purtir dai pu:;caV;\ll1

os rivais a vantag'em pa

ra a vitória, c tlInto pnra
um cumo para o outro Indo
ela esteve por chegar, eum

jogadas devera:; emocio
nantes. Todavia o tempo
esgotou-se e corouu o de
�empenho dos disputantes
com a contagem equ �)a
rada.
O cenârio de Jêgo foi o

campo do Atlântico, I]a
quela localidade de Pa

lhoça, e alinharam os

Quadros desta forma:

,TAUBATE' - Chico,
Jorge e Caréca; Osni,' Ze
Ca e Sapinho; Vili, João
zinho, Jairo, Altamiro e

Aníbf1-l.
ATLANTICO - Elias,

Wilson, Valdir e Acácio;
Hélid '(depois Egidio) e

Humberto; Orl1, Flavio,
Edino, Ari e Gregório.

'lada a efeito na noite de

quinta feira. lln s"c!e rl<t

Federação Caturinense de
Futebol. Na 0p"'I·t\midade

Dcí}Oi.� do cotejo Grêmio

f' Mf't ropcl pela Taça flrà

sil, o público esportivo de
S;,nLa Catarina volta sUaS
,;i,,'as para o s_e�sa;ion.al
cncnntro do proxmlO 11m

30 em Blnmenau, quando o

Santo:; F. C .. a equipe do

cxtraorrlillfirio Pl'lé, es'ta
rá se exibindo diante do

pes, Wnlmor Sortres
de outros.

FALANDO DE CADEIRA

A nessa reportagem e5-

tev!,! recentemente na ci

dade industrial e poude
constat.ar de\per�o o gran
de in:eresse que vem des
pertando a exibição 10

famoso clube santista.

A procura de ingressos
se faz l>entir de modo as

sU!;tadar, em qUe pese Os

preços que estão sendo
cobmdos.

Reçupera·se o Nosso Diretor
Encontra-se' em periodo destacado homem de im-

ce râpida recuperação o

:10SS0 diretor esportivo, jor
nalista Pedro Paulo Ma-

chado. Como é do conhe-
cimento públiCO aquele

Será realizada na/manhã
õe doriUngo, na cidade de

Lajes. a grandiosa prova
cielístiea denominada
GRANDE PROVA DOS

CAMPEõES, organizada per
10 Lajes Moto Clube em

("olaburação com a Râdio
Clube de Lfl:jes.
A prova que constarâ de

30 voltas,' num percurso
j otal de 6!l< quilometras, te
râ seu inicio às 9 horas da
manhã, contando com ele
vado número de partido
r;antes. A competição ci
clistica vem atraindo as

atenç.Ões do pÚblico espor-
tivo serrano.

Ultima Rodada: Campeonato Bancário
Hoje no Campo do Abri

ra de Menores, teremos o

encerramento do campeo
nato dos Bancários, com a

realiz?.I;ão do cotejo Banco

,rn: m.ona, do

alterar a posição dos clu
bes na tabela que aponta o

Unido>: como campeão, Co-

prensa catarinense foi sup-

d;���:c: - }l;e�o int���en�!�
Mund, estando agora, atra-

vessando períOdO de com

pleta recuperação. Seu es
f tado físico é dos melhores,
devendo deixar o Hospital
de Caridade, Identro de al

guns dias.

Voltou a se Reunir a ACHe
Quinta fe1rà em SUi1 sent.:' a mesm'J, '.:0\1-,.,,,: ln-

séde provisória, voJlou a terl':;s:l.J1tes e ",_.:;. l'<;rl/!
reunir-se a ACESC, quall- reChlp\ltOs SOb,·" () Olg:l;)
do varies a:;"u!1to.'\ lOtam q\le
trlitado�, tais cor,lO inc'u- maiol'l:l. 1IO"US cronis'as
sãÇl em seu qnadro "(leial
de no,·os ilssGciad,,� d \

Caplt.,l e do Ülter10t, bem

esporLi-,O", e C;,'I\ \'s ('�cl,t
reCl:ll'Ori1os PI"('<tLJc, po�
seus Diretorf'_--i, e,�tá cap.�
citado 11 aprC��t1till· ,Jpl'r
tunamente o tr,1balhn Qa_

queles desportil;�'IS :'t fren
te Ce nossa A.,;,\<],;·cc:<lc.

alérp
cemo ? cOnfe('çiw �(. uma

fai-.:� alusiVa �l0s II .},g.\s
Ab.e,'tos.

NO;;;sa repor'.!·:�Ir. pre

25.0 BOLETIM,

A cidade rl� Lajes ;::ó-
mente participará do� II • A dele-;ação de Florla

Jogos Abertos com !lua llópoJis deverá flpresentar
equipe ele BaSQue�eboi. En na .oportunitlade do desfi
quanto I�so ficou defini- le da,; delegações, inúme
tivamcnte dl"!c�lldO que ros painéis com dizeres

Joinville não interviri dos mais expressiyos. O

mesmo .l1as g!'aneHosas sr. Aldo· Belllrmino
disputas Sendo ])ortnnlo o Silva; está orga-nizanflo o

grancle ausen�c. programa QUe devc!'Íl �cr

\ scguido a risca e que ,'\-

prescntarc:nos nos' próxi_
mos boletins.

Blumenau foi a primei
ra cidade a telegrafar pa
ra a Comissão 'cenlral
0llganiza1lc-!'l1 informando

da vinda de sua delegação,
devendo chegar â. capital
do Estado, na tarde do

dia primeiro Ile setembro.

Foi formada finalmente
a comi::-.�âo que julgarâ o

'desfile das delegeúôes que
estarão partiCipando dos

O material da represen
tação ca tarinense enco
mendado ,especialmel1te
nas lojas A Superball, de
verá chegar à FlorIanópo
lis o mais tardar sábado,
Pelo menos assim eSPera

o dr. Aldo Belar1l'ino da
Silva, encarregado .de efe

tuar tal compra.

