
BONN, (I,F.) - O chan
celer Adenauer, presente
mente em gozo de férias

• m cadenebbra. no. Itália,
/ xpressou ao presidente
Kennedy a sua gratidão
»elas afirmações do chefe

do oovêrnc norte-amerlca-

1'0 por ocasião do seu újtt-
1'10 discurso na televisão

com referência à crise de

Berlim.
Embora ainda não te

»ham sido publicados os

detalhes da carta do chan

ccter a!emão a Kennedy,
os círcutos bem informados

(,C Bonn supõem que Ade

naucr tenha destacado

ortnctpaimente a firme

ptltude dos Estados Unidos
cm defesa do Ocidente,

')0 CADERNO

o MAI'S ANTIGO DIARIO DE SAJlTA CATARINA
FLORIANÓPOLIS (DOMINGO). 6 de Agôsto de 1961 - 8 PÁGINAS

Me�i�as violentas �o comunismo

�omelllora�ão Melaocolica �o "Dia �o �êlo·'
SAO BENro DO SUL, 10 DE AGÕSTO DE 1961 - OJ rérc' que os filatelistas alivio das altas constantes

filatelistas comemoram hoje c li8° aniversário da Ins- certamente guard�m e co- coa preço!j das utilidades.

titui�ão do sêto postal no Brasil,_ o jamgso "Olho �e 'memoram e nós outros des- �'m crédito, .de confi�n:a
Boi", que ja se incorporou aos valores capazes de atrmr t.obrlmos que existe com os para os �onelOs e telégra-
as reteincecõea, desafiando' perícias de conhecedores pn- rcmbrétos das rotntnhns. fos deveria ser p:dldO nou-

ra salvaguarda de preciosas coleções ou medida premu- Tantos são os aumentos, tras bases e nao na que

nttórta de artcctcnados da arte apaixonante. que se operam, que não há foi preferida para vigorar

Nós outros os leigos na matéria, mas compraccros mais senslbltídade para ce hoje em diante. Não

de selos por necesstdade de ccmumcação, celebramos na protestos ou celeuma em será pelo
_

acréscimo das

mesma data o lançamento das novas tarifas, cuja ma- race de uma medida como arrecadações de taxas pos-

íoracão sena difícil de exprimir em têrmos de propor- a que hoje entra em vígôr. tais telegráficas que ar-

cionalidade, ao gósto dos catcunstas de percentagens, Mas a nova Ieí de tart- cançaremos o equilíbrío 01'-

pois não poderíamos, os mais velhos, tomar as bases do ras dos correios e telegra- eamantârjo, para fixar

aumento anterior e ainda recente, já de si violento, e fos tem aspectos que a apenas um dos aspectos da

sim as distantes marc�s .da franquia alte/ada pelo pus- gente não póde deixar de luta peja restauração eco-

sado Governo da Republica. considerar, mesmo para nómico-financeira do pais.
Se assim não é, se asstm de falta de atenção para 11m comentário inócuo.

não será nem poderá ser, com os direitos mais sa- Evidentemen� não há

que resta da providência grados da pessôa humana, que admltlr, na prestação
oficial senão o seu aspecto rors e grande maioria da oe um serviço público, a

negativo sob o ponto de população, notadamente no cargo do Estado, a preocu-
vista psicológico, pois, un- nordeste de onde mais poção de lucro ou mesmo

nal, é mais um aumento gente se afasta para ten- de auto-financiamento, Os

Que recaí sôbre o povo, tal' longe a vida, não pód« aencrs postais, ou postais
aumento que não se pôde ecnmpanhar sem sacrifício teregrénccs. decorrem de

dístorcer para atribuí-lo a os elevados niveía de preço causas que os aumentos de

cspccuiecões, provindo co- ce uma carta simples. tartras não pódem remo-

mo provém de fontes do A rêde tributaria da ver. Faz poucos dias um

ocvên.ov União já é vasta, contando dos altos dlrlgen'tes da I'C-

Num país extenso, de r om impostos em certos ca- partfqâo, no Rio, declarava

aqentuadas migrações ln- sos bem: altos. Estendê-la que as causas do grande
termAS, onde a corl'espon- com as taxas específ\cas clejieit verificado tinham
aéncill é uma ncessldade !;ara serviços compreendi- .!'uas taizes em desvios e

lmper;osa e constante, a uos nal obrigações gerais r.talversuções. O remedia.
.,levação do porte de uma decorrentes da tributação. pais, seria o expurgo, a ,'ienti�tas dos 111!lis rliver.
carta para mais de dêz vê- :-1ão é cousa que se aceite l'emodel<Jção admlnistmti- �'O:; paises europeus. que
zes em menos de dez anos, &em ao menos um esbóço va, 1 reestruturação dos trabalham no Instituto
é 111 .. sintoma alarm'lnte c1e protesto. Protesto ino- lervlccs e não a elevação 'fransuranico nesta cidade.

