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í.uO corecsponocnte: - .folnvill"l - ") Governador
Celso Ramos c senhora acompanhado de comitiva chegou
anteontem às 17,20 horas, sendo recebido nas imediações
da cidarle pela Prefeito I-i.,;nl\lli'. Faligatter, nela comeu
dente do ia.v Batalhão de Caçadores, juizes de Direito
Norberto Miranda Ramos c Francisco José Rodrigues, pelo
sr. Adernar Garcia, Deoutndo Jota Gonçalves, du-rgentes
partidUrios. representantes das classes conservadoras e

operárias, por mulheres e crianças, estando presente a

R�n(la (In 13 o B c.

ft sua vontade e esperando
4JC todos pudessem avaliar

o prazer de estar ali, con

rlamando a população a co

Iaborur em seu programa
ce governo, Em seguida
t.ransmrte seu abraço, do lar
mais humilde ao mais abas

tudo, desejando tôda a SOI

te de felicidades e desen-

voivtmcnto para aquela
terra. b'J termtnur sua sau

dação, acompanhado de

numerosos automóveis, des
ma pel:",s ruas de Jolnvllle,
!'epletllt de operários, co

merciértos. mulheres e cri·

nnças e estudantes que a

cenam a sua passagem, en
quanto foguetes espoucam

uurante tc-c o trajeto em

l;ireçáo ao Hutel Pn.úclo.
onde gente de tôdas as clas
ses sociais o aguardavam,
desejosos de cumprimentar
ao Governador,
A noite, o Secret:irio da

Fazenda, sr. Geraldo wet
zel. orereceu em sua resi

dência, um jantar intime

Apôs os cumprimentos, o

governador declarou pela
c.russôra local, sua satlsfa·
eno em pisar aquele SÔ!'J,
«nde acabava de SC1' recebi
do Ião cntusíúsuca e calo

rosamente, salientando que

ji devia ao povo jotnvmen.
se, este. visita, não a raeen
uo antes por motivos alheios

,': �

Medidas de crise: Presidente autorizado a mobilizar
"'o

,

-

.

250.000 homens da reserva
, <,

derson Insistiu, não obstan

te, sobre este ponto ao afir

mar que a presenca do pri
meiro mInistro britânico em

Nova Iorque lhe permitirá
sntrevtstar-se com diversos

reserve c empregar 1.500
MORALIZAÇAO rounõee na compra de ma-

terial militar, O conjuntoAs medidas de c-ise. peru
das pelo presidente Kenne

uy. foram aprovadas pela
comíssão senntortat das

ele disposições foi ímedíu-

tamente transmitido pela
chefes de governo, e peru
cutarmente com 0 presiden
te Kennedy, para estudar a

situação interna,cionaJ.

comissão ao Senado, o qualsorcns Armadas, Estas nu

torfzam o presidente a mo

bilizar 250,000 homens da

dará sua nprovacâo em as

aembléla plenária,

timita�ão �a remessa �e lucros: in�is�ensáYel
�ara a econômia �o �aís
liHASILlA,28 (VA) - sa de luct'os p.lra o Exte- briel Passoll, o IH. "alter

Em meio i. SIta expOl;iI;/to rio]', {[ue considerou ',in- Moreira SuJe" n[;I'mO\1
perante /I ComisslLQ de Re dillpensável IH!]'::! .a .ecOno que os financiadores 1101'-'

lH(,'ucs !Extel'iorC:-i (l,a Cli mia do País", QU1\lllo à te-americanos niLO fizeram
m�l''i d(l� DClllttados, o Sl', lHlcionalização clo� depú-
Valter M..::reira SaleM atri l;itos dos bancos estl'lltl- qllaIqucl' i!xigênl'ia de

uuiu a três fatorc::! Prin- geiros. excu�ou-se de res natureza polí�icn. ncm cxi

cillUis o {'omplcto êxito ponder, alegando sua po- giram com:-lensaçiio pCI:l
de :;UH mj�suo nos E:;1I1· siçiiO de baJH!ueiro, Em cor)Co.:�s[to de no\'OS Cl'édi
dos Unidos: confial1ça lH\ respos1a.ao deputado Ga- tos,
ol'icntaç[to filwnceira im

primida pell.. go\'emo bm
sileiro; r..tdicu\ tl'ausfOJ"

ma�i1o da mentalidade do

1\0\'0 go\'crno d:JS Estaúos
l..:nidos, atitude esta que
s!:! referiu IlOS bancos
purli"ulal'es dU(lucle pais;
influencia dcterminall.a
11elo aumento do;;: fiilan
ciumcnto,; oriundos da
úl'ea >,ocialh;la,

O SI". i\loreira Sales ci
tOll, ainda, l'omO cau,.;as

pI'intipais da j:(1'a\·e ('rise
cambial uuc 01'11 atl'av.cssll
O r:l'H.'Iil,' 11 quedu do pril
ta do cRfé nos mercndo::;

i'ntCl'llHciollltis e o grande
,'olume dos no):;sos com·

promisso:; para o .allo tUI'

rente, SU!)criut' .ao totHI

de no,;�a I'e':eita.
Depois de l�c\'cla\:.. que

cOll::ieguir:! t'esllltados da
ordem de 1.5 bilhões de
dólare�, entre conso!idll
çlio de dívidas c novos

Cl'éditcs 'junto ih; entida
des. ofitiais, o ex-cmbai
xado]' em Washington,
respondendo a uma inda
gação cl,) deputado' Ho
CllVuva CtlnhH, mUllifes
to� se totalmente fuvol'ú
vel à limitaçào de remes

re�é influiu ui to
mo, 28 (\"A) - o

"Congresso dos urologis
til.'; do Hio de Janeiro, é
obra de Pe!é e companhia.
E' graç.as ao famoso cra

que "colored" que oBra
sil é sede d(l 12.0 Congres
HO da. Sociedade Intenla-

foi a all'a(,:�'lo milxllllil c ,I

estÔJh::. rio n iI foi in
fluentiuull p .. lo flltebol",'

Doi� HI'''],Ij(P'; rUSRUS

membro!! da SIU, Que ha
-

"iam COllÍirmado o com-

jlHl'etimoJllO acaountm
.....n»o vinda Ue in��io, co

rllunirun,m' lIl) n!'ofes!!ôl'

'Fi�uel'edo Baella dJ'icuI

danaI de Urologia", di"sc
a reDortllgem o professor
A, de Figueiredo Baena.
"ice do comitê execuh"u
do Congresso, Que estú
reunindo no Copacabalh
Palace mais de trfTl.entos
cspo,eia \ isbts -tlstran'gei 110s
e Quinhentos bra�ileil'o�.
Ex!)\icou o ur6!ogo que

dia 29 de julho, 1961

����i� 1�f5������������:�����tl6���:J��
UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 90<:;': NUVENS: Alto
Stratus / Cirr us-Cumulua / Nêvoa; PLUVIOSIDADE
(Chuvas) 25 rnms.: Negativo / 12,5 mms.: Negativo,

{to sr, Ccl!:" aamos e comi-

tiva,
'

EM JOlNVILLE NUME

ROSAS CARAVANAS
_ zncontrem-se em Join

vllle, numerosas caravanas

dos munlcipícs vístnhos,
uara tratarem de assuntos
ndmtntstrattvos com o Go

vernador Celso Ramos, pois,
até sábado, como se sabe,

aquela cidade ficará sendo

sede do guvêrnn catarinen-

Tôda a popuracâc e cara,

vanas de visitantes lotaram
(IS noteis locais, aguardando
<nsrosamente o desenrolar
río programa governamen
tal.

JOINVILLE SEDE DO
GOVERNO

-rotnvmc r do Corrospon
oentci - O Governador
Celso Ramos, acompanhado
de secretários do Estado, do
Prefeito de Joinville, sr.

Helmut h Fallgarten, do di
reter do Montepio ,sr. Heitor

Qulmal'ii.es, do Bispo Dom

Gregório warmenna. depu-

lados e demais autoridades
civis, rtectarou no recinto da

Câmara dos Vereadores de

.jotnvíjte, ontem às 8 horas,
estar instalado o oovôrno
do Estado naquela cidade,
convidando os secretários a

tomarem assento a mesa,

Affrrnüu, em seguida, que

cumpria desta forma a pro
messa ce governal' debruça
r-ado sobre o mapa de San-

ta catarma.

Logo a ....ôs, o governador
cessou a atender as comts
.sõee dos munlciploa de Mas
saranduoa e Guaramirim,
compostas de agricultores,
1 unctoná rtus, com-rcientes.
-eree-tores e índust.rtnls. A

ccnuseác de Massarunduun

composta pelos seguintes
nomes: Ricnrdo wttt, ve
reactor Norst Reinke. Ar·
sonso Kreís, Arnôldo Nitr.,
Vitor Bramorskt. grvtno La

fin, Erich Leu. A de Oun
ramtn:» consututoa por:
Luiz Amír. Odilon verca,
Lauro Lenke, Arnaldo Pts

-her, Manoel Camargo e

Arnoldo Bylaardt.
Os contatos das comissões

cem ,I Governador e secrc

tártos tcanscorrem cm nrn

o.ente de completa cordíu
hdade. Tôda a cidade e mu

nicipios vizinhos, acompa
Ilham os trabalhos de des

pacho do Governo, com

craudo interesse, tendo ces
per-lado essa atitude do sr,

Celso Ramos, extr:J.ol'dinú
ria repercussão em tôda, a
zuna norte catarinense.

A "REAL" usará turbo·hélices em

linhas nacionais
BRASIUA (na p..:m:saü: 2!! A "n,ear: fi ��:

operar, dentro em br,'\'c, nas Il:1h�� domestIcas com aV,(ll

tu;bo'he'ice, O presidente da República despachou hOJe
favorú\'elmente uma reprcsenl,-.ção daquela empresa., pc'
dlndo rôssc mantida a autoriz:J.';ào concedida pclo governo
anterior para substituir seus aviõc.; do tipo "Super-H,
Constela.tion", por aviões tUl'llO)·helice "Electta", fabrica'
dos pela "Lockheed" no"- Estados Unidos,

'

Esses aviões, semelhantes ao "Viscount" usado pela
"Vasp", estão sendo cmpregados com ê:xito em q\lase LodilS
:lS Unhas domesticas dos Est:ldos Unidos, São grandes e

corfo:-távels, como o seu ,imilar ne fabric'lção inglesa, e

Oferccem-a van�<l.gem dc pode�' operar em pi-,>ras mcnurcs,

O "Electra" poderia pousar no aeroporto "Santos Dumont"
do Rio de Janeiro.

Renuncio� �ara "não IJresioir
um nr�ão �lIe �onsioero inócuo"
BR,\8ILIA, 28 (V,A,) - Por não CO�'1(;ol'dal' tOI1l a deci�ilo
do plenário, Que aprovou o re�ime do "recesso remunera

do", contrariando parecer da ComiSi>fto de COllstituição e

Jus'lça, o sr, Oliveira Brito, presidente daQuelc orgão têc'
nico, decidiu nmunciar para <'não m-esldir um orgão que
considero Inoculo", no que toi acompanhado por todos
os membros da comi,.;são,

Ao finHI d:\ tard�, de
l,ois de uma rumorosa

!;cs!'<:io da COmissiio de

.J,l,.;ti�a, a que cOmpare
\.:l't'flm mail; de 50 deputa
dos, inC!ll�i\'c o,; lídet'es
parlid1Írios, o SI', Olh'cil'a
Brito, atendendo ao" npê
los nnallim8s, I'�sol\'ell
;\catur a decisão da co'

misi-OflO tllIe :'prO\'Oll \lJl111

proposta do dejllltado ,x eI
);(lll Clll':leil'o, lia sentido
de ((ti C llcnhunlll deti�ito
f,}sse tomada ante::: de
que os lídel'c.'l pO);,;am
realizar �estõcs, d�ando
a ell('ontl'al' UP'HI fQI'nlllla

da COmi""ilO de Jll"ti<:'l,
a seguinte nota:

"As lidel'unças do" par
tidu,;, tend/J tomado tO

nhecimento do propósito
llIHni[el<!mlo l:elo deputa
do Oli\'('ira I:l'ito de 1'('

nlllH�ial' Ü llJ'e,�idêJll'ia da

COmi,�sü\) ('l� (.'ollstitlli(';\o
e Ju!'ti{:a, c da sOli(h;'ie
(!:ide dc lodr_'s Os membro,�
da comÍl;si'lo l'OIll o sCU

pre:;ictente, J'e�oh'Cl'am di

JoinvilleRecebe Calorosamente o Governador Celso Ramos

WASHINGTON, 28 (F,'?,) - Oi elo que seja passivei pode considerar como pro

urua reunião das três potencias ocidentais com a União vuvet uma reunião de cupu
I govíétic a nas próximas ser-unes ou .neses, para tratar de la sobre Berlim em setem-

encontrar uma solução pacífica ao problema alemão, de- bro próximo, Interrogada
crarou ontem Dean Rusk, secretàno de Estado norte-ame- ucbre a próxima assembléia

rtcano, em sua entrevista à. imprensa geral da ONU e de sua even

Rusk acrescentou que os de todo realismo pelo Oci- tual participação na mes-

1 €mores da União Soviética. dente. '
ma, MacMillan respondeu

acerca de sua segurança na Harold MacMillan, prl- que "não havia tomado até

rcurope Central e ao rear- metro ministro britânico, agora nenhuma decisão a

mamento alemão são const- nürmou ontem, perante a este respeito", O ex-mrnís-

_'''_,"d�O'�,o",m,..o_de_,p,_oVi_doS_Cam_.,_a
doo Comum, que" too t"balhist. A<thu' Hen-

Em O rgan izaçáo (emeuba) G ra nde
Gaga r i n chegai HA�N�:.�}9�""m�n�,!E9.1C.te,U" Pn:av�!�,�ionário.

hOI-e ao R io too reiterou que esta "ndo O"gun"ado um ....nde p..tido povo 'p>"Ovou a "'iação do :oa�;����:oqéU;,:,�ae�:����
unico fi. revoluclOnario Que se chamará Pal'�ido Unido da PURSC", lia sabedoria das massas",

O Cosmonauta soviético Yuri Gagarin �:;I�I:�Cc�� ��������1:ep1��1:aG;:�,��uc�:{1' :'l0��n���l�c�'�'�� !C��r�;�:n��d(��e ;a���n��
deverá chegar hoje ao Rio de Janeiro, procc- tada e1;1 'abril ultimo, a illV.l,�ii(l �cntra.-rf!v()lucionária, !!!'ande discurso de quarta-
dente de aavana, de onde partiu às nove ho- Castro instou a cada cubano :1 insc ,cv"r'sc cm organiza- teira "foi recebido pela gi-

ras e trinta minutos de ontem, 'penuitilOdo ;���a!:i:, ���l�lêbt�:d��gl�:n��'���lI:el����I1��/��a��!:�!�: r:������a ���,����i���o, c;:;:
em Curacao, nas Antilhas. O avião sovi4tico, Pl\'a mqlher_es atI J.I.1�el�, ,�ua parte, "E! Mundo" tum·

deverá escalar em 'Brasília apenas para ren- lll��'�l1��tl�::;��:e're�r��u� �;��:;'i�0�16� d;a:���os:��� ���� �!Ó�:�:l�';i��es�����:�
bastecimento, seguindo imediatamente com o texto completo do discur- .I�la Pupulal' no organismo irado ouc a estrategla re-

destino a Capital da Guanabara onde Yuri ::.0 de 4 noras e um quarto de transição chamado ORI "olucionâria produz fatos

Gagarin será recebido ,as 18.30, ;�:��a�:Ci:dcOria��� ��5��R� :,��g:�ti::;':�:S�e�o�l����� �'��7a ae o��r���:�::�o n:;��:
_____________ , sc, ALualmente, o processo 110 "Rf'volucion", orgão ofi- t:.tno", DepOis, afirma que o

de integração está em mar- dai do Movimento 26 de PURSC servirá para aumen
cha e ú Movimento Revolu· Julho, publica o titulo em tal' "a monolitic:>, unidade

l'i:.{il'-Ihe um :111ê10 ]l.!l'a
que fi('.le slI:<tad" (11[1\1
quer deci�rto, <:!ll(juanlu es
lídt!res ;1l'(l(;Ul'am Os meios
de superHr <l g'l'1I\'e tl'i.�c,
tujas l'epercu,;�ôes sôbre
(I, fU!1cion;Imcnfo da Cá·
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VENDE-SE
Uma máauina de filmar de B mm marca

"GIC", pa;'a 15 m. de filme francês.
Ver e tratar· ti rua Santa Luzia, 255 ou

pelo teI. 3530.

OSVALDO MELO
FLORIANÓPOLIS AVANÇA NA SENDA DO PRO

GRESSO - O Ilhéu, Jã crê. Como S. Tomé, crê porque vê.

Porque vê a cidade andar, caminhar, derrubando os

velhos tabús, remot;ando-se, ':encendo dificuldades que
surgiam !l- c.aÀu pas.so no .seu cami1�ho, dominado pelo
pe.s.simismo,' se!ht,muls excitar-se caIU a Idéia do progres-
so, ;������!�a.��t;;j�:ll�lt:é�xnl�'1i)lent.c o contoiti� --"-�

Comto ul1l doente ,vencido o 111.11, ha nele como uma

invasão pc sangue novo, que coJllvlda a viver pani veneer.
Nâo ha quem isto possa ronteslar.
Como a provar, num convite lJanl que novos estio

mulas nos ponha alvoroço no espirita, ecce á Indecisão,
para se deixar tomar de uma onda de emoções novas e

sadias, quando se torna alvo das atenções gerais, tor
nandO'se o centro de Congressos e Reuniões oficiais,
ponto d ereunlão de homens \lustres e figuras das mais

destacadas de todo o país, enquaf,to nosso teatro da
mostra da cultura de no.sso pC'vo.