Podemos informar a� pú
blico Q�e ,embora a pisci
na da Escola de·Aprendi
zes Marinheiros fosse co-,

locada a dis:Pos1ção da

Comissão Central Organi
zadora dos II JogOS Aber-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�� .•'t,##g,;.t ..I#ç;.4#,Z;;;;MM"±�;�\M1ie�:*�.X!f;':!#·!8):.4$l�.f.1!i'1"tR9Jt!"4ij�·�!'IT�1���'1��
_�u�M__�an�nR--�_------�---=------

De! acía Fi cal o Tesoure Nacional, "

Tabela de pagamento do mês de agôsto do • •
corrente ano na Delegacia Fiscal do Tesou- • •

ro ttacionaI em Santa Catarina : :
DIA 21 � Ministério da Fazenda e Justiça, poder JUdiCi�., ,

:::=��:::::::=iWillys-Overland do Brasil S,A!
DIA 24 _ Procuradores de Ativos e a todos os que não" .'

rec�beram nos dias acima. .. •
DIA 25 _ Aposentados definitivos, Gcatifkação Adícíonal • I r� D Ú S T R I A E C O :!vI É R C I O �

e Salário Família dos que recebem pelo IPASE. , (lIIII
DIA 26 _ Aposentados provisórios e Procuradores de.. ..

Inativos. • AVIS{) SÕBBE PAGAMENTO DE DIVIDENDOS •
._ .

DIA 29 _ sonsiontstns Civis e Procuradores de Inativos, •
DIA 30 _ ;r��!�j��;::ta�:dOS os que não receberam nos" §

dias ueíma. .. Tem sido praxe desta õo-npanjita pagar dividendos trimestrais no total de 12% "O ano. •
DIA 31 - Idem.

.....
_ 11' Considerando-se o número sempre crescente de neto .-1I31:ls _ atualmente totalizando quase 48,000 - habita?'DIA 4 a 11 ,de Setembro - p�gamento de Ldos os q e

tos em todos os Estados c Territórios da União, o pagamen� de dividendos, efetuado em int�rv�los trim:str�l.';"nao receberam nos dias marcados.

,��n���:r�n;����va���t�ie��;�:(:�� ot���t:s �:r�:��\:� �:�:od;��i;��;ã�e :ear�7Vi�:n���OSq�\���IS!::e;0�:u�:�o::,
D. F. - Florianópolis, 16 de agôsto de 1961. 'revelam exce-stvamcnte díspenoiosos quando comparados à importâ�cia de cada pagamen�o. O pagamento de di-,D��:�a:; F��:!� S:��i:�to. • vtdondoe scm:stralmcnte, ao que tudo indica, seria de rnalor Interesse para a ccmcanr+a e, consequentemente,..pal":1 seus nctontstas. ,

---.------.---.

, O ativo imobilizado desta çmprêsa, contabilizado pe ló valor de nqulstçáo de CrSA 7:322.000.000,00, deduzi.da a:CLUBE OOIE DE AGÔS�O ... filA 9 DE .���r:c�auçe�o':1;:o:i��nL�:�u��Ol�'e��a�:;çO:�Çã;arc��lns���:�;:I:�n;����;���ol" �.
essa lmportancla. O parecer da DU'eLo"

SETEMBRO - SÁBADO
"

.

� nm vista :10 acima exposto, a D!retoria ira .recome.n d'
.

.1.1' �os acionistas, em Assembléia a realizar-se em flns'
APREI::)ENTA EDDIE: :MANDARINO e aus rroplca-lIIIdo próximo mes de setembro, '" adoção das seguintes medidas: _

nos Ritme "BOSSr� NOVA" para danças - Malena a' •secreta-to Executivo

25-26.8 :���lr �á��Or�: �re��N���lar�:rl���� .: �u�U:�o Z::r�� '0 ��:V:������ta�� :�IV;ro������za��, U��m:;ãt:n:;i��O�: .�:;':��!��I� �o:�::p��:e;�:s;ir�:�l"ibUiÇãO de novas ações.
çâc Ou acnow rle oe.rtos Machado e Larry wea o Rei' •do Rock Ar.Q nou Holandez _ MESAS !"TA SECRETA., 2j cnstrtbutcâo de divid�ndos futuros em d�nhelro: se.mes t:a��ente, nos meses �e ab�'i1 � o_utubro, relat.ivos aOA se-

..RIA no CLUBE. .. mestre anterior, porem, sempre subordinada ,a. dispc nlbifldnde de luc�s nao dl�t:lbUld�s. e demais �ato:es 11
\[ENDE-SE um terreno medindo 45 por 20 metros --o-------------- � existentes na época. Sendo aprovada esta politica e, desce que autonzado, aproximo dividendo em dmhelro,tendo ainda 2 casas de madctra a Av. Santa Catarina Dn GUERREIR� OA fC�tEO""A 'seria distrlbuido, cxcepctonctmente,

_ ,�m outubro vin cloa�o, ?O valor d.e crs 3,00 por ação, o qual, junt.ame�te ..csqutrra com a rua 'rtíucas. R. U ,...) ..
• com o pagamento de crs 3,00 por nçao Já efetuado etn maic ultimo, vtrta perra-er o :Jagamento de 6% relativo �

�;::�, "�oo�::��o;om o S" Laudeltno Souza. nlhl!s - Ouvidos - Nariz e Garoanta. ao primeiro semestre do corrente ano.
.
•

T�ATAM-CN1'O rfM ST,.TUSll'F.� sem oneracão POl' A DIRETORIA :����:T���e el)!��!S:A���C. ���:!>�ES:;;:n;;���MBf. II
EXAME de OUVIDC�. NARIS e GARGANTA por Mfl" •����� :;C)���D�L��J� hÚ;�C;T;; C::i���TbPEf' •

A família de ALrDA DE ZUTTER GOETTMANN STN"USlTP.<::: "",1M ml'lill modernos pro-esses. Opera err' _�O�élV��: ��:s:�:e;J�i: :ue:s;:�:;;�g::leb�:�an�s;�s:!���� totlo�;�s�i�6�:ors_deR:;�r�31boligi lNTO !l5 leu' •
��:, 2:� "�a�e��:�sM�t�'o����a��, NO;�� :J��:o�: ��a���� fre"r:F:�J����J�ni� ���_a��)Lrpll' �rqMlDT 9Q

, �
dosa mãe, sogra e h-mâ. li'f"'hll1 _ �"'M ��_����" "_"'W..I." "�� __ -----,.���_11!..�

P. todos cue comoa-ecercn. a este ato de fé cristã ------- ---------- JUIZO DE DIREITO DA

E O I T L
p·essoal de quem esta con-

<!O;,."RBo' !OE' BI<.lUAÇU .

�'. ''''''. sob '" o"ml,,",6es-s-antecípc agraoectmcntoe.
26-27.28 Dotaço-es consl'gnadas no Orçamento EDlTAL DE CITAÇÃO l,,,i,. Dando a presente

dOM O 'PRAZO DE o valor de dois mil e cem

Federal pelo Depu!3do Ooulel de TRINTA 1301 DIAS
lhe foi djrtgida a petiçâo .. 3'74 e advogada Hori!,

cru.zeiro� (cr$ 2.100.00) P.

