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I TEMPO - Meteorolórrico f
(Si1ltes6 do Bdletim '''ü:!ometaor';lógico, d.

IA.
JE1XAS NET:I'O, rlÍ.lic!fI oté ás 23,11: ns. do

dia 1.0 de setembro, 1961
FRENTE FRIA: Inicio: 23,40 hs 30/E/Ocluida/fim
01,00 115 de 11/9. _ PREStSAn ATMnc:'I;'ÉRJC" M1\;.

I
NA; 1016,0 mb. - TEMPERATURA MtDIA:
21,8° C. - UMIDADE RELATIVA l\,.�1J.1A: ôO _,

uvE,,::;: tilratu:<-Oumt:)us/Cumulus-Nimbus em

dtssotvencía para Cumules e Nímbus hlgro/Ncvoa·

I
N.o 1 4 2 s 2 "'1 FLORIANÕPOLIS (SEXTA-FEIRA). 1.0 DE SETEMBRO DE 1961 _ EDIÇAO DE HOJE _ 8 PAGINAS cumular/Instabilidade de precípttacao 1.5 mms

r chuvas i - PLUVIOSIDADE (CHUVAS) 25 mms:

URSS garantirá Berlim como "CidadeThre"
----' -

NOVA YORK, 31 (A.P,) _. O :�\Illista Drew soar-

Países Latinos Caminham Para
Sua Recupera�ão Econômica

NOVA IORQUE, 31 (A, P.f _ "Com Aliança pala o no-umcracanos ttvremente 11'0 cubano, Ernesto que- te 11 concedem mais ver-

Progresso ou sem ela, a América Latina [á esta a ca- escolheram o caminho, E:,:· "ara, havia atacado, em bas para a educação, Um
- minha de sua própria recuperação" - declarou o, pre- plicou o presidente do re- Punta dei Este. os progrn- jornalista chileno, presen-

siJente do Banco rnteramerrcano de Fomento, Felií'C! ferido Banco que as ope- mas de fomento social co te à entrevista, perguntou

Herrera, do Chile, Herrera respondeu, por quase um 1 iucóes credtttcías da ill:;tJ· Banco rnteramerrcano. Pri- então quais cs futuros pla-
hnra, a perguntas formuladas pelos jomanstas. por oe-r- tuícão continuariam bn- FaU Ouevara na gravidade nos de Herrern e se ser.o

síão dum banquete oferecido pelo Clube da Impren-r I>ea�do-se. em dois senti do problema educacional candidato a" próxima"
Ultra'marinha, quando profer-iu uma extensa ccnrcren- lias: UI11 em Igavor do lo na América Latina e ao eleições presidenciais,
ela Disse que deseja repisar "muito claramente" n mento das emprêsns e in jato de ainda subsistirem flue sorrindo o entrevista-
idéia de auto-recuperação latino-americana, "porque é cústrtas regulares e our-e cornn um contra-senso 9 (10 respondeu com uma ln

bom se saber que somos povos maduros e não povos íu- para estimulo, extensão e »ecõe« em que' mais se terrogaçãc: "Não achn que
ranus que precisam que se lhes indique o caminho", criação de pl'Oietos de be- concede no orçamento pa- seria uma lástima parn r-

Grande otimismo no Iu- Este oode constituir séi+o uenctcs sociais la compra de armas que Banco perder o seu at.u,;! força da Alemnnhn Orien- com n AlI.'Ill:Ul!U Oncrr nt

turo taüno-amertcano p problema noutras portes Comentou que o rnínts . r-ara c ensino e que sômen- presidente?" tal. "56 um cego não vê -Depr-is dn asstnatum de

em sua eapacídadc pai-a tio mundo, mas, na Amé que a tentnttva de engulu untado de paz com li Re-

enfrentar o seu desune r.ca r.euna especlnlmente

r !" � G" �
II

�
esta República n'ão ficara públicu nemocréuca Orlen

hístôrtco, transpirou " o vantagem contar com ::I !lCI·O O overno e \!lnt!l !I t !Ir,' nlu'.! trnpune" - nfírmou o prt- "I terá a ''''''''0 de ct-

conferência de Herrera e tão grande potencial hi. t! U uU U II U � I: metro ministro, lld\'ertlndo c'ade Une e será dqnn do

particularmente tI",;.; res- mano". Quando Indaga- que um ataoue da Atemn- <cu destino, Propomn-uus

:�;:�d�Vae�:�sà!s�:��i;t�S ��:ô��caa ��V�J��I,OSO:t:·l Nota do Gabinete de Relações Públicas ;����Oo��de\�!� �:��!.�'Ot��� �I:�:,��o l:��'\ell�:��s���\ q��
"At-.! o problema da ey.- senvol�lda dentl"O do ph :no·nl\('lear sem para'elo 1'II1!!ufm terá o «Ireito de

plosão populacional carece !:o socialista se propagarL. O Gabinete de Relações' Públic�s tem a informar à im- ga H'<:tÔr,a. em OUI> todos !nterferlr nos assuntos de

�:ze�raé\'i��t:d:o�aq':m�� �:I�o�;r�!�!ê:iOÀI�:��� �C:'.' prensa escrita e falada que o Governador C�lso Ramos viajou �� :�l�ad��m:;te:;)��!: ;ee:u��t�I�:�en�'11 ���� i�,��
e,:n BuenOS Aires, rumlID- rica Latina, Temos imel.' ra o ProgressÔ, reRponden: hoje, por volta dI.! dezessete horas para São Paulo, onde parti- l('llluriio 'parte," '·are::",!"á que isto conCOl'da

�eovi��:, s��:���b:'���d�O! ��r:�c��r�g�:����iSe��::'= ��l��C:��OIl p��!e���, Pt��_� cipará dc um encontro de GoYel'nadol'cs com a finalidade de )�t\�;'�::��ot�:e�sta��, ��� ����ii�:mJ���:I1���l q:� �Z�

NaeroePQr:UOdt'cra.arasclo·'I·�strõa"dSeterraSrdee"bultadnz'S'._d"" oEstes,
os

gOeVê!'mnos
".ti· ���i�I:��I: ����'�;�i�"�;��i�:i::pazcs de devolver a paz e a tran- �;,��:'E:0"�,�:�:��a��,� �;;,;'��:L:l�:r;����:;��::;

Sua Excelência coerente com os têrmos dos pl'onuncia� �"I'nm oue bilsicamente na- inteira libel'dade e in de·

Belgrado Yoll�m •.se para
mentos llúblicos que formulou, :\'Íaja disposto a pugnar pela

da existe d� novo nas ob· �:\���l��i�t c!�)�I;�:l. eS�����,�I�
e

solução de l'espeit� à legalidade e aos -princípios constitucionais. !�ntn, os diri'_{entes �bs po-

() Go,Vei'üatlor ,Çelso RamO$, em sua viagem -para 11arti- (alonos e :�!��������:�I:tai.� �e����::l,:l

a cri-se no Brasl·1 (:i_par da potr{óiica reunião passará, pela célpital paranaensc, dt! Jroposl-:lS IJ, (la f;m�-lo «�.

onde, junto com o Governador Ney Braga, deverá seguir, Pl'O,- Policiais ��:m��n:::ll ;H���:�l;Zl�t°ctlt
yavelmentc ainda hoje, para a capital paulista. Enl ChOQue :"1'110 da nl\eq:'io de B('I_"'

O Gabinete de Relações Públicas aproveita a oportuni- llm, �('melhante à história

dade pru:a informar ao povo catarinense que, mantendo-se o p.��A6ru�r:,�él�: eu�!p�l�� :,li�:'���;le" dim' ("H', le�_l
Palácio uo Govêrno em continua(lo contato com as diversas re- entrarall', hOie, em cho- do n"r!im o carãter de

giôes do E�tada, pode afirmar que em tôdas elas reina a mais ���e�'1°I: ;� m�.���:a:�sni� ;����:d�ôr��'�c" rep���:1�t��7�
flh�o)uía calma e tranquilidade. fcstat.;ões violent.as no cen- <,as d:) Oelite e da Unlüo

I Florianópolis, 31 de agosto d� 1961 Ira de:<:a cidade tensa tlD ��;i�ti��Õ::O°��:��S�'��vhc�'�oeste r!a Argêlitt. A PoTi-
('ia informou (ue tré" mao- ���flda �����lical�I�:���rl��
::�t�:�0�5fO;;;�be����0�eri� Oder1al! a rc.�]}eito da

.iberdac!f' dc {'omtlnlracõe.�
mell'.çs, As desordens 0- C:1l'a t:ll� C,Onlingcntes 'mi
COl"l'OI'n.,�l (,ual1d� a "01'- lítar�'j Dissemos e l'epeti
galllzllçao Secreta do E- mns (1\1 en!nl>uem estú
xcrcito", dos colcno::; euro· usurpando a liberdade ele
l;eus extremistas, que fun- ,,{'_es�b a 3cl'lim O�ldenlal.
c:lon,l clnn{)e"tinamellLe, Ao f'o']trârio, ao propor :l

ConvocOU greve ge:'al tios concll',"ão tie UIll tl'atado
eUI'Opeu,�, em desafio con-

('e paz para a Alenanha,

�:�,
a o:re��:::�m����� �rr�� ����r�lll�S J���d:e�ede;; :�t�

teStavam eonira Oi! tUlDul- ��lC��:��:��s OC��vêr:oerli��
�: :� ��!��:a-f:���p:!: Berli�� O('ic1ental, como

efetuaram uma incursào ���I����' ��vêr;odlr:��er�
"n"ol�lle'ldd,ad,e,"'sc��a'oa�I,'�,no� lll!\nter ,'lnculos diplomá-

•

ticos, económicos e cultu

�1'1:e:l�en�I��s,e�s ����: l':1is ,om qunkj.lcr pais de
"tmlni.lcr eoni,\nl'nte," Os

euror-eul-\ de casas de co- Estado." Unidn,� � seu,,, ali,l
n'ércio avançaram pelas dos o('id'mt�l,; '-'cclMaram
runs principaL.:, preclpi- reitera:.iamenl-� que n:\o
lando-�e sóbre qualQuer �erll.i<;r-.!,; ti CJ,;111I'Ôlt"'_ ,"_
muçllhnano (lue saia a :a Ale \la!1:�él Cr,elltal, d,'
rua, Trepas ú'anceSlls ati- '3uas linhas, VJfJi., d/� C""
raram gasel; iacrimogénio» mt'micacõe� C'lm a /VJ:'_
c gl',!lladas contra a tur- ""ldental isola:ia de BcI"
ba, 'iim.

GERENTE

DOMINGOS FERNJ.liDEB DE AQUl"JO

.,NO X L V' I I I

Possivelmente
Hoje Em
Pôrlo Alegre o

Sr, João Goulart

AO oue !udo Indica o sr. �f
��!o ���!ar� �=�7;:1 ���l= �
cha, de regresso de sua'

vlaicm ao Oriente, Segun
do se sabe o vlee-pr�siden
te da rePública e.scl-lIOu

BELGRADO, 31 (,\. P,)
- Os uelp.gados aqui reu

nidos Pa!'a a conferéncla
:::uprema dOIi Aai.�es não
comprometides acom'pa
nhHm (, desenrolar dos
acontecimen'.o� no Brasil
com vIvo interés.�e, Ao que
parece, J1Ínguém ficara
surpreendido se a situação
brasllcira se tornar aSslm-.
lo de debates na cOnferên
cia dc 25 na<;õeH cUja in�lu
guração será hoje, O Pl1e
shlentc Osvaldo Dol'ti,cós.

, de Cuba, D único delegaõo
latino·americano a, partici ...
par da reunião C0l110 po.l'

,ticip/Ill{c Integral, segundo
observadores dlplolllutlcos,
certamente su:;citara a

Quadres noJmeara A!t'ã
l1io de Melo Franco, em

baixador brasileiro na Sui

ça, para seu observador
especial à conferéncia de
Belgrado, Nos meios ofi-

Câmara
Suspendeu
Sessão
Foi suspensa ontem, por

vDlta das 19, horas ,a ses

são da Cámara Federal,
que havia sido COnvocada
para tratar da. situação
atual. Por outro lado se

informa qUe aCamara
voltará a se reunir hoje,
pela manhl.,

questão no Brasil
dlscussõe�,

para

o MAIS ANTIGO DIABIO .!)E SANTA CArABINA

ciai.� iugo,;lavo,; e nos di

plomá'icos brasileiros se

comcnta que não haVeM
ncnhuma c o II t r a o"dem

quanto à vinda de Melo

Franco, em consequência
da criSe politica, Acham

qUe o represen tante bra

sileiro virá.

Anunciou a URSS Reinício das Provas
de Que Possui Prontas Super-Bombas.

MOSCOU,31 CAP) -- A plHão SovieLica anunciou

que reiniciará suas provas belicas nucleares e ao mes·

mo tempo se vangloriou de l·aver a.perfeiçoado bomba�

a_Lomlcas com potencia de 100 milhões de toncladas de

TNT' (trlnltrotolueno) cada uma" que podem ser lan

çados sôbre qualqtler }.Iouto da Terra,

A declaração do governo I U!;SO aduz que estcs enge-

nllOs podem SCI' trallsporlad.:Js por foguetes interconti·
llenlal:; de grandc potencia, semelhantes aos utilizado"

na colocação cm orblta dos astronautas Yuri ,Gagarin
e Ghorman Titov.

Bélicas Nucleares Com a Advertência
LON'DRES, 31 CA,P,l _

Um porta·voz do munisté·
rio c.I;JS Rclações Exterio

rcs (f'oreign Office) disse
hoje �,(jtli que ("L,() ," COI'

'firmem as noticias da
n.nunclada :n ',ene:, ) :ia
União Sovie.:,'.l de �",il1lt'lar
suas provas j);!ibu:; nu·

deare,,; "tão retrógr..da
medida nos Ci),l11ta B'
I idiculo quere!' ..Lnbuh' .1

culpa de tal d(",:hú') :1� po
tes com engenhos belicos
atomicos,

Em marco de i 953 os

! us,�os anunciaram sua 1e·
cisão unilateral de cessaI'

todas essa:; provas, O co·

!�lunieado � res)Jeito emi·
tido E"�ta noite pelo Krem
lin revela cm parte o se

guinte: - "O governd da
União Soviet!ca se viu abri·

)l'ado a ado:ar esl-a medida,
cujo signifi::ado compreer.
de pC'rfeitamente, ante a

pressão da situaç:'io inter

nacional cr;ada pelos paí-
tendas ocident,:l',;;,
ontem nas ses';j,).,; da (' ... :.

fereneia para ,\ proibkào
das experlenc!ü � com a!·

mas atomicas, '.::m GCliI"

bra, não ho:1' c a ;11elH'1'

alusã,) por pa,::; cto (l,�!t_',

gado sovietieJ de {n:c SI'Il

;:i:����or �::a:; (!;:t�����,: ,:

REAÇãO DE KENNED1

WASHINGTON, 3J iA
P.) - O presidente KC!1-

nedy acusou csta Ilo�l.:! I'S

soviêticos de pô .. f�t,\ ..pc! j.

p.o o flitul'o da hUlllJni'Ji:dc
ao comunicar sua deci,<,àv
de reiniciar as pl'Ci'a.s h;'>

Bcas nucleare,;, Dcterinl

nau o chefe do Executiyo
r.orte-americ:lno 'lu':: s·,u

representante à ,: ..,!:fcr<�n·

cla sóbre a proit>h;5.o d�;!;

expericnclas cal:! armas

atômicas, em Genei,):..:., .\'"

thur Dean, retorna.';.,;� llil,�

diatamente a Washlngtoll
a fim de ser exa"lmati,a "

posição dos Estadti<, On!