Junta-se a essa alegria geral, o avanço continuado
que tambem se nóta no sub-(iistrito do Estreito, como

toeado> do poder da mesma vara mágica que nos animou
a todos.

Sente-se mesmo que n 'ponte nada separa, antes,
une num abraço possante, ilha e continente num, mesmo

anseio de progresso,
ILUMINAQAO DA PRAÇA púBLICA VAI AGRADAR

- Estamos seguramente informados de que nossa no

tícia de dias anteriores registrada em nossa coluna,
procede e que a respeito nada exageramos. O trabalho i

planejado encontra-se em 1a:;e final e brevemente ve

remos um novo e modernlsslmo sistema de 1Iuminação
em toda a Praça 15 de Novembro e jardim Oliveira Be-

lo, com prolongamento nas ruas adejacentes.
Não há um ilhéu, um catarlnense de verdade como

tambem nossos pathclos aqui radicados que se não ale
grasse com a nova. já da apl'úvação do espirH.o progres
sista do sr. Governador do l!:stado.

NOVOS LUMINOSOS PARA A CIDADE - Estão
sendo colocados novos reclames luminosos pela cklade e

ha dias, a SUL AMt::RICA, que ocupa dois espaçosos
apartamentos do grande Ectiflclo "Cidade de Florianó
polis", inaugurou um lindo c custoso desses reclames,
iluminando com outros já por ali funcionando, uma ex

tensa parte da rua Padre Miguelinho.
Já existe aqui; para proporcionar assistência aos

Néons", uma casa especiallsada que está Igualmen�e
prodm:indo a feitura desses �)\)nilos e modernos e tão
necessários lU!l1ino:;os.

O MIRAMAR RECUPERADO E A MAURO RAMOS
PARA O MtS - O M!rflmal' nprcsent:)·se novo e a Av_

-._

v contecimentos Sociais

]) Logo mais, elegante e festa em foco, será apre
movtmcnrnrta sotrée nos sentada pela inteligente
biliões elo Clube Doze de senhora Neida Costa.

Agôsto, promoção da As-

»octacão de Mcdtclna de 7) O jovem Sr. Roberto""-."""_....
santa Cntm-lnn. Luz, circulando acompa-

nhado da arta. Luiza Ma·
::) Amanhá acontecerá ruo- na weícsest.

vnucntndo jantar dançan-
te no restaurante do 03- B) Muito comentada a be- '

r.nr Paíace Hotel. tcea da senhora Janulc
Guerreiro Fonseca. duran

3) O repórter social da te o elegante coe. da As

revista Jóia, Manchete e socíacuo de Medicina. A

Falos & Fotos, Sr. José Ró- senhora em questão que

-íolphn Câmara estará pre- tem figurado na lista das
-ente ao baile das cmoere- mais bonitas da sociedade.
i1\S jmra ampla reporta-
r.em. fI) O SI". Osmar Nascimento

Gerente do Banco Inca em

NelmG. 11711 broto em foco
uue acontecerá com lindo
7'es'ido bra1!CO na noite das
Cinderelas - Nel7lla pen-

sa seriamente em seus pa
res, para duas valsas - A Iprimeira será cum seu pai

Sr. Odi Varela
--------------------_--------

@eMAS �arlazes �o Dia
-CENTRO

tine SÃO JOSÉ
-BAI8ROS

Cine GLÓRIA
(ESTREIT0) Fone: ú.:!)2

its 5 c S hs.

FONE: 3636
:1S a -712 - fll/2 hs.

:Malidoso .. TI"<lnslmrdante de P'�
cnda! - Tlio impl·udenle que parece
ter escllpado � tcsoura do.s censores!
- Base;t(]n n:1 imortal obra dás;;ica

de. EMILE: ZOLA. t

'IfAZZAROPI - Ueny Prado - Ge"éslo
Arruda _ <:!m

AS'A\-E:;1'URM"lvE PEDRO r

N .\ N A
- Ea�tn1l\nColor

com: :\[AHTINE C'A'ROL -

CHARLES BOYER
- A mais de:<e.j;Í,·el mulher em Paris

e ii mais pOssuída: NANÃ.

DireçãO de: Christian Jaqes.
- C.ensura até 18 anOs-

MAi,ASART�S
- Uma prod"J.ção de MAZZAROPI _

- Censura: até 5 anos _

cine IMPÉRIO
(ESTREITO) Fone: 62!J5

lis S"'h hs.tine RITZ
FO�E: 3435

ás '11/2 _ 7·12 - 91/2 h,;.
- Selllléncia.-; ell!triz:lntes!

ERlC' F'LEi\IUX -ZSA ZSA GABOR
LISA DAVIS {'lll:

HEBEI.It\O J)O� PLANETAS

CillClll:\SCOPC - Tecnicolor

Dil"cçüo de:· E(!wl\l"d Bernds.
- Cem;J11·n :\té 10 anos �

Cine ROXY \, ii'
, F6NE: 3435

:\"tAZZAROPI
AS VENTUHAS DE PEOHO

MALAZARTES
Prodllçl10 de; MAZZAROPT.

- Cen�lll·a uté J4 unOs-

tine RAJÁ (S. José)

I '-A Isen�açtlo �o mom'erito!'
SARITA MONTIEL
RAF VALLON'E em:
LA VIOLETERA

EastmnnCoJol'
Direção de: LUIS CESAR AMÃÜORT.

ú:-; 'I c 8 h�.
cnox AL\'ARADO
COLUMBIA DOMINGUES em:

LADRi\O DE CADÁVERES
Direçtlo de: Fernando Mendez.

-Censura até }., anos-

A SEGUIR!.

_ Outra história encanta-

dora da nova dupla român-

tj"a

Cristina
- EastmanColor -

Encant.ador!

Poético! ..•
ALAlN DELON

ROM!'· SCHNEIDER Inesque ...ivel! ...

L A Sari�a l�r�n��Cl�T �H�f xal�:���oAen; ��::�����!olo�em ��ri;e M,ldrid

··OS pr.IMOS" cllIn GC1"HI'C1 t:lain - JuJi?ttl' Mayniel
"IIIHOSlIIMA, I\lEU AMOR" tom Emmanuéle Rh·,l - Eiji Okada

'·R!FIFI, ENTnl'; MULIIERI�S" tom Eddie Constantine
"A ILHA UO DESI';JO" com Cri:-;tian l\Iar(juand - Magali Nt\el
"OIS LIB}<�I<'l'}NOS" com Jacques Cllrriel' - Dany Robim
"VAMPIHOS DO SEXO" com Robe:t Hossein - Estella Blain
"CUSPJHEI NO TEU TúMULO" com Fernand Ledoux - A. Lualdi
AQUl ES'l'A A RELAÇÃO DO GRANDE FESTIVAL FHANÇA F1LMES

�

BREVfSSLMO
o espetáculo dos espeiiiculos 1

progl'amado>l horál'iog pn
ra a jll·ojecito de filmes;
Os intere!<sadOf: poderão
prOcurar o cinegl'afistl1
1111 sala pam êste fim de�
tinado. Informnçôes

SugestãolPara a OpOSição

Soil'ée na Clube Doze ae
Agõsto.

�o-

FII.i\IES '.J. DISPOSiÇÃO
DOS CONGRESSISTAS secretal·i,\.

Conselhos de Beleza
CUIDADOS COM O BUSTO
DURaNTE A MATERNI-

DADE
Dr. Pires

Uma serie de precauções
deve ser observada durante

a maternidade a fim de

impedir que apareçam com

"requencla algumas imper
feições que possam Pl·eju·
dicar a estetica dos seios,
sobretudo em relação â
ptose (queda) e estrias
(sulcos cicatriciais).
Como cuidados part.icu

lares ê recomendavel:
1°) Usar um "soutien"

que bem envolva o seio,
porem sem comprimi-lo, a

fIm de que não haja Impe
cilho no seu desenvolvi
mento normal, e fisiologico.
Ess.:l peça do vestuitrio de
ve servir apenas para
man�e·lo suspenso.
2°) Uso diário (peja ma·

nhã e á noite) de um cre

me gorduroso á base de vi
tamina A. Leves movimen-

tos de massagem ma

r,uaI, meio minuto para
cada selo, servirão para a

::\plicação do produto.
Existem no comercio vi·

rios preparados para esse
fim mas, adiante, daremos
uma fórmula que poderá
ser 3'/iada em qualquer
farmacia.
Ei-la: '\óleo de ligado de

ba\-,haú, 30 gramas

Lanolina, 40 gramas

yaselina, 20 gramas
Como

.

cuidados geraiS
lembraremos de início que
I'ão sendo a maternidade
uma doença, apenas certas
regras de higiene devem
r.er "eguidas.
Sendo assim, é aconse

lha\'el diminuir as ativida-

DR. Hélio Freitas
Medico da Malerni
dade Carmela Dulra
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA

CLiNICA GERAL
Ondas curtas -

Eletro-coagula.ção
Consuli"ório: - Rua VIctor
i\""1"êirr1ês, 24 - das 4 às 6 hs.
]�c.';id(·'ncia: - Rua Santos

c!cs, Ilmbora sem cessa·las

]10r corlpleto, salvo indica

ção mêdica. Evitar o can

mço físico e intelectual. A

:llimenlaç:'io será varíada

principalmcnte com a.bun

danda de legumes, verdu

::\s, leite, fruta.s. Combater
�. prisõo de ventre, fator
Que favorece a colibacilo�e.
Levar uma vida calma e

regula", livre de excessos

de quaisquer natureza.
O controle médico é in

dispensável. sobretudo em

vista dt um passivei trata
mento hormonal,

llrar as secreções hormo-
11iais ou, ainda, na hlpotese
ce �ul"gil"em acidentes du
... ante o aleitamento como

feridas do mamilo, abces
sos ou outros mais (galac
tOforite, lInfagIte), etc.
NOTA: - Os nossos lei

tores poderão solicitar

Gualquer conselho sobre o

tratamento da pele e ca

i:lelos ao médico especia
lista Dr. Pires, à rua Mé·

xico, 31 - Rio de Janeiro,
bastando enviar o presente
nrtigC' deste jornal e o en

dereç� completo para a

resposta.

Gilberto Nabas.

Colaboradores: Diversos

Representantes
Representações A. S. Lnra Ltdn. 4) Prepara-se o casal Sr. e nossa cidade, jantava no

Riu (GB) Run Senador Dantas 40 _ 5.0 andar Sra. Dr. Paulo (Miriam I Querêtlcla Palace acampa-

Tel.: 22-5D-24 Bauer. para uma viagem nhacto de amigos.
Silo Paulo _ Rua Vitól"la (l57 _ conj. 32 ao Rio.

Te!.: 34-R!)-4D I
10\ Helen Hayes conheci-

Pôr-to Al�gre _ PROPAL __ Praça D. Fel i- �) Do Rio, circula em nos- (la como a primeira dama

dano 15 _ conj. 11 _ Tel.: 7� .40
53 cidade a elegante si-ta. do teatro dos Estados Uni-

��;��;je6�.�át��)��) UNI'fED PRESS r»-

I
Ana Maria Kahl. ::t:n�����a��ó�in�:.asil em

Agentes e corresponde:ltes em todog o� mu- �)en�sOj�I:::, �a�;�it�o f�!�: 11) Em Companhia das Se.

�;��l�i;i:sd�e����l�eC;:t::;��lto de acõ'.df' com a I ;'A Vida de uma Ladv" nhora Benta Barbato e
, 1 <tmbém promoção da As: Adelia Amln, Presidente databela em l"Ígôr. IASSINATURA AKU.t"\L _ CrS) 2.(,00,0,1 tociação de Medicina - A Casa cio Pequeno jornalei-

\'EXDA AVULSA - Cr.� 10.00
A Dir<:!l;.io niío se reslJon>:nbiliza p"los con-

n:;=:=;'.'""it","'",.",""';",tid",O",'","",OS",'",'",H""o",'","",sS",;n",",,,d,,,"",'===
Dr. Hélio Peixoto -

.........._......._

Advogado �"1:3:r .\fE13Ret:dêncla _ Alamlda
�

€m 5 ".,iuu4;]J
Jldolfu Konder, 27 - C:'llxo , (�NI!{(IONI-lf OlIIIQU(õ ItpO
Po:.�al, 406 - telefone 2422. f)( (�• .m

ESCritório - Rua Felipe ",. 11'.«111 I.�.II""... • II

Schmidt, 37 _ 1.0 anllar -

Rala 4

__ o �

, zemE�; ���:�I(:j;t�: {;�I�:;:;(I;(�tr�"�l�u��i� �IHlS 7IIItlll('CJe,S sem dar bola para parti-'

• lIns acostumQwlo a l:m estilo mais edltCa.. ��:. ;i�ltl����e�Il;;�:r;��;�(�sa ��::;b�iSg:!�:�'
do e mais sadio de oposição dos aurana- tentam: uma recuperação na base do pa-'

: �,lta;I��s::I�::!)"�;I��c�o�ad�:����:�i:���;�I.�� /uvrório gracioso, na emissora graciosa. O.
provincianismo que lhes é peculiar, 1Ut lu- ��:tb;e�lIda;ú��;:,;t��e:' :ol�tl�n:sO �;r::�!j!:.

:��;Sl� ;���;:) S;�lrD�isi��:: � ta mortal da destr1t7ção, I01lQuinhos de ruentos nâo conoe.icem, não se ajustam'
aquele estabelecimento.

• ���: ;ao;e�.U� �s����l ���:I�:I�:i�."�:����� ��II:�;��:Õ;�e�odiz:��ri�o::�!!�d�r��L�:lte�_
II ���oc:t:n�utrrtsmo '.'uótica em que eles o que fa;.em um bom rádio no senuao jor._
_ Na moda 60S advogados muito fnte- �:���t����J::ã�n��t�:r;::� P�:::U;r���:,::!:�a�.
II ríoranos. reco-taranc a exposição feita isolado. distoante da boa produção 110_
III pelo governador sõbre o seu programa de conjunto. _• governo, e vào divulgal!do com pretensos Não Quer<:!7nOS dizer que não deve hfJ.-

�

, comentários ;,mdamcntados e nptrnenta- ver oposição, deve sim; mas u.ma oposição.,.
dos. as suas versões não menos preten- mai,,: atualizada, mais evoluida, mais dlglta_

: SiOS��zado. gozado mesmo, é que eles :�� �1�:C�����,,::������I�A���. �n!����_
• ctieçuram: atê o esquecer da mão forte do nos moldes dos Planos de um carvalho_
_ �;;:��::�: ��;'lTi�:���:es. o S;��:�v�a;r:;i� Pint�'f ��C:"� ':l��e:;::.ase não melhorar .. '
_ dente vai faze1ldo as suas reformas as rem, é porque não há oposição a fazer! _

Iii�n�res�
-

�-�soêiã�õ -c1�nne�ê iê
_.

t Cont. da ultima página) 1 - Breust self Exa- -_ Coarctação da aorta;
Corrên - "Cexnrtann" _ mlnntion.t Autv exame da 13 - Câncer mnmár-io -

Prof. Luiz Arr-ede C. mama): 2 - Energy Re- O Problema do Diagn/lsli-
Costa. (caso hnja alguma leaued f'rcm rooo. (Ener co precoce: H - Atem-
indicacão). gia llbarada oelos alimen brnrt fur die Zukumf't
NOTA - Tôdas as ses- tcsr : 3 - Plaslic and Re (Fôrça nuclear )))11'.11 o

sões, científicas �erflo constnlcUon Surgery of futllro'; 15 - WQ:·ltatel'
realizadas na FHculdade the hand (Cirurgia plásti der Mensaheit (Benfeito-
Je Direito. ca e l'elltaul"Hdol'a da mão) res da humanidade' 16 -

PARTE SOCIAL -l _ A!Jicolyse; 5 - Ope Robert Koch - Ein Whol
Tarde - 1G.OO hOI'as - ration de 1':lOl'te et des taeter der Men�aheit (Ro

Lira Tenis Clube - Chi il�8J(IUes: 6 - Ar{enio bert Koch um benfeitor
- Apre�entação de modê flebog!·aphie: 7 - Le d.H. humanidade).
los simbolizando a e\'o- practicien de\"nnt radio-
lução da \·ida de ·Ima mu- graphie ,·el"lebmle: 8 - KOTA: - �ào sel'ào,
Iher. T!'ailemen1 chirurgieaJ de

Xoite _ 22,00 JlOl'nS _
la stenelite masculine:
!) - P>:\'l"hOchirurgie; la
- He�s!l.'�citação (la Pa'
rada clil'diuca; 11 -

Cáncer - O problema do

Diagnóstil'o precoce; 12
----------------

pl"ecoee, visando reequili-

ANIVERSARIaS

FAZEM ANOS HOJE

..."....-�
- menina Grácia Caruso M9.cDonald
__., f>ra. Zoraide Chaves

srta. Irma Schutz
srta. Olga Maria Correa Reis
sr. José Sêrgio de F�·eitns
sr. Jobel da Silva Furtado
sra. Zllá Duarte
SI". sargento Vitor ),fanoel Mendes
sr. Mário Rocha Meyer
sr. dr. Detive Hering
SI". Raul E. J. de Almeida
sra. Beatriz Noronh-\ Lim:t
Sl"a. Alumlnde Silva Silveira
sra. Marta Simas

sra. Maria Cunha
SI". Emilio Jammis

sm. Altair C. de Azevedo.
ENLACE HULSF.: - SALUM

Re�i::m .. se hoje, na Igreja do Divino Espirita Santo,
o enlace, matrimonial da Srta. LUIZA HULSE, filha do Sr.
Oswaldo Hulse e Senhora Jandira F. Hulse, com o Sr.