O doutor .laymOr do teor :o:eguinte; _ Exmu Augusta arção Peixoto deferiffi:nto. Bi�D�'�Çii., A 2�
Andrade J��zi�:r�i�eito c(��ia6�� Sr. Juiz de Direito oa Co- carteira n· 1.364 da Ordem �a/i:nelr�u;�sta 'G�r��o

marca de Biguaçú, �::�:ll(�: Bi���ÇÚ. sa��::' �::Çã:d(;Zg����[\ d�a!:���: Peixoto. RóI das testemu-

Estado de �ant:1 Ca-
"xpor e reauerer a v

nhas: 1) Cecilia Costa,
tarlna, na fllrroa da brasileiro, casado, .avra-

Excla.: 1) O i;uplicantt:
cOffie-rciullte r residente

lei, etc. dor, tel;irlente e tlomiciJia- em Tijuquinhas. 2) Pedro
'do em Tijuquinhas, distl'i� te'·'l a pc.sse .nansa, '1_ .. '1 BonIfáciO pescador _ r�-

FAZ SABER aos que o
tO de Guapornng,,", mUlli- fiCH, sem oJ)O!!ição' nem sidente em TiJuquJ,lhas.

presente edital vircm ou .::iplO e Comure:! de Bi- contestação, ininterr((J."pta- 3) José Anderson, comer-
dêle conhecimento tiverem mente c com o "animus

ciante _ residente em
.

SeU advogaria Orn. Maria !�:ç�'m�u�:��to de l�:u:� ,(]omini" ha mais de vinte Tijuquinhas Em dita peA
que, por parte rle JOÃO

pião, vem. por sua procu-
(20) a:10S, de tp.rreno si- tição foi' e:<:árado o seg"uin

FERNANDES DOS SAN-
radora solicitadora Abigail

tuudo no lugar Tijuqui- te despacho: A Dê-se
TOS, por inle_rmédio dI;

}"r"ilas Wolk carteIra tI.
Ilhas, dlstrit� de Guapo_ vista ao Dr. Promotor PÚ

Augusta Gal'çao Peixolo, '-" '-" ranga, municlpio e comar-
bllco. Big' .. 23-1-61. (Ass.)

ca de Biguaçú. 2) Que o J. G. Collacro. Juiz de Di
terreno em apreço mede reito. Procedida a justifi_
noventa e cinco mil me- cação foi esta julgada por
tros c:_uadrados (95.000 mZ) sentença do teôr seguintp:

�:l"t:r��'mc��g�nt���a�� - Vistos" etc. Homologo,

de>! D'Avlla e Manoel José ��: �:n��;,ça�ma o���t�f'�:�
de Andrade; ao sul com'

querente. Joao Ferna;Hies
Antonio Llnhares e Fran-

dos San�os, para que !J!"o
cisco Coelho Ben�o; duza os efeitos de di:·e:t.:>.
Lestc ...om a e"trad:). pú- Citem-se, Pessoalm�nte,
blicn. e ao Oeste com o

por mandado. os confron-
Morro do, Chan. 3) Não

l)ossulndo' titulo legal sO� tantes do imóvel e, por

bre o imóvel, quer adqui- edital os in�ereSSad()S ln_

rir o dominio d_,) mesmo, certas, para todos, 1l1.c!"en

com fundamento no artigo do, contestarem o pedIdo
550 do Côdigo Civil e ar-- na praZO da lei. Cust:l�

tlgo 1.0 da Lêi n. 2.537 de ��i��I.C:l��·�O�-;:l�:· d�A�;�
7 de março de 1955 e na

conformidade dos arts. 454 reito E. para chegar ao

e seguintes do Código de COnhecimento dos interC3-
Processo Civil. Assim, pe- sados é passado o presen

de e requer 'a V. Excia., te edit�l d-e citação com o

se digne ouvir as testemu- prazo de trinta (30) dins.

nhas n.o final arroladas e que será publicado e afl

qUe t:omparecerão em Jui- xado na forma da r,a!.

ZO, indePendentemente de Dado e passado nesta Ci

intimação, sendo feita a dade de Biguaçú. aos oito
justificação da lei proces_ dias do mês de junho do

suai, acima mencionados, ano de mil' noveCen�o!; e

!';endo citados os confron- sessenta e um. Eu, (ass ..

t(tn�es do imóvel e resPec- Pio Romão de Faria, Escre
tivos conjuges, citado o vente Juramentado, no

Dr. Promotor Público da i1r.pedimento OCasional fIo

Comarca, para após Os Escrivão, o datilografei e

subscrevi. ,

Biguacü, 8 de junho ue
1961.

�

I3e ordem do sr. dr. Presidente do Conselho e nos

termos ao Regimento Interno desta secção, convido os

advogados cujos nomes abaixo se menciunam, para,
dentro de trinta dias, comparecerem a esta Secretaria
afim de resolverem sôbre matéria do seu ínterênse:

WALTE� BELO WANDERLEY
WILSON GUARANY VrEmA
DALMO VJEJRA

ANTENOR TAVARES

,
H-EITOR STEINER

. 7

CARLOS SADA
RAUL SCHAEFFER
RENATO MOREIRA DOS SANTOS

A�DON LUIZ SCHMIDTT
ACA010 ZELN:i:O DA SILVA
ARI SILVEIRA DE SOUZA

C{ICERO MACHADO DA SILvA,

CLAUDIO AMERICO PRATES
HTLTON PRAZERES
NEUSA SANTOS MACHADO
ROBERTO MATTAR

MUCIO FIGUEIREDO MEDEIROS

ELGYDI(\ LUNARDI
OLIVERTO JOSÉ GOMES
PAULO MALTA FF:RRAZ
,,(,DO PEDRÓ DT'l'TRIClI

iGNACJ("I DELL AN'rONIO

LOURENÇO ALVES DE DEUS

HELIO CALLADO CALDEIRA
ANTONIO CARLOS G. CARVALHO

ERNANJ SEEGER COTTINHO
RONALDO CARNEIRO

GASPAR CQTTINTI(\
JULYFlIO J. BARnETO
ZECH JOÃO DOS ANJOS
AT1'ILJO ANDR10LLI

Florlanópolls, 24 de agósto de 1961
Altamtro Silva Dias

VENDE-H

MISSA DE 7,° DIA
ALlDA DE lUTTER GOETTMANN

Seja um Benemérito do Corpo Social

�o Ins!iluto D, Pedro II,

(ia, (atarinense de Cima:;lo Portland
Aviso dé PaO'lmeAto da Dividendo

A direto, la com�"'ir'\ que, a p?rtir r'.:J jia lO de

agõsto de lDG1., da.� \3,00 110,':1s ds l(.,JO horas, ��ri p:1�I).
na sed ... sorial em &alseiro, Uajal) o dividendo dI" exer·

c;,�,o de 1960.