- ------::---------,--------- perante, sem dúvida, mas intempestiva c exagerada

Ferro'v·,as Brl·taAnl·cas para
::��im�u:nO:oo"�:o;,:��::; 1i��,�a::�,":;:�0,,�'�'�:.;: Cada nova ameaça conduz al �:�;:r���le�;:!�a�O�v:��;�� �.�;��, �eOI�ne���r��t:o� s��':
earga, que o povo já su- vacada para a majoração

d IhO Mundo po,ta, ,m ,",,"o d, d", "n'"im', com "",u"ado, evasa-o e mOI :oresmandos ou excessos que ::1ulos ou atê contraprodu- \.J
este mesmo Govêrno tem centes, BERLIM, (IFl - A onda ]'la dc julh,o cêrca de 9.000 10i prt,vido de novas cel'cas\ ondenado . Protesto que, Surpreende a medida a ele refugiados da Zona So- refugiSldos chegaram ao N

. . .

��:�7sa�n�����ç:r!<;t;�l�10r:��1: �,���i�;o l::;�� :���11��0: q:� v!citicét da Alcmanha con· (ampo de Mal'ienfeide, em �: ����:is do�t�:�so7.���(>
tom os telegramas por pre- vem disposto a corrigir :����e,::;��::o�l�al; 1.5�;'u;��: Bel'lI',l Ocidental - o ma· tal colocam fios de nylon
(:os tresdo.!_Jradoli_ :, as Clll'- \l-lltigOSI.. erros, ,reajustando Incns. mulhCl'e,-s e cl'L�ln(::lS ���dn;-II�:;�ent� ����lll�eg'�s� ;·�:�·:s�:mC:�lllf�.���eÍl:�e �ll;;�:�;� �)�s;'�li:��:��� ��1�����es �� v�:�!�i��'vo� I�heg�m ao,; postos' de I;�ft: 195). U�ntre 0,S ,1'f:fugi<lQo::;" "�!:liI11 chama.do "l-rc('ho

preci,;o dizer nêste "Dla do lJloéda para permitir O
l.iad-õ•. Entre �ê'�tes não in (!os ultimos dias, chamou l:,orta!'· é vigiado ('onsL1.11

________ .

cluem aquêles que não se tspecial at.enção o invulgar :eme!lte com holofotes. No

ExpOSição Internacional de Piltsburgh
:_'egistraram oficialmente. e número---ãe jovens-. -.-ale de ri,o VlelTa. com

A t' Ob d A B I
����ia·��mpO!�l��;:aer p�i��I� l�asef�����I'�a��� !�e!���\��: ����i���:a�:']�;��:�s =c����

presen ara tas e rle ao rasi �ma _neva existén�ia. ('cidenlal o trecho entre <-o veíclilos pesados. foramDu'·::>.nte a tel'cell'a sema- 'fhueringen e Hessen �Cont_ na 5." pâg.l

:��:.;:?��1;{��h5���;t:�!::�Ü:f;fi���t;:"��' -onm ismosôlirenOVas
(lU�:s�O�XPOSiÇãO sera a elos, cujos nomes e traba-

ponversaço-e·s L{2a., tendo sido a primeira lhos .<;erã9 publicados a 27 " nO aoSinr.ugurada pelo filantropo Lie o'ltubro. Serão conferi-

���:�e�:�e�·I�a�B�6. �nI��:�_ �.:t c!�r�1�1�ii�sd�012v��r dÓ��: Declarações de um porla-yoz do Forelgn Oífire sôbre
_-;-.acional de Pittsburgh é a

LONDRES fDNS, _ Um
a conferência de Pnompenh

.

!'nampen}l. �aude, o Príncipe Souvan-
Antes de sair de Vientla· lia Phouma (líder neutra-

ne, o Príncipe Boun Oum. lista) fizera solicitação es.
lider da delegação real, di� pressa nesse sentido. A pl'e
.".e que se chegará à última tença dê parlamentares na

etapa das negociaçções, AS Ftllal delegação. alguns dê
eonvel'sações estão sendo lcs amig('s ou parentes de
(lfetuadas na capital da Souvanna Phoumn, foi vls
t:ombódJa, informou êle, la com otimismo pelo Prin
];orque. por motivos de cipe Boun OUIn.
---;::-------

Boa Rece�cão, n3 COlllinol!wea-
I�t à O�cisão Britânica sô�re

o Mcrcalla Comum
Reações de círculos aulorizarlos da

Austrália, Canadá e llidia

Muitos dos 53.000 alemães que ..ruzam diàriamente, a
Atemanhu Oriental que trabalham DO setor ocidental.
Ironteira para se dirigir a suas ocupações, não se apre
sentaram hoje a. seus trabalhos. Centenas dêtes toram
retirados dos trens c dos ônibus em que viajavam, sendo

Informados que devem encontrar trabalho no setor
oriental.