Alexandrq Amim Salum, de tr.J.didonal família Floriano
poliLana. filho do sI". Amim A. Salum e da senhora Luzia
M. Salull1.

Sr. :;�;�l� r.a���II���,s ens�a�·e�:���oM�I:rn�a:t�r:.aH:�:�:�t�
Bulse e

sra.�OãO
C. Pianta e sra.: no Civil, o Sr. Dr. Josê

C. Hultoe e St [1.., Sr. Defendi Damiani e sra., DI". Rui Hulse
e sl·a., Clodo ldo Altorf e sra.

Por par do noivo, no religioso, serão padrinhos o Sr_
CeI. Antonlr: e Lara Ribas e sra. Oswald� Hu!se e sra., Dr.

��!l����l, C���I,�:� �aSI�:�r��·· eV!��:.·, �:I����i�� ��1��1� : s:r::,
Sr. P:1ulo A. iC:1mllli e Srta. Ci?l�rt'vjeTra, SI". José A\lgu�to
HlIlHC e srtn/, Janele Salum.

Us voto� ele leJicidades de O Estado.

-------��
... : .��F6st' Iij.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-_._-----�=="""-....

(aterínense no Rio Arrebata prl
meíra (OIOCd(ão para o Magisté ..

rlo Aluno do SÊNftC ontem mestre hoje
""ONTABILIDADE GE- a brilhante carreira do

hAL E MERCANTIL, e OR PI'Of. LEOPOLDO MIGLIO-

COVCURSO DE PROVAS GANIZA(,:AO TÉCNICA CO· LI em terras cru-tocas. prtn
J<; TITULaS PARA o MA- MERCIAL, const.ítuíramas r-ipalnu-nte nunnr+o lhe' ('O

rliscipll11"" objeto do con- r.hocc-uos a humítde origem

Dr. Walmor Zomer
Garcia

!)'plomudo Pela F{tcrddade.
Nacional de Medicina da

Unil'ersidade do B"asil

Ex·in�f!rno por concurso da
Maternidade-Escola. (Servi

ço do Prof. Octávio Ro

cirigues Lima I. Ex-Interno
do aervíco de Cirurgia do
Hospital'LA.P.E.T.C. do Riu
fie .ro oetro. Me fico do Hos

;:oitaJ de Cartdade e dá"
Maternidade Dr. Carlos

Corrêa.
PARTOS - OPERAÇ{')ES
DOENCAS DE S>!:NHORAS
_ PARTO SEU D{\R pelo
métc""!o 7)stco-PI·ofi.latlco

Consultór-io: Rua JO?fJ "PIn
to n. 1U - das 11).00 às
18,00 horas. Atenue com

horas marcadas. Telefone
3035 - Rexidóncln : HUfl

rsenern t Bit'f'nec�ll"t n 101

HOJE - JO!NVILLE: Serão Escolhidas a Miss Simoatia e a

Garota 'Radar" na S_ Gin:íslica - No Teatro "Almo
de Carvalho" a Orq, Sinfônica de Flor;anóDolis, rlassiFcação.O Prof. LEOPOLDO MIO

LIOr.I. catai ínense de côaHoje ser:! rellli�'1(!o urna

grnnde f'e sf.a IHI Sariedu
de Gin(istica de Jninville.
com o rtasríle das Em
baixatrize::>. Mis!; Santa
Cntarina 'Neuzn Carmem
Formighiel'i e Mis,; Pura
ná Mm-ia José d-r Nasci
mente esta rãc :ll'::!sentes;
.c Diretor dos Díúrtos A�

sodado:-; de Santa Catari
na c cronistas sceiuis
convidados, ?\,,! oportu
nidade se.üc elettu, a

Gal"ot/l Radar de .I oinvllle
e a Mtss Simuatln. Fui
ínrormndo de que as me

sas para este baile jú
estão vendidas. An tn-Ipo
Os meus pnrubens ao co

lunifltn Al":10 Tito neis
pejo fluceflSO. ('omenln
I·.ei.

Hoje, ú:-; 2 hurns no

Clube 12 de Agosto. ueo-i

teeerú lima movimentada
"Sciráe' do Congresso
l\fêdif.Q

próximo dia tr-lnta de se

lembro o BHil2 Ofirinl das

Debu tnnt es ele EH;1.

cópa de Rodeio. Homem

ost.udloso, cuitor das cléu
I,ia" cuntábeís, tem-se rtts
lin(!uic!o na Capital guaria
hartna, pelas aprovações
conseguidas em sucessivos
concursos públicos a que
se vem submetendo última
mente, obtendo. em todos,
colocações Invejáveis.

GISTÉRIO
nnvraoori . Conseguiu ra

zor-se POI" si iS'·l. Gt'anü s ao

seu tnuuttuco ('sfúrco. Mui

to bem compreendido por

aquela que es-otneu por
esposa. E estndanrtc ã. not
te; somente à noite: e rra
balhando de dia
Ostenta ête. hoje. nada

menos de 14 títulos.
Vale ressaltar noe o prof.

'�MIOLIOLI não guarda as

Iáureas apenas para si: dis
irtbut-as com os pessoas
que o cercam: pnrt.ícular
€' pr-íncípalmen!e- com seu

estadv· na.tal. de que tem

;\'erdadei\,o or""ll ho. dizen·
do ser o grandf' vitorioso.

G,p�rllle ·bOI. li 000 gelli

-x-"

Muito movtmen tnrla
curso.

O prof. MIOLIOLI. qunn
do eteno do SENAC, foI

dlstinguldo com o prêmio
-ceuxtc Ribeiro Duarte.

Ontem bom aluno. hoje ex

cerente professor. É urna

pequena amostra da efi

ciência dos 'cursos mantt

cros pelo SENAC.·
,

a

fr'ltn do :1'1 iV(,I,�rll'io (]R il:.ste constitui o 40 da sé
r-e. e veio confirmar os

ôxítos anteriores.
tnscnto para participar

de concurso para professor
ce edueandárlc de que rô
r a aluno. não obstante o

elevado número de candl
(latos, aliado ao ce vagas

No ]0 deles, para escrttu- (6), arrebatou a honrosa
lârios da Caixa Econômica IR colocação. Foi verdadet- OUTRAS ATIVIDADES
Federo l do RJr conseguiu a r a consagração. O concurso O Ilustre cetannense, a-
6� colocação, entre quase foi de Provas e Títulos, in- tém das runcões de ·.magis;::. mil parucípentcs. clustve de aula prática mi téno. exe-ce auvídeces na

T::�I�:' �:ra �������da�: �::;:.��aa�si��7:a t����a B:1� �:i�J !C��Ô:i�i:ta F���:�
do BNDE, também logrou ca Examinadora compOflta ;'ing" _ órgão oficial do
{'obienda classificação; en de 3 !T..cmbros. Presidiu-a o Touring Clube

..
do Braltil.

Qunnto no 3°, para a mes- =MÉRITO contabilista e Agrada-nos, acompanhar
rfla.função da PETROBRAS. eron.,mi�ta prof. Tolstól C. _=--�__ -=-__10i o único candidato, do K"lein, autor de u'ma vasta Dr. t�ur(l.Oaura ---�--

grupo concort"rZlnte, a obter bag'agem de 22 livros.

�--:-';-""",,_;:;.:;;."'�:':;;_"'=�_�m_=__""�., -":"-:-:-:-�:-:-:-:-=ili",,=, Clínir.a Geral
DEPARTAlI.EN'i'Q. DE SAÚDE PÚBLICA

PLANTÕES DE FARl\1A.CIA
MÊS DE JULHO

�,.t.'. Lourelore Tlnnnminl.
Rolinha do Muto de Snntn

-x-x-

Devido o compromisso
essumído com a Festa
das Embaixatrizes, fiquei
impossibilitada de comna
reter no Clube Prnnt-frn
de Ararangná, (lIlP hoje
am-esentará 11m -de:;file de
modns, Agradeco fi gentio
Ieza do convite.

Cate rtn a. que rN'rrwi(1I10l1
ennvirlndos no rfll"linhos
TInI'. na "idnrl" de

que. ComcnÍln·.ri.
Drus-

OS CONCURSOS

Dr. Ayrlon Ramalho-x-x-

Abonit a moreninha
Carmem Ln-ia ('nlz Li
ma. recrossou de um pu-
1'[0(10 de ft'l"in::l dn cichcle
de Itniai. V aiou 11n pol
trena ;'(II"rrn 110\'e fio ln

XllOflO Pnllmlll1ll, do Ex-

CLlNICA DE CR14NÇAS
Consultas: Pela manhã

com hora marcada pelo
tetercne 2786.

ri. tarde. oas 15.30 �<; 17.30

horns.
Rna Nunes

Vl,.rhado. '? - 10 and:u
";;!.e.�IC\fjnr.ia· RUi< P"ao ....

Homa. '):; _ T"I._f"71C 2788

-,-x-

T.iO'"in FlÍcil.. .fr:;tejoll
"NIV1ER" rlia 27 ll.!l. llf\

cidade De Itajní. Orel'ec('l\
tlmll movimcntlldn fPllta
pal'fi os convidadO;;. Pn
rnbens.

HOje. 22 hOl"afl no

linn, o ('há do

Congresi\o MédiclJ, Ol"Ra
nizado pelas .�en!,I)l"ll'i

que tmpõem a cOmiflfl:lO
flocia do me�mo. Sel'ú n-

\ pre�entado um dc�file -

A VItJA DE Ui\lA "LA- Bruflql1e, estú progl'a-DY" - Jacql1eline de mando um'! fr-<:tn !lO dia
Wasconeellos, sel'á o mo- 29 de ago�to pl'óximo pSlradêlo mais mO(,'o. tem ele.aer n Cnt'n"h Radar
apenas cincoenta dia� de dll.<jueJe municipio.idade,

-x-x- Para -:-��f�I;Renaux, O plantão n,.,l:.urno ..erá efetuado pelas falmácias Sto. Antônio, Nobrna c
No Tentro Alvaro de

(lue aconte,:,el'll na Lira Vitória.

��;:.al�� ::I�:tft;��iza�: 1'0 Clichê _ Yera Ma-
T. C., nn Pl'óximo diA 1!), ?ar�:�i�ãOv1:�l�;:� compr;endido entre 12 e 12,30 h:lf3.s será efetuado :--e13

arte dn música com a ri,1 Brauner, Que em Long ����:cin:l�o F:l��'lnÓ���:: E S T R E I T O"
:l::e;������;a d(�e O�'�l:,��: �:�l��nf�io a;�;jt:d;i;i�:o: se�ao �on;']{l"�IS 1 '�"tGbl I

23 - DummgfJ Farmacia Indiana Rua 24 de Maio
nópolis, sob li regência DCf;embarnço, deflfilarú ho- :0 {�: J��:l�:II�enll: I�t�l�

I"
30 - D�mlngo Farm'cia Catar!nense. Rua Pedro Demoro

do Maestl"o Eml\lluel Pe- je, difl]Jlltundo o título de eleita hOle ,\ Ml�� Sim
O planta0 n:ltuln..... sera efetuadv pelas fa:'macias do Can!,"" If!d!ana e

lu·so. O "Top Society" da l\lisf; BelezH Inter!UIciOllftl. p.üla t,lnlbem !-;el <l ('Oll
tallllC!ns,,"

Lindacap, estHl'ú preflente -x-x- 'ldlda Ml�� S,lnt.1 Cata � A plesente tabela não podela sei alterada S'JTn prévia autorizaçãv dêste
para nssistil" <:! aplAudir. O Hnl"monill Lira de llllfi e MI�� P,I!I\Il,I, J Ollrtament()

Join\"ille. apl'esentarú na idem. ======================
----------------- ------------------

FORRO
Especlall.'ltn en: 1>10Ié'st�. IRMfA.OS BITE.NCOURT

de Senhr.;-As e vias ur!nll,
(Arl 6AOA�O . ,Q"'f l!�7

.��:: ������d!('��:�i��:.te�'J A"",(jO U!P��,TQ OAMrA."'r

aparêlho p;f'n:to-I:�in{lrio em

ambl'. � .. sexos. Doen.;as r'?

aparélr.') lJ!gestivC" P. do !;oi.!'
tema nervoso

H(,rârio· djl� lG às 11.30 t ....

e :Ia, 14.30 as 1';,00 hQra...
Consu!t,órlo; Rua Saldanha
MArinho. 2 _ 1 ° and"r.
(esq 1::1 Rua João Pinto)
- Fcne: 324t'

23 - l"':lmingo
29 - Sábndo (tarde) "\
30 - Domingo

Farm<Íci., N·turr..J
F:trmác:a Vitor!.:-.
Farmácia Vitória

Rua 'l'raja"o
Praca 15 de Novembru
Praça 15 de Nov"'mbro DR. HOLDEMAR O.

DE MENEZES

Formr do pela &;cola de
Medicina e CI, urgIa do Rio
de Janeiro. Ex-Intern') elo
Hospital da Gambô:: _ D:o.
Maternidade Clar!! Bns
baum - Da .Maternldade
Mfie-Pobre
Especialidade: OOENC.\S

DE SENHORAS - PARTO
- CIRURO'IA
00nsulta: Mate,'n!dade

CarmeJa Dl!t.ra. pela manrà
Residência' Esteves Ju

rilor: 52 _ T"I 1.2:\5

Coutlnl.'o. n.o 13

CHEZINHO. NÃO!
CAPE ZITO!

Comissão Central de Compras
Parecer Exclusivo sôbre a Concorrência Pública 0-1

acima anunei;das, ptesente
(O qu�dro demonstraevo, a

r·exc, (: consiaerando o es

'.udo 1 eallzado, frente aos

preço� por unidade de veí

culo;
considerando que, firmas

(oncorrentes oferecem bo

:'litlcações solos mal..; va

rlado� aspectos;
conf:lderando ainda que,

aquela:-. iJonlficações In

fluem, financeiramente no

preço de aquisição dos 40

veículo�;

Senhor Secre'târio:
A COMISSAO CENTRAL

DE COYPRAS, 2.�endendo
às disposições baixadas por
V. Sxcia., enl pOl"t�'l.ri::-. nO

169, de junho C:o corrente
ano, reuniu-se às 10 'loras
do dia 21 de julho no Ser

vIço de Fiscalização da Fa
zenda, para apreciar e

julgar as propostas apresen
tadas à concorrência públi
ta nO 1 e, destinado a a-

-.(qUisi�íto de (J (Quarenta)
\eículo.; tipo jipe, para o

Serviço Público Estadual.
Apre;:entarnm propostas

as seguintes firmas:
1°) J. Thomé & Cia Ltd:l.

- Rio do Sul - S. ':::atari-

ralvo 'llteração pOl' partedutos Nacionais Ltda. \"
FpoU:>. - Santa C8Itarina

50) Cia. Jordan de Vei
culas S/A. � Joinvill� -

Sant� Catarlr,a

60) Vemag S/A. Veículos
c Máquinas Agrícolas -

São Paula

7°) Minuano S/A. Veícu
los e Mâquinas Agrícolas
_ Porto Aiegre ...., Rio

Grande do !=:ul

80) Aloisio Neves Bleyer
_ Tubarão - Santa cata·
lina.

_. Federal, E9tadual e Mu

rücip:l.l.
Assim, �Jram ab:rtas as

bObreeprtas com as llropos
tas das seguintes firmas:
a) S/A. AgênCia Maríti

ma e Comel'clal Samarco:
b) Auto Mecftnlca Indus

1ria LUla.;
c) Distribuldom de Pro

dutos Naclonn.ls Lt.dn..;
d) ('Ia. Jordan de Veícu

los S/A.;

Cr$ 652.000.00 com odes
conto de 5%, 0\1 sejam
C"" 619.400,UO, perfazendo
O total de Cr$ 24.776.000,00.
b - Ofereceu ainda, co

lflO bonífico.ção, em cada

unid"cie, acessórlus, ferra·
mentas e combustível, no

valor de 23.900,00, num to

tal de Cr$ !:I56.00G,OO, ou um

-" r é d i t o cOlTe�pm,jente
"em peças", válido p<>.ra
letlradas dentro de um a

no. Concedeu mais, a tí
tulo de bonificação, um

jeep, modêlo 1961, zero km.,
1.0 valor de Cr$ 652.000,00.

. . Fat"ramento no EstadlJ
de Santa Catarlr>a.

Faturamento no Estado
de Sta.. Cata'·Í1!u.

50) A proposta da firma
;·Jfinua!1o S/A. de Porto A

.I.'gre, em resumo foi a se

g'llintc'
a - Preço unitário -

CrS 585.150,00, num total
de Cr$ 23.406.000,00,
.FATURAMENTO FORA
no ESTh.DO DE S. CATA
RINA.

60) A proposta da firma
A,loisi-J Neves Bleyer Comer
daI e Importadora, de Tu

t1arão, ne�te Estado. em re

3U:l� f;;e:o se;�:�t��s _

CrS 652.000,00, com 5% de
desconto ou sejam Cr$ ..

f.19.400,OO, num total de
Cr$ 24.776.000,00.

b - Ofececeu ainda, 1 %
(um por cento) de descon
to pelo pagamento a vista.
Faturamento no Estado

da fó,Drica. RESOLVE:
Faturam.ento no Estado

de Santa C(ttC'�ina.

20) A proposta da firma

AlltO Mecânica Indústria
i.tda .. de Concôrjia, neste

Estado, em resumo foi a

r-eguinte:
a - Preço únitál"io -

CrS 652.000.00 com 5% de

drsconto, ou sejam CrS .

619.400,00, num total de .