ITA';A<l:, tl de agôroto de 1961.

I:!ro Antilnto Pr.... .::.,) - Dlret-or-ger"�te
31./8;61

,JUBILEU DE OURO DE SAGRAÇÃO
EPISCOPAL

1911 - 27 de agôslo - 1961
o Instituto das �isslonâ.rias de Jesus Crucificado,

comemorando o Jubileu ã.ureo da Sagração Episcopal de
seu Insigne c saudoso Fundador _ D. Francisco de Cam'

PtlS Barreto - promoverá as seguintes solenidades:
Dia 25 às 20 horas - I{essao solene a Rua Vitor Kon·

der, 53, presidida por S. Excl::L. Revma., D. Felício da
CUl1ha Va�concelos - Mui Digno Arcebispo Coadjutor.
Nessa ocasião usará da palavra o Dr. Renato Ramos da
Silva.

Ola 27 as 10 hOras - S. Missa "a Capel� do Espirita
Santo, pr. Getúlio Vargas. Será celebrante S. Excia. Revma.
D. Joaquim Domingues de Oliveira, Mui Digno Arcebispo
Metropolitano.

Al'f'rfffO--.r

I._USTI:J\·'::;E, LAQT1EIA-SF:: ENGFtI\DA-SE t:: E.'NVER
NtZA·SE MOVEIS. M/_:oaES lNFORMAÇOES RUA CON
�ELHEmO M .A.FRA, ' 64 FUNDOS.

CONVITE
A representação de Santa Catarina na Comissão

Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai tem o grato
prazer de convidar as pessoas Interessadas, para assisti·
rem a conferéncia que o Prof. Pau::) Mendes da Rocha,
prOJ;l.unclara às 14,00 horas do dia 26 do corrente, no Au·

t.atôrio do Edlficio das Diretorias, sôbre o tema "A

CIBPU e o Desenvolvimento das Regiões Centro Oeste e

Sul do Pais". I

O conferencista é professor catedrático da Escola

Poli\écnlca da Universidade de São Paulo e Diretor Téc-

':;/.E-I�}(l. C1BPU�

DIA 28 _ Pcnsíonlstas Militares e Provisórias .

1.0 - Ação Social São Luiz.

CR$ '\0.000,00.-
2!} _ Irmandade Divino bspirlto Santo - p/Asilo d�

órd"tos . � CR$ 100.000,00-
3.0 - Soco A.qslstêncla nos Lizal"os .

CR$ 100.000,00-
4.(} - /I.�soclação S(!rvldores Publicas.

CR$ 50.000,00-
5.n _ Lcgião Irmã Bcnwarda .

CR$ 50.000,00-
6.0 - Faculdade de Serviço Social .

CR$ 200.000,00-

CUNICA SANTA CATARINA
Ciinica Gera)

fj<Jen�a� Nervosils e tv'ieilTais -

o\ni'--ltta - Corr"}e:J:o.!l _ AtaQuea _ Ma.n1a. _

ProolemAUco Afe!tva e !!�aJ
T"atattlento pE!lc- EletrocbOQl"le. com aneateatt -

In,ulwaterapla - CardJozo1Cirapla _ Sonoterapla t

Pp·r.otel'Rpla
'

Ot="t'ção do. !'l!.IQwitra. _

DR. PE�r:Y JOÍl.O DB SOE'BA

DR_JORt: TAVAR�B mAC'NA

DR IVAN RASrOB DE ANDRADa

CCNSULT}'�; Das 15 às 18 bera.

E:ldereco: AvenIda M.a.uro RamOll. W

(Pra.."A Etelvina J.uz) - Fon6 3',-5�

PAPEL TAMBÉM E' COMIDA
Enquanto a justiça social não chega, vamos praticar

a caridade. E faça,mo-la de maneira fácil e prática. Basta
juntar as revistas e jornais que t"mos em casa e entregar
ludo aos Cruzados do colégio Catarinense. Ê;es transfor

marão tudo em dinheiro.
E com o d:nhelro comprarão comida para os pobres

que êles sustentam.
Nosso pedido é c'.:rlgldo, p:-�ncipalmente, as sznhoras

mães e donas de casa.

3 ,,� de jor1'<l.l ou revista - 1 kg de açucar
12 kg de jornal "u revista - 1 kg de bar.ha
15 kg de jornal ou revista - 1 kg de carne

2 kg de jornal ou revista - 1 kg de batatinha

e ainda ..sobra

Como é vallo"o seu auxilio! Colab<l:-e conosco. Com sua

boa vontade, conseguiremos amenizar o sofrimento de

muitos pobres. 31;8

FIGUEIRENSE FUTEBOL Ç,lUBE.
Con·.:d::LlllO, :\.� '1utol"id:�d('s e associaçoes e:-;pol"tlvas,

a il,lpren.'.1. l'sciÍt.a c faiad:1., .�ó{'Íos proprietários e as

socladc�. para as hOlTl(m:;ogens c:ue ><erão PI'cstadas a 27

rlo corrente Ú'l 10,30 hl'r:lS, dmnjn�,o, em sua sede :>ocial

a rua Olnvo FlHac sm. - ES�l"ei�o, aos Srs:

Dr, João TIavclangc, dign� Presidente. da ConCede

i:nçii.o Brasilclra de Despmtos e ThG�az Chaves Cabral,
Presidente do Figueirense Futebol qube.

Na mesma oportunidade sera, t.ambém, homena·

geado n'-JSSO atléta Laudares Capela.
Na ocasião será oterecido um cock-taU aos presentes.

A DIRETORIA
27-8

DR, GUERREIRO DA. FONSECA
OLHOS - çmvluos - NARIZ - GARGAN.TA
Consultório _ Rua João Pinto, 35 - Fone 3ey..60
Resldêntol;:_ _ Felipe: Schl!lidt, 99 - Fone 3560

IComillltas -.das 10 às 12' e das 14. às 18 h')ras

Re,crlta de óculo_' com Equipo Bansk - Loude.

Exame de ouvidos - nariz e garganta com

EQWPO ALENOL (únlco na C�pital)
Tr:,tamento das Sln'ls:tes P(:o Ultrasom.