�os bairros onde vivem testemunhas oculares, cen

� orara colocados cartazes tenns de .resldentes da Ale

que os denunciam come manha Oriental foram de

-tratdorcs'', que vendem

seu trabalho aos "militaris
tas" e muitos dêles foram

expulses de suas casas por
se negar a renunciàr a seus

posto'! -na Alemanha Oci
dental. Nas fábricas, os slu- uns mi; residentes da Ale
eucatos comunistas aprova- manha Oriental, pediram
rum resoluções que exigem asilo em Berlim Ocidental.
que se "tomem medidas" .É possível que uns 500 te
,'onü':l os residentes Que
c;;ruza'n a fronteira. A poli
cia CQmunista percorre to

dos os serviços ferroviários
em busca de eventuais re-

1ugiados.
Se!{undo declaração de

Revolução nos transportes ferroviári·os - Novos
padrões de confôrto

por ARTIlUR BI'JSIi; vi:)., BNS
Locomotivas diesel puxám trens de carga no BraSil e

na Nqva Gales do Sul; locomotivas elétricas estão em

funcionamento na Espanha e AfrJcf\ do Sul; trens e16-
trieos de varias unidades correm pelas linhas férreas da
índia _ a história, porém, é i� mesma em todo o mundo,
até mesmo nesta era das viagens aéreas. AS exporta
ções de equipamento ferroviário britânico continuam a

aumentar, e encomendas maiores ainda estão chegando.
LONDRES (Agósto 61) -

O aspect-e das ferrovias
mundiais está se modifi
cando. A idade da locomo
tiva a vapor passa ràpida
mente e, no mesmo ritmo,
vem :;u{gindo a era da 10-
comoti-/a diesel-elétrica. Pa

ralelamente, o planejamen
to do material rolo.nte a

bandonou os ..padrões con

siderados, durante anos,
como ideinis, As ferrovias
estão adotando novas idé

ias, do ponto de vista artis
tico e de engenharia, que
....isam a um confórlo, uma
aparênCia e uma eficiên
cia rnecáni".a que não se

podiam imaginar b i al

guns anos.

A Grã-Bretanha é, hã
quase um século, pioneira
cas ferrovias, e continua
ainda â frente com a ma

is moderna indúst.ria fer
roviãrla do mundo. Loco
motivas e vagões são pro
jetados, fabric�dos e expo-:
tados para todos os cantos
do globo, adaptando-se a

'l!!_alsquer condições de car

[;<1. bitola ou leito.'
Hoje, locomotivas diesel

elétricas brltanicas puxam
cargas no Brasil e Nova Ga
}('s do Sul; locomotivas e
iétricas ope1'llm na Espa
l1ha e Afdca do Sul e trens
elétricos de varias unida
des percorrem as linhas da
Central Rai1way, da india,
A Jamaica Railway Cor

}.'oraeion encomelldou re

centemente 17 automotri·
zes. Essas unidades sâo fa
bricadas de modo a pode
rem correr Isoladamente
ou em composições de duas
l;U mais, sob o contrõle de
1'm único maquinista. Po

dem, também, puxar

gões.
I I

I Blclclet� j:lintada, I
capital valorizado J

1 Rainha das Bicicletas I
! - .Rua: Conselheiro I

I "-afi.",:, 15�. I
I I

jornalista
Gustavo Neves

('uma se �ube, em vir.
tlldc do nedido Uc exone.

!'açlln du SI'. Paulo Whdgt
da Di]'{lclib da Imprensa
Of(t;jld d() Estado, .tIquc.
le impol'1unte Ol'gão fkou
acéfldo. O SI'. Secretá.
rio do InteriOl' e Justiça.
então, nom20U llIu'a exel·.

ccr interinamente li. chefia
da ,..Imprensa Oficia! o

no;;so !lrezudo amigo sr.

jOI'nali�ta GustU\'o Neve!;,
O ilust!·e homp.m p(lbli.

cu, dur:mte o temDo aue

e,;te\'l' i, te,;!:! da IOE de.
sen\'o]\'eu illl!!IlSlIs atido
dades, gl'anjeando inúme.
ros elogius.
Agora. che�.;'a.nos as

mlius expediente do sr.