Cr$ 24.776.000.00.
b - Ofereceu, ainda, co

mo bonificação, em cada

hnldade, ehlplemC:1tili) na

'lmport..'1ncia de CrS ..

12.388,00 ou crédito corres

ponde"lte, perfazendo um

total de Cr$ 495.520.00.
Faturamento no Estado

de Sta. Catarina.
3°) A proposta da firma

l)istribuidora de Produtos
Nacionais Ltda., destaCapi
lal, e::1 resum'J, foi a se

guinte:
a - Preço unitário �

apontar como venr:edora
da Conco\"\"êncla Pública
nO I, a firma Dist�ibuidora
de Frodutos Nacionais

J�tda. - Dipronal, desta

Capital, por ser a C!�lC of!"!
l"eceu melhores condiçõrs
para o fornecimento das
..O unidades.

e) M'nuano S/A. Veículos
Máquinas 'Ap;ricolas;
f) Aloisio Neves Bleyer.
1°) A proposta ctn firma

S/A Agência Mnrítima Co
mercla: Snmarco. de !ta

!aí, cm resumo, foi a se

guinte:
n. - Preço 1mitário: _

Cr$ 652.000,00 com 5% de

cJe;:conto, ou sejam
Cr$ 61!).400,OO. num total
ele Cr$ 24.776.000.00, posto
Fpolls .. sem Quaisquer ou

tras despesas adlclc.nais,

São e�tas Sr. Secrctârio
:�s conclusões a que chegOl1
a Comissão Central de Com

pras que, em cumprimento
as disposições da Portaria
nO 169, de 15 de junho de
1961, leva a alta comddera

- ção d� V. Excia ..

As firmas J. Thomê &

Cia. Ltda .. de Rio do S\11,
rJeste Estado e, Vcmag S/A.
_ VeículOS e Máquinas A·

:�ricolas, de São Paulo, fo

Iam nlijadas da concorrên
<.ia; a primeira ausencia de
seu representante legal no

moml'!1to da abert.ura das

propostas; a segunda, por
deficiência na documenta
rão apresentada, isto é, fal
la dlS certidões negativas

considerando Que o local
do faLuramento influe tam
I.em �ob o preço unitário de
cada yeículo, quanto a re

percussão pela inddência
do tributo - IVC e taxas

-; pots que êste valOr re

presenta um retôrno ao Es

tado de: Slia. Catarina quan
do fi.Qui efetuada a opera
cão de venda e, portanto, o
respectivo faturamento.

4°) A proposta da firma

Cia. ,Tordan de Veículos

S/A., de Jolnvllle, neste

!"oi em resumo n seguinte:
a - Preço unitário -

Cr$ 652.000,00, com 5% de
desconto. ou sejam Cr$ ..

"'19.400.00, num total de .

';r$ 24.776.00�,00

2°) S/A Agência Mi
títlma e Comercinl Samar
('o - Itajai - Santa Cata- (as,) Henrique de Arrlt

da Ramos - Preside!1te
(As,) Rubens Victor da

&ilva - M:!mbro

3°\ Auto 1:.:€c5.nlca In

dú�rla I·t,da. - Concórdia
Santa Catarina
40) Distribuidora de Pro

de Sta. Catarina.
A r::omissão Central de

Compras, face as propostas (as.) Alfredo RussI
Membro.

COMISSÃO CENTRAL DE COMPRAS
Edital de Concorrência Pública n.o I VISTO (assi!latura ilegível)

ALOISio N. BLEYER IMINUANO S/A. VEMAG S/A.

Preço e observaçãoPreç:J e observação Preço e observação

Unidade - Cr$
Não foi aberta a sobre
('arta contendo a propos
j a, por deficiência na

apresentação de docu
mentos.

Unidade - Cr$ 619.400,00 I
Bonif.l% 6.194,00 I

Cr$ 613.206,00 I
-I

1
1

OBS: - Fat. no Estado I
"+ sô))re .. Cr$ 619.400,00 I
-------1
Oferta - Cr$ 613.206,00 !
lVC e taxas 35.92500 1

--I
Cr$ 577.281,00 I
----[

1
1
1

'�Jnidade - CI'S 619.400,00 I
BonH. Cr$ 23.900,00 I

---I
crS 595.500,00 1
---I

" 1/40 I
oe 1 Jipe 16.300,00 I

---I
Cr$ 579.200,00 I
---I

1
OBS: - Fat. no Estado I
sôbre 619.400,00 I

1
-------1

Cr$ 579.200,00 I

lJnidade- - Cr$ 585.150,00 I
---I

I
1
1
1
1

OBS: - Fat. Fora do Es- I
tndo de Sta. Catarina 1

1
1

-------1
1
1

CrS :j·13.:n!j,OO! I
---I I

,�., �..,.;.,;.."�._�.,���====��""__iiiiiiliililiiii.-"

Unidade - Cr$ 619.400,00 I
---I

1

OBS: - Fat. no Estado
1.obre , ..... , 61!).400,00
lVC e taxas

35',92P,OO,C�

J. THOMl!: & CIA.

Preço e observação
J. THOMÉ & CIA.

Não foram abertas as

sobrecartas contendo do· IIVC e lnxas 35.92:1.00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ALMIRANTE BARROSO EXIBE-SE DOMINGO NA CAPITAL FRENTE AO PAULA RAMOS - Depois de fracassar os enlendimenlos com o Melropol, a direlo
ria :do Paula Ramos conseguiu acerlar a vinda, n alarde de amanhã, do conjunlo do Almiranle Barroso, para um prélio inlermunicipal 'amistoso, O
Barroso Irará, como atrações principais, o arqueiro Leibnitz e G ponleiro Hélio, que jogarão conlra seu ex-clube, Também, o médio Roberlo e 0-
dianleiro Mima serão airações para o chóque de amanhã à larde no esládio da FCF,

------�-------------------------------------------------------

São Paulo tentará o "Iri"
amadorista hoje à tarde

Enfrenlam-se o grêmio ,poslalisla e o São Paulo na úllima
rodada do cerla-me de amadores - Só a vitória inler
essa aos sampaulinos, pois, assim, fi cará empalado com

o bi-campeão do ano passado e, consequentemente,
haverá uma série de pelejas para dEcisão do tílulo,

Na tarde -te hoje atingirá aconteceu no turno quan- mado entre 'I'amandare e

ao seu final o campeonato do o São Paulo foi abatido
de amadores da cidade, por, 4 x 2, num jôgo reple

to de írregularídaces, de-cem o clássico São Paulo x

Postar. O grêmio postalis
la esta invicto, com dois

pontos de vantagem aôbre
seu antagonista. Somente
uma vitória Interessa aos

snmpaulínos, pois, assim

conseguindo, poderão dis

putar d .. igual para Igual
o galarnfio da temporada.
'Porem, um' simples empa
te dará ao Postal o título
de tri-Campeão. Cotejo de
bons predicados técnicos
r;ue deverá ser apitado por
um érbttro da prímeíra
divisão da ;F.C.F., para
evitai' trnnstgrnos , como

'lido à pouca experiência
(10 sr. Hamilton Pereira.

Portanto, hoje, a grande
«ecísão do campeonato da

r egundnna entre São Pau

lo e Postal. As duas equi
pes deverão alinhar assim:

POSTAL: Molhauo; Aril

ton, zamtr e Nelson; Ni

valdo e Bíbi: Azedinha,

Cola, Cabeça, Édio e Ha
mírton. SAO PAULO: Ba

rra: Darcy, Amoldo e Sil

vio, (Jo'erl'il; Neném e Ro

gério; Arizinho, Machado,
Pizclatl, TuliJ e Betlnho.

O outro cotejo progra-

A Guarujá e o 5,° Aniversário da AmC
Permita-nos os senhores

que sempre nos tem honra
cio com sua sintonia em

toda-r as nossas audições
esportivas,' pc ra falarmos

hoje de nossa entidade de

orasse. É que está de anl
versãno a Associação de

Cronistas Esportivos de

Santa Catarina. Exatamen
te a 24 de julho de 1956 no

Clube 12 de Agôsto, reu

Hiram-se o locutor que vos

fala, Pedro Paulo Macha�

dO,-Luiz OsnUdo ,M:u.:tinelli,
Souza Junior, Lazaro Bar

wlomeu, Milton Filomeno

Ávila, Ilmar Carvalho,
João Luiz Neves, Hamilton
Plinio Alves, Jorge Che

n�m, Valdir Mafra, Maury
Borges, Rosendo Lima,
Claudio Olinger Vieira, Ru
bens Cunha, Waldir Gri

�ard Filho, Dalmiro Mafra,
Rui Tiburclo Lobo, José

:Hamillon Duarte, Huberto

.Õ;:!ubert,
.

Edgard Bonassis
(a Silva, Gilberto Oliveira,
Braz Sllva e Moacyr Igua
;-m11I da S:!veira, para
fundarem a ACESC, reu

�'lindo para isso, as cinzas
que existiam da outrora
Hltida{le, denominada As

wciação de Cronistas Es

;lortivos de Florianópolis.
Dali, surgiu a ACESC, con
�ando com 40 associados
!lOS dias que correm, inclu
�ive do interior do Estado.
:-i[uitos foram os obstácu-

ram dt;! escrever ou de usar
os microfones das emis
sõras onde a;uavam. Ou
tros trocaram de profissão,
fazendo outro tipo de jor
;:alismo. � ACESC obteve'

o apóie da" autoi-ldudes
constituídas da capital ca

tennens-, tendo sido con

siderada como de utllida

ce pública pelo Governo e

Prefeitura, recebendo a

nualmente r s subvenções a

que faz íús. Ijnldos , os ho

mens da imprensa, traba

mam, sendo no sentido de

alevantar os esportes de

E-anta Catarinà. Estes ho

mens trabalham, l:om tôda
n. tranquilidade, com pro

teção médica, �urÍdica, sen-
00 de se salie.·ltar as fi

guras dos Doutores Fe�
nando Oliveira, Eros Cló

\'is Merlim, Léo Xavier,
Humberto Pederneiras, Je

ferson Santiag0. No setor

dentário, os Drs. Ademar

�I[adeil'a e Jorge Polidora,
além de' contarem com

abatimentos na,,- principais
farmácias da metrópole.
No setor jurídico, os Drs

Jorge Cherem e João Lu • ./:

Neves, Pura muitos a

l\.CESC e um. punhado de

aventureiros. Os que as

:;im falam. é porque el;ltã.J
ce fó,'a, não sabem o que
lá dentro �e passa, os be

!1eficlos e a utilidade .-'a
llossa t:ntidade. Justo pois,
quo em rápi<ias pinceladas,
falemos hoje da Associa
qão dos Cronistas Esporti
'Ias de Santa Catarina,
quando completa 5 anos

de existência.

plamengo, poderá deixar

de ser realizado, já que o

Tamandaré poderá fazer a

entrega dos pontos, con-
í

orme aconteceu na noite
oe quarta-feira última.

É a seguinte a classifica
cão dos concorrentes:

10 Iugar ; líder .,-- Postal
r_ alegrá fico O p.p.

20 lugar: Vice-líder _

São Paulo com 2 p.p.
30 lugar: Flamengo e

'I'amandaré com 8 p.p.

DIZEM
. Que A Assoctacão

dos Cronístag E>õporti;os
de S. Catar-ina ACESC,
completou, segunda-feira
últlmn, o seu nuinto an i

versár!o de
-

f mdncsr-.
Embora tn rda, envio daqui
rtestu modesta Seção, o

meu grande abraço
diretores e ..ssc ciados.

.. que os dirigentes da

110Va emissôi-a uue se ins
talará no ba;''l'-o do Es
treíto estão encontrando
inúmeras dificuld-trles pa
ra COlOClIl' a "CAÇULI-
Nl·tA" no �r.

1�����OOmu��
Figueirense é o novo vice-

4 x 11
ConfirmolJ o i!lvi-prelo seu triunfo do turno, suplantando novamente ao Avaí, ,o qual nada
conseglliu mesmo exercendo leve domínio lerrilo�ia! - ROl1aldll (3), Fernando e Alair, os

r.iarcadores -- técllica'1lenle fraco o jog�, tend, i.m�erc;d(l ii violência e a deslealdade com

a complacência do árbitro Silvano Alves [lias - baí venceu espetacularmente o duelo dOi
asplranfes, aevendo decidir com o Paaula Riimo� o título da calegor:a, :�,�:':�i:,,,:t:nd:d:�.:,�:��
Cremos que terminou ° ,6" ntmosrérícas (muito por 'I'j-ílha '000 5 Alai, ruela avaiano. O jogo proa-

ver calma, ,"p10<'Ou bem ao -�

'sornroento da "torcida" 1rio e vento sul e chuva perdeu grande oportunida- segue no mesmo ritmo, reses contrárias para acn

avaíana, com a adjudica- quando jogavam os aspi- «e para marca!', atirando tom '3 Av[ i falhando mui- bar assmalando mais dois

cão, pela valente esquadra rantes r concorreu para a forte mas sem objetivo, to e o Figueirense procu- tentos, por íntermédío de

(\0 Ffgueirense, do titulo pequena arrecadação. O tanto que Domi espalmou : ande uma brecha na re- :l��'n�:��b;a ���:l��a.e��
��'a��:-:.I�I��:ã�ive�l� Il��,�: ���:�i�e l�!�a��i���;�,;�C�l��::' �i����t�)Sa�i;i�1���t!�::� :�:��a��a c�.ol�!���:.a, �osq�� final da refrega, Alair' per-
ontem, a família "aasur- báculo, vá Já. O Aval co- nonrando cem Fernando e minutos, por intermédio de (leu novo tento e Adão foi

:-��'�rP���1 s�l�ê:m �:n�o�ued: ���el�:1 i��;:'�;SrãOe r�h���U�e� ;\��.��iO� �����:�m�o�sl���� :�o�'�cjt�l'd���l ��;�a��de�o� �e::����e;��alc:alia:01 p;��
�����ag�I��seSÔ�: fl:��lvi�e� ��r:'l�:e��e��l�il�: �:fr��l: �oe��� AO:02ge��:�:�s,a��: ���l�!�e�;� f:::!�n��:'n:; �ór���u:���;:. :u���r:ad�:

'

turno c acabar num mo Soncinl, jogando com cal- unho. que se contundira \ c hute do "Demônio Louro" exagerasse um pouco.

(lc;.tod:;is�is�o: titulo de �l�l:di��U��ed;:e;;�����l��od �l��:ae��� a��� �u:Ub��� ��ee�te c;;��n�a���a c���:a� ,TOGO BRUSCO IMPElWU

vtce-cempeâo entre Figuei- co i-elóglo corriam se en- servir na extrema direita ro er menção de passá-Ia
rense e Avaí não conseguiu _

tresando melhor. Logo no passando eretâo para a es- a um companuaírn, colo
le''!r ao estádio praiano !,lrimeiro minu;io, Vadinho f'Juerda. Dois minutos após cou toda a petêncla. do
11m bom público. As condi- foi atingido deslealmente a alteração' verificada e seu ehute para surpreen-

que foi a única em todo o der o goleiro avaiano, o

Verlcem OS [Ilibes Cariocili' 'ogos" t,-ausem''''' ,do matoh, ° ona1 eom p>em a mt,nção
•

,

• " Aval iguala a contagem, do extrema acabOU sur-

Não Serão Teleyis�onados :�I�� ��,���:e���uo, d:pó�ari;_ �::���i,:�o !�l�·;e��:�;��a�
O::. clubes cariocas ae.l- fJrejLiZQ fim lceiro lhes ceber de Vudinho. Aos 33 � x 1 pró Figueirense. Na

bam de assinalar not.ável aC:1r"",tava. NfO haverá te- n-jnutos. Nelson é atingi- :-.egunda etana não se mo

I:'iunfo, conseguindo man- !evisir::amento e o certa- do deslealmente por Mar- (lifícou o panorama do
ter a decisão anterior '\e me começará amanhi' com do, ficando o prélio inter- �ncont.ro. Atacou sempre
não lnais permitir a tere- o encontro Amé: 'ca x Flu- :ompido por alguns ,'11111U- p.'ais o alvi-celeste, porém
visão direta dos jogos do minense, can,peão e vice- to� para os socorros ao com erros �ritantes, ao

Campeonato que tnnto (ampeáo -respectivamente. --------�- --_.----

Viléria Difícil de EDER JOFRE

campeão:

'::' cétmpeão brasileiro,
i;.ul-americano e mundial
do box dos pesos &alos,
l-�dp.r Jofre, lutanc�), quar-

ta·feir:l, no Ibirapuera, em

Silo Paulo, conseguiu uma

das mais difíceis, 'nas, bri-

111a,ltes, vitória de sua caI"

A �uipe do Figutdl'ense
Fut€.�')! Clube e-tará pre
!lando na tarde de domingo
eontrét a representação do

:r:piranga, em São Fran
!'isco jo Sul, num prélio
intermunicipal amistoso

que poderã agradar total
l�lf'nte.

Ilefinit�vamente o futebol,
I�onfórme declarações pres
i'ac<",s à reportagem,

O ataca:lte Mu+inh{1, que
pertencia ao futebol para
no.:mse, vem de - firma,

eompi:omisso com o Olím
pico, ele Blumenau, por
uma temporada. Também
{1 avante Dioney está nas

('agitações do clube da
Baixada.