..los face à nov:t atlttlclc

russa na questfi.o. A,. 11€·

""
darações de KemH,dy 1,1·
ver!lIU lugar apenu" trc�,

noras após ter :1 l/ia

son declarou, hã PQUCOS dias, que o primeh-o ministro
Nik�ta Kruschev lhe dlssei-a que a União SOviética gn
rantrrú a situação legal de Berlim como -ctoaoe Hvrõ".
depots de assinar tratado de l)aZ em separado com o rc

gtme comunista da Alemanha Oriental. Divulgando en

trevista oue o primeiro ministro russo concedeu a Pear

son, na sua residência de veraneio, em Sochi, sobre o

�enne�y: o.Orasii sa�erá
resolver seus pro�lcmas

WASHINGTON, 31 (A. P.) - O presi
dente John F. Kennedy disse, que confiava
em que o povo do Brasil poderia resolver seus
problemas políticos "sem a interferência de
,nenhum país",

Kennedy pareceu fazer refe:i..�ncla ao co

mentário do p l'imeiro ministro cubano Fidel

Castro, o qual, _i_'eferindo-se à crise presiden
cial do Bl'a�,;ilJ conclamou o povo brasileiro pa
ra que resolvesse seus prol!slemas recorrendo
à luta de guerrilhas, copiando sua própria re
volução em Cuba.

'Um jornalista perguntou a Kennedy', dt.:
rante sua entrevista com a imprensa, qual sua
opinião 'ls6bre a intérfel'ência nos assuntos po LONnRES, 31 (AP) - A

líticos internos do Brasil, por parte de Castro, �s��ãOno��;iet�c:c 1���li��!��
ao enviar uma mensagem de incentivo aos :,aas provas bcllcas nuclea-

elementos esquerdistas daquele país". Sem res, A radlo·emlssora mos-

referir-se a Ca�tt·o, Kennedy-respondeu: ;�:��:n e����:s��ecI��:d�
"Creio que esta é uma questão que de- sua decisão de realizar ex·

veria ser deixada inteiramente a cargo do �l��:'�;:�SO�Ol;s::��:'''u��=
�,. . povo braSIleiro, Trata-se de seu país, de sua dõ1r, :l UnIão Sovlétie1r e n

�,.. t' t
,-

d d'
- -

d �) Gpl·BI'etan(1U suspende·

;';�<t,é��;? l)UiJ..Ç�O e �uas eClsoes e e se,u govel��:. :c"am hn anos Lodos o::; tes-
•

'110
. ,.� L ';. 1.j,j'W��!;;m;:;.pe:;,.�iá'....l,iSj;:la;,:s'';'':''''ié!i'..

-

.....oli.:.'''''''''�"ilí':il€P''iôVf:í

O comuni�'ltJ:) sovietl(J o

rt':speito surprcendeu os

c.elegados 'ocidentais e

çrientais à conferência Que
se e-:tá l'ealizando clh Ge·

llcbra, Sulça, para encon

trar os I�lelos de se proi·
blr as pxperlCneias com ar

mas a.tomlcas e de hidra·

genio,
Aigumas horas antes do

anuncio do Kremlin os re

presenta�tes es�adunlden·

:,e, bl'ltanico e sovietico
haviam encerrado a sessão

lI. 338 da conferencia, que
�:2 encontra num Impasse
há tempos devido às di ver·

gencias russas contl'a os

metodos dc se fiscallzar a

;.roibiç"O das cxperiencias
b.elicas nucleare,;.

.!:SPP..NTO EM LO�DRES

Mal" Negro, o colunista informou: ,:'Também estamo»

pronto:'! a aceitar estas garantias que estão sendo rcror

caces pela presença em Berfim Ocidental de tropas dos
Estados Unidos, Inglaterra, r'ranca e Un�f.o sovtéücn."
Kruschev manifestou seus pontos-de'vista a respeito da

questão alemã, numa sumula, r-m inglês, que rcdigru
depois de terem ccnversauo vertas horas.
Hruschev d e c I a r o u: eerveções do primeiro mi-

"Gostemos 0'1 não, na ren- »tstrc soviético e recusa

udadc existem na Europa l<1I11-$e a comenta-ta. Na

eentmr, dóis Estados ale- entrevista. tcruschcv ru-

Casa Branca Está Considerando Um
Embargo Total ao Comércio Com Cuba
W.-\SHINGTON, 31 (A, rn acabar com o que I'C:<

ta do intercâmbio mercan

til com 'Juba, proibindo o

trafego in�ere;.;talal ou o

comércio de qualqUer pro
duto aue prnceda ali se

-desllne a Cuba,

Woodward disse qUe a

admini,;lraçâo consideroU
por divprsa,� vezes, e estú
eon,�idel'ande novamente,
fazt)r a mesma coisa se

secretário de Estado a�,;i;;- gundo as e�Uptllações da
tente Robert F, Wovdward lei de tráfego co:n o il1i

aS- migo, Porém" disse que

qU(; quer f]exlbUld;lde, para
não estava illtei�ado de escolher o momento mais

Que alguns membl'os da apreprlado para agir e pa
Comissão consideram ma- ra, evitar QUe Re dê uma

enrase indevida ao pro·

blemu cubano, como pro
blema entl'e aouela repu
blica e os E,;�ados Unidos,
ao Inv�,-; de como asStllltc:>
rlc pl'eocupa�ão geral (Ie
todas IIs rePúblicas amel'i
Cllnas, Em tndO o cagO,
-dls Woodwurd o in ler
!,;fUllblQ lllrl'cnllti!

?,) - A administraçao do

I�l"csidente Kenlledy disse,
ao Congresso, Que está
con�iderando um embargo
COlilp1et.o con:m o comér
.cio cuba no, porêm, não

quer que lhe atem as ,Tãos
com legislação manc1ató-

mães c e dêste fato que
devemos partir:' Afirmou
que .1 A:cmanha Ocidental
rejeitou ti unificação pact
fica da nação alemã e pre
tende apoderar-se pela

1',,,OU a sua !,rJ('}al'ação de

oue se os CIliados octden-
tnis não asstunrom um

irat:).c!,) de paz com tóda a

.uemruüia. a Unlúo aovtc-
tica o forú em separado

ria, Ao ser entregue a

mensagem à Comissão de
Coméreio da Câmara, o

COMUNICADO DO KREM·
LIN

,notou expressões de

sombra ao verificar

'".inda

frestarálesclarecim�nto�
WASHINGTON, 31 (A. P.) - A Sub

comissão do 'Senado para Assuntos Latino
Amei'icanos convidou Richard Goodwin para

hoje informé.!l' o grupo sôbl'e as suas conver

sações, no Uruguai, com o ministro de Indús
h'ias de Cuba, Ernesto "Che" Guevara. O
encontro teve lugar -p0 dia 16 de agôsto, em
Montevidéu. O chanceler argentino, Adolfo

1vlugica, renunciou, segunda-feira de noite,
em virtude da comoção provocada pela sua

declaração de Que a entrevista Goodwin
Guevara <l emon;tl'ar� ue o regime de' Fi
(lei Cílstl.:p �)t'c)CUl'Cl o'l"e!3tabclf'�iment� d� r;a�v,

__....,""'''',.....".� .é�m p�;.li:stad,S.s lJlll�O���., ...._��
...

téria de grunde import:,n
cia a estipulacão do tra
tad6 Que afeta ·a tática do"

Estados Unidos para com' o
regime 0,0 primeiro minis

tro Fidel castro, de Cuba.

Wcodward tOlllOU POsSe de
seu pósto a 17 de Julho

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RELÓGIO DE PENDULO
CAS::3IANQ RICARDO

Nada melhor do que um rclógiu nnttgo
p'ra quem cultiva a grnca das demoras
Um relógio que. pornbsurdc c mnuíguo,
marque mnis os outrcras r-ue os agoras.

Um monstro turco. não oustnnte nsstduo,
C;\:t acuse mais Oi; dw,s do que �s horas,
E mais viva atrasado no cnstign
que a me mrtngur na pressa: por que choras?

o que !1l:\llrll'i comprai', a -un vctho avaro,
é assim � mbmoría no dosnssossôgo
oorjeta às vcses nu.Is do (PC .uu cauõrto.

Relóg-io sub-repl.k-lo que (marcrgo)
chupa O: meu snncuc mas, cm cada brecha, 'í

as' as.'1�\ cto� �(\n�çi�'OS atire c f('I'I1:.1"

IUHVERSÁRIOS
Fazem A!lo� Hoje

Sr. Rod�lfo Silva
Com satisfação regístmmcs na data de hoje mais um

natalício do nosso prezado arugn e distinto conterrâneo
sr, Rodolfo Silva mASCO).

o aniversariante, que e ,�enit 'I' do nosso colega de

serviço Ivan Silva, será alvo de expressivas provas ce a

preço e regosijo às quais os cle O ESTADO associam-se,
formulando·lhe' e à sua dignis'iima família votos de pere
nes feJlcidat:es.

menina· Vera Lúr.ia Parlo
.

Com satiSfação registramo;; na efeméride de hoje
mais um aniversário da Inteligente menina Vera Lucia

Porto, filhinha dil('la do sr. Hélio Porto e de sua esposa
d. Iracema POl'to.

A nataliclante e seus gcnitorcs as felicitações de
Co ESTADO.

DR. LUIZ E. ROCHÁ FREIRE

CIRURGIAO DENT1STA
AD:TLTOS E C'RIANÇ'.a.S

::'utlclpa a seus clientes e amigos a. lnstal�ç5.L- do
seu novo c;:,nsultórlo equipado c�:n m9tor rle alta rotação
,. Outros meU"'rameI:.t.:s técnicos,

nua FellT!<' Scbmldt, 34 _ '0 9-�'ua:r _ :'S/3.

V�NDE-H

� Contecimanos

DR.--G-ÜERRErRf·õi FONSECA
OLHOS _ ouvn....c-s _ NARIZ _ GARGANTA
consurtorto - Rnn .TO,-I') Pinto .. 35 - Fone 3550

Re�icl01l' 'c }o�f'l1!J" SC'l,p\iclt, !l!l - Fone 3560

Consultas �,o.,� 10 as 12 � das l4. ]� IS ti-iras

RC(,l'lta (I. ócutos COIll Equlpu B:lusk . t.oude.

EX:'\'lle cte uuvtdos _ uanz e ccraauta ccru

EQUIPO ALENOL 1:11)1('0 na Capital}
'rr-ctameutc das Sln",,:tps I"f:;:' trttruscm.

opc-aeâc de AllIi�,;dal:.l.s por processo moderno.

Sociais

MOTOR DIESÉL
14H.P.

Vende-se Tratar a rua

� de Setembro 11.° 5.
Bar TOUREIRO Nesta.

3,9-61

·-CENTBü�
tine SÃil JOSÉ

às 3 _ 71� 9 '1/2 tis.
Anla Kaenkov
UMA MENINA RUSCA SEU PAI

em Magicolor
Censura: até 5 anos

Cine RITZ

ás 5 - 8 hs.

FONE: 3636

--BAilJROS
Cin!! GLOS!A

fES'l'REITIJ) Folle: 6�!)2
<is 71.: �!l1/4 hs.
Grande Festival "FranCa Filmes"
7,° FJme:

Emanuulle Riva - Eiji Oknda
HIROSHIMA MEU AMOR

Censura até lZ anos

crnemascerc

Laurcnce Harvey - em -

3 DESTINOS EM UM BARCO

:-'OYE: ·140â rine lt-IPÉIUll
rSSlRE!'i'O) Eene . ...2�5

ás <l hs.
Gr:lndp Festival "França Filmc!\"
7,° Filme:

Emanuclle Ríva - Eiji Oknda
HIROSHIMA MEU AMOR

Censura: a't� 5 anos

Cine HOXY
ás 8 hs.
Romç Schneider - Alain Dc10n

CRISTINA

'EaslmanColor
Censura: atê 14 anos

Cen�ura nt(. 13 ano"

FONE: 84S5
C:lle RAJÁ (S. José)

em fl� 8 hs.

Atan Reed .rr. - Molly Bee em

SEM IDADE PARA CASAR
censura até 14 anos

F i N A L M E N TE.!
GRANI'E FESTI\'AL FRANÇA FILME!;)

CINES SÃO JOSE' - RlTZ - GT O'mA - IMPE'RTO
- '"CUSPIREI NO TEU TUMULO" - com Fcr

nad Lcdoux - Marina Pctrowa

- "IITROS�IINA, MÉU A)l.Wr.·' -c-t com Emanuéle
Uiva - Eiji Okada

FINALMENTE!
A PARTIR DE DOIHNGO
CINE SÃO J O S É

�IO Espetáculo dos Espetáculos"
Um passeio noturno pelas Beires Franeesas!

Europa de Noite
STRIP TEASE, DANÇAS SEX APEL, MUS,CA DE ALTA

'CLAS�E'
TUDO llEUNIDO PARA MOSTRAR O QUE (l' PARIS

'A NOITE!
Rigorosamente Proihido Até 18 Anos

o fabuloso.

BEN-HUR
O MAlOR ESPETÁCULO DE TODOS OS TEMPOS!

A EPILEnrA É HEREDlTARIA?
Acerca dI! J ia. TILe Edllcalional Dioísíon; Dep, env�á
çratuííaménlc 11m interessante livrinho, Nenhum en/êr�
'de ep.lepsia dez-e demorar em solicitar um exemplar, J

'lhe zducet-onar tnvrvíon. Dco. 1554-J

880 Bergen Ave., Jersey City, N.J.U.S.A.
cue'rnru enviar-nos grát.ia, um exemplar (lo

.ívrtnho indicado
NOME ......

(Favor escrever em letra ele fôrma)
ENDERf:CO , .. _ ..

CIuADE .. .1, PAíS

A RAINlIA. DAS BlCICLE

TAS, filem de um ccruple-
10 se. "1<:0 de sere-mas,
tinturas, concertos, aolrtas, '

conta também agora com

um perfcito servtco de

VULCANIZAQAO de pneus

Ilra. tVA B. li.
BICHLEH

A partir do dia 13!

Professor universitario c�nfessa
�artici�a�ão no' "Massacre

ÚC avi�non"
SC-)l"N, qBRASA') - o prof. K�rt Leibbrand admitiu,

no curso do., primeiros tnterroeatortos a que foi submeti
do pelu procurador da Republicá, sua co-participação QO
chamado "massacre de Avignon", em que roram mortos
cerca de 30 soldados Italianos, que haviam sjdo captura
dos pelos alemães, em 1944, depois do annísücto de B de
setembro.

Após um período em prisão, os soldados acederam em
prestar servrcos em "equipes de trabalho' em favor da
Alemanha. Foram então entregues a um departamento do
exércíto cuja companhia era comandada pelo então te
nente Letooranc. Segundo um jornal de Munich, os sol
dados italianos tinham, depois, conseguido fugir, sendo
pcsteriorruente capturados e, em seguida ruanados.

DADOS

AS' autoridades judiciárias
alemãs, que estão cuidando
(lo cao;o agora, não possuem
dados sobre Oi:! soldados fu-

:�!l���S'O�ui���:ho;llt::h:��
,;ido dados como, dcsa,pal'e
f Idas, na falta de outras In·

�cirlllações SObre seu desti·

O procuradol' da Repu
blica da Alemanha, entre

!:t�.:o, está em permanente
contato com as autoridade!;
consulares itallanas, trans·
mitlndo informações que

por 01'.1 s�o mantidas em

I:-egredo. TOda'1a, segundocertas [OlIles) {ti. primeira
hüol'macão .sobre o caso foi
fome,�ida, quan.do um jor·
nalista, d('SCObriu a 'vala
comum a que os italianos
foram lanc:adoli, depois do
fuzllélnlelllo.