Acúeio C S. 'I'hiago/ ::;'e.
ct'et:ll'i�J do InteriOr e Ju,..;.
{iça ellviado uo sr, Cu:;;.
ta\'o Neve!;, que plll.samOI:i
li tl·Hllscl·eveL':

"F'polis, 2-8-961
limo. �I',

\'CS

1). l)iJ'elol' dc Adminis.
tl'at;ào d/I

Secl'etaria elo lntel'iol' c
JlIl>lica
)iESTA
l'j'ezado Senho!':
('umpro o dever e li �!'.•

t,ilifat;ao-- ele le\'1I1' a V.S.
<IS .exj)l'es:;óel-l mail:i since.
!'as do meu DI'ofundo I·e.'
conheçimento -pela \'uliOl:ia
.colaboração dispensada aO

GOVêl'l}O e a mim pessoal.
mente o_uundr;> respond.eu
pela direção da Impl'ellsa
Oficial do El:itado, duran.
te todo (_) mêo; de julhO
passado.

Creia.me, flemp]'.(!, seu

Hdmi.�'adol' il�lldgbiomlL
Acúelo Garibaldi S Thia.

gO - Secl'ctál'io"

tidos na maior ação policial
iniciada desde que começou
o êxodo do setor comunista,
no mês passado,
Nã,) obstante, apesar de

tõoas as medidas adotadas,

r:ham sido captuíados en

quanto tratavam de cruzar

n fronteira. Todos ('!les se

rão julgado& ;101' violar a lei
qlle proibe o ê",,{Qdo para o

Ocidente.

• A grande 1trma Metro'

Cammel estâ construIndo

23 novos vagões de aço ino

xldável para passageiros, e

oue se destinam ao depar
tamento britânico da Kow

,oon-Canton Rallway. Pol·
tronas reclináveis e girató
rias, numerosos ventilado·

les, luzes fluorescente!; e

eutras inovações proporcio·
r.a, confórto extra aos pas
.'iageiros. A cabine do ma

quinista ê completa. dlspon
do de escl'ivanlha e mesa.

Nos ultimoli 10 anos, a

Budan Railways importou
da Orã'Bretanha 150 vu-

gões, e acaba de encomen

d.ar mnls vagões para car

ra e passageiros. li:stes ul
timas destlnar-se-ão a ser

viço pesado e serão de cons

trução excepcionalmente
t'obustn., dispondo de um

tipo arrojado de molas ex

tra-longas, quc asseguram

I,uavldadf em movimento.
A Metro-Cammrl pOde

reivindicar plenamente o

titulo cie principal fornece.
dora de vagões as ferrovl·
as do Paquistão. Assinou
um contrato para a entre
�a de Quase 140 vagos co·
bertos t North Western Ra·
ilways, há mais ::m meno;.
20 meses, A produção en
(·ontra-se atualmente em

franco progresso para aten
der a uma encomenda de
mil vagõe!; para o transpor
te de juta, por conta da
Eastern Bengal RaUways.
Tais rcalizações consLi

� uem apenas um capÜulQ
J1a história. Muitas outras
importantes encomendas fo
ram recebida:;, e a próprIa
Grã·Bretanha deverá. estar
levando a cabo uno plano
de 15 anos 'de moderniza-

Karlsruhe
Receberá
Primeira
Escola de
Euratom
KARLSRUHE, 1I.F.) _

A primejra escola da Eu
l<'1tom está sendo projeta
(Ja na legião de KarlSl'Uhe.
Ela servirá, igualmente, pa
la a ensino dos filhos de

única do gênero nos Est.a
dos Unidos, igualandu-se S'-IO os seguintes, além do

BrasiL Os PP;scs que par
ticiparuo: Argentina, Chi
le, C'Jlómbla, Cuba, lv'éxi
(O, Peru, Venezuela, Formo
sa, índia, Coréia do Sul,
Japão, República ;:lo Con
go, Israel, Grécia, Austria.
Bcilgica, Dinamarca, Ale
manh;t Ocidental, C.,ã-Bre
Tanha, Itália, Holanda, Po
lônia, Espanha, Suécia.
S'lÍçn, Canada e Estados

l,orta-voz do Foreign OUI
ce expressou-se em têrmos
eloglosos st'..bre a decisão do
Real Govérno do L3.0J 'de
enviar uma forte e repre
.sentati'la delegação às COI1

venções ma iniciadas em

Pnompenh. Acrescentou:

'''Esperamos que essas con
..... ersaçge,<: 'wjam proveito'sas
e concuzam a um imediato
�córdo".
As c0nversações de Pnolll

penh representam a conti·
r.uação das encetadas em

Zurique com o propósito de
iixar a formação de um go
vérno nacional que seja a

ceito por todos Os parti/'
politicos do Laos. Delega.
eão ')nviada pelo Real 00'
vêrno laosiano fazem parte
25 destacadas personallda
(los ,ci\'is e miliiare�, Inclu
,�!ve parlament�.'i!s e o Vi
ee-oresidente da Assembleia
Nacional. Em Londre� SI'

�,cred!ta que a confltltuiç5.o
de uma delegaçào tão nu.

me1'O"8. e representativa
��ja JI1l indice do Interés-

em importância à Blenan
uaJe de Venice, à Bienal
de Sã:) Paulo e_à Documen
I a de LasseI, Alemanha,
De acôrdo com a noticia

noje aqui divulgada, a ex

IJosição estará fmnqueada
hO püblico atê 7 de janeiro
de 19('2. Antes da inaugu
!'ação, de 8 a 12 de outu-

1:1'0, um juri internacional
�e

-

reunirá e1l1 PiÜsburgh
para selecionar os premia- Unid.:l�.

As grandes realizações
cientificas que �m sobres

saltado o mundo colocando
c na mais completa perple
xldade e Insegurança. não
trazem be1l1·estar ao ho

mem, e sim, coroca-o tob o

pesado ónus do temor e de

perigosas fobias. Era de se

esperar que 9S progressos
matertats fóssem contraba.
lançados ROI' um reaviva
menta da antiga fé que for
nece ao homem a paz, cu

ja fonte não se encontra
neste mundo, e sim no Céu.
em Deus.

O conunuo desenvolvi
mento das rõrces morais e

rellglósas, pautadas pelos
C::tames sagrados do cnsua
nlsmo primitivo exarados
no Santo Livro de Deus. te
rá in/luêncin maravilhosa
na humanidade sofredora
Não bastasse o péso opres
sor da luta diutuma pela
�ubsL.tênch, há ainda a

terrivel a.ll;onia da luta pe
Ja ,�obrevivência pura e

sImples. Aquela. em face
da eflc..'lssês de pão, esta.
t'm face da abunr:lãncia de
implementas bélicos.

Ministro Erhilrd Inaugurará ·Feira
de TV e Rádio de Berlim

uelro, Os ):.avllhões que :l-

BERLIM. (l.F.) - O mi- J)rnngem uma superficie de
':.listr;) dn ,Economia, profes :lJ mH metros quadrados
�or EUlard inaugurani. a mostr'uão os ·mals moder.
!.'5 de agósto prôximo a Ex· nos produtos da Inelústria
posição ele Teievisão e Ra- �e TV, rádio, grD,vaçõ,o, re.
('ia 1961 que se l'eallzaqi. ceptol'es etc. de 158 fabrican
\ m Berlim Ocidental. tes,
A e:--:posição. que tem o Désse modo, a Exposição

presidente Luebke como (le TV e Rãdlo volta. apa:-.
1:atroemadol', deverá contar 22 ano", a �el' novamente
com cêrca de 750,000 visi- :ugar em Berlim, onde f'li
tantes de tôdas as partes '·eallzada. pela primeira vez

ção de suas ferrovias. Tra- da Aiemanha e do estran- em 19::>:4. se na:> conversaçú3s de
ta-oe d, um '""O pcoj,'o, ---:-:1YC:-A-:-:--:-N-O--=----=T=-=E:-:cR-R""'I'-Y-E-L-._.�'.'

--_ - -----

que vem pondo â p:·,Jva a
_

� apacidade realizudol'a das
ferrovias e também para

_,,5indÚ5:i:j�'�"_"da,. �-j-1_-----,) �'''�'-��-''��'� 1[���tI!�, ft��'�3��'[l.\VENDEl-SE UM LOTE A (\1;) d't� �" 8 - I

���A:iiirA��;�r!;:O ii1-·� ,.��t-�3t,� �-�- ���,�"
"

� )��J;;��Õ�� ���� �;�l� ��;ll:11im(

AJ:TIIUJ: 'DO VALE
Em mensagem dirigida ao X congresso Catónc

reunido em Freíburg. na Suiç;�. o Papa Pio XII pediu a

revlvi!lcação dos velhos princip\os da sabedoria cristã,
para combater OI< perigos modernos do materialismo:

Disse ête: "Retornem ao crtsãantsmo primitivo".
A ânsia Incon.tida de desvendarem-se os arcanos do

universo, tem contribuído para o escuecnnentc de Dcus.