IV Bolelím dos Jogos Abertos
de Sanla Calarina

O zagueiro Trilha após
esse .ç �nprol11isso do alvi
Ylei5TO ilhéu abandonará

A Federaçro Atlética Ca

tarinense, através de seu

Departamento de Ciclismo,
r-stâ elaborando o progra-
ma para a competição de
ciclismo, marcada como

do -...:ma das atrações dos Jo-O atacante Orion,

Em Curaiba o Sétimo Torneio
Incoano de Fulebol

reira invic!.a. nocauteando
() valeute e rápida cam

r.eão japones Sadao Yaoi
t?, qllando faltavam 35

�egul1dos para o término
da luta de 10 rounds. Não
estava em j':'go o tit'·,10. A

renda foi cerca de três
milhões de cruzeiros.

que os Municípios vizinhos
mandem seus representan
tes, pois terão chances pa-
1'a brilhar.

x x x

Ores te:;; Araujo, do Sete
de St!tembl'O do Estreito,
1'oi designado pela Federa

<;ão Atlética batarinense
para dirigir os ensaios do
se!ecionacl.o ilhéu de volei
hol feminino, com vistas
it part,icipação nos JogQs
Abertos.

:x x x

Podemos iuformar, ainda
I�lll primeira mão, que a

;nscrição para a prova de
)'esistencia para biciclétas
�(, sçri: permitida para
ti tlctas que tenham 18 anos

completos.

Para dirigir a equipe de
cicliscas que participará
(�Os ·Jcg:os Abertos, a FAC

Ilesignou o sr. Samuel San
tos. Perém como o ex-astro
elo ciclismo de Santa Cª
j :uin,\l per'manece viajarl�
�o, deverâ responder pór
t:ste, setor o sr. Rosa Neto,

Durante todo o trans-

curso da porfia imperou o

.iõgo brusco e a derlt:alda-

t!e de alguns jogadores
cor.1O Gercino, Trilha, Már
cio e Adão chegou a Íl'ritar 'lO

a assistência. E isso se de-
\'e a �omplacência do árbi
tro Silvano Alves Dias que
não parecia dlspo;:;to a ex

pulsar ninguém,..- muito

(:'mbóra marcasse as fa;
tas e os impedimentos que
toram poucos. Muito fraco,
pois, o indice discipUnar
da refrega.

"

RONIILDO ASSOMBROSO

.

O f:'xl::rema Ronaldo fO,t::};.
um porLento na no!te çtc �� I
n,nteontem. Brilhou como >!t.),

poucas vezes o "Demonío':'
Louro" que assi?a.lou na,- <:t �
da menos de tres tentos, ..

_

.. r.i

���o�ra;:�at��!��:�;'OiVO:., !
figura exponencial d!:Í b�
talha, merecendo sua atua- '

!(ão gráu dez, Deve ._;ci:
convocado pa�a os. treino_s I
da seleção ba.rrlga-ve�de,:y-�
pois'não acreditamos e�js- I

ta no Estado extrema ca
nhoto de maiores predica-
dos técnicos. 'Secundaram-
r.o: pomí, Fausto Nilton,
Adão, Trilha e Wilson. No
Aviü apenas Hermes e

Alair escaparam do désas-
t.re.

.

\ QUADROS
FIGUEIRENSE - Donú;

Osní, Trilha e Fausto Nil

t:m: Laudares e Aniel;
Wilson, Márcio, Fernando,
l\dão e Ronaldo.

AVAl - Joãozinho; Bi"

l:ha, Mirinho e Gercino;
Bonga e Hermes; Betão

(Renê), Nelson, Alair, Va�

clinho e Betinho (Betão).

PRELIMINAR

Bem mais sensacional e

movimentada transcorreu
a peleja preliminar entre
os' aspirantes dos mesmos,
f.nmbem esperada' com

[�rande ansiedade pelo pú-'/ :

blico, visto que p01eria . ')
�pontar o ca?lpeãO 'da {:i- J
uade que sena o 'Paula ''{
Ramos se houvesse empate......,
Não houve. O Avai', per-

r

dendo por 2 a 1 nos últi-

��;:t��i��:.OS, re:���r�::de� . 4
1cvou :'..otriullfo. por 3 a 2.

devenc'.o. decidir ,'�

o !lrofess0l' Nildo
SeI! foi indicado, pela
Fene)'açfto Atléti�a Ca
ta1'Íncnse, para dir:gir 11

seleçfto de vQI-ei dll Ca
llital. Muita ,!y�nte nflO

gostou (h medida tomad'.1
pelos dil'igenteo; dll "E�le-.
tira".

O .iegado). Liert, do
Clube NÚlltiCO Marcilio
Din1;. de Itajai nf\(l fical'<Í
por muito tempO llaS hos

tçs do clube praiano. Di

rigentes, associlldos e li

����;:-��t.d:ccnoi�la a nl�J1:del::��
do cranue cario':a,

� BUITOSO jogará
domingo em nossa Capi
tal, enfrentando :\ equipe
campeil elo Paula R,ams,

.Que se ,I'·ha
mãos de um advogado o

ClI;',) slll'gido enhe um

presidente, uma agremia
(:ão e tres atlét!ls desta
Cllpital.

. Que hoje �erú en

telTado o Campeonato
Banc1Írio de Futebol. O

lOS encontmdos pelo árduo Fl·izp.-se, que clubes e Janco L\"acionaJ do Co
�f'.minho, jlel'calços de to· cntidacles precisam da mêl'cio entrará cOm a fai
dos DS tipos, mas que fo- llCESC, necessitam de seus xa de campeão.
1am t!'anspósto;;, graças a j

Cl'onistas, para divulgar F, DAVIS
lJerSeVE:rança e a dedica- &l\as coisas. seus feitos, _

('ãct d:t(jueles que desejam ::,uas conquistas.
ter uma entidade bem for· Quaéldo se critica é para
mada, acima de tudo res- o bcm. embora nem todos
peitada.. A primeira dire- comp':eendam as críticas
to ria estava composta de lIa!' csLe aspécto. Nõs não
llmar Carvalho, presiden- precisamos. Eles é que pre
�e; Pedro Paulo Maclutdo, cisam.
vice-dito; Osnúdo Mart'ne- A ctil'etol'ia atual é a' se-
'i. como la secretário; SOU- guinte:

�:r:������l�lll�:�ll��oies��: Presidente:' Claudio ali

!'eiro; Milton ÂVlla, segun. gel' Vieira

(lo. e João Lui:? Neves, Ha- Vice: Wilson Reis (óra
,llUton Alves e Jorge qhe- f'm exercício)
rem. como membros efe- l° SecretáriO: Souza Ju-

ti lias do conselho fiscal. :�iol'

l\lguns, nãb mais são cro- 2° Secretário: Luiz Coe-

,listas espol'tiv:os. Deslsti- lho
1° tesoureiro: José Duar

to.

7.0 tesoureLo: Valt<o.- SOIl'

Renlizar-se-á no pl'óxi
ma mês, em Curitiba, o

S.timo Torneio Incoano
cl� Futcbol. Conforme
notícias recebidas da Ca
pital do vizinho Est:ldo do

PantllÚ, ,estilO inscritas
111ll'a tomar parte no

grande festa, (lue 'l'eune
n famílh il�CO�l111, as �e'

f!'llinte� agências: Itajai,
Blulllellau, Join\'Í!le, Pon
ta GI'Ol;SH, Mafra, Lajes,
Cl'j('iulllll, Tub·lnl/_\. Flo

CU1'itilhnoi-i,
Latll'O Mi]-

0limpico, consegu:ndo li

l'.ença de seu clube para se

:1usentar da cidR.de, ru

rnou J,ara Curitiba, onde
foi rever parentes e ami

GOs,

gos Abertos de Santa Ca
tarina.

x x x

Podemos assegurar que
a principio a competição
será realizada no dia 6 de

�etembro, numa prova de

l'esisteacia, com elimina

tÓI'ia, num percurso apro
y.imado de 50 quilômetros.

x x x

A Federação Atlética Cu
tarinense já fez a indica
tão do sr. Nildo SeU para
cirigir os treinamentos do
con.illnto metropolitano que
inte'ntirá nos II Jogos
Abertos, no setor concer

nente <ta voleiboL Também
(, sr. Antõnio Alves, do
��rllzeiro de Saco dos Li

r,lões, foi indicado para
auxiliar técnico.
São José, PaU-_ 'lça e Bi

�uaçil, atraves de suas res

!}cctiva,s Prefeituras, deve·
rão J!urticipar da compe
I;cão eiclistica a se desen
l'olar em nossa capital
dentl'O do.'; Jogos Abertos.
.''1. competição será realiza
ela ·Mrav�::: de insrrir;-'ies
pur Mi!llkipios e nua por

tiCipllção no Torn.eio In
coano de Futebol, a l'e

])l'e)'entaçflo incoana desta
CIIPital já está .se pre.pa
l'ando convenientemente,
pal'a fazer boa figuJ',\ ,em

>G:ll'itib,a. O tr.einadOl' Enio
Sel\'1\, já elaborou o pl'O
gl'lImll de tl�ei:lamentos
par,1 a próxima semana,

cOllstnrá de
o

Nos prôximos dias 5 e 6,
na cidade de Concórdia,
:::erá �ealizado o Campeo
!.ato Estadual de Voleibol,
cpol'tunidade em que a

capital estará sep,do repre
sentada pela. equipe do

Cruzeiro, de Saco dos Li
mões, legitima campeã do

c-ampeonato regional. Jun
tamente com a delegação
(�everá seguir um cr')nista
('spol'tivo da ACZSC, devi
rlrtmen1'e apontado pela
diretOl'i:1, para .fazer a .co
bert.ll'·a para as Rádios c

Jorna'5 da capi_tal.

ROZENDO LIMA l'HEl
NA RÃ A EOUlPE DE
l�UTEBOL DE SALÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGO'STO DIA 29 .... SABADO SOIRÉE DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA CATARINfN1t-INléIO AS 23 HQRAS -

NAO HAVERA VENDA E RESERVA DE MESAS.
DR. SAMUEL 'fÕNSECA

L.lliLlIU... lAU-iJk.NTlS'lA
e-reparo '_;i3 cavtuadea pela alta velocidade
üulWEN Ail:t)'r(.}lt 8. �. WüITE

.

Radrorcgíu 1Jen�aria
{;!!4\JHGIA E PHO'l'ESE JJUCO-FACIAL

CUllsulwrw; Rua Jer::�.��� ;���hu 16 _ 10 andar _

!<�I(,·lu ... .vamente com hora, marcad'is.

-ATEntA0
LúSTRll.·'::b, LAQUEIA-SR . .l!:NU.HADA-SE E "tNVER

.i'IlZA-SE MOVEIS. MAIORE� lNFORMP.ÇOES liUA CUN
SELHElRO MAIPH.A, 164 1t�UNUOS.

VIS1TL

Hamha das Bicicletas; Rua Conselheiro Ma
fra, 154.

VENDE-SE MÓVEIS
Vende-se, por mo-tivo de n.udança:
1 guarda-roupa. com 4 portas de correr;
1 Biombo, 3 folhas, 1,80ms.
1 Escrivaninha.

('��� na Base Aél'ea, wm Tenente Guaranys_

CAMARAS DE AR DUNLOP, a melhor
Rainha das Bicicletas, Rua: Conselheiro Ma
fra, 154.

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

DR. LUIZ 1:. ROCHA FREIRE
C/RuiWIAO DENTiSTA
AD:'U;,TUS E CRIANÇ_�S

seu ��:�c����:lt�er�� �;:��:�o �o�m��io: ;i��f:Ç:��aç��
e outros metnoramentos técnicos. ,.

.

.... :.. 1
Rua Fpll))f' Schrnuf t. 34

� ,lO an1.a� '.-' SI:'! f
Representante Â��o�ecúári� I

, c •. ' :.. 1
r,; . Indústria com sé,de em São Paulo, ,Hibricante de

produtos veterinários e suplementos vara rações, afere

\e a. eeuresentacêc de seus produtos, com exclusividade

de vendas para Lodo o estado, á firma idónea que man

tenha vendedores com visitas d propriedades agricolas e

casas agropecuárias.

Cartas, mencionando !ontt:s de referências, numero

de elementos, sistema de trabalho, zona percorrida, etc.,

para AGROPECUARIO, Caixa Postal, 1767 _ São Paulo.

AtsADA

"

PAkflOA DIAQIAMENH

pmE
COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO
RUA DEODORO, 3 - SALA ;1

-o-

ACHAM-SE A Vr.;;...uA
AS FAMOSA':; VELAS
NGK - Rua Vito;]' Mej-

l'el1es ;}.'> 1:3.

MISSA' DE 7.0 DIA
CONVITE

viúva. filhos, mãe, sogros, cunhados e demais paren
tes do inesquecível Dupul Cortes, agradecem ao d.. Orlan

do Borges Schroeder, a direção da ce-e de Saúde São Se

oesnêo, a todos os vislnhos c pessoas amigas que envia

ram coroas, flores e te.egramas.
Outrossim convidam para a mísse de 7.0 dia que man

-íarãc rezar em surrégtc de SUf< boníss'me alma no dia 31
do corrente às 7 horas na Catedral Metropolitana no altar

de Nossa Senhora de Lourdes 30/7

COLUNA
CATÓLICA

LEMBRA DOM JAIME

ABORTO, Ê CRIME
Rio - CIC Dom Jaime

de Barros Câmara tornou
a insistir na criminalidade
dos "fabricantes de anü
nhos". "A vida humana
inocente - Dom Jaime re

pete Pio XII - escapa, des
de o primeiro Instante de
sua existência, a todo ata
que direto e voluntário. A
bor'to direto e voluntário
consüeur grave e níctto a

testado contra a vida hu
mana intangível".
TV-RIO ORGANIZA PRO

GRAMA EDUCACIONAL
R�o _ CIC _ Comemo- Sorocaba - CIC - A Cã

• �mdo o sexto aniversário, mara Municipal de Soroea
a TV-"Rio, organiza progra- ba debateu reivindicação
").a educacional, mediante dos direitos da mu'her tr'd.-

.� "Fundação João Batista balhadora. A mulher que
{,O Amaral"_ A Fundação trabalha precisa de assis-
�onta com o apóio do Car tência no seu nócleo ope-
c!ial Dom ,Jaime de Barros rário, precisa ver cumpri-
Cân.,ara e terá c91no Secre da a lei que lhe garante o

����llarG�à�i�, ��:b���� ���� p::���i�o:a!e�cr:���;_
Câmara. tos pelo vereador Juvenal
PAPA ADVERTE S6BRE de Campos na Câmara pa

OS PERTr..OS DO C1NE- ra se�'em apresentados ao

MA E TELEVISÃO Presidente da Repúbl1ca.
Cidade do Vatiqano _ CLUBES E PUC ORGA-

CIC - Advertiu severamen NI7.4.1,1 CURSO nE ORIEN.
te o Pl.pa João XXIII: "A TAÇÃO EDUCACIONAL
Igreja cer'.amente não põ�"··
de ignorar as vantagens do
cinema e televisão, não só
{'orno distração para o cor

po e espirita, como tamhém
1;&.ra a cultura, ao mesmo

tempo, porém, devemos
('hamar a atenção sóbre os

t,raves perigos que podem
! esuitar para a sociedade,
para o indivíduo e particu
larmente para a juventu
de".
CURSO DE TREINA-

MENTO PARA DIRIGEN
TES AGRtCOLAS

Aracajú. - CIO _ Curso
de Treinamento de Dirigen
tes de Clubes Agrícolas Es
Lolares realiza-se em Ara
caju, até ao dia 30 dêste
promovido pelo Serviço de·

Informação Agríco a e com
a colaboração do Arcebispo
Dom José Távora.
CRISTLOS CONQUISTA- r-.-T'-E-L-H-AS-.-n-JO-L-O-S-�RAM 37 CADEIRAS, CO- CAL E AREIA

MUNiSTAS 14 IRMÃOS BlTENCOURT
C,",IS SAOA�6 'o.'''' )110'
,", .. liGO OIPÓSITO 0 ... ""' .... '

L

L 0i);:;b'RVA7'ORE ROMA
NO PUBLiCA EJvCtCLICA
SOCIAL DE JOAO XXIII
,-'idade do Vaticano - crc
- A encíclica social do Pa
da João XXIII, "Mater et

Magistra", foi publicada
:.10 dia 15 em L'Oaservato-
1'(' Romano. João XXIII,
nesta encielíca, exprime o

pensamento da Igreja ca
róllca sobre os problemas
sociais de hoje.

ria do Partido Democrata

Cristão, vencendo pela
maioria absclutu, nas re

centes eleições havidas na

ilha da Sardenha. C')nquls
taram 37 cadeiras no con

se.no Regional da Ilha só

bre um total de 72. Os co

munistas conseguiram 14

cadeiras.