CELEBRIDADE

nando mais uU menos ce
lebre na atualiç.adc. Leib
brand chegou mesmo a con

(juistar fama mundial no

campo dos problemas de
LI';_fego urbano 'e ferrovl{l·
do, tendo participado na

elaborS!.c;ão de varias proje·
tos sobre planos l'egulado
les de cidades alemãs e e:;

trangeiras,. entre 'as quais a

propria Roma.

Há alguns anos, Leib·
brand lecionava na Univer·
:<ldade de Zurich. Sobre
l'uas atividades durante a

guerra, não se conhece na

da mais do que aquele epi- ,

,�odto, que se tornou dos
;11ais dolorosos e trágicos:
o fuzilamento de soldados
italianos em Avignon.

I

Usil!a de Beneliciamenlo de Leite
A V I S O

A Direcãc da Usina de Beneficiamento
de Leite desta Capital, torna público que lido
sem efeito o Edital de 3 -de agôsto hoje lindq',
que chamava concorrente ao fornecimento
de leite à população de' Florianópolis.

.

O assunto ;ai ser reexaminado pel6
Conselho Superi0r da Autarquia, após o qué
serão tom::tdab as providências convenient€'�.

.. Ficam) 'assim, os 51'S, Concorrentes avi:
sados desta decisão e certos de que, em out;�
oportunid8de, terão amplo conhecimento de
novo edital, se -fôr o caso.

Florianópolis. 31 de agôsto de 1961.
Dr. João Demaria Cavallazzi

DIRETOR
... ,_-._� ..---- ..... ..._, ....... _�,.,._

NRCF,s�ITO ALUGAR UMA PEQUENA SALETA
NO CENTRO DA CIDADE.

Favor {'�crp, pr para "INDOPE", na redação dcsta
folha, d'mdo cl'ett.lh('s. '

�--�-_9�-�� -_�

Re"ê Pires Machado e Marília f

Gomes Machado
"

Pnrtlrlp.1.11l aos na.rentcs (! pessõas de suas relacões, O

flnS('Ímrnto de :-;11:;l filhinha Luciana Cri1'itina ocorrido dia
13 no. C:ua d� Saúde e Maternidade São Sebastião.

fll 11: O I C A

CLlNICA DE SENHOR.4S
E CRIA.!VÇ.'S

e câmaras.
Atende dtártamente:
Das 14,OU às 18,00 horas
consuttor,c: Rua cei.

'

í-'edl'o Demoro, 1553

o Miramar. En('OlÜl'cl o tod� remoçado e muito bonlto,
Não era mai,� aquelc que tantas vezes ocupou e!;\paço

na minha coluna, Agora sim. Bonito rnesmo.
Você csti j)cr�untaI1do como encontrei as calçadas?
Mal, lllulto mnl llH'SlllO, O:; bumcos est5.o por toda a.

p:u:tc.
J" A cidadr?

Em geral a Cidade naquela velha atitude,

ll::spel:nlldo,·
Não é mcsmo o que toclos fazemos?

Esperar.
Porque afina.I eHpcra' é condição.

I
O "cnso Lelbbra.l1d" con

ESpCl':.lUlO!; j)1'!lú "conta(ll'�' ao nasccl'll1o:-; e depoi.�, tillUil, a poladzat' o inLe-
((ue o covêt.t.o feche' a cova: ';. '..... ., ,.'. �.1:"'; '��e � ,:,ln, o.pinl.� ,pu!IUCa:

'�;,:< 'i ,_peJ.l'),v,R� .��artU'�C'J1tt+OOi'n\ UtthPP11Pi:l'Ího tMri '\\,_:
'

n.1e,:M-4.up�'�"VC� �l,le�e-ltl'a..".'
'··-""�;),'I'IlFI"" ,��.' tadefJl�ura que sc foi tor-

Rua: conseuiotro Mafra,
1:i4.

- E"trr:to -

OSTrALDO MELO
'DE VOLTA E VAMOS AO ASSUNTO - Bom dia lei

tores. Aqui me encontro depois de uma ausência de quase
um mês,

Verdade é que a gente anda melo sem jeito para Jazer
crônicas tendo de fugir ao assunto obrtgatório de hora
presente. I

Vive-se atrilmlaclo.
Dizei' o contrário será dd:culo,
Qfhndo ainda em Porto Alegre ou vi o sol vermellio

como brfl:-:a ao nnscer e à noi�c fugindo dos enleios poétl,
cos, a lua não tInha nada do prata e tambem se !\.presen
tava vermelho como uma· bóia de fogo no espa-;o,. não
!!I)�tel do augúl'io,

E que' aquelas fntses de a!Hcençâo e receios da gente
antiga diante desses fenômen.1:'; que sabemos bem natural"
e explicaveb, n�erem vir à tona urna set'ie de coisas es

que-cidas:
Mas, deixemos os astros, Eles tambêm agora apresen

tam uma nova estrela que .. , canta, fazendo emita r som

harmõnicfls,
Tinha m:-:ão o porta: - "om, cBreis: ouvir estrêlas".
Afinal, QUe' direi mesmo?
Ah, sim. Já sei.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ti • ADQUIRIR UMA ROUPA COM
,1 CRUZEIRO DE ENTRADA?

Pois é ,sfe que lhe ofef'flce a su"
•

a MOOELAR
•

.' e às condl�e6 de pSI1;;'enfo.
' "

; -:\'�e:�,
• fi. eõeo'hert{ ii que ",e.lhor fite 8'(Jfiae,}:,'
1 • 15 suaves mensalidades
2 • 8 pagamento,,- pelo preço de. à vida

,3 • 101. de desconto; Pagamento no "'�o

Pelé e ... Ministério das Relações EXteriores
Instituto Rio-Branco

Curso de Preoaração à Carreira
de O:lI!om:!ta

todo um marevtlhcs,o estoque
de roueee das mais Feeeoaas contecçõeg
naciona-i!â n0S me.lhores· Q m;:l�S

r-epu+ados f-ecidos como:

TROP'CAIS�
CAMBRAtAS

'JCASEMIRAS
GA8ARDlNE�
tlNHOS
RAYON'

�k,oeh1in�/ •..eoM 1 aRUZEIRO o� eNTRADA (J.;' �
!I roupa de �ua preferência em .- .. ,

I
.

,

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

O "RADAR" VAI ClTAR AS TREZE SENHORITAS MAIS

ELEGANTES BE SANTA CATARINA -

BARRACA CA,TARTNENSE NO CLUBE PIRAüUÊ
---x---Este cc.untsta citará 0'\ nomes das

senhoritas mais e1e?ante:; de Santa Ca

tarina de 1961, à partir de nmaohã No
ano p p. iniciei a etter nes'a mesma data.

.

---x---

Os srs. Drs. .rosé Rober.e'e e! Alamir
Farias, recentemente aprovados no Con

curso de Juiz de Dir-eito, foram nomeados

Juizes Substitu:os, nas ctcartes de Ch:J,

pecó e Lajes, respectivamente.
--'-X-'-"-

Hoje, no Rio de Janeirn, será reali

zado o Baile do!'! -getscont 0S" nos saloes,
da Embaixada da Ingl:llcITa, úm benefí

cio do Hospital dos Extrnngciros.
___ X__ '_

Aniversaria hoje, o -r ontno Mareio

Ramos, filho 110 Diretor .tcse matutino,
Dr Rubens de AITuIla Ramos c de sua

exrna. srn. da. Gc;:;S<!n. A coluna felicita'

o menino e o disttnto casal pela aconte-

o jornalista Jalml' Mendes, ofereceu
um jantar ao Dr, R'enato B:irbosn no Lux

Hotel.

cimento.
___ x _

NAS ESCADAS _;_ Al'omp:lllhn<lo de

---X--- urnn senhom, um cnvnlhetro p1"l'{'('dc-:l

A Dlrejorín do Lira T. C., recep-to- ao subir, mas coloca-se na re'nguerdu ao

nará os assoclailos e Convidntlos no h"l\l.' desCer ..

elo Pel'fume que arontecer:í 110 próximo X___

�dia s-ete de outubro. Muitos "caixafl ait:ls", aront�cenun
,

Na ff's�a {!ue a�ntecerá no PiraqUê.'
ncs banCos re�� suafl "abobnnhas'··

nOS próxim",s (lias 30 de setoTbro e 1.0 Eliane Elias. ronfccclont1r� um bonl-

de outubro. no Rio de Jane:-Irc, em benefi- to vesti,lo de! gala, pnl'a 'I Baile do per·,4

elo da Campanha da Cruzada Sno Sebas, fume.

tlão, promovida por Dom Heitier Câma-

ra, as !'!enhor:lfl: Mlrza Çheur RflmoS,
Nair Aterlno, Ligia Ramos e Maria Olim-

pia Ferreira, estão em gran(]i'S Btiviilfl-
des para apresentar uma Barraca com

objetos da Indústria catarlnense.
___X _

Sollclt� as firmas Industriais do nOs

SO Estarlo, uma colaboração, envianilo

para esta coluna prendas, a fim de serem

remetidas para fi senhora Mirza Gheur

Ramos, Que estâ na Campanha pró-Cru
zada São Sebastião, no Rio de Janeiro,

___X _

'A partir de amanhã, e:;tarào abertas
as Inscrições para o 1.0 Fes�ival de Piano

de Santa Catarina. Cartas para esta Re

dação, ou Caixa Postnl 483.

---X---

_-x---

o radialista AC�' C�}braJ Teive, rece-

': mellilla moça A�trid Renllux, fino

ICont. da s.e pág.)
lo aOs,43 cu in utos quando
conqui,,�ou o ultimo tento
da noitada do dia 30 de

agôsto de 1961, e cue de

verá ficar 'na memória da

qUele imenso púbheu QUI'
lotou por completo H.� de

pendências do estádio dO
G. E. Olímpico.
Foi um verdadeiro espe

táculo deslumbrnne que

os dcspol·tisln� as-dsnram

)com pclé nn direção lia

"show" auxtltad-, por ZI- 1

to, outro campeão do mun

do

Assim meus amigos, foi

a exiblçào do San'o!'.!la
noite de Quarta-feira en

Blumenau. Jegoll �in\ples,
prático e I objetivamente,
acabando por arrnear. com

o Olímpico a<;,:;innlando
BxO. Mas, valeu n exibição
de Pelé e sua Companhia
dt artis·as qUe mesmo

desfalcada Ce alguns as

tres ce primeira gr:l.l1dêza
do esporte brasileiro, COn

tou com substitutos a al�

tura.
f

Ouros detalhes: 1.° tem

po: San�os 5,,0. Final:
Sar.tos B � Olimpico O. Go

leailores pela OrdeUl: Pe

'lê aos 25, Cabral ao,:; 27,
Cabral aos 29, P.elê aos 30.

Pelé aos 39, PcJé laoil lO,
Cabral aos 15 e Pelé aos

43

Os quadros iniciaram ,jo
g a n d o assim faRTado:;:
Santo.c; - Laercio; FigUei
ró e Mauro; Formiga, Z1-

to e Décio: Tite, Jorge,
Cabral, Pelé p. Pepe. Olím

pico Nazareno: Hélio,
Nih;;on e Garótc: RClmeu e

��!��� \�!��i�' e �j���,
Arbitragem de JO�efato
Terra, da F.P.F. e renda de

Cr$ 2.000.000,00, aproxima
damente

Acham-se abertas, até 7 de
novembro próximo. as tns

crtcões para o Exame de
sereeêo Prévia Que proce
derá ao Exame Vestibular

para o Curso de Preparacân
:'t Carreira de Diplomata.
que o Instituto Rio- Bran

co promoverá, excepcíonat
mente. em fevereiro próxi
mo,

O Exame d'" Seleção Pré
via para o referido zxa.me

Vestibular -eenaer-se-é no

dia 19 de dezembro, à mes

ma hora, nas cidades de
Belém, nra-üra. ne-tre. sei
vadcr, Rio de Janeiro, Be
l .... Horizonte. São Paulo e

Porto Alegre,
A inscrição faz-se median

te o stmplea preenchimento
de uma ficha. Que pode ser

-ottcttada e. posteriormente

��l�e�:�!':�oa à SO�I:�l;��i��
m-utu-o. A dor-umentaóão
será extstda apenas cuan

e:::. ds tnscncão no EX?n1e

vesnuuíar propriamente di
to. âste será realizado no

R;'l de .ranetro em data a

ser fixada ulteriormente,

Ouaieouer tnrorrnacões e

nro=rnmas poderão ser so

:i,.itados diretamente ao

rnsttnreo ruo-nranco. no

Minietérto das neteeões Ex

tenores. Av, Marechal sto

nano. 196. RI? rte Janeiro.
Rio ele Janeiro. em 4
de agô!'to dE' 1961.

�onselhos de beleza
o uso DA ÁGUA E Wl Sl\BÃO

\ Dr. Pires

A naturesa sempre nos

ensina o melhor modo de

cuidar do nosso físico. f: a

agua fresca E' abundante é
" produto anais indicado

uara dar :\ pele do rosto o

vigor e a saúde 'Com que to

rias a s mulheres sonham.

'rambén; parn a limpeza do

COI'PO é �i1sl1))sLltl<lve'l
Sendo assim, Io ve o ros

to pelo menos duas vezes

ao dia. pI';a manhã e á

nnite. ""Irs rte deitar. Use

agua fria 01\ morna e para

enxugar empregue uma toa

lha retpuda. apertando-a le
vemcntc sobre a pele.

Quanto ao COl"pO é neces

�árlo pela menos um ba

nho diário sendo preferível
pela manhã. Nos dias quen
tes tome dois ou três, sen-
00 que um deles antes rle

deitar .. A temperatura da

agua de um banho corporal
(leve ser no máximo de

trinta e sete graus'. O tem

po de permanénCia não de
v� ":,rcciel' a sO!i.� m:nubs,
quer seja de banheira ou

"huveiro. O corpo será' en
" ugado com uma toalha
,elpuda, pequena, porque
pssim é mais fácil friccio
naI" a pele, o Que constitue
uma medida ",alutar não só
para dar ehsticídade aos

memb!'Os, como para regu
larizar 'as funções da pele,
ativar a circulação, etc,
Uns cinco minutos são o

r.ecessârlo para essa op�
ração.

Ao lado da agua. o sabão

constitue o onxítiru- pre

doso pnrn a krnpeza do

rosto e n .... r-n-po. Os pcrr 1-

mes as nguas de c"'·l,mil
os creme-e t» os tontcos nc o

p ....dem r- 11 I .... devem SIl1'><;,
trtuir o \ISO eb acuo e do

sabão.

Para (I l'fI�t.O (IU(> tem era

'os e nr-no ou �e npi-eaen
ta olro� .... l1�r snbão suíru-

IOSO ((Ir Pllx()fl'l')

Pos.sulndo fl \1('1(' dcflca
da 011 sor-n prortrn um sa

hão f1 hflsP dr e-lic-crína Oll

s ob a Im-run uouída ou

Em rp!:1ri'in ao corpo qual
quer sabonete neutro ser

ve e a Indústria Inbrir-n

i!l!ini{I;t!ll' dI' marcas ho

nestas (h'MII' desse tlpo de
Mtbüo [1(' 1011p!l'.