Operação de Amígdalas 90r prOf'eS30 moderno.

a $ 4C_ 3a;j·��·

1-------------_·-1
: DUNLOP 1
I Os rnells DUNLOP oferecem qualidade C resistência. 1
,

RA,INHA DAS BICICLETAS - Rua Cons. Mafra, 154 .1.
�,"i"""" -. - - - - - 'I

tramites legais, ser a

presente julgada procEj
dente por V. Excia., data

venia, podendo o suplican
te adquirir o necessáno
titulo para a trascrição
no Registro de Imóveis.

Protesta por todos os

melas de' provas m dlrel-

JAYMOR GUIMARÃES
COLLAÇO

Juiz de Direito
Çonfere {om o original

afixado no lugar de cos-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

cho Lajes-Joaçaba já se

acha entregue ao tráfeg9.
Essa obra, que ficará a

cargo do 2.0 Batalhão Rodo

Viário, que Já recebeu in

eumbêncra de atacar os pri
meiros dez quilômetros ten

do o Conselho Rodoviário
aprovado o projeto, elaLa

rado .pete secção técnica,
chefiada pelo Major Ellg.
Sergio S. Neves. A supervi
são dor tra!)alhos de terra

planagem está a cargo do

Maj. Eng. Fernando Reis

Pontes, e a execucêc a car

go da Ccmpanhia de Equi
pamentos, comandada pelo
�"',., wa=ner noes Noguei-

Em expressiva cerimônia,
• eaüaada dia 14 deste, o 2.°

Batalhão Rodoviário, deu
início a construção da Es

traca Federal que ligará
Lajes à Capital do Estado,
encontrando-se presentes
autoridades locais, executí
vas, Iegíslattves, judicíàrtaa
e ecresiésuces.
A continuação dr. Estrada

rienomlnada BR-36, no tre
Lho Lajes·FlClrianópOIlS, re
presenta a concretização de
um velho sonho do povo ca

+arínense. em ter a Capital
ligada ao Planalto através
de uma rodovia de 1.a cate
... ,.. .. 1" ""1""Q"pnrf" 'Hle o tore-

ra .

No ato da iniciação das
obras discursaram o Prefet
to Wolny Della Roca e o

COronel Floriano Moller,
!lustre Comandante do aa

talhão, que se reportaram à

importancia dessa obra pa
til. o desenvolvimento desta

região.
A construção desse tre

WO da BR-36, que passará
por BOI.1 Retiro, é mais uma
obra decisiva para o pro
gresso do Planalto, devendo
ter primorosa feição técnt
ca, como as demais realiza
áa pelo 2.0 Batalhão Rodo
viário,

HomeDa�ea�a a rresi��nle �a a.A. L. S.�.Jagan quer

neulral�dade
OENEBRA, 25 � o chefe

da delegaçâ-i soviética na

Conferência sôbre a prol

btcão de experlênclas nu

cleares, Semíun Tsarapkin,
seguiu para Moscou, a fim
de realizar consultas Que

poderIam pressagiar uma

nova atitude do Kremlin,
para pôr fim à paralisação
nas negoclaçôes.

de felicidade, mas, tocan
te lembrança duma me

noraínha, Que, destacando
se das outras, vteca, eXPOn

1;aneamente, oferecer-lhe
uma rosa. A homenagem,
p e I ã sua aímplíctdade,
comovera a norts-amen-

causa em prol das mais
infelizes e neCessitados,
despertou-me para a vida

Os louros e as honras

deste diplOllla não ma ca

bem Inteiramente, pois
um grupo de companhei
ros dedicados têm-me au

xiliado neS,J8 longa jorna
da de quase vinle e cinco
anos, dando_me o seu es

tímulo e a sua colaboração.
Esta honra, particular

mente, não a mereço, pois
êsse trabalho me trouxe
mais contentamento, me

deu mais oportunidades de
mostrar qUe dentro de

nós existe alguma coisa
de bom, de sublime, de

elevado, que muitas vêees
afogn.mos sem saber no

nesse cgoismo e lia nossa

ambição de querer sempre
o máximo de felicidade
que nem sempre o mundo

pode conceder-nos.
Filha unlca, adorada

J?elcs pais e parentes,
'tlendo tfdo, desde a ju
ventude, um amor'; foliz,
que me predestinava a um

futuro radioso, vi t·.l(]o

teso. de repente, ruir, com
a invalldêz de um moço

que desaparecia nos trinta
e quatro anos de idade,
arrebatado peta morte a

serviço du ciência - o

meu .espõgo. O golpe {oi
cruel demais. para a cria

tura indefesa e acostu
mada a ser feliz
Trancada no meu trau

matismo, Imal;'inava qUe

só cu sofria e não olhava

ao redor de mim. E mais
sofria no meu egoísmo.
A voz (le Eunice Weaver,

implantando em todo o

território nacional {I. ban

deira da redenção dO's lá

zaros e de seUS filhos,
cOl1Vocando-me para essa
cruzada bendita, Co.no um

dos membros da Sociedade
de Assistência aos Lázaros
de Santa

..�atarilla, es::;a

"O que mais me imprea,
síonsu no Brasil foi a fe
licidade que Irradia da

criança, abrigada no Pre

ventórlo de Santa Catari
na." _ Estas palavras
foram proferidas por uma

Senhora ncrte-emsncene,
que, ao visitar a InstitUi
ção, recebera das crianças
abrigadas, não só sorrisOS

que naquele momento
>tollsiderava sem finalida
de, sufocada na minha dôr
e na minha saudade.
A grandiosidade do u-a,

balho e dos seus Ideais
me absorveu completamen
te, dando-me ânimo e

Coragem para viver, vendo
qUe também outros so-

!:i:� ed!n�:�;es ��:es��\
guiassem como órfãos de
pais vivos, carecendo (1Q
amor e da assistência Que
a segregação obrigatória
da sociedade não lhes PO'
diam dar.
A parcela quo dei foi

mínima, em comparação
com o que recebi daquelas
crianças, em ternura, afe_
to e carinho, sobretudo li

satisfação que sen.timo;;

todos, vendo transparecer
naqueles semblantes Infan
tis a felicidade que êle�
tinham ° dit'eito de ter,
no seu próprio lar, no cOn
vivío dos seus pais, se o

infortunlo tão grande nêo
os separasse.
Ao ouvir aquelas vozes

rnocent.,e, Infantis e sin ....

ceras, me chamarem de
Mamãe Madalena, satisfa
Zendo o l!ue há de mais

profundo l�a mulher, "

sentimento de amOI' ma

terno, QUe me foi negado,
Sinto-me emocionada e

imensamente paga ror
tódas as. canseiras, pois
é...;se sentimento derrruna
em nOssa alma uma sua

vidadé divina que nenhu
ma alegria humana pode
superar
Senhôras e Senhores:
Não r,'l.el'eço ,csta honra,

puis reCebi muito maIs do
que me foi permitido dar".

cana.