Deus o princípiO de tôdas as cotscs. o doador da íntcn

gêncIa, é colocado à parte como se não extsusse, num

inominãvel atentado a Sua soberania, enquanto a hu

manidade dá asas à ímagtnccâo procurando superar
tôoas as burretras do cosmos. 'reine-se que as estarrece

deras conquistas da ciência moderna, vão desalojando
mais e mais dos corações os últimos resquiçlos da an

tiga piedade reJ.glosa, para dar lugar ao monstro da amo

biçâu e da vaidade humana.

O pensamento de Deus, o
respeito e o temor pelas
coisas sagradas, são cada
vez mais banidos da vida

pública, da família e do In

dividuo. O cristianismo pri
mitivo em .sua forma mais

pura e original nos é apre
sentado de maneira clara
c insofismável mas belas

páginas das Santas Escri
turas. Aqueles que pautam
a vida social e religiosa por
õsses puros conceitos de o

rigem divina. seguem o

crrsnantsmo primitivo. To
davia. aqueles cujos prin
cipias que os norteiam, não
encontram npólo na Bus
sola Divina, estilo a seguir
pi-lnciplos humanos, mu

danças convencionais, me

las tergiversações. frutos
das conventónctas terrenas

IGREJA ADVENTISTA
DO SÉTIMO DIA

RI.:� Vise. de OU!'O Preto,
"
,Esquina da prara Getú-

Eo Vargas
-

Hoje Idomingo) às 20 ho
,.,

Uma mensagem de espe
l'ança para voce

LONDRES - Os estadis·
ril.:i e a Imprensa dos pai·
i>es da Commonwealth ma.

;'Ifesbl'am'se de pronto só
bre a decisão brltãnlca de
..olicit::.r seu ingresso no

l'l'lereado Comum. De ma

neira, geral a reação foi

favor;'l\-el, segundo se de·
,)reenc!e de despachos re

{'ebldQS nesta cidade.
Na Australia, o Prlmei

lo-M,n!stro, Sr. Menzies,
eonslderou a decisão britã.
nica CúJnO "transcendental"
to oplncu que as negociaeões
!,erlan;! êxIto _sul'preend�nte
"se fós:,em conseguidos a

cOI'dos satisfatórios em re

:rt_Ção ü�· necessidades espe
t';a! __ de- Reino Unido, {b

('ia L:vre" .•
Falar,do 1:.J C::madâ,

seu P�·;ll1t:iro-Ministro, Sr.
Diefenbnkel', declarou' que
:,,_colhla com satisfação a

renovada promessa británi.
l.a d" �streital< consultas
rom o resto da Common.
wealth antes de tomar Ullla

decis�o final sõbre o ingres
.".0 no Mercado Comum.
Um rorta-voz indiano di);.

���l�:;��a :aa�\�. ���l�'�)'�ts
t'ul1tinhail1 "estimttl:lrJRAS
indicio;.", por fazer (' pelo
lar que os paise:- da lUcO
l'IIonw2alth seriam d(.�o Pin
mente, informados e. ,00 às

Ol'õ';-Bxe.t.anlla. ,exPot'�_om(jus 1lH'�:ll{}�':cl �Õ}W:
dO.-ll-l.erçuQ· 1�l\

_,1IUl�·bn.l01.
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Resolução aprovada pela
Assembleia Legislativa de
autorla do Dep. watter Fco.
Sllva.
Senhor Presidente

LATIVA
SenhO!' Presidente,
Nobres colegas.

Ao subir. pela pdmelra vez,
:'l tribuna dest.a egregla Co'

fa, t<into-me na obrigação
de agradecer aos que me

propQrdQnarnru esta hbnro
sa otlOrtunÍ!.lad�, ao� eiel�.
res Que me distinguiram
cOIll.,sells .Vptofs, fazebdo,mel
nepositãl'lo de sua contlan
ça, principalmente o Par
tido de Representação Po
!lular.

� meu desejo, também,
agrad�cer as expressões de

;O�al��l�lrae�e ;::���:a�ê��
Poder, ao receber-me, na

femana passada, no seu au

',(usto convivia...
E assim :procedendo, ve

nho propôr à dellberac;'�.o
ca Assembléia uma resolu·
ção em beneficio do povo
!agunense, da legendq,ria
Laguna, com reflexos bené
ficos em todo o flui do Es
tado, em tõda Santa Cata
rina.
Trata·se do envio de tele

grama por êste Poder aos

Exmos. Srs. Presidente da

República, Ministro de MI
nas e Energia e Presidente
áo Sj!nado, no sentido .de
ser Instalada, em Laguna,
lima indústria siderúrgica,
com aproveitamento racio
nal da� riquezas minerais,
segundo o plano do ilustre
engen!lelro Iberê de Mattos,
atualmente Prefeito da ci
dade de Curitiba.