Cert.a pe!'soas que apr('

sentam pontos pretos e nc

ne (espinha) no tl'OllCO ('

nas cosLa!>," devem preferir.
também. o .c;abüo de enxo-

1're.
Para 10 eOlll"O cabeludo

usar o (·OtnUnl. dp toilf'tl'.
Caso haia cn.�p:l c oleo��
dade pl·('f€l'il'. então. asa,
bão si'Uuroso.
Nota: - Os nossos 11'110-

res podel'ão solicitar qual
quer c(ll1.�elho �ôbl'e o tl'a·

tament. .... dn pele (' rabi'lns
ao medico cso<>rialista Dr.

Pires, â rua México. 31 -

('nvial' o. presente artigo
deste jornal {' ('I endereço
completo p'ara a n'"posta,

DB. LAURe DAURA
CJ:nica Geral
__ MJ!:DICO _

Espcelal!.t�a em n_oléstia de Ser�hor:i::l c vbs uri
r"l "Ias. Cura l'<:.dt'al das infecc�ões agudas (' crô

nic_s, do �paré;h(. <1enito-uriná;io em ambOs os

",exos. DOf'nt;ai>: do aparélho Digestivo e do slste'

,------- -----1
i DUNLOP, I) pneu que vale pai 2. 1
: RAINHA LAS BICICLETAS - Ru: . Cons. Mafra, 154 r
1----- ----- -----1

'Missa \ de, 7- dia

IIgradecimento
ALVARO SOARES DE OLIVEIRA, filhos, genro�, noras

(> r,et03, pelo preseilte, vi'm de publico, agradecer aos in

cansáveis e dedicados médicos Drs. Clovis Dias de Lima.
Ernesto Damerau Filho, Léo Xavier, Polydoro de São

Thiago. Orlando Borges Schroeder, Airton Oliveira, Amil
car Gigante e I ...ac Lobato F,o. bem como ao farm. e lab,
Ladislau Kowal�ki .. às au\or.idades cIvis, IDlli�ares e ecie�
slásticas. demaIS pessõas amigas e de especial maneira,

a.C! Sr. Provcdor e demais{ Membros da Mesa A�minlstl'll
tlva da Irmandade do Senhor Jesul:; dos Passos e Hospital
d� Caddade extensivo às dedicadas Irmás .e enfermeiras,
que, de qll;)lquer mo a asslstcncla, dll-
rante a enfetl11idl"ide faIGcimen'.() de dona FREDE-

",,*,""''''''m''� ""'�!'&"""'��ilOIa!U;lIU�)� Rfi' ",O

:ESPOSO, FILHOS, GENROS, NORAS, NETOS e demais

parentes da sempre lembrada FR"EDERIC.�" SHARF DF,

parentes- da sempre lembrada FREDERICA SHARP DE

0Ll\ ;: J PA ("RICA"), sel'.<;ib;!· � '.('i:";; a�rapCC?h, as 11\"ni

festações de pesar recebidas, por ocasião d&"seu falecimen,

to e convidam os parentes e amigos para assistire'm à.
:nlssa, que. em :ntençáo� de sua boníssima alma, mandam
celebraI', no sâbado, dia 2 de s�tembro, �� i horas, no al
Lar do Sagrado Coraçao de Jesus, no Cate':ir�1 Metropoll
l�na. Antecipadamente agradecem a todos que compa
!'e�"l!'m a êsse ato de fé cristã.
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Prefeitura Muuicipal de
.

Florianópulis
DEPARTAMENTO DA FAZENDA

Movimento da. Tesouraria,
Saldo do dia 11 (em caixa) crs 8.377.688,70

RECEBIMENTOS
Receita Orçamentária

Arrecadação
Depositante de dinheiro

c.s 8.453.644,50 ..

em 12 de Abril de 1961

PAGAMENTOS

74.651,50
1.304,30

Despêsa Orçamentária
Administração Geral

F.1Ucacão Pública

Saúde�Pública
Serviços de U:l1ldarle Pública

Encargos Diversos

Re.,;tos a Pagar
Depositante de dinheiro
Balanço

1.500,00
3.500,00
1.800,00
2.250,00
6.900,00

140JO,00
.

50,00
8,423.634,50
-r-r-r-r-r-r-r-:

crs 8.<153.644,M

DISCRlMINAÇAü DOS SALDOS

8.423.634,50
606.658,30

Na TesUlll1lria .

xm Bancos

Movimento da 'resouranu,
Saldo do dia 17 (em caixa Cr$ 8.345.574,00

RECEBIMENTOS
Receita Orçamentária

Arrecadação 115.331,50
Depositante de dinheiro 4.953,80

em 18 de Abril de 1961

PAGAMENTOS

Encargos Diversos
,Credo Esp. nec. 125

Restos a Pagar
Depositante de dinheiro
Balanço

Despesa Orçams-ntar-la
Educação Pública 11.363,39
Serviços Industriais 1.800,00
Servo de Ulilidade Pública 2.000.00

35.240,10

23�:���'�� M�S DE SETEMBR'O (

'330:80 »;�.!4!'!J�2�'thorns _ Solrée EJl;a�en�fic&'cis:'t: .

8.1110.778,10 panha Nacional do Câncer.

Na Tesouraria
Em Bancos.

crs 8.465859,30
DISCRiMINAÇÃO DOS SALDOS

crs 8.465.859,30

8.180.778,10
5.506.622,30

Prefeitura do Muníeipln de
CrS 9.030.292,80

Prefeitura do Munlclpío de Florianópolis, em 12 de Abl'll de 1961. Movimento da 'resoucan.; em 19 de Abril de 1961
Saldo do dia 18 (em caixa) CrS 8.180.778,10

Movimento' da 'resourana, em 13 de Abril de 1961 RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

crs 13.687.400,40
Florianópolis, em 18 de Abril de 1961.

Saldo do dia 12 lem Caixa) crs 8.423.634,30
RECEBIMENTOS

Receita Orçamentária
Aerecedccêo 126.505,30
DePOsitante de dinheiro 5.743,70

crs 8.555.883,50�

PAGAMENTOS

Deapésa Orça.mgntárta
Administração Geral �6.000,00
Educação Pública. 6.000,00
Saúde Pública 6.520,00
Servo de Utilidade PúbliCa 13.217.�0
Encargos Diversos 21.996,40
Restos a Pagar 65.574,00
Depositante de dinheiro 1l.028,6u
Balanço 8.424.647,50

c.s 8.555.883,50

DI�CRIMINAÇ.ÃO DOS SALDOS

8.424.647,50
606.658,30

r., .. '1'csoU:,lria .

Etn Bancos .

Receita Orçamentaria
An·ecadfl.ção 99.570,50
Depositante de dinheiro 14.946,60

Despesa Orça..I'entãria
AII.. r ínta.rnçâo Geral 13.496.00
Educação Pública 8.000.00
acuse Pública 26.750,00
Serviços Itldus�rlais 19000,00
Servo de Utilidade Pública 4.800.00
Encursos Díverscg
Credo E�p Dec. 125

Restos a 'pagar
Depositante de dinheiro
Balanço

42.329,80
7.940.000,70

Na Tesouraria .

Em Bancos

c-s 8.295.295,20
DISCRIMIN4ÇÁO DOS SALDOS

7.940.900,70
" 5.506.622,30

Receita Orçamentárla
Arrecadação 145.476,10

""
Depo:ütan.€ de dinheiro 125.430,10

crs 8.295.295,20

CrS 13.447.523,00
Prefeitura do Muntcipín de Florianôpolis. em 19 de Abril de 1961.

Prefeitura do Munici:->io de
M. C. DE FREI'.1'AS
Chefe Servo coutrôtc

J :r;;vite as Ineavenienciaa
I de última hora, leve selo.

I triciclo para a reforma
I de natal, quanto antes
li::!.

I Rainha d:... b.jcle�.ls
: - Rua: conseu.eíro
I ::'!'"!�.fra, 1.54.

Cr$ 9.031.305,80 ·Movimento da 'resouruna em 20 de Abril de 1961
Prefeitura do Município de Floria.nópolis, em 13 de Abril de.1961. Salde do dia 19 rem caixa) CrS 7.D40.!lOO,70

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Despesa Orçamentária
Adrninlsbração Geral 32.620,00 -

Educação Pública 13 366.60

98.129,40
393.002,10

10.000.000,00
5.000:Ml0,00

Movimellto da Tesouraria,
,
em 14 de Abril de 1961

\ Saldo do dia 13 (em caixa) crs 8.424.647,50
RECEBIMENTOS 'pAGAMBNTOS

Despesa Orça!l:enUuin
ored gsp. Dee. 125 139.050.00
Admjmstraçâo Geral 312.618,70
Exação e Fisc. Financeira 97.307,60
Educação Pública 106.203,40
Seg. Pública e Assi:-;t. Social 59.180,00
Saúde Pública

Servo de Utilidade Pública

Sel'vicos Industriais
Encargos Div.ersos

Restos a Pagar
Fundos DlsPOlüveis
Conta de Deposito
Depositante de dinheiro
naieuco

49.450,00
440.479,tO
I 15.40tl,OO
357.60U,00

2.621.18�20
9.399.964,00
680.776.0U

50,00
9.536.514,90

Receita Orçamentária
Arrecadação
Dep de dinheiro
Operações de créott..
Movimento de Fundo"

Na. Tesouraria.
Em Bancos.

crs 23.915779.00

DISCRi:..uNAÇAU DOS SALDOS
crs '23.915.779.00

9.536:514.90
5.006.622,30

crs 14.543.137,tO
Prefeitura l;,) Munlc;:Jio �� Plorjanópnlis, em 14 de Abril ele 1961.

Movimento da 'pesourarí a em 15 de Abril de 1961

Rcceita Orçamentárla
Art'ecad:,ção 2211.249,70
Dcp. de dinheiro 13.5\5,40

Saldo do dia 14 (em caiXa) Cr$ 9.536.514,90
RECEBIMENTOS PAGP..MENTOS

crs D.778.280.00

Despêsa OrçalI'enlnrla

Administração Geral

Exação e Fisc. Financeira
Servo de Utilidade Pública
Serviços Industriais
Encargos Diversos
Cred E:;p. DeC. 125

Resto:;. a Pagar
Fundos DisPoniveis
Balanço

\

5 �OO,OO
4.50�O
11.100.00
7.900,00
28.440,00
4.000.00

137.369.00
1.000.000.00
8.579.971,00

ces 9.778.280,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

8.579.971,00
6.006.622,30

Na TesulU'arla
Em Bancos

Prefeitura do Ml!nicípio de

Movimento da 'resoururta
Saldo do dia 15 (.em Caixa) Cr$ 8.579':971,00

RECEBIMENTOS
Receita Orçamentârb

Arrecadação 133.30D.40
Depositante (le dinheiro 42.067.00.

Movimen to de Fundos 2.500.000,00

Cr$ 11.255.374,40

I. .

Cr$ 14.586,593,30
Flcrianopohs, em 15 de Abl1il de 1!l01.

em 17 de Abril ne 1961

PAGAMENTOS
Despesa .Orça.!I'entát·in

Administração Geral 100.236,00
Exação e Fisc Financeira J6.900.00
Educ:1Çào Pública, !!15.994.40
Saúde PúbliCa 3600.00
Serviços Indus.riais 13.500.00
Servo de Utilidade Pública 23.450,,)0
Encargcs Dlver..;os 48.210,00
Credo E:;p. Dec. 125. 30.S00,OO
Re:;tos a Pagar
Fundos Dlsponívei�
Balanço

Saúde Pública Ú50,OO
139.820,00

300,00
287".800,00
513.964,00
6.500,00

1.072.929,20
1.850.00

6.597.907,70

Serviços Industriais
Divida Pública
Servo de' Utilidade Pública

Encargos Diversos
Credo Esp. Dec. 125

Restos a Pagar
Depositante de dinheiro
Balanço

_ Cr$ 8.211."807.50
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

Na Tesouraria i>
Em Bancos

c-s 8.211.807,50

6.597.907.70

5.506622,30

VI'STO

CrS 12.104.530,00

FlorianÔPolisMeZt:� d:t:�il de 1\61.
Tesoureiro

LUIS CJ\RVALHO
mre.or

. barraquinhas r�e quentão. cm luar

de agôsto , .. de 26 do corrente a 3 de se.

tembro, Bebidas, galinha,s assadas, bing«
com prendas, músicas, atc., ete., em Saco
dos Limões, pró Matriz Nossa Sra. da 13ô.
Viagem, às 19,30 hs ..

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

Dr. Hélio Freitas

Médico da Materni
dade Carmela Dutra
DOENÇAS DE dENHORAS
PARTOS - CIR'�,"RGIA

GLINICA GEltAI,
QnQ.as curtas -

Eletro·eoagulação

Leia Revista Luso-Brasileira

SENSACIONAL -- NOVIDADE -

MAGNIFICA

á Venda o terceiro número

VENDE-SE
Lrna r..aquínr. de Iilmar de 8- mm marca

"GIC", para 1J m de filme marca ;·!·ancês.
Ver e tratar a rua Santa Luzia, 25::; ou

pelo tel, 3530.

Dr. Héiio P�íxoto

Adv(i�ado
Re:::1t::.IJ\.:la _ .t\.ialllt:':!a
AU J" .... Konder, 27 - c...;i:UXU

}'o.,�al, 406 _, telefone 24�i.
rJI:J.�o1JO - ttua .to·ellJ,JtI
.::Ich:,:ucll" 37 - lY ,,"Ilal.,�· _

::I<t.1U,4

Consll.lrÓrjú: - Rua Victor
Me!n'les, 24 - 6«s 4 àll 6 hs,
!tesideneia - Rua Santos
Saraiva, 470 - &trelw.
�'(Iue : - 23·22 e 63·67.

�AYONARA �m HI-· FI

o melhlJf ambiente com '1 ;:tlell:or música.
tU}A' .,OAJ) PINTO - �ER.n.E:U DO HOi'EL ROYAL

457.083,00
2.000.000,00
8.345.574,00 _ DEPÓSnO AMPLO

�ilra alugar
necessita

:·��..........."A�· MODELAR",

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

ienl'p:�se o Salão Bl'asi�,
8.345.574.00 J"�!tl!t,) de Beleza, com Ó"(l,·

DIA 10 - às 20,00 noras - :r"esLu de Encerramento e elel
ção da Rainha dos II Jogos Abertos de Santa
Catarina.

DIA 23 - à:; 22,00 horas _ Soirêe da Primavera, com o

famoso conjunto de Norberto Baldauf de Pôrto
Alegre.

Leia Revisto: Luso-Brasileira

SENSACIONt.L -- NOVIDADE -

MAGNIFICA

á Venda o tere-iro númerc
25.490,00
4.000,00

210.528,70 L r:: I A

o PRISIONEIRO DA MONTAHHA
o RL"'vlAN<..:E i,ffiIS FASCINANT�, F.Al'R1óTII�O E

C01'lSTRUT!VO QUE J.i. SE PUBLICC"..," NO BRASIL.

L O T E
Vl!:]\.J.)E·b� 1 LU"l'E <;OM 402 METROS QUADRADOS

srro A RUA tJ.!:lBANO SALl!;�.
TRATA!i, FONE t391 _ OU RUA :JON JOAClUIM 174.