Assim são us crianças
que habitam o Preventório,
alegres, felizes e expontã
ncag.

I) 'ESTADO 1'!lciÇ!qn�2�2aJ?qi?eº�E�-
o MAIS AMJlIiIJ DIAIIO � SAHtA tATiUllHA \ Interessados estão receben- rar de circulação, ou sim- culdade-s para colocar os

FLORIANóPOLIS (SÁBADO), 26 de AGOS1'O de 1961
do �om bastante reserva as plesmente confiscar, muitos seus excedentes. Resta de-
noticias de que teria obtido milhões de pesos, o que não sejar que com bons negô-

I r M' I d
grande êxito a viagem do conseguiu. Nessas condições cios ou não, o presidente do

Jemana uOlcipa O Estudante sr. Pa'-!o K. Bornhausen a não se pode encarar com lNP ao menos não regresse

Reallzar·se-ã dentro de tudantado monencpoü'e- ����tu���a�I:�:�i������ ��:!��Oc::a��lb������r�� ���d:n������:s��;��n��
breves dias a I SEMANA no uma Semana a sua �l- certa realizado negoctecõee
MU""'1ICIPAL DO ESTU- tura, uma Semana verda- para a venda de quarenta

��E���:n����;:!��: deiramente do Estuda=te, :I;I��Ods:r�:!��s{N����o�
Estudantes _ Gesbão 61/

e �:::�:n�:�u:a�.�.·E: não Brasil exportou tanto). Sem

62Esta semana do Estu- ::a'p:ra��st::qu:::�/���2� ��I���::::;i: �:d�!��� %�
�:;:\ v�e��:e��[Oumor:radn�= ver algo para fazer em ��;::n;l"C:od:�u��tea s�em�:.
de sacrificlo por parte de prol do nosso

1
Estunante.

trasse assim de tão grande
diversos estud�l1tes de Pre.endemos ançar, den,

trc da Semana do istu- capacidade. logo aos pri-

ng�:�� ��:de a:�ll��obo: danté, um Jornal nosso, o melros contactos comerciais

J I da UFE t- Entretanto, as fontes mais

�:ua;ea�:��:iade��a �:��� . 6�;·�:' "A U.F.E.·'emg:a:� , autqrjzadas têm. revelado
na que devera congraçar o

cha",
.

��e��b��t�ad:� m��n:����
\

-OS secretários de Finanças vS Estados
Es'udantado de Florianó- EstUdanteti C;labora com

rias, o que aliás se conflr- do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Cata-
polis.

a tua ):O;n.i a e Máter, a
ma j}Clas próprias noticias· rIna vão se reunir nos pro'ximos dias 28 e 29Esta Semana.ao Estu- U.F.E., prestando. teu procedentes de Havana a·

I;!ante s.erá· uma promo- apôio a I SEMANA DO ES- l'esoeito Ja crise de gêneros em Curitiba, -para tratar de assuntos fazen·

��� :U�IOV:;! u����ns��: T������: ��:z��:�:� :�I:;���\��� �a !:é;:e�:� dários referentes aos três estados, em pros·

parou, que a U.F.E. não gi - Fesidente da U.F.E.. eulante, ca.m cuja manobra seguimento às conversações reCEntemente en-

r��a'at�ueag�l':o��o �:�:: cetadas nt$ta capital, cuja sessão de encerra-

po'que roi uma rose de Sindicato ,dirigiu apêlo ao Gov. mento foi presidida pell' governador Celso

reorllanização. l'ma fase C I R
Ràmos.

de reestru�uração qUe de- e so amos o encontro desta capital atcancou os re-

��;i;. e:�::�r :u���r q:aem� listasS�����:s��n=�s d�o���� �:i����:�s �!!�:\bS eCi�:��l� sultades esperados, p�rmitindo a u�if.ormiza-
uma Entidade organizada. ta Cata_ina dirigiu, hã ao IX Cong .. esso Nacional ção dos sistemas contábeis dos três Estados e

po���u�::�tes:��an:101���:� �::�r����� �:i::lç:ã:am::' de Jornalistas, a se reali- rpaior entrosamento das autoridades no que

tarâ de Qebu.es, palestras, aoli':itamlo do Govêrno do ��: ���r:l!�,e n�� �I�:��<:!�� se r�fere à fiscalização e cobrança dos tribu

competições eSPQrtlvaS, e.:1- Estado o auxilio de 200 .Nova Friburgo, Estado do tos sôbre mercadorias comerciali,zantes entre

��:co:rs�Olé�:S {��.a���r�!�al� :1;a c::;���e P;:��a ��� ��o�e.:�:d�: ;���iC;�an�� aquêles Estados.

����:;r�� �!!�:���. a ����� ;llt�d�u�ed���açâ�.'em��:� :u��aPrc��e�:.MunicIPal da- Visitas à Séde da ONU E·m Nova Iorque
Diretoria da nOssa .1õ.:nti- sende. três da sua dire�o- A Diretoria po Slndica- Desde 1952, existe\ parJ. equipe de cêrca de 65

daue; proporcionar aO Es- ria e cinCO representantes te cstá aguardando, con_ os visitantes qt:.e acorrem guia.>, pert ...nC'cute" a 27
flante, no atendimento à.sede da Organiza�o In- nacionalidades c!iterentes.
pelo Chefe do ExecuLlvo ternaciunal, em Nova Ior�

tem acontecido com vários
homens públtecs brasileiros
que tém visitado Cuba, poiS
já existem por aqui em nu
mero excessivo fana e a

deptos .das maravilhas co-

no momento recursos para
pagar vultosas importações
de madeira e de outro lado
também não existem possi
bnídades de trocas comer-

No Rio de Janeiro, t:om
a presença do mundo ofi

cial da Guanabara, foi ho
menagellda ilustre dama
da sociedade cateriuense.
A 'r'eüeracêo das Socleda

dee e Assistência aos Lá

zaros. naquela metrópole,
pres�ou significativa ho

menagem à Sra. Maria
Madalena Moura Ferro,
presidente da Socredaue de

Assistência aos Lázaros .de
Santa Catarina. entidade
Que c.on:!rega o Prevell.l:ó_
rio do nosso Estado.