ARCEBISPO DE POR·
TO ALEGRE CONDENA

AS LIGAS CAMPONESAS

Porto Alegre - CIO -

Dom Vicente Scherer, Arce
bispo de Pôrto Alegre, no

último programa "A Voz

do Pastor", pela Rádio Di

fusora, condenou as ligas
camponesas, declarando

que elas seguem tática ni
tidamente comunista e

que não resolvem o� proble
mas do homem do campo.
.. 20 /:llLHõES DE CHINE

SES EM TRABALHOS FOR

ÇADOS NO CAMPO

E DI T A

E, para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandou expedir o preaen
te edital que será anxauo
no lugar de costume e pu
blicaria na forma da lei.
L ado e passado nesta ct

...ade de Florianópolis, Ca

pltal do Estado de Santa
cete.tne. aos doze dias
co mês de julho do ano de
mU novecentos e sessenta

e um. Eu, tass.j Maria Ju
ract da SlIva - zscrevente

Juramentada, o subscrevo.
Ass.) Bugênío Trompa
,vsky Taulois Filho - Juiz
de Direito da 1.11. Vara Cí
vel. Contere com o ori

ginal.
M(;..�ja Juraci da Silva

JUIZO DE DIREITO DA

La VlffiA CIVEL CE FLO

RIANóPOLIS
Edital de P.11ça com o

prazo de vinte (20) dias

O Doutor Eugênio
Trompowsky 'reutota

Filho, Juiz de DI·

reito da Comarca de

Plnrfanópolís, zsta

do de Santa Catari

na, na forma da lei,
FAZ F·ABER aos que apre
sente edital de praça com

11 p-razo de vinte (20) dias,
virem, ou dêle conheci-

mento tiverem, que, uo

ria 14 de agôsto próxímo,
as J.5 horas, o Pcrteíro coe

Audttnnos dêste Juizo, tra
rá a púbücc, pregão de
venda e arrematação, a

quem mais _der e o malar

lanço oferecer sôbre a

• vanacão de Cr$
1.100.000,00, do imóvel abal
;;0 descrito, penhorado a

CALVY DE SOUZA TA

,[J.LtES, n ...a autos n.c 32-
61 de Ação Executiva, que
lhe move ELIAS FEIN

GOLD:
IJrm terreno situado nes

ea Capital, à Tr ...ves�a Ar-

BISPOS ESTUDAM PRO
BLEMAS DO VALE DO
RIO DOCE
Coronel Fabricia1to _

JIC - Iniciou, dia 4 passa
do, o IV Encontro Reglo
nal dos Bispos da Bacia do
ltio Doce, patrocinado pe
la Conferência Nacional
dos Bispos do' Brasil. 10

Bispos c 20 sacerdotes dis
cutiram com engenheiros.
e médicos os problemas da

legião, visando o bem-es
tar material e espiritual
da grande massa de braba
roedores das indústrias
pasadas e da agricultura.

Roma - CIC - Causou
sensação na Itália avlató·

Londres - l..IC - Segun
do o correspondente c!.:) se

manárfo britânico "The E

conomist", subiu para 20

milhões o numero de chine
ses arrebanhados da cida
de para os trabalhos rurais,
nos últimos 3 meses. Noti
ciou a imprensa chinesa

que, onde se verificam pee
elas de animais, são utiliza
dos homens para puxar a

i ados e outras máquinas
agrícolas. A policía armada
controla êste recrutamen

to de homens, e mulheres
e crianças para os traba
lhos nos campos.
CA}}!:;1RAt-DISaUT,E AS

SISTÊNCIA A TRABALHA
DORA

Rio - CIC - A campa
nha de Aperfeiçoamento e

Difusão do Ensino Secun
dário (CADES), juntamen
te com Faculdade de Filo
.3ofia da Pontificia Univer
sidade do Rio, efetuarão
curso regular de Orienta
ção Educacional. O curso

realizar-se-á no período de
ano e melo no auditório da
CADES .

AUTORIDADES QUE--
REM MORALIZAR HIST6-
RIAS EM QUADRINHOS
São Paulo - CIO _ A

Associação dos Desenhistas
do Es�ado de São Paulo en
.... iou memorial ao Preslden
te Jânio no sentido de mo

ralizar as revistas de qua
drinhos, a fim de que não
constituam veneno à for
mação da nossa Juventude.

---- --

Da. GUERREIRO DA FONSECA-
_

o 5.0 Distrito Nav� convoca a Congr�. mhos - OUVidos - Nariz e Gargantag2.çao do Sagrado Coraçao de Jesus e MarIa
o . " ,.

na pessoa do Pe. Venâncio Hulselmans, seu Lr;{A���,"�N/ouNI�a;ç�,�u��I��1��nl ��:r:���/Q�
representante legal elfl FIoriailópolis para �:l I.:)"r.� dI' n"'Jlol' ::-om EQUI?O B:-!USH-I.OMB.

.

'd f d f
�.\Al\tt:; de OU\'IUOS, NARIS e GArGANTA por MO

comparecer a ,s�a:se e, :) nn : e e�ar a 1)l'':R:"'<c, F;QUIPU RHEN,JL lúnio ·nr; Capita!l Ot'c�
entrega do predlo -da ex-Escola ue EscrIta r. :·\{:ÁC' dl' :\MIGDALAS - OES\'10S de SEPTO e

Fa�enda, que se ach�v? �n�prestado �quela �,�;��IS��'�;�o���:; A��i!'d;;I:���)�6���;-s�MM Operl1 em

tOllgregaçaú pelo lVIllustCl'lO da Mannha c 1 11'\:"l'LTnH:111 _ IWA .JOAll l'INT{J %

que, ptlo Decrcío 11. 50ó74 de 31/5/1961 fr"lIte J. f:ilrj:.j .-\nita (Ilriba:dJ)

Mi
..

' '

.. t.".'.•.
•

' ..". J.] ...
' .. .

'

..

L

.•.
l •.�,iUC.\L.'1.-\. _" RUA Fr;LlPH :.:.'('tlMlDl'. �� -'

�asSOU,�.�� 0,L (lIS��o. :a"��, U•.�. �. .;i.��.::.::.. ./

5 _ As propostas serão

examinadas às 10,00 horas

do dia 16 de agõsto p. vin

douro, pela Comissão Cen

Irai de Compras, tnstttuida
pelo Decreto SF 26-05-61/
i13, publicado no órgão O

ficial de 30 de maio do cor

rente ano e na presença
dos p.oponentes ou seus

representantes legats.
Será declarado vencedor

o proponente que orerecer:

a - ,nenor preço;
b _ melhores concncões

de entrega;
c - err igualdade de con

dições, será dado preferên
cia as firmas estabelecidas
:10 Estado;

d - caso haja absoluta.
ig-ualdade de proposta será -----------------------------�

feito sorteio para decidir o

vencedor;
6 - Abertas as propostas

e ar.cecedendo ao [ulgamen
to da concorrência, cada
um dos t-iteressados tem o

direito de apõr, a sua rubri
ca m.s fõlhas da propos
ta dos demais C'>-ncorrentes.

7 - Deverão ser observa
das todas a.s condições esta

belecidas néste edital, bem
como as demcls exigências
previstas no Decreto-lei
nu 96-1\, de 23 de abrH de

1�38.
8 - A concorrência pode
rã ser anulada desde que
tenha sido preterida for
malidade expressamente e

xigida pelo n.! !rido Decre

to-_el, e a omissão importe
em pr�julzo aos concorren

tes ou ao Est'l.do, ou à mo

JaUdade da concorrência.
9 - A Comissão reserva

�e de anular a concorrência
desde que, as propost"s a

presentadas nãc. correspon
dam ao interêsse do Es
tado.

c _ deClaração de conhe jUlh�l�r�a�;��lis, em 26 de

�i:;��� dê:te S�:I�:�ãO às
Henrique Arruda Ra-

f - parte externa dos en mos'R:���d���:or da Silva,velopes deverão conter os
Membro

�:��::�sú�l�::��raC:����� A_lf_"_d_O_R_U_"_i,_M_,_m_bCO
ção de material destinado
no Servlç..... Publico Esta
dual.

2 - Em envelope separa
co, os documentos compro
batórios de t"tlentldade e

de idoneidade, devendo êste
ultimo 5er fornecido por
I.!m Banco ou por duas f1r-
1l1as comprovadamente i

dóneas.

Alé;:). das pro'/as de lden
tldade:: e de Idoneidade de
verão .ser juntados ainda:

a - prova de quitação
com a Fazenda Federal, Es
tadunl e Municipal;
b - prova de que está

registrd.d.) em Junta Comer

L�al, especificando o capi
tal registrado_
3 _ As propostas deverão

ser at::resentadas com a

rubrica ds proponentes em

iodas as páginas e com a

prova do pagamento do

Jmpõsto do Sêlo Estadu,�l
- Cr$ 2,00 por fõiha. .-----__--'-.

4 _ As propostas, deve
,'fio ser

"-;0 dc

.tio vv"u.::;.sI:l.O vent,al de

compres, Instatuída pelo
Decreto nO SF 26-05-61/113,

pelo presente, torna públi
co que fará reeneer, no dia

28 de ngôsto vindouro, às

10,00 horas, na séde do

Serviço de Fiscalização da

Fazenda, concorrência pú-
1J11ca nas condições abaixo

especificadas:

I _ OBJETO DA CON-.
CONCCRR1:NCIA :

A concorrência de que
trata o presente Edital des

tina-se a aquisição do se

gutnte material para o Ser

víçc Público Estadual:
1 (um) mimeógrafo
3 (tres) bureau com 7

gavetas (DASP)

1 (uma máqúína de es

"rever com 290 espaços ma

is ou menos, npos elite.
1 (umg) mâqutna dEI es

crever com 165 espaços ma

i>; ou menos, tipo elite.
1 (uma) rnâquína de es

crever com 165 espaços ma

is ou menos, tipo petca.
2 (duas) máquínas de es

r-rever com 120 espaços ma

IS ou menos, tipo elite.

2 (duas) maquinas de es

('rever com 120 espaços
ma.s ou menos, tipos paJca.

1 (uma) máquina de cal
cular détrica.
n - ESTIP!JLAÇOES

Os Interessados deveráo
apresentar: I

1 - Propostaj deVldalI1en
te seladas, em envelopes
fechados l: lacrados, con

tendo:

a - J>!speciflcação do
nome e endereço da fir

ma;
b - deSignação da merC9

daria que se propõe forne
cer;

.

c _ preço uni,tárlo c glo
t.al, cum a espeCificação se

('stão incluldas ou não des

pesas como hnpõstos ou

ceguros, etc.;
d - condições de entre

ga;

asco-vente Juramentada.

I PA'RA COMPRA'R E VENDER
S A Y O N A R A e m H I • FI: TELEFONE 3982 ;::t�:;co�o�uad�.::.:.a ��

. IIi
U melhor ambiente com ii melhor música. �.'!'"������������::::-:,,:.i1

propriedade de Calvy dt.

RU/, JOAn \J1NTn - l'ERU.J::O Dl) HOTEL ROYAL -

CENTRAL DE COMPRAI i�:r�a 'l!a����s e:tásua�o��:
�E�;��';. °L�';�';,�A���:Ado I

COMISSAO J :':�i�":::', P:::I: d:O:�i=
�E����16���c!aç�:��I�;���0���IDADE! Edital de Concorrência PúbUca n.a 9 �::�:��aach��:eve�:glst���

;.u\'t:ua, nt:"'.u capuai, até no livro 3-E, tis. 171, sob

as 9,OU horas do dia 28 de n. 56ti5.

ngôsto do corrence ano,

mediante recrco em que se

mencionará data e hora

do reconhecimento, assina
tt) por um dos membros

da comissão.

Bicicleta pintada, capital valorizado.
R.ainha das Bicicletas, Rur-: Coneelhetro Ma
fra. 154.

• ,WNICA JANTA CAlARINA
CiinicG Gera!

OOenl,.dS Nervosas e t"lenfBIS
....O!S:ubLlto CUIlLpl�XO,,"

t-,'ul)lematlClI A(e�lva t" �exull.,

Trl:l.talllt"Dt.u 1)f'IU EJetrochuqUt
l�uUna.tf'rI!.018

I-'Slcoterapla.
(.:8rd.!ozolorapla SOD"tnllpla �

L�
01 .•",;10." <lU .. !-lIlqulatra.:.

�h. ��:��t�:��,��::�
.....t,;.'ljtiL>Ll�,� u� I� 11. .. l� UU!lI.-·

t:OQere<,:v AY1::Uldl:l Maur.., ttI:l.Li.U� � ....

d"l'a�a Etelvina LuzI - Fune �7-5::

Agradecimento e Missa
If.RflA hfKM�nn

Filhos ge"...... , .,,,,<1";, 1l1::� ....S e o,snetos de Teresa

pent.vradam(,:J.�e agr.:.decem a tocl'"<$ queHermann,
acon,pannal"am a quenda mOI�a até sua ul:.lma mora

ria, ou�rOS"lm convIdam os paren.es e pe"svas amigas
p,ua a IUIS.::;.a de /1) d,a que md.nda!-ao reza!" dIa <=:8 (sexta

lelra) as 7 huras na Igreja !'I.a tienhúra, de Fá�ima no

..:.st,reHo, anteclpadamen.e agradecem penhorados a to
dos os que COJuparel:erell1 a ésse a�o de 1(. cn.s�â.

CASA
ALUGA-SE UMA VJ\..::iA UE MATERIAL, SITA A

.KUA CLEMEN�l:. ROVERE, 31. TRATAR NA MESMA.

29/7

PARTlCIPAÇAO
Waldemar ".'a\la1"e� e sra. participam aos parentes e

pessoas de suas relaçõe.� o COl"'trato de casamento de sua

filha SINEIDE,'com o SR. SERGIu MA"RCKEWICZ.
30/7

Ministério da Marinha

Comando do 5.0 Distrito Naval

EUITAL DE COKVOCÁÇÃO
COMUN'ICADO N.O 0014/1961
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CHURRASCO D A
1 - Dr. Mát-ío Lam-índo
2 - Dr. Sidney da Sllva
3 - Hermann Beck
4 - Maj. Henrique KJapott
5 - Dr. tvanenko wladírmr
6 - Dr. Geraldo sanes

� = t: �e��;O;r���I��:�::to '!:Z..
9 - João sanum

10 - Dr. acãc cevanaea

11 - Waldir de O. Santos
12 - Dr. Márto Mafra
13 - Dr, Paulo C. Wendhausen
14 - Jairo Gosta
15 - Dr. José Edu Rosa
16 - Paulo Valente Ferreira
17 - Hamilton Alves
18 - Harmltm Híldebrarui Dr.
19 - Dr. Nelson Abreu

20 - Dr. Otávio da Silveira
21 - atrreco Mueller Junior
22 - Dr. Jutto C. Gonçalves
23 - Dr. Jorge Kotzias
24 - Dr. JOã0 David de Souza
25 - Dr. Moacir de Oüvetra
26 - Dr. certos Bastos Gomes

27 _ Jair Borba

28 - Waldir cerret-âo
29 - Yoldori GarofaJlis
30 - Dr. Luiz A. O. da veiga
31 - Dr. Acy�' Pinto da Luz

32 - Hem-ío ie Richard
33 - Dr. Armando M;roskl

34 - Dr. wurredo Bayer
35 - Dr. Dilcrmandc Brito
36 - Dr. Carlos .tosé Gevaerd

37 - Dr. José namteno Carreirão
38 - Dr. HéJio Rosa

39 - Romeu ce la Martinlere
40 - Dr. Yvany Santos

41 - Dr. Artüur Boos

42 - Lamartine Richard

43 _ Milton Filomeno Avlla
44 _ Túlio Goudiu
45 - Ney Mund
4G - Germa',o Mário de Oliveira

47 _ Dr. Ernesto Meyer F.o
48 - Moysés L. da Silva
49 - Dr. Ben!lo Meyer Beressoni
50 _ Dr. Ilton Cl\ldelra
51 - Dr. Rafael Cruz Lima

52 - Dr. M')::"cir Pereira

53 - Edgar Schu€ider
54 - Otavio de Oliveira

55 - Manoel Alves
56 - Manoel Abreu

57 - Márcio di Bernardi
58 - Dr. Walt.er Kuem:pr
59 _ Dr. Alexandre Evangelista
60 - Dr. José Felipe F.o

61-Walterl'Aussi

62 - Oscar; . Capela
63 - Dr. NewtCln Brueggemann

lS4 _ 01". Valmir Dias
65 - Dr. Aloysio Gentil
6e _ Airton Perrone Machado
67 _ Paulo eamilli

68 _ Alcino Millen da Silveira
69 - José Michel Cherem
70 _ Aloisio Soares de Ollvelra
71 - Michel Curi
72 - Martinho Callado
':"3 _ LX. Heitor Ferrari
74 - Dr. João Carlos Ramos
75 - Jú
76 _ Dr. Helio Sacillotti de Oliveira
77 _ Aderbal Rosa
78 - Dr. Otto Entres
79 - Dr. .ruceno Costa
80 - Pascoal Simone Netto
81 _ João B. Bonassis Dr.
82 _ Dr. êntoutc Grillo

83 - Dr. zosõ Carlos Daux
84 _ Miguel Daux Dr.

8fi - Dr. MIguel Hermínio Daux
Ati _ Waldir '-facuco
fl7 - M. Hobold
88 - João Jorge Mussl
8!) - Hélio Roque Rubick
90 -- Vicente Schneider

91 - Dr. João Luz Ferreira de Mello
92 - Dr. rsrnant Bayer
9:1 - Rogério Stoterau
94 - Altair uebona castenan
fl!'. - Dr. NlIton José Cherem
911 _ Políblo Bltteneourt
9" - Jorge Oberém Dr.
98 - Osny narrs

!l9 - Adi Oa'; Silva
100 _ Dr. Heítor stetner
mt """7 Luiz Machado
I fi? - Luiz Henrioue da Silveira
ln3 - Raimundo Vieira
IM - M!euel naux

_

]05 _ Gauchc
106 - Walter Lange Jr.

10" _ Dnr�y G01l1R.,t,
IOf! - Elmn Leal Coelho
Ir., _ Dr. Miguel DIgiacomo
110 _ Dr. :::lãn B. Goncalves
111 - Osnv Gama T)'Eça
112 - Wilson de Mour ...

113 - \urélio Bonetti

ii4 - Dr. Ja'!ro Linhares
115 - Dr. Lecian Slovinski

116 - �.rnaldo de Oliveira
117 _ Adema:' de Oliveira

118 _ Dr. AlamIr Faria
119 - Dr. Bulcão Vianna

120 _ H. de Carvalho
121 - Reln.i.ldo Wendhausen
122 _ Paulo _r,ange
123 _ Dr. Blase Faraco
124 - Blase :!<'ilho
125 - Dr. Carmelo Faraco
126 - Heitor Faria.