30 VAGAS SOMENTE
VOCE NAO T.I:o••.L AINDA o ....;UH,s0 GINAl::iIAL?

}<<,'.a·n em menos de um ano freq ...entendo as aulas
de pr:lt')!(raçJ.o aos canctdatos aos exà.ncs pelo Artigo 01,
�JO insututc D. Pedro II.

onma orientação pedagogíca - Ensino cnemente

eepecianzeco - Garantia de êxito e satrsrecão que você

ucrnorovará.
�J}H'IV de nova turma em outuuro próximo.
!:hormu.çôes a. l�.:a Nereu Ramos - 39, (Grupo Me

dêío u.a..; velho), Exclusivamente das 19,00 às 20,00 no-

rus tnurramente,

31.'8.'61

Dolações conSignadas no Orçamento
Feaeral pelo uepulado Lloulel de

Anarade
lY _ Ação Social Sao LU1Z .••...•• , ..

C.R$ 50.000,00.
2.'"' _ Irmandade Divino bspírito Santo _ P/Asilo do

órfãos ..............•....... CR$ 100.000,00-
3.0 - Soe. Assistência aos Lázaros . .. ,.

., , 'CR$ 100.000,00-
4.0 - Associação Servidores Públicos.

........... CR$ 50.000,00_
5.0 - Legião Irmã Benwarda ..••....
............ .... ..... CR$ 50.(j{)(),00-
6.0 - Faculdade de Serviço Social .

CR$ 200.000,00-

PAPEL·TAMBÉM E' COMIDA
.

Enquanto a jus�iça' social não chega, vamos praticar
� caridade. E rocemo-ta de maneira récn e prática. Basta
juntar as revistas e jornais que temos em casa e €ntregar
I udo aos Cruzados do Oolégtc Catartnense. ã.es transfor

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

que êtes sustentam.
Nosso pedido é c':rigido, prjncípalmente, às senhoras

mães e donas de casa.

J kg de jornal ou revista _ 1 kg de acucar
12 kg de jornal ou revista - 1 kg de bar.ha
Ui kg de jornal ou revista - 1 kg de ea'rne
2 kg dE: jornal ou revista - 1 kg de batatinha

e ainda sobra

Como é valio!.;o seu auxilio! Colabo�'e ..:onosco. Com sua

boa vontade, consegu1remos amenizar o sofrimento de
muitos pobres. 31/8

MINISTÉRIO DA MARINHA

Comando do 5.0 Distrito Naval
F!orlanÓ!lOlis, S.C., '23 de a�õsto de 1961.

COMUNICADO N.o 0017/1961
!.VI::>O AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉ

T:.lO"DA MARlNHA VINCUI:ADOS �gOMAND ..

' :*
DO 5.0 DISTRITO NAVAL ",,' :J �

Desde o dia 24 do eorre.n�e, tf,ve i�1ic�0 .na calx�Ii;,C���J��#�=�:J"��gs����:;!'��·t����·e�l;::���íP'.e
.,

.
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SENSICIONAL !

'NOVA
FRIGID

,
-

IRE Compacta
-..:,'

�-

pequena e jeitoSH.n vale 'mais e custa -menos!j

I • 2 300 Mensa,is
. .,

NUNCA ,CUSTOU

UO POUCO

UM REFRIGERADOR

TÃO PERFEITO

.1

,

Agora qualidade Frigidaire para todos 1

Faça umo visita ao

Magazine Hoepcke
peça detalhe�.

-

-

E Seja Qual Fôr o Modêlode Sua

'Conveniência, Em HOEPCKE-Magazine
V. Compra a Sua Frigidaire, com

Permanellte !

IMPACTO
\

COM A
�1

* Aprovação Imediata do Crédito!
,;, Garantia de � Anos!

/
* Assistência Domii�iliar
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Pelé e Zito coman�ara
EM (IN MI 'UTOS O SANTOS ESTABElECEU
TE AO IME 'SO POBUCO - PElÉ 5 CABRAL 3

,

o TR

o R CE 4 X o - PELÉ E ZlTO. OS GRANDES NOMES DO ESPETÁCULO QUE AGRADOU INUlRAMEN
I'E ROS DO AMISTOSO INTERESTADUAL - APLAUSOS DO POBUCO PARA O REI PEH E ,SUA elA. -
S. Reportagem de.Maury Borges

o

d. dp N:'z�rcnh (111(' vinha decoç'rldo� mais d_'ls o-tnu- atuava desarvorado, pro-
horlnl1J.lo I.J.em. com nl- los ('Is alle Cn brn I voltou, a curando conter' Pelé que

IlIn·I.� b(i:1s derêses. Foi o marcar, aoós rntnnr gora- f:t1.ia "misérias". ante os

R I" relé quem aOs 25 vemeutoJ o m:'>dlD Adnei que aplausos do público. Era

on'resou a p(']úta d(' pre- Peté o (lona do espetáculo .

"ente pa rn o novar., ccç- Coube. ainda a Pelé: aos

mOndante do onze r\'ixei- 30 minutos consignar O

1'01: a\lm(:)lll�11' para -tres a quarto tento para o lT'é:mo
zéro a contngell'l. Notava- Pelé encerrar a prim('... �!t
r.e então aue o Olimpico etepa o Santos voltou com

minutos o quinto tento
desta etnna. Na <;egulHla
eapa o Santos valou com

o in:úito e parece que nré
mesmo construído para que
Pele comandasSe o ""how",
pcls era justo Olie o pú
blico imensa Que lotava aS

dl'pendênc1as rio estúdio
dn Baixada e que havia
pago CrS 500,00 por uma

arquibancada, assistisSe a

um esnetàcujo diferen'e e

que fizesse jús a entrada.
Basealló. [ia Que parC'ce
llêstc principio (1 Santos
IXlrtiu fi r-nsajar mna val- ,

'Ia. srrvimlo Pclé roino o

;>:r:mrle Mfl-estro A p1"'nr.í
pi..., as n��[l.o; foram dcs�
finadas. Pele bateu com a

sua "batuta" e comandou
SUa orquestra a um ta:ngo.
Melhorou o conjunto, po
rém, não apresentavH a

afinação desejada já qUe
alguns vacilavam em al
gumas notas. Passou en
tão a executar um sa.í!ba,
Ai a orquestra se ertten
deu "! partiu a execu:ar a

música enq_wmto os joga
dores do Olímpico, para
vam para ouvil' e meRmO

apl�udir o con'Junto de
Pel� qUe regia a grallde
orquesha. Mas Pele não
est,wa :-;ati;;fei:'o TerIa
Que apre"entllr algo lnais.-

para o público .do Vale do

Itajaí, e mesmo de todo o

El;I'ado QUe naqUela opor
l\Ilüclacle lá Se encontl"lva
par,' vê!" o t5.o fala'llo e

bem. De início já o San- n

tO); demollstrava .maíor do

mínio de meiO de campo,

pon'ificant1o o trabalho de
Zito e. Formiga enquanto
P.e1é levava a defesa de

roldão. com espantosa fa

cilidade. O Olimpico, ten
tava se armar. mas suas

tramas eram exterminadas

da segunda rase. Pelé vol-Após multa cxpet't.ttlva,
Iinalrm-nje, saldou o San

tos FIl.ebo! ciuce. o "eu

compromisso (!i:1nte do

Grémio E"'Pçr!ivo OlímpI
co, na ridarll' d� Blume-

discutido �e1é; o. negrinho
que �anha milhares de
cl'uzelros mensalmentel O

maestro Pele. lembrou-se
então em fazer com que
sua fir(lue�tra mudasse de
!'i'mo, passando para o

chcrlnho brastleíro Aí o

público se entusiasmou
pelas notas aíncroniaadas
e perfeitamente crquestr;l
das e artertrnm a cadênciã,
com vlbrunjes" aplausos,
para saldar o decantado

pretlnhn de 20 anOS que
encanta o mundo inteiro.
Tu(lo era resta. ínclusl

ve para o própr[/l Olímpico,
embora paracn paradoxal.
O ('stó.�lo Inteiro elogiava
co se entusiasmava a cada

jogada de Pelé. Mas, o ro

"ária de tp:lltos teve- se

quêncta. Ac.<; - 10 minutos

tau a encontrar o cumt

nho do gol, bahnçando
uma vez mais às rê-tes de

• · ... l Illi'11110s chutando forte c

("11 ri<-·te;;<I. abriu a eou

h'",'ll\ l)oi.o; minutc.� d('

)l,·i� <:':11),':,1. concluiu com

e�j o uma jogada ele Peló.
.'\0-" 29 minutos, portnnto,

NaZHreno CinCo .rr Inutos
dflPoi,,", coube a Cabral.
movimentar uma vez mais

',0 marcador. elevando pa
ra 7xO. Todavin, o espetá
culo não t�rminarja as
sim. Pel;! inicIou o grande
espetitculo e serta ête quem

deveria terminar
grande "sbow". re:l.llzado
no e;;t;l/\!o ria 3:dxad!l.
Pínnlmente aos 43 n,�

uutos. o M!l�o Pplé. antor
de tanto>l romentftrlos e

rte tan'os éxuns na cnr

reíra -e!11lorlva. sendo In

cJu>llve ,.,nslderado um gê
rue do futebol m.uul, deu
por tet-mtnndo o ospctãcu-

(Cont. na 3.� j1úg.l

naú.

sabre-se de nul.omún que
o Salitc- por uma

equipe in!l,rn. c1on:.l não

encon rana malar 's dtü

culrlade. para vencer seu

antngc-usta que cont-a
riaJdo /t .dcs os prognósti·
cos. nà souetrou :'('(0 ccs,
a fLI' de I uma con

lagem mal ameno 0"

mentore d

Nova data para os

II Jogos Abertos
Tão logo passe a crise

por Que atravessa o pais.
a comtsgão Central l>rga
nlzaliora dos II ""logOS
Aber:os de Santa catart

na,responsável pela. grun
(lio'la concentração de
atlétas. (,evem voltar a se

reunir. para decidir sôbre

f C fa nova dala da sua' reali-
zaçio.

• ••

do Bant ,

rn Campo .'l.l r 'ui e 11e
profi.s::;i· nal form d() por

jor,adol'l:'s de CJ.,:t. Pol'1 I: n;:� fI�O RfCC�Cll �omllnica�ãG Oficial
UOS Rcsl!lta�os �os Jo�os

A reportagem diri"lu estadual da temporadll" Interessado na marcha do
A:;;sim sendo, ficamos campeonato estadual Que

impossibilitados �le apl"e- se desenrola presentemen
!<('n- ar detalhes ao público te.

Na Varzea
INDEPENDENTE 4 X CRUZEIRO O

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

O Cruzeiro F. c., da

Prainha, foi derrotado,
domingo, no préllo sus

tentado contra o C. A. In"

dependente, do sub-di�tri
to da Trindade.

negros locais aprov-f!itaram
a atuação Infeliz do COn

JUnto adver�ário e fizer:lm
a cidadela opositora cair
por qua:ro vêzes, por ten
to!' marcados por Pereréca.
1I0is. Vavá e Jaci.

As agremiações alinha
ram desta fórma:

INDEPENDENTE: Ari,
Louro, Valter Silva e Ha
roldo; Acillo e ,Jacl,
Osmar, Vavá, Perer,éca e

Vilmar.
CRUZEIRO: Nahora;

Roberto, Nivaldo e Saulo;
Toni e Orlando; :Dilmar,
Ha.TiltOn (depois Eli). MI
i.!i, Zequlnha e Adernar.

BOlETIM N.O 29

COM UM PENALTI O PAL'MEIRAS
ALCANÇOO O EMPATE

Na noite de anteontem de 1x1� \Servllto marpou
pros.o:eguiu o campeonato para � Português!!. en

pauli'Ita de .futebol com a ,quanfo qUe Djalma Santos
efejuação de três partida!';..... aSflinalou para o Palmei
entre as Quais o clássiCo raso
Palmeiras e Portuguêsa de
De.<porbs. Depois de esta
belecer um a zéro na pri
meira e:apa a Portllguesfl
somente permitiu o empate
n.o Palmeiras através 9(le
uma Pellalidade maxima.
l\."slm o clás�ico Palmeiras
x Portuguesa. ile Desporto..,
�cr, in ti com o empate

A contenda foi efe-tuada
no campo do Paula Re,Tos
E. C. e apresentou uma

equipe fraca, r-efle�indo na

conta·gem final sua atua
ção em cancha, bastante
inferior ao seu COstumei
ro padrão de jõgo. O onze

da Prainha deCêpclonou;
não estava. portanto, em

tarde Inspiráda.
Por sUa vêz, os rubros-

Tanga será mais um atléta

ausente do selecionado flo

rianópolitano de basquete
bol.

O alambrado para o es·

tádio da FAC. deverá che
gar hoje. vindo de Joinville
onde foi encomendado, es.

pecialmente.
-:0:_

O serviço d(' limpeza, de
terminado pela Prefeitura,
do estádio Santa Catarina,
atirig!ram �{'u flnfl.1 o que
vale dii'f'r que, tudo esta
IJI'onto para a· grande ba·
talha do� II Jogos Abertos
de Santa Cahl·ill�.,

O sr. José Vicente Lean·

dro de Oliveira, presidente
(Ia Federação Paulista kte
Atletismo, deverá estar pre
rente aos II Jogos Abertos
de Santa Catarina.

-:0:-

Nos ol1'.ros resultados da
rodad/\ tivemos dois em-

pa'efl, a saber. Em Ribei
rã" Preto o Botafcgo local

empatou com o NOl"esLe
por 1�1 enquanto qUe em

t:.lantos, Jabaquara e Co

��rclal empt\�HI·am. "1>or

!
- - - - -

D-U ; L� �
- -- - - -

:
I Os ]meus DUNLUP oferecen. qualidade c i"eslstenCla. !
I RAINHA DAS BI()ICLETA.? - RlIa (;Ons. Mafra, 154 1
1--------------1

Vera Maria Brauner, Miss
Brasil, poderá estar presen·
te ao deSfile inaugural dos
II Jogos Abertos, caso acei

te o convite especial da

C.C.O. que lhe será dirigido.

C"';J�,' 0·1" F,c!nnrdu Ro
sa det('rmlll<tr o deslile que
será obsf'rvado pf'Ja dclc
ração de F!orian ·1)OIl�. den
tro da �randi,..,: r('ali7f!.eã()
Cllle "�!' os P Jor.os Abt'r·
tos.

Treinam as Guarnições· com
ôlho na Pré-Compeo'nato

Muito embora ° Hs.<;unto atlétas das diversas equi- ao entard"cer. O nwvimel'l- tarlna nlll'\ provas ciassi- h:so ,:r,esmo em altos pre-
maior ;;eJa Pelitica. já que pes náu'.ica,; da ilha. c!"': to de guarnições "111 nos- cas Fundação da Cidade parativo,..; vi<;and,o aquelas
(lo" II Jogos Abertos foram tinuam se exercitando dià- Slt;; baias tem sido aCen- de São Paulo, estando por disputas.
tran!<ferido!\ "sine dle", oS rlament.e, pela manhã e tuado nêstes ultimos dias. -----

COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADO-
RA DOS II JOGOS ABERTOS DE SANTA

CATARINA
NOTA OFICIAL

__ _ f)

O sr. Zury MachadQ, co·

nhecido cronista social do

jornal O Estado, sera um

nos membros que. eomponi.
fi Comissão Julgadora do

Desfile dos II Jogos Aber- p
ros. O convite· Já foi for,mu·
1,ldo lendo o colunista acei
te de imediato.

0,.
,,'

. ).

U Jo<>"os
'lI ('ar·

O ·vaf'rd.
de eon __ o:_!__fncont

dusã+J. Podemos informar que as

ctua.'; festas esportivgs de

j"C!integração do Estádio

�a���.o�a!a�I�;�J"�:��:ra: .-_. --,

Cr$ 22.000,00.
.: O·

A Companhia Açucareira
Catarinense vem de ofere
cet· â C.C.O. alguns quilos
de açucar enquanto que o

Instituto Brasileiro do Ca-

1é, ofereceu 100 quilos de
úafé. A TAC. também deu
Hl:l colaboração cedí'ndo
três passagens aéreas.