A SOLENIDADE
Na séde da Federação

das 'Sociedades de A::;sis
tência aos Lázaros foi

inaugurada uma placa, Co
memorativa das bóda,.; de
prata da Fede.:.-ação e da
Sra. Eunice Weaver, que
durall�e 25 anos, vem lu
tando pela redenção dos
lázaroS .e seus filhos, em

todo terri�ório nacional.
Usando da palavra, a

Sra. Eunice Weaver fêz um

histórico d�}s principais
atividades da Federação
áurante êsses 25 anos de
exlsténcia e focalizou suas

prinCipais colaboradoras.
na realiZação da Obra em

pról dos lázaros. Salientou
a oradora, o n:aglllfico
trà.balho realiZado no pre
ventório de Santa Cat'lrl
na Pela Sra. Maria Ma_

dalena Moura Feno, di

zendo do tratamento hu
mano e carinhosO as nU

merosas criancinhas, que
ali vivem. Referiu-se, ain

da, à fi�ura nutável '(le
Nerêu Ramos, idealizador e

,

realizador da Cas�. do Pre
venfõrio de Santa Calad
na, sempre olhada, com
desvelo, pelo saudoso Es
tadista.
Em se�uida, foi confe

rido â. Sra. Maria. Mada
lena. Moul'a Ferro o diplo
ma de sõcia benemél·lta
da Federação das Socie_
dad-es de AssiStênCia aos
Lázaros e Deféza contra a

Lepra.
� agrad<acer a homena

gem, emocion'lda, a Sra.
Maria Madalena profe.lu
a seguinte oração:
"E' com verdadeil'a emo

ção Que reCebo o honroso
diploma de sócio benemé
rito da Ftlderaçào das So
ciedades de A;;sls�êncla
aos Lázaros e Defêsa contra
ti Lepra" oue a generosida
de des."a instituicão houve
por bem conferir-me.

ctaís. de vez que o produto
bárico da exportação cuba
na é o acucar, do qual o

Brasil tem superprodução,

mumstas que os russos con

seguiram ImpingIr aos cuba

�"1

SECRETARIOS DE FINANÇAS VÃO
SE REUNIR

Noticiàrio'
Telegrafico _

�'V�' "''''••• ",o go·
vernador foi remetida a

i'1.ssembléia, uma hora de·

pois de conhecida a renun
CIa do Pl'esidente Jânio
Quadros.
RIO: A Chefia de Policia

:nforlllou que em geral o

.�'llhiente em fodo o Esta'
(o é de calma. O porta·voz
do Palácio das Relações
Exteriores disse que não
!Iouve qualqucr violência.
BRASILIA: É pel� se·

gunda vez o senhor Ranle·
ri Mazzili, como Pre:..ldcn
If. da Cámara dos Deputa'
(!OS assume a Pl'esióenc!a
ca Republica. A primeira
vez foi em 1960 quafodo o

s .......... _� ....
- """ ....: .."tI-

�arla de Segurança Pl'.bU

e.a de São Paulo, reuniu a

:mprensa, ontem, em seu

gabincnte para informar

que reina a mais completa
calma c a mais perfeita or
dcm em todo O território

Essa5 -visitas �()m guias
são proporcionadas aos vi·VENDE-SE Catarinense, a tlm de po- 'Iue, um serviço esvecial de

der, com a dev1ua antece- visitas cOm guias. O obje
déncla, organizar a sua. tivo do serviço é prestar
delegação que, como nos ao publiCO de modo geral
dem�is conclaves, .;abcrá melhores oportunidades de
eorresponaer.à conllança travar conhecimento com

da classe, cam a upre�en- os objctlvos e as ativida
tação de trabalhos sóbrc des das Nações Unidas.
os temas de.crmlnados pc- Até fins dc julho mais
la Comissão Orgalllz"dcra de se;.e milhoes de pessoas
do COngreSso. �

. já realizaram sua visita a
'Dà.o logo o Governador ONU.

Celso R�mos atenda, como Para receber êsses vi
a far!, ao pedld" <iI) Sin- sitantes e condUzi-los por
dicato, será comunicado à todos os setores funcionais
Co.llssão Organizadora do de Organaaçao, o �erVlço
IX Congresso a ...eleg_ção de Rp.cE'pçã,o, subordinado
participante, d-ePOIS oe in_ ao Escntório de Informa
clicados pelOs jornais os ção Pública das Nações
seus representantes. Unidas, cont:l com uma

sitantes em 2G Idiomas di·As casas slt.as às ruas TIradentes, 21 e Joãr Pinte

2:;_E'23.
Tratar à rua Felipe Scnmldt, 42-A,

1.0 andar, _ Fone 3073

f�l'E'r.tes.

APESAR DO
IMPACTO ...

paulista.

(O S I N H E I R A o Secl"etnrio de Segul'an
ça Sr. Vlrgilio Polcs dá

E>llva, dll'iglu um apelo as

autoridades do interior do

Estado para quc não se a·

iaste!!' de seus postQs.

Para auxiliar de cOdinha de restaurante,
precisa-s� a Praça 15 de Novembro n.o 24.

(Cont. da LU. pág.)
Cumblca e;lll companhia
de pessôas da sua fal,1li
li{l, do General Pedro Ge_

raldo de Almeida e do se

nhor José Aparecido de

OliVeira.

CARLOS LACERDA
FAZ DECLARAÇÕES
"0 povo e o O('vêrno do

&tado e na União estão

.mldos mais do que nunca ;�:!�t�:�:�e;:,tt aJU���I��
�:rdd:!:�a da Paz e da li-

I gal, e o Vice-Presidente

Evitem dar credito a boa ��ã:n��UtII:r:at:�b;::s. não
t(1S que servem de instru-

Hoje o ·senhor Mazzili as'

���n��p:II��i;aç�:�t:e �e; mmiu a presidéncia da Rc·

lei. ��bg��a��m;ede�:l�sli=:�:��
(e�á-��v:��a���t�e��l��;_ co·se em conta que o Vice·

nabara para sustcntar uni- =l�:�i::I��:e �� �:f:bl���
;,��, C�I��gOaSu�:�:a�e!�:�'�� Missão Especial.

tlca, a pa� dos lares e o nl��j�o��lad�l:l�lt::' s� :��
futuro de nossa pátria. c.ontrava em Hong.Kon ....

ATENÇAO, RIO: Em fa'
ce da conjuI1tura que o

pais at.ravessa, o Gabinete
do MinistrO da Fazenda ex

pediu 8viso declarando fe�
1 iado bancário nos dias de
hoje e segunda feira, 28.