(Campanha de Mais 1000 Assinantes)

Aproveite?

127 - Carlos POrto
128 _ Sérqín Reltz

12B - Hans Alpertedt.
130 - Dr. Lauro Rupp
131 - Purtolomeu Brtteneourf
132 - Dr. Aroldo Caldeira
133 - P. Ago;;tlnho
134 - José Ferreira da Cunha
135 - Dr. Osni Lisboa
136 _. Dr. 'AlOyslo A. Gonçalves
137 - Dr. Ilegível
13!! - Gal. Weber da Rosa
139 _ Dr. Em&.nuel Fontes
140 - Dr. Mário Celso Coelho
141 - Dr. Daimo Bastos
142 - Nivaldo Huebener
143 - Deodor I Lopes Vieira
]44' - Flavio Fllo�eno
145 - .roaoutm de Oliveira

146 _ Dr. Sebastião B. de Albuquerque
147 - Dr. José J. Lírihares
148 _ Dr. Almir Rosa
149 - Dr. Osvaldo Fernandes
1 sü _ Hêllo de M, Mosimann
J fi! - Des. Belisário R. Costa
1<;2 - Dr. .roeé A. de Santiago
J "3 - Dr. Enio cevanaaat
1"4 - Des. José de P. Galotti
1"'i _ Dr. João Makioweski
1 "f1 - nr. Celestino Sachet
1 "7 _ Dr. t.eéno Luz

1<=;:J; - Dr. Nicolau de Oliveira

lfi') _ Dr. Alvaro MUlen da Silveira
J�O - Dr. 'rríndadc wendhausen
lfl� '- Estefano savas

,�?, _ Ney Hucbêner

1A3 - Dr. Fernando Emilio wendhausc-t
lR4 _ Dr. Juli:1 Paupltz
lf1'i _ Dr. :\ltamlro Dias
IRS - Dr. Ba!'�ta
1A7 _- Luiz O. de M�no

JIlJl _ Carlos A. dos sentes
1M) - Dr. Cesar Seara

170 - Dr. Frederico Buendgens
171 _ DI'. J051 E. Spoganicz
J7'. _ Dr. Svl"io Pirnjã Martins
173 - Dr. Moacir Bemvenut.ti
]'14 - Dr. Emesto de Glorn
17<:; _ Dr. C'l'3CaeS
]'il'; _ Dr. GUlosso
177 _ Dr. Raul Bastos

17Q. _ Dr. Genovênclo Mattos
179 - Dr. PederneIras

180 - Dr; Newton R!.I.mos

181 - Altamlro Cunha

182 - Dr. Kuiedo Lins

183 - Cesar. Seara F o

184 _ CeI. Spaiding
185 - R.enatq Peixoto

186. - AntônIo C. W<"stefa}
187 _ Alfredo Paum Jorge
188 - Dr. Mu.rlllo Capela
189 _ David F. LIma

l!)O _ Osvi de Souza
191 - Dr. Rui Hulse Dep.
192 _ Carlos Augusto Bchmfdt
193 ._ Dr. Paulo Btas!
194 - D�. Celso Pamos
t95 - TC. wauace Capela
196'- RC. Newton Prado
197 - T. Ney de Souza
198 - CeI. Teseu D. Muniz

199 _ Dr. Pan.1o Fontes
200 - Sady Berber
21..1 _ Cesar Oml1j)Os
209 - Dr. Sebastião Neves
203 - Te. Fernando víegas
20�, - Dr. Anzôníc AlmeIda
205 _ Dr. C. Barbosa Lima (S. rnáctn

:?nli - Dr. Ivo ela Silveira
207 - Helnz Brausperger
?nq _ wauare Vaz
?n<"l - Antônio Salum
')10 _ Dr. Alcides Abreu
?11 _ Dr. EVJ.ldo Lucht
212 - Dr. reão Maria de Olívetra

?1:1 _ Dr. Predertco M. da Silva. Netto
?14 - Dr. Roberto Lacerda.

?1'i,..- Dr. vtotor Fontes
21 FI - Dr. Rubens Silveira

?T7 .:....:.. nr. nan- Bi1�nd"'ens

?Ht _ Dr. Nev oonsaee
219 - Dr. Helclo J. S. da Moreira

220 .:.... Jone Vieira
221 - Dr: Joã,) B. Rodrlgue<:
?22 :...... Dr. J'05Ó Guedes

223
.

.:.... Dr: Netnu RIguetto
2Z'" - Dr. oesar A. B. da Silveira
225 - Helio Lacerda
226 - D!". Gercy Cardoso
227 - Wilson Elias

228 _ Dr. Wilmar Elias
229 _ T. CeI. Pinto da Luz

230 - CeI. Lino
231 - Cap. Ari Oliveira
232 - Dr. CId Gomes
233 - João Joaquim Mlra'""\da

234 - Dr. OScar Cardoso
235 - Dr. Mi�uel Oroflno
236 - P. Quinto
237 _ Cap. Leo M. Coutinho
238 - Gilberto Moslman:l
239 - Cid Mosimann

240 - Dr. A.ri Mostmann
241 _ Dr. Huri M':::ldonça
242 - Alfr.::do Russ'
243 _ Henriqll(' A. Ramos
244 _ Acymar C. da Silva

245 - Elpidio Souza

246 - Sued Paulo

,247 _ Jorge R. Garcia

248 - Fausto N. Botelho
249 _ Emanuel Campos
250 _ Nereu Cleste Ghlzonl

251 _ Nilson Silva

252 - Miguel A. Kotzlas

COLABORE COM O MELHOR DlARIO DE SANTA CATARINA E RECEBA JORNAL 5 MESES DE BONIFICAÇÃO,

FAZENDO AGORA SUA ASSINATURA, ELA VALERA ATÉ 31-12-62.

AOUl NA CAPITAL PROCURE A NOSlA GERÊNCIA OU NOSSOS CORRETORES. NOS MUNICIPIOS DO INTERIO.t,
REMETA cr$ 2.000 (DOIS MIL CRUZEIROS) EM CHEOUE OU VALE POSTAL.

253 - Newton Macuco

254 _ Alexanc!re S9.:1m
255 _ watder.rar da Costa

256 - nercüto Vaz Viegas
257 - Sidney Damtaní

258 _ Orlando Damlaní
259 _ Oscar Pereira Dr.

260 - Cyro aoncrm

261 - Vivaldo Gar0fallis
262 _ Henrique Moritz Junior

263 - Rcdolfu Fana

2114 _ Dr. Polidoro E. São Tiago
26.'i - Dr. Luiz C. eüo T'íngo I

266 _ Paulo J(' T. São Tiago
267 - Julio cesar Gonçalves

268 _ Daniel Pinheiro
2GB - cap. T. Armnndo L. Gonzaga
270 - Antônio L. Gonzaga
271 - Adernar Gonzaga
272 _ Luiz S. de Souza

273 - Milton A. Ramos

274 _ svtvto Ney sonotm
27ii _ Afonso voiea FlIho

276 _ Dr. Mauro J. Remar

277 - Filinto nastos
278 _ Claudio P. ouvetra

279 - Carlos Schmldt
2flO _ Ivan 0. Schmldt

281 - Dr. Cecilio Linder
2�2 _ Waldir Prá Netto
2113 - rcnnomos At-rtno

:>114 _ Pascoal npostoio
2,11'i _ ,c::vlvl0 ,1 do VaJlc Pereira

2M - Dr. oeorees Wlldl

2117 - Nelson T. Cunha Mello
2R8 - T. Ce.. Mário Guedes
289 _ Dr. Walmor Borges
2nO - xmíctus seooeamca
2fll - Dr. David Fontes
292 - Dr. worreene G. Ludwig Rau

293 - Dr. José da Costa Moelmann

294 - Padre João Cardoso
295 _ Dr. Paulo T. da Cunha Mello

2n6 _ Dr. Jaime Arruda Ramos

297 - Francisco Mau"",
298 �_ José Ruh1and Jor.

2')9 - Don Fclicio
300 - Dr. Waldir R. Schmldt
301 _ Dr. Jorge Fo:1tes

302 - Udo von Wangenhelm
303 - Wilmar Dallcl.nhol
304 _ Dr. Telmo alheiro

305 - Dr. Teodoro Brueggemann
306 _ Dr. Osmar Nelson Schroeder

307 _ Dr. Orbndo Borgef\ Schroeder

308 - Dr. Walmor C. Silva

309 - Luiz Orafino
310 _ Acelon de Souza

311 _ Côue�o Watl'rkemper

Ao encerrar-se o. inscrIção, daremos

os nomes das listas, a cargo dos Srs. Al

fredo Russi e Casa América:

J
/
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I SENsaCIONaL!

«FRIGIDAIRE»

(6 Belos Modelos)

No Famoso Plano

..

PNH

Somente Cr$ 2�OOO,OO de entrada

Faça uma visita ao �

'h : ......
I

Magazine·Hoepcke J

peça detalhe
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Da
o sexo frágll está reoreeentaco na Assembléia Legfs

lativa de Santa Catarina, ntra...és da brilhante, combativa
c eficiente deputada Ing Colin. Sua etuecêo como parla
mentar tem se dest..cado por suas decísôes de indepen
dência. Por 1880, para uma breve entrevista, procuramos
a Ilustre representante de Joinville 110 Legislativo catarí-

PLAMEG

"Pertenço à uma geração
pojítícn plenamente Inte

grada na época do trabalho
racIonal e da obra p.aneja
da" -- respondeu-nos ao

ser interpelada como parla
mentar e Industrial, do que
pensava do Plano de Metas
ao Govêrno. E prosseguiu:
"Por isso vejo bem o Plameg
Está fora de duvidas que ce

execução dêle, resultará a

abertura de granrres fontes
de ríquesa possibilitando ao

Estado, produzir mais e

melhor no interesse do po
vo".

JOINVILLE E O
GOVl!:RNO

Na foto, momento em que a

Deputada Ing Colin, conce
dia entrevista à reportagem
dêste jornal.

Agora lambém
os, francêses
PARIS, 28 (UPl) - A

Françt tem a intenção de

pal'ticjp\\\, da celTida do

e;;raço, lançando um sa

télite artificial. Também
pretende aplicar um pro
grama financeira e tér'
nico que a converta. numa
"terceira polência .e,;pn

cial", lado a lado con a

URSS e os Estnrbs Uni
dos. O hl'lCUm2nto do pl'i
meiro s�té!ite inteir.'l.men
te fr�n _és 0- orreda no

8 .. a"a, n�' final de 1965,
ou �eja, dentro de ;j anos.
O foguete trnnsport'>dor
também sel'ia de fabrica

ção france�il. O lançllmen
do desse primeiro s.atélite
faz part.e de um projéto
(jue prevê f'. construção
de uma série de s<!télit.es
de um pêso minimo de 50
quilos. O referido ,pI'ojé
to serÍl examin"do lltlma

Pl'óxima !·eunião do COn
selho de Ministros.

- Deputada, Joinville,
munlcipio que V. zxcta. tão
bem representa na Asserr

cíéía, já recebeu algum be-v
uertcío do Govêrno?
"Faz apenas seis meses

que o Sr. Celso Ramos go
verna o Estado. Nesse curto
espaço de tempo, todavia,
j{. nos foi dado constatar
através de vários atos que

Caro Catarina.
Não me esouec i de VQ

cê nem de oue não com

pletara a mmhe conversa.

consigo.
Afazeres, Catasinu, afa

zeres! Como diz aquêle
rifão, o -cabetho enobre
ce, mas cansa cerne o

diabo.

Mas aqui estou de vol
ta. Em bôa hora, pois va

mos mandar uma seleção
futebolística f'. Cuba, va

mos reconhecer a URSS ,6

ontras coisinhas mais pa
ra servir à ooliticc inter
na e à politiquice parti
cular.
Como vamos agir com

Cuba, Fingir que não é

conosco, Alheiarrno-nos de
tudo. Seria isso possível
na trer!l�nda interdepen
dên::ia em Que vivemso.
Quando est.;mos intiJ�"la
mente entrosados econô

mica, so.ial, p.olítica e

esp:;-itualmente em todos
Os problemas do mundo.
Alheiar-se é ficar des

prevenido ouando o -fura
cão nos atingir. Isolar-se
é ficar sozinho na luta e

mOl'rel' à. ming\Ul.
O problema, Catarina,

não é Suba, R'\ssia, Chi
na, mas -o comunismO. Ele
aVlln(,:n cam fa�ilidade
peja ausência d,e escrúpu
lo de seus prOcessos, peb
miragem de sua à0Llt. iua

e, sobretudo, pelof,; êrrog
do Ocidente. Temo-lo dsm
tro de nós, incubada, à
eSj:.el'll de ambiente Íil'i(,'
rável para proli�erar. )
ambiente damo-lo nós nf,l
resolvendo o problem;1
dos Que nada têm. E

agravamo-lO c.om as frhU
des, os desfalaues, os e::,.

cândalos e g -impunidade
c�os ou,e os praticam.

O comunis�o, Caturinn,
não J10S serve, não resol
ve nOssos prC''Jlemas, ,nào
se aju:;ta i� nOssa crista-

BANCO AGRíCOLA MERCANTIL S.A.
YUI' HI"erméd,Q de sua Fi ial Ilesta Capita" Sita II. rua

Trajan.,J, la vr-m comunicar .i Sl:US acio�istas aqu., .resi

dentes que, conforme assembléia geral realizada :..os 11

do corrente, ficou aprovado o aumer.:o de seu capl�'t para
"setecentor e cincoenta milhões r1e cru'>.eiro. Outrossim,
cabe con'unicar lhes que o prazO preferenCIal para .. :jUl

Slçã, de açces finda impreterIvelmente no dia 4 de se

tembro p_óxlmo, Illiclando dia ..eguinte a s'...JScrição pr,r

novos aci'mistas.

A ADMINISTRACAO - Florianópolls
27,28e2!1jul-l,2 e3set./61

Sôbre concorrênCIas, públh::as ou administrativas, há
multo que dizer.

Um dos governos udenlsl.nt; entendeu de promovê�las.
A primeira, de experiência, foi para II construção da Cole

toria de Itajai
Venceu-a o Eng. Celso Ramos Filho. Só venceu. Pouco

depois a U.D.N. fazia uma barganha politica e o.objeto da

concorrência entrou nela. O governo anulo ua concor

rencla e o prédiO foi feito por preço varias vezes maior!

o sr. Secretário da Fazenda, por despacho, a9rovou a

concorrência n.o 1, com o competente parecer. Da firma
vitoriosa os maiores interessados não são situacionistas.

A proposta vencedora, no �:ltanto. é a que melhor con

sulta os interesses do Estado, sobretudo pelas menores

preços oferecidos.

t o quanto basta. Ganha a firma e ganha o erário.
Não há. passa-moleques, ofertas ou liberalidades.. por

fora, que anulem a concorrencia, como aconteceu ... para
beneficio de uma proposta me..os vantajosa, no tempo da

U.D.N.
Tudo às claras, no rigor aos editais, com direitos e

exigencias iguais para todos.

Não hâ listas-negras, nem firmas no index, nem for

necedores privilegiados: satisfez as exigências - concorre;

ap!'esentou melhor proposta - vence; e ganha - leva.

C·:1.1'O que neS1;e processo normal, c_o}llum, de rQtina,
,.-,,' :, ,:1' l;nr'lllcc!e\·rs,:I'.

M�\s. n,-w CI';_) I II: <linda há por ;H mivillhas ql1e espu'

.�,m con; �Jia 1.n�t��,rJ;,.; _

c munldpio de JolnvUle
tem um lugar de destaque
no prcgr ama de realizações
do dinâmIco dirigente ca

tartnense-, respondeu-nos.
VIAGEM É PARA

MELHG-R ATENDER
A respeito da visita do go

vemador Celso Ramos a

,Toinvllle, diz,nos ser esta
viagem, prova do acêrto de
sua resposta à pergunta an

terior. e: "Sua Excla. que
não acredita em boa admi

nístracão sem consulta di
reta aos munlciplos, vet,
principalmente ouvir, para
depois, melhor atender".

BILHETE

·'!'r,�·"'��"�"'���r:.I'·ry���.

a Garota�A�AR'��"
,>

n representacêo Iemlnínu, .Íoinville
.. o que nos respondeu: "Sim
I" preciso, não esquecendo
que foi o grande Presidente

Vargas quem assegurou à
mulher e direito de tomar

certe na politrca". e - a

cradecenoo a oportunidade
dada por êste jornal de se

dirigir ao povo catartnense
- "saúde à mulher catart
nense, à mulher do traba
lhador catarinense que a

cada dia luta mais p'ara c

<engrandecimento do nosso

Estado.

A promoção de Garotas

Radar, idealizada pela
110SSO croníata social Lá·
zaro Bartolomeu, cetã to-
mando um impulso muito

grande nas sociedades de
Santa Catarina. Sábado
p.p. Imbituba elegeu a pr-i
mei ra Garôta Radar, Ledn
Cotrin; hoje, será esco

lhida a segunda, na Sacie
da de Ginástica de Joinví l
le oue aproveitando a

oportunidade da teatn. dns

Caça e Pesca.
BASES CIH!TIFICAS

Congresso da Il.C.M_:
Programa para hoje

,

PARTE CIENTIFICA fago" _ DI'. Frederico em habalho �e p�lte) -

1) Relatórios Oficiais: Clll'valheira _ Recife _

Dr. Zulmar Lllls Ne,·es.