Em vista disso, tudo le�

va a crêl' que a realização
da prê-campeonato será
uma apot.eóse náutlc3.,
pois todos Os clubes dese
jam represen'.ar S:\l11a Ca-

(ERTAME JUVENIL PODERÁ SER
TRANSfERIDO

dos dois élllb�;; Que prosse

guirá na luta em bUflca do

titulo mãxl,'1'o da tempo
rada. Caso o co'..êjo seja
Confirmado a rorlada 1-'110

certame de JUVenis Jeve"á
ser tramderlda oU então,
realizada na gmmad\1 do

Paula Ramos Esporte
Clube na Trindade.

A F; (1 kl(tir:1 ra·
larln'm. d rni e"po·r
dentro �lrruns dins os
trOféu' C chc,9'ar:"l.m re-

cl'ntemente d0 RIo d" Ja·
neiro. encomendado à su
nerbal. ()� trof'u�, devf'r50
ser e"l'po�to' nas vitrines
da C3�[I Hoeprke

o
o atl"t::l. Ton da ef1uipe

ôe b" ql1rt hol. nlkJtoll
mesmo di.�!-1 nsn d('<; trel·
nClS a (WC lnh �"subme-
1endo o que le di?"r que

O campeonato de juve
!li" da cidade Que vinha

'ldo realÍ7.ado no esti>dio
do Figueirense F'llebol

Clube, devera �er transie
rido já Que havendo o co

t",;o Pelo Cer:ame esta
dual entre Paula Ramos e

C· "10" Renaux. ° gramado
ih'verá ser ocupado com o

a duelo (·ue classificará um

BD!elrm dos II A CdMISSÃO CENTRAL ORGANIZA-

10Ros Abertos DORA DOS II JOGOS ABERTOS DE SAN-

MUi� embora Os 11 Jo- TA CATARINA, considerando a atual situa
gos Abertos tenh�l:n sido ção !lolítica do País,
����;�sl�sBI�I�l;;�I�u:r::��� Considerando quC', a realização dos II

'0 ,Iaquoh gean,[iO,. '·.ao JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA,
lizaçào já que a nova data congregará nesta cdpit;:�! repl'escntações de

�a;zro�l��::�: ,i;:�r!e:; numerosos municípios I do Estado, implican-
que () momen�O na pcliUca do em concentracão de considerável massa

nacional. seja contornado. humana:
�

�;.�t:;otl�'ti��. vai o nossa Co�siderando oue as Autoridades vêm
fa7endo reiterados

�

aoêlos no sentido de se

evital'em reuniões de tal caráter, d� todo de...
saconselhável nesta oportunidade;

RESOLVEU, adiar para data a ser mar

cada oportunamente"os II JOGOS ABERTOS

:� �Og�:[c�a���I�t!�tS�gU��� DE SANTA CATARINA, que deVeriam rea-

•

nilltima rodada d,) �etur· lizar-se no período de LO a 10 de setembro.

noi.o lugar _ Fi�mb,erla. Aproveita Ü' ensêjo para agr?decer a to

com 1 p.l'. 'dos que colauoraram p�ra que a realizaçãe.
2.O·I"gar - ;',ieYf:r cO:Q dessa magna competição desportiva se con·

3.h 1�1:��'- Minerva �,om cretizasse, especialmente os Excelentíssimos
5 p.p. . Senhores. Governador CELSO RAMOS e

4.0 l�g��p� Hoepcke ,;.)m Prefpito OSVALDO MACHADO, reiterando
seu firme propósito de realizar dentro efl\.

breve os II JOGOS ABERTOS DE SANTA
CATARINA, convicta que está: das suas altas
finalidades.

Florianópolis, 28 �e agôsto de 1%1.
Walrlemar SaUes

PREÇOS DE I .�RmOS PARA OS
JOGOS ABERTOS

BOTAFOGO GOLEOU EM LONDRINA
Preliando amistosamente de 'fõrças ficou patenteada

em Londrina O Botafcgo na marcador.
do Rio de Janeiro, conse-

i- euiu gdlear o ciube local
ct,_ mesmo nome pela al'a

,

���1���;e��r:���.X�·o °pú��f:� �."ti.O set� 1al\1A�;;;�Jlf::'Tn. m�m!ll.� pela eXlblçao do On- n_·� '� .fIa"". 'Ilr��l:t;;H· ... :j ..H
Ze da Guanabara do que�. -...."...,-�.

propriame1lte Pelo eSPetá-

!\ C·I):n;��. ) C('lltral O 'gnnizadora dos Jogos Aterres,
depcls d� llnjrh l"c�olveu e::;tip�litr os seguintes P"cç')S
po..rn as _di !lU,., t!os Jogo,..; folJcrtos a serem realizado� na

F.A C.

Cadcirns .. CR$ sn.(lQ
C·�.v:"lhcim!; .. CR$ 30,00
81"0 .. Srta., Estudantes e

:r.1illtares "lflo graduadok .. CR$ 20,00
Crlanco.s Acompanhadas. CR$ 10,00 Na tarde de sábado tev�

culo já que a disparidade
seguimento o eel·t'�l,l i t'o

merclalino de futeor,l C'�1ll

a efetivação d'o ulrp!ltrc
entre as agremlaçües ce A

Sedutora e Farmácia C· t.'·

rlnense.
ll:ste encontro qU! fni .)

penÚltimo do tunu fipre·
sentou c(omo ve'cedor:l

conjunte d� Farmacia Ca

tarlnense pela contagem d�

2xO.

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

QUADRO DOS LOCAIS DAS D!SPUTAS
DOS JOGOS ABERTOS I

TAÇA Cruzeiro venceu

t. érica
JI'T'l.F"T'TR':lO __ Esfâdio do 14:) Batalhão de Caçadores
""UTEBOL DE SALAO - Estádiu da FAC e da F. de DireitJ

BASQUETE E VOLEY - Estádio da FAC.
TF;NIS �u dra dt"; Li�a Tênis Club!:
:C

T'

:<lE7 _ Salões do Clube DOile de Agõsto.
"""....._,.,.....

ceira já Que na primeira
peleja realizada no Mara

canã o clube rubro venceu

por 2xO. O :erceiro cutejo
entre a" duas representa-

o ções deverá ser realizado
na quarta"feira da próxl-

5.0 lugar _ Farm. ('at.a.·
rinense e F.�.rm. do
Callto com 3 p.p.

6.0 lugar - A Sedutora
com \) p. p.
:0:-

o DESfiLE DE ABERTURA DOS JOGOS ma semana. Na pr'melra etap:l o en

contro �(·rmlnava com !l. vi

tória I.arclal da Farmácifl.

Catarmense pela coutage1l1
de 1 t.- nto a zéro, no fin,1I

a Farmâcla confl1:llIava sua

vitoria reglfltrando 2xO.
2 o Marcar::uli os tentos J:1:ir

(\dC!t':, (':.e yOhW;>oll ,M.?-��1l4� \ {',Mqfl�r ,pqra UI- equIpe d�
lt-�í.!lídiíí.li�ir'I.tU�..�;t,�,iJI""....",O"'·���lI��iiK���àhu� ç� �á��:P�l1S��

A classl!lcaç:'.o do rerta-.

O De.,IIIe de Aoertura dos Jogos Abertos c�e foi ela-

A ptóxima rodada, a últl-
ma rodada do turno marca

nara do�ingo no está�o
Fígu€Írense o encontro ep·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\--�, ':lI':'_' .r1'��',�""Y�',!'Y!''<i,f:-�'��:i'''���!V�i(,i)'v�lr�;1'V)'';,\,:�,:·,
..

,"'�:J!'1};��"""�7!!1T\J�"'I'r�:�;"'I'f.����J�'\f'!!�"'II'!!�.
, ,o f:ST/1TJu "n M(fi� �l1l'ir,r! P/r!)'" ,11' ;"l1lfl( Co/nr/r/n"

", -..

SmThIA t>iiari�A

......_ .. _ ,..'1.1, u....... _� ..

: «Clube Doze de Agosto» Dia 9 de setembro sá ado:
:APRESENTA EDDI� MANDARINO e S!!S Tropicanos Ril:no "ROSSA NOVA" �arll danças - Malena a melhor cantora da "Noite Carioca" - Mauro Zardo ,
,canlor - Jorge Arena Bili!arin\l Afro - Cubano air3ção do Show de Carlos Machado e Larry Wald o Rei do Rock And RoII HCilandez - MESAS NA :
, SECRETARIA DO CLUBE. .

, t
�--------�---�--------_._--------�=-----=---------------------------�

� f..�.
.

o

• � ,=-St���!·o, Central le:�om�ras .

'i'(
.

e traI Ed� ��:����e���n�:-s:�s�����:te�· n���:i� d�a::-8�6de�d�:m��:ã��e��
seus membros, O Sr. Rubens Victor da Silva, viajasse à Lajes para que, jun-

. temente. com o sr. Dr . .roão de. Araújo rõese realizado novq estudo em com-

.\ peracâo com a proposta da. firma Pereira. Oliveira & Cla., desta Capital.
o rercrido funcionário viajou no aia de ontem ê ctdade de Lajes, e após

exaustivo exame, concluiu o Dr. João de Araújo, Diretor daquele estabele

cimento nospttara-. não ser conveniente a aquisição de novos equipamentos.

Para melhor orientação de V. Excia. transcrevemos, a seguir, o expedi
ente que àquele ilustre facultativo dirigiu a presidência desta Comissão Cen

tra� de Compraa:
"Lajes, 17 de agõsto de 1961.

Exmo. Sr.
HENRIQUE DE ARRUDA RAMOS

,

DD. prêsfdente da Comissão Central de Compras
F .... ORIANOPOLIS

'_

(

'" .. 1:.,''''
',--
'J

. ,
�.

'-------------- ._--

Troque suas Nota� ;t{ odiã1iõ"'de'"ii;;-;embro de 1961, nos diversos Postos dó Troca -da Cidade.

NOTA: - SãO' válidas para O' próximo sortei o. as Notas expedidas 'durante o- período de

LO DE ,DEZEMBRO DE 1960 A ao DE NOVEMBRO DE J�6L

��:�!:���;.�����r:�I��,����l�� Ji�'2 (do]''') numeógratus mar- cneeou a comissão Cen- Alfredo RUSSl �-.
Senhor Secretario ca GESTETNER, mod 105 trai de Compras que, em Membro '�
A Comissão Central d" ��:l���l�om�:�alal��m�.::� ���m;�:.�,:��ol�: ��r�;õ�; EXCELL, urna súper bi- f ",:;�,

compras. instituida pelo portadora, etc, ao' preço de de junho de 1901, leva a ctcteta fabricada sob a ma-

�te:�:;��: S:s2G��:�!{çl�:� ��!::9d!5�:�e��r-u���.:d:� �:;��.a consideração de V. !�.ar;�::r;�.;e���ic:� �����
�,Ja�:i{adas por V. Excia. em E pM.l o modêlo 3dO, uma Henrique Arruda RJ- NHA DAS BICICLETAS _

vortarta nc 169, de IS co parn pronta entrega e o mo"

junho do corrente ano, rcu outro em 90 (noventa) r'rcsídcntc
mu-se dia 18 dotcorrcntc ctns. -- •

mês, às 10.00 hcrua, na sé- A Comissão Central de
de do Serviço de s'rscausa- Compras, race as propostas
eêc da Fazenda, para apre- acima enunciadas, prcsen-
clar e julgar as prcspostas te os expedientes anexos,
apresentadas à Concorrên- da Diretoria de Cultura,
ma PúbliCa nO 8, Que se da. Secretaria de Educação
destina a adquirir dol.q (2) e Cultura ca euu-nrretortc
mnueõeraros para o Servl- Adpllnlslr:\tiva do Servi,

ço Púhlícn Estndnnl. rI) de Fls<,aJiz.af'iio (1:1 Fa-

Rua: Conselheiro Mafra,
i54.

(UNICA SANTA CATARINA
Ciinica, Gera)

l)ll!%�a� Nervosas !' Mentais -

AS .�Al\{OSú.5
ACITb,M-SE A.

ÇO!l:.parl'ceram h Cnn·
f'OI'rêncla as óegulntcs flr-

: ('nda, rcpnrtj�õe� int('rcs-
1-.aO'l.Q di:'::!trunente na aQui
slç:lo dos mir.leô�raros, oh�

Jcto da Concorrência aci

ma mencionada, c. consl
clcrando que os pre('os co

tados para o mimeógrafos
acionado a eletrecidade,
modêlo :>20, que satisfaz
plenamente as exígênPl:ls
de ol'dem administrativa,
�ão os mais vantajosos,

Dr. � "'Ion R>tntalho
CLl1"1CA DE CRIA.NÇAS
Con�lI!ta.c: Pela manhã

com hora marcada pel\)
telefone 2786.

.A �eIctc, Qns 15,30 às 1'1',30

T"R�IlTfl"nto ';)1'1(' Flpual'boQuP co", Ilnf'.!'!t,p.'l1a. _

In'\ul1ml.tp!'ADIs _ CardJozo1úrspl. _ Qonotpr8pta e

P�·rotp11l.pI9
DI;pr,ãn do .. Q.!'!loutátru _

nR ':>F,;?r:V JOAO DR MOPJ;lA
DR JOst T"VARES IRAC1r.MA
nq, TVAN F!;AS ros DE ANT1RADlI

("'r;:"\l�1fr.T .. �· DI\.Q II' às lR hC.Ta....
E::ldf'�pc(,>: Av"nlrl.R Mauro Rama.!'! 21111

(l'rn ...n I<:tf>lvina },uz) - Fol"(., �',-Fí?

a) MACHADO & CIA.
S/A. COM. E AGl!:NCIAS
b) ftE'MINGTON RAND

DO BRASil, SIA.
l°) A propo!üa da firma

MACHADO & elA. S/A.
Comércio e AgênCia desta
Capital, em resumo foi a

seguinte:

2 (dois) mimcngraros a

t,lntrt· '11rtl'ca ROTO, mod-:-
420 de fabricação alemã,
rom entlntagem aulomà

tica, etc. ao preço unitário
de Cr$ 94.807.00, ati 2 (dois)
mimeógrafos a àl,eool mar
ca CENTO, modo 225, Ce
fabdcação alema, etc. ao

preço unitãrio de CrS ... _

84.250,00. P;-azo de entrega
20 dias apõs a confirmação
do pedIdo.
2°) A proposta da firma

REMING['ON RAND DO
BRASIL S/A. desta CapI
ta'! foi, em resumo a seguin
te:

2 (dois) mlmeõgrafos
marca GESTETNER, modo

Curso de EspeclaUzação no

rtospltal de Caridade, A

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

Ciente no consultórl", à.

Rua Nunes Machado, 17

�elet. 27.<16. _ desiden�la
Mariano de'J\ndrade). Con
;,ultoas: Peja manhã no

r106p:t.al dos Ser..-!dores dn

Esta10. (Sérviço dQ Pro!.

Rua :r..'�tarechal Gall.l d'Eça

hor:'!s.
COI"'�.::tÓrlo: Rua Nunes

Mach�do, 7 _ 1° andar_

�.esld:Sncla: Rua P",aNl!
Roma. 0:;;; _ T,·l"'f"ne 2784
MÚ!'Iica e Romance

RESOLVE .DR. SAMUEL FONSECA
indicar a firma REMING

70N RAJoID DO BRASIL
SIA., desta Capital, como

vencedora da Concorrência
"'üblica nO 8, devendo for
necer dois mimeógrafos de
marca GESTETNER, 1I10d.
320, acionado eletricamen-

CiRURGU,O�DENTISTA
Pr�paro ,,� \)!l.vh:.ldes peh alta veJocidr.��.