RIO _ O govêrno da
GUl1-nabara distribuiu on

tem um nOvo comunica
do sôbre a situa�o do Es

tado em face dos ultlmos
aconteclmen�os. E' a se

guinte a nota do Palácio
Guanabara: "A situação

lIa Guanabara é de Ordem
e segurança completa. O

governadol' permanece no

Palácio Guanabara a fren
te dos serviços do Estado.

As n01kil\s dos demais es

tados jnfonnam que o po
"0 está em paz. A nação
consciente do seu (lestino
democrãtico confia no pa_

triotlmos, no seu PÇlvo e

1I0S seus representantes.

.

Sr. Diretor. .

Acabo de deixar o rádio. �exta-feira é dia de lobiso-

�:�?aCO:b��� �:S���:�I:r�O��z� q:tl:Dc��iood:o:ea��:;�
jo Jornalis.a Manoel, digo, Jaime Arruda Ramos. E ele

ia;ou sóbl'e comedorias ou comilanças. Citou até lei elei

toral que proibe fornecer condução a eleitor - prOlbi!;-ão .

q'J.e o governo udenlsta sem'pre respeitou! O fato desse go·

vêmo haver, no pleito dê outubro de 19M, desemplacad.o
t0dos os carros oficiais para transforma-los em condução
aos seus eleitores é piada !Um governo austero nunca fa

ria isso! Aqui mesmo 11a Capital, um procurador gastava
fI] litros de gasolina para levá-lo de casa ao Tribunal! E

não morava mais longe do que meio litro de combustível!
Azar do Estado porque o tanC:_'.le estava jurado e nlnguem
sabia disso ...

Quer o jornalista no S&\l comentário dividir a huma·

nldade entre comedores e je1vuos. Como se classificará?
Como comedor do 1Jonto da sua repartição o� como 1ejuno
da Obrigação de fazer direito ::.os seus vencunentos men

sais? Entre seus colegas todos sabem que jejua o dever.

Que nâo come a obrigação de trabalhar. Que tem fasko

pelo trabalho! Que acha Que Isso de merecer o que ganha
é oar� ós barnabés. Para ele não por que tem que comer

S b' P bl dú gov{!rno. E se alguem como ·.!U denuncia a malanjragem U scnção Ú ka e Ações
ou como ele diz, o pantagruelismo de encher a pança sem

trabalhaI', vivendo daqui pa:a ali, no Rio Otl na sua terra Preferenciais
natal, sou um traidor, pur Que ataca pelas cost:.as e se apro-

:!��od�����::!to para negar·!he até licença para trata- Petró'eo Brasileiro S. A.
Grande e Imenso oposicionista esse, que se alimenta

P E T R O B D, A' rna vadiagem cara atacar o adversário. Jejuador notável,
.

ft.\ J �
���i�:naC�:te\���:: t��:�aa�'d� r�:�a:;'���I�:/az:e��:'I��� O Banco In1ústrla e Comércio ue Sarta Satarina i de��AS��I�;r���ZZi�re;;:
E jejuando enquanto seus colegas traba'ham? Com que ����;!t�n�e�����0�5s�:ã:��:�d���Sn��:'1�t:t�6c:!��:! slgnou ontem à noite o seu

cara êle se apresenta para receber 03 vencimentos no fim +á t I d it t' 31 d A
A , primeiro auxiliar imedla-

do mês? D.eve ser a com cara de faquir. ��O, �<Ju :�b::r�ç:a a�: :��e� eprefel�en���!O n��n������f;� I to O diplomata Enio FreI-

,��/����,�lIs�a pd:e:é��:�c��:��s���n;��'!�:rn���l:���n��= da petl"�leO Braslh�i::OrS.A. -�ETRO�R�S., . ,I ��l�;�i �o,;;���o �;r����
lpe�tos.,. _cmO,��).�i���,I�c���aa����I���'�1��·�;�1 i�i��·:ir��r reaL<.JC:I.., •

monial da Prcsidcncia da

.
•

Repú��ica\
��1�,..������==�==�����������

LOTERIA DO ESTADO DE S. CATARINA
l"lOflanupohs, 25 de Agosto de }961

5.992

5.659
3.962
3.690
3.262

CR$
CR$
CR$
CRS
CR$

500.000,09 - Herval D'O"!ste
50.000,00 - Florianópolis
30.000,00 - Chapecó
20.000,00 - Florianópolis
10.000,00 - Florianópolis

Florianópolis, 24 de agôsto de 1961

EXTRAÇOES DO l-.1::E:S D,E SETEMBRO DE 1961 RIO _ A Assembléia le

gislativa da Guanabara es·

1â desde ontem em sessão

pE!l'manente:
Brasil exporIa

carros e ôllibus

DIA 1 CR$ 800.000,00
DIA a CR$ 500.000,00
DIA 15 CR$ 500.000,00
DIA 22 CR$ 500.000,00
DIA 29 CR$ 500.000,00

BRASILIA _ O sr. Alcm
�o Arinos renunciou ao car

go de Ministro das Rela·

çi)es .3xterlol'es.
BRASILIA - Renunciou

no cargo de Prefeito rte

Brasília o sr. Paulo de Tar

50.

SAO PAULO - Não pas·
sou de boato a notícia da
renuncia do sr. Carvalho

Pinto ao Govêrno de São
Paulo.

BRASILIA - Renunciou
o MinIstro da Educação,
senhor Brigldo Tinoco.
Em mensagem dirigida ,"o

Presidente Ramlerl MazziU

disse o senhor Tinoco que

em face dos acontecimen

tos ocorridos nas últimas
hcrís considera-se demiti

do em caráter irrevogável.

WASHINGTON - (Ur
gente) _ Funcionários dn
Casa Branca dh;seram està
noite que. o G?vêrnO do�
Esta;los Unidos não pre
tendem comentar por qra
a renúnci_a do senhor Jã·
nio Quadros -da Presidên
cia do Brasil. O presidente
John Kennedy foi infor
mado da notícia quando se

preparava para seguIr via

gem para onde costuma
passar o fim de semana.
O Secretário D'Estado .De-

'VASHlNGTON, 25 - O

Departamento de Con.ércio
l"uunciou que o Brasil en

trou no mercado interna
cional de veículos motori
zados, vendendo 43 ônibus
â. Argentina e 1.600 carros
â Espanha.
Os coletivos "Mercedes·

Benz", de 36 lugares, para
a Argentina custarão US$
540 mil, estabelecendo'se
lima opção de dois anos

para venda de mais 560

veículos, enquanto que a

�.�panl1a-1)al!a1·á US� 1.40'1

RIO: - O governador
Carlos Lacerda informou a

A.�sembléhi. Legislativa da
Guanabara Que mantera a

r·l·dem pública no Estado,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