T.:l.rde _ 14 hOI as _ PI!I·nambuco. 8 horas em diante-

Simpósio sôbre "Cirurgia 4.0 _ 'Estenose congê-
l\lut.ernir'ade DI'. Carlos

Gástrica": .lita do .esôfago" _ DI- (r.ontinua. na 2.à página)

Participantes: DI'". Fel' Frederico Carv.alheil'll _

nando Paulin:l � Rio de Recife - Pel'llambuco.
Janeiro (Circurgia Ca ú! Noite - Anós "Relatá
cera gástrif a), Carlos rio sôul'e Cã�cer da ma

Monteiro - Rio de J�'l.nei- ma":
1'<.) (Ci';J.rgia do Ciin�.cl· 1.0 - "Considerações
Gá.strico). Rold:io Conso- i>ôbl'e i'l incidência de
l1i - Florial10!lulis (C:lm- J).ancreatite aguda. no H')s
plicações t;iL'ul'gia pitnl de Cal'idade de Fio
Gástrica), Paulo MayerIe _ rianó!)Oli�" - Dl's. Luiz
- Blumenau (Cirurgia Carlos GlIyotto e Luiz
Gástrica de Urgência). Carlo� SilO Thiag-o
Após: Temas livres, Florianópolis - SC.
Noite - 20 hOI as - 2.° -- "Progl'el:!';o da

Relatório sôbre Câncer Biologia e EVObção d:::o
da m3ma, Direito" - Dr. Joaquim
Relator Oficial - Dr. Madeira Neves -_ Floria-

F.er'1ando Car\'alho Luz llópoJis _ SC.
- Bahia. :3,0 - "Considerações
Apos: Temas livr{'''. mérlico-legai! sôbre o sui
2) - T.emus Li\'res: cldio" - Dr. Joaquim Ma
Sábado - 29 :07 :1961. deira N,e':es - Flol'ianó-
Tarde - Após "Simpó- polis - SC.

sio sôbl'e Cirurgia Gás- 4.° - "A educação das
trica": cl'i!mças defeituosas da opinou pelu ab:;olvil)ão do

1.0 - "Resultados do visão" _ ·DI·. Joaquim acusado ,e o Juiz da 2,.11
tratamento cirúrgí� da Mad-eira Neves _ F!oria- Vm'a &,) absol-··er o SI'.
úl:era gástroduodenal pe- nópo!is - SC.
Ia. hemigastrectomia as- 3) - DeluOlll:itrllções
sO"'iarla ü vagotomia - Cil'(l"gi�a;;:
Estud0 comparativo CUIIl 8 !oor!lS - Hosuital de
as técni�as de Eil!roth I Carid,:lde: "Oper�ção de
.e II - Drr Luiz AlIgu�to WIll·theim _ M:'!i'g'gs" (Ca
SOI·aiv.a. do colo) Dr. MuriJo Pa- caso de reincidência, ins

2.0 � "Comiduaçõ'lls checo da Motta.
sôbre cirurgia d�1 tireoj- 8 hOI'us em diante
de" - Dr. HenriQue Pris- Maternidade Dr. Carlos
co Paraiso - Florialló- Corrêa - "Demollstraçflo
IWlis - SC. , d3 aplicaçüo do vaca-ex..-

3.0 - "Atresia do e"ó- tratar (caso haja paciente

o ESTADO

Legião B,rasileira de Assislência
CONVITE

FlorianóPolIS, 28 de Julho de 1.961

:!646 - CR$
1503 � CRS

2931- CR$
6177 � CRS
5454 - CRS

500.000,00 _ Ciu;.pecÓ
50.000,00 - Hf;!'val D'Oeste
30.000,00 - H�'!:val D'Oest.e
20,000,00 - Põno União
10.000,00 - Jonçabn

e Pesca, recomendando

npôio às Desquisas de
pesca que se vem rcali
zando nêete Estado, .atra
vês 'do Setôr de Pesquisas
de Pes ;a do Serviço de
Caça -e Pesca.

Recomendou ainda que
as autorizações e prolbi
çõe( de p-eca na a rea de

jurteo.cão de Santa Cata-

rina 1ôssem baixadas de
acôrdo com as observa

ções biológicas realizadas
pela referido Setôi-,

�mbaixatrizes, o croniata
Social Arâo Tito de Sou
za, onranizal·!.. a eleição
da mesma.

Lázaro Bartolémeu,
acendendo o convite d�
cronista crganíaadcr da
festa das Embaixatrizes e

da Bscõtha da Oarõte Ra

dar, estará presente, na

Manchester Catarincnse
a fim de assistir e ores

tigiar o aeu confrad� de
crônica.

Segundo famas informa
dOI:! pelo promotor das
"GR" que a próxima Ci
dade, Q organizar a escô
lha de sua representante
será erovâvelmente Brus

que, no dia 29 de Agôato.
Nesta Capital, eerâ rea

Iizado na fim do ano um
desfile de elegância. gra

ça e beleza. Até o presen
te momento, já hâ quatro
valiosíssimos brindes pa
ra as representantes que
desfilarem. No desfile
aerú incluído um de slu

que e o out .. o é bem pos
aivel Que seja de vestido
de biille. Estas foram as

informações que colhe
IlTIOI:! do promotor. Aguar'
dn-ae um gr-ande sucesso

para êste esperado �ICOJ1-

tectmento, que reunh-á as

mais belas moças de San
ta Catarina.

r 'VIA!)[I ....I\S prd't,

J'\ ;O;·�: .. IRUCAO
II"MAOC; RIH:-.'(('\tlRT
(,..1 ! ,. (, � .t, 'o'"' ,,&.

� .,(te"" :". t ..., " A ....... '

-_-------,

O�ORRENCIAS. CRIMINAIS
POL(CIA E JUSTIÇA

NA 2.a \fARA CRItt':INAL
Foi absolvido nela Juiz da 2.1" Vara o <:1'. Valdomiro

Mul;er. que se enc�ntrava mesa ha três 111êses, na D<!Ie

gacla Regional, acusad" c1� explea': caS2- d� prostituição,
numa das principais ruas de lIossa Capital.

O que levou O Ju.'z a absolver o acusado, falo depoi
mento dos Senhores Manoel Hern ..meglldo Hunes e Manoel

Arlindo da Silva. Juiz de Páz e Sub·delegado dos Ingleses
do Ribeirão da Ilha, que afirmaram haver se hospedado
varia" vezes, com !..Jas famill3.s, na pensão do acusado,
nunca descontlando fosse ali praticada a prostituição.

O Promotor Público

Muller ofUou ao Dele
gado Regional de Polícia,
solicitando daquela auto
ridade ,estreita vigilãncia
sôbre li pensão do Sr_

Valdomil'o, a fim de, em

talu'ar-se nOvo proces-so.
-0-

NA DELEGACIA DF:
ROUBOS E FURTOS
Foi roubada ontem em

frente ao n.o 72 da Rua
Conselheiro Mafra uma bi
-cicleta de propriedade do
sr. Édio Pires.

O larápio ao tentar fu

gir, chocou-se com um ca

• minhão, sendo imediata
ment ... conduzido ao SAl\1-
DU,

Da ,'esidência do Sr_
Sebastiào Nrupoleão foram

subtraídos por uma laC

nor, vários gêneros.
-o-

Vários menores residcll

tes no sub-distrito do Es
treito arrombaram uma

re!'!Ídêncin sita� ii Rua
Trajano 39.
A Delegacia de HoulJos

c Furtos encaminhou-os
ao Juizado de Menol'zs

para as providências cabí
veis ao caso,

-0-

JOSE' DE SOUZA
CONDENADO

Foi -condenádo a. dois
lUtOS de prisilo pelo Juíz
titular da 2.a Vara Crimi

llal, o réu José de Souza,
que há algum tempo es

trupe:'l a menor M. R. de
16 anos nas ce"cilllias do
1\101'1'0 (la Caixa D'Agua.

O cl'ime uco}'reu quan
do ambos ,'egl'eSSllvam de
11m bailc.

uma das l'uas de nOssa

Capital, it família de alta

autol'idllde judicinrill, "iu
se IIS voltas com um gru

pO de mocinhms de famí
lia, que jogando bolH, im

pedirllm II pasôagem.
Meia hora mai.� tareie,

ao Von'I!', a família c,atl

telos14mentc Il1ddou de
calçada.
Nel:!sa ocasiào, por infe

licidade um bolaf:o atill

giu a lilhinha <i� casal,
jogando- a ao chila.

Para que nflO };C repi'
tam fatos lamentá\'eis co

,mo ésses, tOl'lla-l:Z neces

'Sill'io uma açiio enérgic,l
da Policia e do COmissa
l'i:.do de Menores.

'-----__--1

campas e, o preço ef ,

dos mesmos, trouxe r-

os centros uruau os. dil
culdades multas. mn rcada
mente para F'lc i-innópol ls,
anele as gramas de rtlet
miguon rivalizum com o

dracma oura. Dai. o -uva

lo entrar 11<1 concorrência

reflexa do Decréto-Bilhe

te, que limitou as (,ol'l'idas
!las hipódromos. Ant.iga
mente em de usn entre

nós o xarcue osutino, nue

se dizia. mistura de carne
bovÍlla e eouina. Em Pa
ris, C0ll10 IHI Etll'opa em

,g�'J'al, era comum lIÇOU
gues des!-'e produto. Mas
a soltlçlio' Que Ónt todo;;
desejam, e reduzir o custo
da =an\e - �ue jtL nilO se

s_abe se e de boi ou de

vaca. ou mesmo de cavalu.
Porém o· lll'oblemll al

cançará s<JlllCüo imediata,
cOm <I fOl'ml\<;íio duma Co
opentti\'a (le C'riadul'es.
sediada em Hom l{etiI'O. a

lI'"io Cl.lmi'lhu do,., muni
cípios p(lcuarist'a� e li

capital. P')i�, o Matadou·
1'0 Modeio daí resultllllLe.
dispOndo de montagem .e;;

pecíalir.ada Para npl·o\'ci·
tamento dos !)l'odutol\ da

rez. niio p'_;de nl'l!scindir
elum.a pequena frota de

caminhões, para tl-aJlspol-
tal' diàl'iamente o glldo
abatido de \'éspera e ;;eus

derivados. E' sílbi<!o (HIC

ii trópa rle�tinarh ao Mw
tadoul'!) do Estrcito, sà
ire, com a dura e longa
caminhl\<!._1.I " :1 pa1itagelll
rllsteira, perda de pêso.
dum quilo diàri.ameIlLe,
por cabeça. ASl:!im. cad'}
boi, tem atuallllf'lle, (Ia.
fazenda aO córte, lima de
preciação de ,mil IIcruzei-
1'0S do seu Cll;;tO.

- Nlio é mUl'gllm tell
tador'�. para qualqucl'
inic:ati\'1I entrar em cam

po?

CELSO RAMOS
E O PTB

"São excelentes as rela

liões entre o governador
Celso Ramos e o PTB. O

onere do Executivo catan

nense está. cumprindo o

protocólo que firmou com

o meu partido e este não

faltará aos compromissos
....ssumídos".

DEZ DEPUTADOS
- No próximo pleito,

Dna. Iug, o PTB aumentará

L' número de deputados em

sua bancada? "É Inegável,
sem dúvida nenhuma, o

crescimento de meu partido
não só em nosso Estado,
mas, como em todo o país.
Tenho certeza que, na pró-

niciedade, não se amolda xíma disputa eleitoral, ele- Pretende o Dr. Emílio

ao 1I0SS0 inato anseie de geremos uma bancada esta- varou, DiI·.eOOr da Divj-

liberdade, não nos trás dual de, no minimo, dez são de Caça e Pelica, re-

nem mesma as esperanças deputados. guiai' li pesca em tôda a

de heróico remédio. E' en- MAIS MULHERES costa brasileira, em têr

��:�r�o�oom�o�'�;��'artifi- m�al�:, !:t��:\;����t:� ;o�s C�eI����:os�os resulta-

Mas existe! chava necessidade de ser POr isso oficiou lIO Exe

Temos que combatê-te, aumentada, no Legislativo, cutcr do Acõrdo do Caça
Catal'Ílla.
Mas não pelo chanfalho.

O sabre cria mártires; os

mártires atraem adeptos;
os adeptos geram fanáti-
cos. Nossa hi�tória ensina O MAIS ANTIGD OIARIO D!' SANTA CATARINA

isso em São Leopoldo, em FLORI�NÓPv ...J.<> \<>ntsll.U\)) , :.!9 DE JULHO DE 1961

Canudos, na Ocntestedo.
Combatamo' lo com a

mas-li lsa cinzenta que Deus, te
merso de mais aaneit-ns,
r-esguardou com \1111 casco

duro. Ás vêzea tão duro

que nndn nli penetra.
Combatamo-lo CdUc.alldo,
es:l!l.l'e endo e, sobretu-
do, satisfazendo, llm mini
mo ao menos, as ",cíl1\'idi
cações dos pobres. As rei
"indkações Ilrimál'ias, co

mo comel-,' vestir. mOrar,
trabalhar, .educal·-se, pro
gl'edil'.
A_ha gl'ar;a, Catarina?

Pois vai passar um dia 110

môlTo(
Cuba é comunista. Cuba

é um Cuv.alo de Tróia
adentrado no continente
ameriCano. Fóco pel'igoso,
agre�sivo. Um exemplo
1ue Pode ser bllndeil'8 ell

corajo�adol'll. UI'" depó�i
to de :l1aterial bélico para
ligas �amponezal:! e que
jandas organizar;õe!l a ser

viço da insinceridade de

politicalhos.
Temos que extinguir is

so, Ca�aril1a.
Mas cvm01
Isolando--a (lconômica-

mente até à rendiçãO fi
nal? Expulsá-la do con

cêrto americano contra .a

sens..'ltez g.eopolítica? Fo
mentaI' e apoiar invasões
allti-ca�tristas? Intel'\'i1'
di--etam:::nte comO Kru
chev lioh! êsse cínico)
fêz na Hun,gria'?
Não penso que seja o

meio hábil, Catarina.
H'I (l_u.e Venwl' em bri

.os da povO :UblIIlO. Brios
ql',e. f,eridos, podem aprO
fundaI' mJis !linda as l"lí
zes de um regime ainda
iI flor da terra e apenas
ruidoso como o garôtb
que ao passar nerto de
um cemitério, assovia,
canta, ch'llacea para .es
conder o rnêdo.
E ha que pensar na l'e-

���:us��'l emSi�o;:�iaP�:; O doutor Nerêu Ramos Filho, Presiden
Cuba, _$"la ou errada,

te da Comissão Estadual 'da Legião Brasilei-
sensível. Ha ra de Assistência, tem o prazer de convidar

��:s� .,�a��1 P;�ll��'a��: as excelentíssimas autoridades civís, milita
munistas, Ip.elos abóbOras, res e eclesiást�:as e o povo em geral, para a

pelos poliLicoides cap_azes solenidade de transmissão da Presidência

��tO\'�I�d�:� �a�:t:;:it��:� desta lnstitui�ão à Excelentíssima Senhora
Então, Catl.l.l'ina, que Dona Edith Gama Ramos, a realizar-se no

fa�e��o . . próximo dia 1.0 (primeiro) de agôsto, às 16

na, cOmO a iJ���;;'�! Catal'l- horas, no Edifício Séde da L.B.A., na Aveni-
Manter lá dzntro o es- da Mauro Ramos.

�:t���a�a d�}/i�lil��I:aas�e'S::l�l Florianópolis( julho de 1961.

pl'e uma pillguela de vol-
ta, "m"" orna táboa Loteria ,�o Estado de Santa Calarina
boianclo em tôrno, sempl'e
uma mão pl'ontll para o

SO{'ôr-rO, sempre uma pa
ciência. E, sobl'etudo, com

mão de !,"ato, 1'0ub'lndo
as vantagens de Máo e

Krllchev. Não é assim

que '1':0 Sam m'lntem Ti
to afastado dêles?

Esperant;a. Clltarina,
pois a democracia é como

a In,glatel'l'lI e fi Ingla�
te1'l'a o ê nol' -,>el' demo
nata: p,erde tôdas a.� ba

'JllCI"',. (Illillla.

AGRAIHCIMENTO
VIUVA NORBERTO SILVA e FILHOS, ainda pesarosos

pelo sinistro ocorrido na Fábril�a de Café Ribeirão, de sua

propriedade, na madl'llgada do eila 25 do corrente, valem
�e deste meio para r-xtl'rmrr .';e".� 1'I!n':1declmcnlos ::to corpo
rIr nU�1l1.:H'i'·:"',', Cll(' lIlp(l;\\ \'."!()rr;�.; p�\I':1 clcl)\')l\�' o
l��tcndc. também () agr�{lccim(;llto n ;;ens nmigos ('

'-l,N�PS .��� esfóp�o q,u� '!i;!cram pura evitar maiores da!::.o!: •

1'.\'1'0 L.-\.\IEN'I'AVEL

Agrícola Silvado

SABOROSO?
sO CHE ZITO

����
,

,

') ::c;-

Hoje. às 13 horas, cO�1Vocados pelo Padre Brum1,'
estaremos no Colégio Catarinense, no Churra�co da
Saudade.

Meis. hora antes, rezaremos pelo Padre Emesto.
nosso saudoso Churrasq1teiro, ce tantas outras ale
gL'es reuniões.

Como nessa ocasião ,leverei proferir um discurso
de grande repercussão aquém e além mar (Campi
nas, Barreiros, ColoninhJ.), pitoqueio a C<lluna para
reW1ir-me com meus assessores de politica interna·
cional.

esse importante e tão ansiosamente esperado
pronunciamento será irradiado para uma cadela.

Diversos acadêmicos, desigllados pelo Presidente
Gama d'Eça, estão presentes para decidirem se me

elegem ou não paca a

A<>ad,m:�ar{,'tm"Vou medita, minha,

palaVi-:::Até
amanhã,

�4�C,;vt/--�_:::::. r

,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