BORDEN ftHW1'OR S. S. WHiTF:
Radiolozia ven"ária

�!liüHGIA E PRÓTESE BITCO-F!t.CIAL
ConsuJtóriv: Rua Jer�nimo -:::oelho 16 - l0 annar _

FQ�!! 22Z5
F:-!{I·I";;:"'lI.mpnte '!om hor:u marcad'l.s.

Dr. Henrique Prisco

Paraiso

Múdico
OP:;RAÇ6ES - DOENÇAS

DE SENHORAS
Clinica de Adultos

Recebi a, visita do Sr. Rubens Victor da güva, portador do processo de

Concorrência Pública nO 2, referente a aquíaiçân de ma+erlaís diversos para

o Hospltal Nossa. Senhora dos' Prazeres, de Lajes, nêsta Estadc.
'Em companhia do Sr. Rubens Victor da Silva, reexamínamcs as propos

tas [â antc-rormente por nt).'1 aceitas, em cómparacão com as da Firma Pe

rerra Oliveira & CI:>, e conctuímos pcln conveniência de se adquirirs,_m os

equtpnrnentos JlOL' nós anteriormente já tndteauos. sem qualquer modifica

ção, 'porque os mesmos seusrexem 'plenamente, as necesatdades e enctêncm

ao Hospital Nossa ãenhcm cos Prazerea ..

Ao Exmn. Sr.

GERALDO WETZEL
DD. Secretárfo da Fazenda
NESTA

Atenciosamente

Henrique de Arruda Ramos
Presidente'

Rubens Victor da Silva
Membro

{as.) Dr. João de MaújO.
Diretor do Hospital xossa Senhora dos Prazeres.

Certos de continuar merecendo de V. Excia o apôio esclarecido que nos

tem dispensado, suoscrevemo-nos penhoradamente, &'6radecidC"t

(as.) Rubens Victor da Silva
Membro da Comissão Central de Compras."

I
(:P.TfOS de havermos atendido àquele respeitável despacho de V. Excia.,

subscrevemo-nos

SSPI

Alfredo Rus.�i
____

Membro

Considerando o oficie datado de 17-8-61, do Sr. Diretor do Hospital Nos

sa Senhora dos Prazeres, de Lajes, dr. João de Araújo e, em se tratando de

MATERIAL ESPECIALIZADO E T:E:C�UCO, para fim hospitalar, APROV·;)

as conclusões da Comissão Centra! d-:' compres, complementadas pelo ex

pediente acima mencionado. ,

S. Fazenda, em 19-8-61

(as.) Geraldo wetzel _ Secretario

V�)l"!M.

ED IT,A L·
JUIZO DE DIREITO DA dos a teste, parte com ter-

'COMARCA DL BIQUAÇU ras de herdeiros de José
,.. � .;.t'fi'" mtve.ra e parte cem ..uem

EDITAL DE
\ CITAÇAO de direito. O terreno e to-

COM O PRAZO I;�_:; TRIN- do cercado, per cerca ue

TA (30) DIAS arame, na frente e de gra

vatés, -nc resto do pertme-
O Doutor Jaymor Gui- troo 3 - A suplicante tem

ma -ães oonaco, Juiz de .. posse, por si, desde 1952

Direito da Comarca de Quando adquirm de- Gu-

1.620 m2. Confronta na provas em Direito permi-
frente, a oeste, com a es· tidos e, desde já requer o

tirada. federal, �ul com ter-;,j.,_ depoimento pessoal de

l'a1, d', ""'n.
íl� E.miai,o .Cl.I:·IJ • (l,uem �sta cont;;8"tar,. so,"'1'ell:a':�ef .cçm\ .as, \�r.S, as"pen�!; l�g;:tis. :pnJa ep:�j�

lii\llll!J""'íi!il!l>!JiíI."'!iI>"i� 1 e'l'gei e..r:ffba�'�� tt:lti.: '.-'. ,tc,.:De, a� d�V".:rl.o't\.iI: .�··iil'·."""�iiliínli&ll
------------------------------�--------�--------------------�--------------_

Ptguaeu, Estado de Santa

Datarlnn, na. fórma. da lei,
etc ..

Faz saber aos que o prc
tllte edital virem ou dele

onhecime:J.to tiverem que

por parte de ROSA MARL'\

DE SOUZA, por seu assis

tente judiciário Dr. Acaci'l

Z"lnio da Silva., lhe foi di·

rigIda. a petição seguinte:
Exmo. Sr. Dr. Juiz de DI

reito da Comarca de Bt

vuaçu. Rosa Maria de Sou

za, brasileira, viúva, de

prendas domésticaR, resl·
dente e domici'iada em

Rio Caveira�, ne.!lte Munl

cipio, vem, j}Or .seu assis

tente judiciário :nfra as

�inado, prom0ver uma

ação de usucapião, para l)

que expõe e rf-ouer a V,
Exa.: 1 - A Suplicantil
tem a posse mansa, paci
fica, continua e ininterrup
tamente, sem opcsição nem

contestação, e com o "an�

mu::: domini", por si e seus

antecessores, ha mais rre
vinte anos, de cm terreno

s;tuado em R:1l Caveira!;
2 - O referid0 terreno m"!

de 39 m. de frente, tendo
o lado Sul J5 m., o lado

norte 48 m., sendo a linha
dos fundos um:.!. curva de
47 m .. A área e de .

merctndo Manoel Ferreira

o qual, por suá vez' teve a

posse desde Hl45 quando
pt; adquiriu de José Antero

da. Silva e sua mulher que
tiveram mais de 10 anos

lle posse. 4 - Não possuin
do títulos legais, quer a

supUcante adquirir o do

mlnlo, de acôrdo com os

artigos 550 e 552 do Cóói-

�� 2.;��llde e7 a�!'�:r�� �
1955 e na conformidade
dos art.<;. 454 e seguintes
rio C.P.C.. Assim, pede e

1'I:'qucr a V. Exa., se digne
ouvir as testemunhas ar�

roladas no fina( e que
comparecerão injependen
te de intimação, sendo fei

ta a justificação inicial, e,

-julgada esta. se proceda de,
acôrdo com os artigos da
Lei Processual, acima men

cionados, sendo citados os

cO'ljuges dos confrontan

tes, em sendo O caSol ciw
tado o dr. Promotor PÚ
blico da Comarca, para,

após, os trâmites legais,
ser a presente julgada
procedente, por V. Exa.,
rlata venia, podendo a su

plicante adquirir o neces

sário título para a trans

crição no Registro. Protes·
ta por todos os meios de

CrS 2.100.00 e P. deferi

mento. Biguaç'ú, 25 de te

vereíro de 1958. (Ass.) Acá
cia 'zélnío da Silva. Rela

cão das testemunhas:

Gumercindo. Manoel Fer

reira, Geraldino Marques
ce Amorim e Manoel Joa

quim Ferreira. DESPA

CHO: _ A. Designo o dia

27 de março, do corrente
nno. para a audíencra de

justificação prévia da pos

se. Ciente o Dr. Promotor

Pt b I i c O. Big., 28-2-58.

IAss.) J. coneco, .ruía de

Direito. SENTENÇA:
Vistos, etc. Homologo, por

sente!lça, a justlflcaç�o de

fls., em que é requerente
Ros!'� Maria de Souza, pa ..

ra que surta--- os efeitos de

direito. Cite-se, pessoal
mente, por mandado, os

conf--ontantes do terreno
em questão e, por editaI,
na fôrma da iei ,os intere_;;
�ados incertos, para· to

dos, Querendo, contestarem
o pedido no prazo Ie�al.
Sem custas. Blguaçu, 16-4·

58. (Ass.) Jaymor Guima
rães collago, Juiz de DI
reito. E para chegar ao

('onhednlento do,S Interes·
sados, passa o presente
edita! com o prazo de trino
00. dias que será publicadO
e afixado na rórma da leI.
Dado e pas::;ado nesta Ci
dade de Biguaçu, aos de

zessete dias do mês de

abril do ano de mil nove

centos e cinquenta e alto.

fassj Pio Romão de Faria,
Fscrevente Juramentado o

datilografei e subscreví.

Biguaçú, 17 de abril de
�958.

(Assinado) Jaymor Gui
marães Collaço - Juiz de
Direito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Comissão uos 16, através ,do seu relator, sr. 011·
vetra Brito, sugeriu cue a Câmara e o Congresso ado

tem, de trnedlato, as medidas necessárias para a emen

da da Constituição Federal, introduzindo no país o re

gime Partamenturtsta, dentro dos moldes que mais se

adaptem às condições do Brasil e atendam às círcuns
tsnctas da conjuntura atual da vida brasüeíra.

A emenda, velho sonho ao eminente Raul PUla, es·

tá sendo apreciada pelo Senado e dentro de algumas
horas teremos uma resposta sobre a matéria.

TEXTO DA EMENDA da Constituição, os proíe-
�' o seguinte o texto da tos de Ieí;

emenda constitucIonal, ato 5.0) - .Representar a

adicional à Constituição de Nação perante os Estados
1946: estrangeiros.
Instituindo sistema par- 6}l) - Celebrar tratados

lamentar de governo, auce- e convenções internaclo-
titua-se o capitulo 3.0 da nals, ad-rererendum do

Constituição, pelo seguín- Congresso Nacional.
te: 7.°) _ Declarar a guer-

Seção 1.11. _ Do presí- ra, depois de autorizado
dente da Republica: pelo Congresso Nacional,
Artigo 1.0 _ O Poder ou, sem essa autcríeecãc,

Executivo é exercido pelo no caso de agressão estran-

presidente da Republica e gelra, verificada nos inter-

pele Conselho de Mlnls- valas das sessões Iegfsla-
tros, cabendo SÓ a estes ativas.
direção e a responsablli- 8.0) - Fazer a paz, com
dade da politica do gcver- eutcrreação e ad-reteren-
no e da adminIstração. âum do Congresso Nacio-

Artigo 2.0 - São atribuí- nal,
ções do presidente da Re-

publica: 9.°) - parmith-, depois
}.o) _ Nomear os mi- de autorizado pelo Con-

metros de Estado por indi
cação do presidente do
Conselho e por aprovação
da Oamara dos Deputados,
e demiti-los quando esta
lhe retirar a confiança.
2.0) - Presidir as reu

niões do Conselho quando
julgar conveniente.
3.0) - Votar, nos têrmos

gresso Nacional, ou sem

autorização, nos interva

los das sessões legislativas
que forças estrangeiras
transitem pelo território
do País ou, por motivo de

guerra, elas permaneçam
temporariamente.
10.° - Exercer, através

do presidente do Conselho,

o ESTADO
O PIAIS AHTKiIJ DIAIIO er SANtA CATlBl1U

F'LORIANOb)J�_� l�cM<:l-.�uaJ, L" ae SE·rEMERQ de 1961

o comando das Fôrças Ar

madas.

l�.o _ Autorizar brasilei
ros a aceitarem pensão.
emprego ou comissão, de

governo estrangeiro.
12.°) - Encaminhar,

anualmente, ao Congresso
Nacional, dentro life 60 dias

apôs a abertura da sessão
legislativa, as contas rela
nves ao exercício anterIor.

13.0) - Apresentar ao

Congresso Nacional, por
ocasião da abertura da
sessão legislativa, mensa

gem dando conta da situa

ção do País.
14.°) - Conceder indul

to, comutar penas, com a

audíencía dos orgãos íns
tituidos em Iel.

15.0) _ Provar, na for
ma da lei, e com as res

serves estatuldas na Cons

tituição, os cargos publi-
('os federais.

-

16.0) - Nomear e demi
tir o Prefeito do Distrito

Federal e Os membros do
Conselho Nacional de Eco-

nomIas.
Artlp:o 3.0 - O presiden

te da Republica depois de
n Câmara dos Deputados,
pele voto da maioria ab
soluta dos seus membros
declarar procedente a acu

sação. será submetido a

íuteemento perante o

STF, dos' crimes comuns,
ou perante o Senado Fede
ral. dos crtmes funcionais,

Artigo 4.0 - São crimes
funcionais os atos do pre
srdente da Republica Que

atentarem contra a Cons

tituição Federal, espectar
mente contra:

1.0) _ A exietencía da

UnIão;
2.0) - O livre exercício

Na�õe8 neutras: maior �arti�i�a·
�ão DO confrôle �e �roYa nuclear
OENEBRA, 31 (A. P.) - bre a proibição de provas :proibição das provas. Os

Oi; E�tados Unidos e a. nucleares e em conCeder ocidentais esperavam que
Inglaterra concordaram na aos países neutros maior isto ajudasse a vencer a

conferência tripartida sO- Influência no contlôle de oposição soviética contra
o sistema de inspeção Sem

voto, propoSta pelo OCI

dente. O delegado norte·

-
Caixinha Pró-formandos da

Faculdade de Direilo
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital ficam convocados os alunos do
5° ano do CUISO de Direito para uma AssembléiJ'l, Geral,
a se realizar no próximo dia 4, segunda-feira, às 18 ho
ras, em prirn.h:a convocp.ção, e, caso não haja número
suflcicntc, em segunda, às 18,15 horas, com qualquer
número, a fim de tratar do segUinte:

I _ ZSCOLHA DO PATRONO
II - ESCOLHA DO PAhANINFO
III - ESCOLHA DOS HOMENAGEADOS
IV - FIXAÇAO DE D.'\TA PARA, ESCOLHA DO

....
ORADOR DA TURMA

,

VI - DEMAIS ASSUNTOS REFERENTES A FOR
MATURA.

Florianópolis, 29 de agôsto de 1961.
Fernando Nizo Bain{ta.

Presidente

Casa Branca Está Considerando ...
(Cont. da 1." pág.)

caiu a uma fração de seu

volume pró-Castro - uns

20 milhões de dólares a

mais em exportações, com
parado Com 05 546,2 mi
lhões de 1958, e 30 mllhõcs
em import.açô�s, comRara
dos com 527,8 milhões an

teriores.

O deputado Paul G. Ro
gers:, democrata da F'Iõt1-
da, autor do projeto-dEi-Tei
-de embargo, disse, c:.ue ha
via sido informado, de
parte do Depart,a,mento tIe

Estado, que uma das prin
cipais razões pelas quais
não havia ainda sido in

vocada. a !ci de tráfego com
o mínimo -era o efeito pre
judicial que a mesma teria

sobre Tra�ado Interamerl
cano de Segunmça. Re
correr à. referida lei, disse

Rogers, requererã uma de

claração de que a segu
rança dos Estados Unidos
se vê afetada. Isto porá
em vigência uma das cl';l. u

sulas d o Tratado, segundo
a qual se procede a convo

car uma reunião das re

públicas americanas e os

Estados Unidos não estão
certos de obter pleno apôio
em tal reunião. Woodward
revelou ,..que não estava
Inteirado qe tal eventua·
IIdade. Um porta-aoz tlos

fabricantes de cigarros
puros, de Tampa, Flôrida,
diSSe à Comissão que, com
um embargo sõbre a im
portação de produtos de

Cuba, seria destruída a

Indústria de tabacos de
Tampa, aumentando o de
semprêgo e transformando
a. cidade em zona de de-

sastre. Norman S. BrOwn,
advogada da Associação
de Fabricantes de Cigar
ros puros diss.e à Comissão
de Comérei') da Cãmara
de Daputados que seme
lhante embargo teria Pou
CO impacto ·econômico em

Cubu.

COSINHEIRA

ce qualquer dG" poderes
c..oILStituidos da União, ou
(1� Estados;
3.°) - O exercício dos

poderes politicas, Indtvt

cuaís, sociais.
4.0) _ A segurança in

terna do País.
seção U - Do Conselho

de Ministros.

Artigo 5.0 - oocnsenio
ôe Ministros responde co

letivamente peren-e a Cu

mara dos Deputados, pela
politIca do governo. e peja
admínlatração em cada
ministro 'individualmente,
pelos atos que praticar no

exe-cício de suas runcôes.
§ Unicc - Todos os atos

do presidente da Republl
ca deverr- ser referendados

pelo presidente do Conse

lho e pelo ministro compe
tente como condição co
rua validade.

Artigo C.o - Vaga a pre
sídencta do Conselho, o

:;:resldcnte da Republica
subm atera à Camara dos
Dej)utados, no prazo de três

dias o nome do presidente
do Conselho, para que a

mesma Câmara sobre eta
se manifeste concedendo

lhe, ou recusando-lhe, -por
mato-te dos

. presentes, a

aoroveeão.
1 - Recusado a aprova

ção, o presidente da ae

publica deverá, em prazo
ide:.•ncc, e por duas vezes,

s.presentar outro nome. Se
nenhum for aceito, caberá
P.O Senado Federal indicar,
por maioria absoluta de
sem; membros, o pi-eslden

. te ÔO Conselho, que não

!1c:derá ser qualquer dos

recusado.
20 _ Se a Camara dos

Deputados não aprovar o

nome indicado pelo Sena
do }õ"ederal, aplicar-se-á o

d::>jJcsto no artigo 11.

ArtIgo 7.0 - Os mlnis
!tros �erão nomeados pelo
presidente da Republica,
depois de aprovados os seus

nomes pela maioria abso
lata dos membros da Ca

mara dos Depl!tàdos.
� Unko - Aprovada pe

Ta Cam9.ra dos Deputados
a formação do "Conselho
de Ministros, o Senado Fe

deral, pelo voto de 2/3 de
seus membros, poderá, der!
tiO de 48 horas, opõr-se to
tal ou parcialmente à com

.�:�Çã? do mesmo Canse·

Art. 8.0 _ Logo depois de

rliscutlda e votada salvo
t rrcunstanctas excepcíonaís
ctncc dias depois de pro
; .oste. dependendo sua

aprovação do voto da
.naíoría absoluta dos depu
toldos.

§ Unlco _ A moção de

conrtança devida pelos
Conselhos de Ministro se

--;.l votada Imediatamente e

se conaíderará aprovada
por simples maioria.

Artigo 11.0 _ Verificada
a ímpoaslbílídade de cons

tituír-se o Conselho de MI

nistros, por falta de apolo
parlamentar, comprovado
em sucessivas moções de

desconnenca opostas a três
Conselhos, o presIdente da

Republica poderá dissol
ver a Oamara dos Deputa
coe, convocando novas

etetcões, que se realizarão
no prazo maximo de 90
dias.

Artigo 12.0 - Dissolvido
a Cantara dos Deputados,

-

o preaídentc da RepubUca
nomeará um Conselho Pro
vtsórto representantes do

I ultimo Conselho e dois da

oamara do.s Deputados.
Artigo 13.0 - ACamara

rios Deputados dissolvida
reuni-se de pleno direito
r'osde que cs eieícões não

realizado no

prazo estipulado no artt-
1-:011.°.

-

Arttgc 14.0 - O Conselho
oe Ministros decide poc
maioria absoluta de votos,
?,.. revetecendc no empate o

aio do p: esldente.

A:-tigo 15,° - Os minis
í.ros podem paetícípur das
cuscussões em qualquer das'
Casas do ocoeresso Nacio
nal.

Arti(Zo 16.0 - Em cada
Mírusterlo haverá. um sub
secret9.l'io de Estll.do, n')

meado pelo ministro com

aprovação do Conselho de
Ministros.

* Unlco _ Os subsecre·
t.arIos de Estado poderão
C.:hllpareCel' a Qualquer da,>
Casas do Congresso Nado-
1];al e suas comissões COU!!)

rr.p..l'esentJ:..ntcs dos respec
tivos ministros.

Artigo 17.0 _ Ao presi
dente do Conselho de Mi·
uistros compete ainda: ..:
- A iniciativa dos proje·

tos de le1 do governo: II _

O estabelecimento de re

lações com países estran
geiros e a errentação da
pcüttca externa; li - O
Poder regulamentar; IV -

A outorga de condecora
ções ou outras dlatançôes
honorificas conferidas a

estrangeiros; V - Decretar
o estado de sitio nos ter
mos desta Constituição;
VI - Decretar e executar
n intervenção federal nos

termos desta Constituição;
VII - Enviar à Camara
dos Deputados, dentro dos
dois primeiros meses da
sessão legislativa, a pro
posta de orçamento.

SEÇAO TERCEIRO - OIS

POSIÇOES TRANSITO-
RIAS

Art. 1.0 - Este adicionai
entrará, em vIgor na data
ele sua publicação pela Mc
:,a do Congresso Nacional.
Art. 2.0 O presente ato

ndícíonal será aplicado du
rante o período presiden
cial a extinguir-se em 31
,de janeiro de 1966. Para o

perlodo seguinte, o presi
dente da Republica será
eleito pelo' sufragto direto,

.

cecídtndo-se no mesmo

pleito, por plebiscito, da
amnutenção do sistema
parlamentar ou da volta
do sIstema presidencial,
tal como vigente antes
deste ato adicional.
Paragrafo trníco --, Se o

resultado do plebiscito for

pela eprovacêo desse at- J

adicional, as consntutcões
dos Estados a ele se adap
terão, no prazo de um ano,
Art. 3.0 - O více-presí

dente da Republlca, eleito
& três de outubro de 1960,
(x..rceré a presidencia da

Republica, nos termos des
t" ato adicional, ate 31 de

janeiro Qe 19ti6, devendo
prestar juramento peran·
te o Congresso Nacional
dentro de 30 (trinta) -:lias.
Art. 4.0 - Dentro de 15

õias da promulgação desse
ato adicional, a Mesa do
Congresso Nacional fará
publicar a redação consoU
dadl'l na Constituição Fede
ral e do presente ato adi
cionai sem qualquer outm
enler.da ou alteração.

Ordem dos Advogados do Brasil
,

SECeÃO DE SANTA CATARINA
O Conselho Seccional da

Ordem dos Advoga9dos do

Brasil, Secção de Santa
catarina, em se�ão ex

traordinária de 30 do cor.

lente, decidiu manifestar
00 povo brasileiro a sua

confiança nos poderes
constituidos e a convicção
de que os seus represen
tantes não faltarão aos

compromIssos assumidos

Por JOSEPH SCHlIllDT, do I.F.
O relatório do "Polltbul'eau" do Partido Socialista

Unificado, que foi integralmente publicado no "Ncues
Deutschland" (órgão ,oficiai dos comunistas) de 9 de

julho passado,' é uma clara indicação dt: que o regime
de Ulbricht está enfrentando as ll1nl� árduas dificulda-
des desde junho de 1953.

O relatólio em Questão ocupa mais de três páginas
do "Deue" Deutschland", Que é um jornal de formato
grande. Êle teve que ser lid 'I, de cabo a rabo, pelos
membros do partido oficiai e, para disfarçar o pesshnls
mo de Que era Indício, levou o título de "Mais e melho-
res bens de consumo",

Com êsse artigo pode se

depreender que os objeti-
vO!> da economia planifica
da dos comunistas não 10-

atrás, se falava em uma

ajuda da União SOvletica.

ESTREITAR LAÇOS COM
URSS

n..m alcançados. Em mui-

tos setorês dos diversos Essa situação econômica
}11anos, os objetivos tive- ('.onsegu!u desacreditar o

ram que ser recalculados, � regime de Ulbrleht perante
Em 1961, para metas menos o mundo inteiro. Porlsso,
<>.mbiclosas. O abastecimen- os títeres conforme infar-
to da população, mesmo no mau um porta-voz do Se:
que tange aos produtos naqo de Berlim Ocidental,
Inals essenciais, não foi as- o Senado não tolerará as

segurado de modo conve- imposições das autoridades
niente e nada indica uma da Zona às agências de
futura mudança nêsse as- viagens de Berlim Oclden-
pecto. Não

,

nã ocorrência taJ..._pal'u 8. concessão de
de importações para sallar passcs. Após n introdução

'"�:h�a����������ç��\es'�� '����ll��ji�;!�S oll�grl��� P;;f.i;

americàno, At'thur De:\n,
'apolado pelo 'britânico Da- nomE'âdo, comparecera aif

vld Ormsy-Bore, apresen-
Conselho de Ministros pe

tau duas emendas ao pro-
ranle c Congresso Nacio

Jeto-de-tratado OCidental, :Jal, a fim de apresentar

Bubme�ldo à conferência
seu programa de gover-

�: i;��I:a:!U;e�� a�:g:�i�� Artigo 9.0 - Os ministros

dor �oviétlco, Sem'yoh Tsa- dependem da confiança da

rapkin. 'A prlmeh:a Pr()PoS- �::;�'a :eo�it��!ut����ld�
ta' '19idental concede â co- ela lhe for negada.

:��S!� :�e C:�;�Õl: �ret!� Artigo 10.0 - A moção de

rio 'politico da proposta ;:l��n��an�fn�:t��:a °oJo�;
�:gapi�I�i:�o �: p::,�.ÔI� ,'n,ueo a qual,u" de 'u"' Loteria' do Estàdo de Sanla Catari,namembros, só poderá ser
direito de despachar uma
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'

adininiskaçâo incompeten- ::��:e��ad�í��:O 50 ed:��ã f .000,00
::��!�:�:!"C;���:e, c:: FI·asco· Da (conoml·asua proposta qUe inclui
um admlnlstrador comu-

��tatC�C:I,�e !��'e:t:�"�c�

Planl·fl·cada'Comunl·staria neccssária a unãnhni-
dade em qualquer dec1;;iio
e Etitados Uhldos e rngla-
,terra protestam. alegando
que se trataria óe veto

que não podem aCeitur
Dean declarou que a su

gestão ocidental de que
a Comlsr;ão ,tenna poderes
de demitir o administra
dor único "é r�spostá Com·

pleta a qualquer alegação
do delegado rusS:Q para
justificar !;ua exigência <le
Conselho Admlnilllrativo
tripartido para dirigir °

sls�a de contrôles". A

segunda proposta ociden
tal é de .qUe a metade do
pessoal dos grupos de ins
Peção seja de parseS" neU
tros. Para as inspeções em

território comunista, o res
tante do gn\p0, lnrlusive

seu chefe, seria Integrado
por ocidentais. Enquanto
Que no caso de território
ocidental, a metade do
grupo e seu chefe seriam
comunIstas.
Os russos tinham suge

rIdo que Os grupoS de ihs
PeçãO fossem a metade
oeidenta1§ e a out,ra Co-

MuiLall proVidências foram e ainda serão ôadas, _
pelas autoridades competentes, visando a que a or

dem pública e a tranquilidade das famílias sejam
mantidas, durante estes dias dificeis que o Brasil
enfrenta.

A nossa colaboração, nesse sentIdo, não e ape
nas um dever: é defesa da própiio interesse do gru
po humano II. Que servimos.

�::�e�e����dOP�o:��g�; Se nos socorresse

X

a�g\��a parcela de 2utoridade

empregos dos habitantes ou de mando, teríamos tomado uma providência
de Berlim Oriental, que que lamentamos haver sido esquecida: a de prol·
não podem mais chegar ao bir a partida de futebol entre o Santos e o Ollmpico

:��;d��v:S�' �;�:'dO s��::�
de ���l�����ê representasse perigo à ordem. Mas o

lei, as condições de traba- Santos, com PeJé e tudo, é o que de mais temível

lho dos operáriOS, empl'e-
exlsLe em matéria de ataque. A meqida não foi pro-

gados e funcionários de ��d�l����d�rr:mae�I�::��t�o�a�!��nSeqUênClas estão aí,
Berlim Oeste que desde 13
de agôsto estão impedidos deri��s���, :a���ri�a6�;;n;�:o�r�:vel��mes:::us��' l'�;�
�:v���p�:�c�an��d�:�'VI�� ponsabll1zadas pelo massacre.
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com o povo, de defesa in

transigente das institui
çôes Democraticas, de su?s
leis e, principalmente, de

respeito à Constituição da
República, a fim de que
seja integralmente cum

prido o seu artigo 79, no
que se refere à sucessão do
Presidente ,da República,
dando-�e posse ao Vice
Presidente.

decidino a impedil' o aces
so à Berlim Ocidental de
"pessoas indesejávels". Os
contrôles necessários para
&�se fim, no setor ociden
tal da cidade deverão ser

(·stabeleeidos sem a menor

demora.
O porta-voz afJoiou vâ-

rias vêzes as medidas dos
três Comandantes aliados
ocidentais, os Quais desta
caram suas guarnições em
Berlim para a fronteira
dos setores.
Ademais o Senado berli-

Eloquente
Pronunciamento

de D. Felício,
Arcebispo
Coadjutor

Neste momento decisivo para o destino
da Pátria, nesta hora carregada de tantas c

tão g:raves apreensões para todos, apelamos
corno' brasileiro e sacerdote a tôdas as fôrças
vivas da Nação a fim de que consagrem o

máximo de boa vontade e espírito de renún
cia para a salvacão da Pátria comum e bem
amada e para o bem de seu povo.

Sem Quebra de princípios, sem violação
da Lei Básica, sem vencidos nem vencedores
olhos fitos no mandato supremo do Amor;
"Ama!' a Deus sôbre tôdas as coisas e amar ao

próximo como a si mesmo por amor de
Deus", é necessário que todos c cada Un1 de
ponham opiniões pessoais, sacrifiquem inte
rêsses particulares ou de grupos, cm 11010"
causto aos soberanos interêsses da Pátria e

do bem comum.

Neste alto nível, honroso, nobre e he
róico, é sempre possível chegar a um têrmo
de conciliacâo, E isto se impõe e é urgentissi
mo a fim de que se evitem irreparáveis da
nos morais c materiais; a fim de que se evi
tem a úrfandade, a viuvez, o derramamento
de sangue generoso e fraterno qlle iÍeve ser

poupado para transfundir vida nova ao com
balido organismo da Pátria.

Atenham-se às heróicas Fôrças Arma
das a sua magnífica missão constitucional de
" defender a Pátria e garantir os poderes
constitucionais, a lei e a ordem" (Const.
Fed. 3rt. 177), "sob a autoridade suprema
do Presidenle da República e denlro dõs Ii
miles da lei" (art. 116).

Resolva o Congresso Nacional em sua

soberania, os {problemas �e sua a1cada. .

Mamfesfe o povo hvrcmente sua opi
nião, como é próprio do regime democrático,
mas guarde a serenidade de espírito, tão ne

cessária ao discernimento da verdade e evite
medidas ou manifestações violentas, tão pre.
judiciais ao próprio indivíduo, à famíHa, à
Pátria.

Para fazer valer a opinião pública em

regime democrático, há recursos legais.
Por DeLIS c pela Pátria desarmem-se os

espíritos e unidos ntun só coracão e numa só
alma, salvemos e engrandeç�lUos o nosso

querido Brasil.

Florianópolis, 31 de agôslo de 1961
Frei Felício C. Vasconcellos. O.F.M.
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