Neste mesmo sentido os

.') empenhados as auton
les da Laguna. Passo a

Irem seguida, o telegro.
ret:ebldo peio Sr. Bon
lira Barreto, Presidente

jmara Municipal de

D1\, Que lhe fot dtrigl
o entusiasta Prefclto

eqmpemeutos esta em grnu
ce desenvolvimento no Brn
I>I!, notadamente a de ge
mdores. turbinas, compor
tas e pontes-rolantes.

operou-se a benéüca
I ransteréncte dos bens eco

nõrmcoe, do Poder da j uns
ôtcão estraugetm para a

nacional.

Todavia, lnmentàvehnen
te, a t.lderúrglca. base da
môústua pesada está etn

regime de semi-abandono.
Nos planos para o desenvcl
vímento concebidos para O

qulnquênín que findou em

1960, previu-se o 'aumento
de nossa produção síderur

sice, de 1.150.000 toneladas
de aço. para 2 .. SOO. 000,
t um aumento de IOO'7{"

aparentemente grande em

têrmos percentuais, mas

"rrísórto em valores absolu
tos Já que se cifra no mon

tante de 1.150.000 tonela
das em 5 anos de trabalho
contínuo.

Vejamos o que outros pní
ses conseguh-am no início
de sua ínouerrtnuee cão pa
ra melhor avaliarmos a

-nodésua de nossos esror
cos nesse setor Iundaruen-Sotclca e outras empresas,

tais ('01110 a Souza Cruz; em tal.
crtctarna circula por mês No ôecênro de 18&61905 os

impnrtánnín ígunl. ntrnvés Estados Unidos prnsmaram
das diversas companhias a sua grandeza" industrial
míneradorns, na pobre e dando baxe concreta ao

dcsprE'zada Laguna não processo que Iniciaram f'lll

cheg'Í a circular além de prlncillios
I
do século e ga.�

10 milhões de ('r\l7.elro!; .lharnm Impulso após a

mensais, cérea de 10<;;, do conqul.1<ta do Texas. Com te

poder aquisitivo das o\\tl'as conolor.ln ainda precll.ria,
duas cidades, (lue outl'Ql'a lclat!vlimente aos processos
fornlll dl!ürltos sell.�. têcnlcos atuais, fi grande
Cad::. dia que passa, mnis nação do nOIte elévotl sua

.�e d!st:,ncln e i�to pOI't]ue o produção de aço de 5.360.000
Govêrno F('rll'('al amj)llrn n tOllcln(ias a 20.354.000 to

llproveitamento das tique- nelados; 15 mUhêiçs em 10
zas m:�lCral� rias cldndes vi- ano.�. r.nndo a média de ..

__ Inila,;, empreendendo n· rc· 7.500.000 toneladas por
('\Iper�('ão econômica. me- qllinqllênio. No mesmo pe
lhorando as condições clc :'Iodo a Alemanha. organi
vldn bara os trabalhadorc!< znndo li base de sua econo

I' nuxl:lando as classes pro- mia nas Indústrias sldcrúl"
dutoras, r,lrns cio Ruhr, �l1b!a de ..

Pa]'� soerguer Laguna ':1.000.000 para 100.000, aUns
'

r!esta situação secuqdária a cem Il'llhões de ton('ladas,
que foi relegada, urge a IlUlll.l média de 2.560.000
�ombla protetora da União, toneladas por quinquenio.
com a criação de lima Usl· No campo �oclnlista te·

. lIa Sid('l"Iíl'si('a.
IllOS por exemplo a União

Daí o meu apélo aos no.
Soviética que allmentbu a

bres pares .desta Casa, n� �.���)�;��o ��l���n�e e'l;l"
��:�i�doall d;Od�:oP�:��:.·�:O� 1.028, pnm 18.300.000 em

nprove!tall1en�o, e a con-
1,940. Médl:l. de n1:li:-; de 5

eretlzação do Plano Iberê
111l1hõef.l de toneladas por

dt MaLt.os pu seja: a cons-
quinq\lêlllo. É recente o

1 rução de duas usinas side-
exemplo da China, único no

rúrgicM, uma em Laguna....e-;. .mu�v�. que dobrou a pro

outra em Vitória com o
duçao de aço em um ano,

<!mprêgo do carvã; catad- co,n.5 milhões em 57, e 10

nense " do minério das AI-
milhow em 58, em números

lerOSil$. sendo que o navio
l'edon10s.!: previslvel que

Que l�vol' carvão trara o
n ChIna atJnJa, digo tenha

rerro vitalizante, permu.
aitngldo, em 1960 ao impres:

lando assim as riquezas das
. Rlonllnte total de 30 mllhôe-s

regiões e transformando-as
de toneladas, dez vêzes mais

em bens de produção.
óo que o fI:xado nas metas

O povo espera, sem dúvi-
e-Iaboradas pelo Brasil para

�a ��Ilma, que a Industrla-
o mesmo ano. Atentemos

:lzaç'lO eleve seu padrão de
r.ara o fato Que, em 1952,

,'ida, !iquida a miséria do
Brasil c China produziam a

mUnicípio na superação dos
mesma Quantidade de aço.

desníveis de desenvolvl-
Todo '!f;se �s!õrço cllferfl

mento
multo do que se pt'ojetoll

Nob�'es deputados. , ��r�s���u����o�e�a�':�uez��
Í11�n�:...eSI��:�e d�a���g.,v��: 5 anos, com o que pretende

chegou ii. compreensão dos ����n�!,l"mnr n grandeza. na·

problemas básicos da Na-

•

_ -(' c, ,

MELHOR ALlMENTAÇAO II).,\PARA MELHOR SAÚOE i

D MARIA SILVEIRA

DIRETORA DA. COZINHA. ROUl .111(11�,,(flh...

sárto fi. sua despesa. Não

espere as �olsa�acabarem

1101' completo; prevtna-ec
com antecedêncta e você
evitará surprêsns pouco 1.

gradáveis!
� Uma dona-de-cnsa o

cupadaç pode brtlhnr com

esta sobremesa �Imples,
mas dp grande erctto: Pre

pare, separadamente, um

pacote de Pudim Royal sa
uor Chocolate e ,um de sa
bor Baunilha, seguindo as

Instruções do pacote.
coronne-os. e n q u a n t o

quentes, em copos altos, ai'
ternamente. Enfeite com

cerejas em calda, amendoim
chocolate ralado, etc. t
uma sobremesa linda e nu

tritiva.
• Você pode ser elegante

mesmo sendo o seu orça·
menta llmitado. Para tal,
lião cede a extravagâncias
Tenha 11m guarda· roupa
básico, e varIe os acessórios:
Um lenço, uma echarpe, um
('into, poderrl mudar o as

pecto daquele vestido tão
)Jom a:nda, mas qne voe!!
�á con�idera "batido"

• O segl'edo de preparai'
11111 perfeito môlho de maio
lIese está na maneira de a

dicionar o azeite. tste deve
lier acrescentado em gotas.
ilS gemas, batendo-se sem

"'pre no mesmo sentlqo e a:
dicionando-se, em Cid fino,

... A falta de Vitamina A ,logo que o mõIho comece

pode causal' terias dlstur- a engrossar.
bios visuais, como a inca- ... Para Que as cebolas
pacid:tde de os olhos se a- l'el'cam inteiramente achei
justarem à luz. Inclua, 1'0 forte, escalde-a� em á
]-'ois, em suas refeições, a- e;ua fervendo, com as cas

liment.os que contenham 'cas. Deixe dois minutos' e
essa vitamina. Eis alguns (!esca�que embaixo de uma

exemplos; legumes de fó· tomeira de li.gua fria. Des
lhas ve-rdes; ce�oura, to- �m forma, podem ser coml

mate�/ d',lmasco, pêssego, tias sem deixar cheiro na

leite'h;,t.egl'.al, creme, man�
,

bõca.
tE'tô:a,. �ema.de õ�ol rim' fi,pua�de.1 PÓ.9,c ,::aÚ
fígad'o� oidJ� de dgacio I d�" em ]'3clplente de vidro ou

bacalhau. esmalt.ado, conservando a

vasilha em lugar fresco. O
:·ecipi.?nte de lata tira ao

café a� suas Qualidades, de
aram;]. e sabor.

Pana un; almoço ao ur

uvre, experimcnje servir és
tes deliciosos pãezinhos

. ecneooos. Seus filhos vão
adorar. "e a qnuntldade

4 xícaras de farinha de

t.rigo
1 colher (chá) de sal
6 colheres (chá) de Fer

mento em PÓ Royal
1 colher (sopa) do gor

dura
1 1/2 xíc�ra de leite
Peneire juntos os ingre

dientes secos. Junte a gor
dura e misture com um gar

Co para ligar um pouco.
Junte o leite e mexa para
obter massa lisa, récn de
ser trabalhada em tábua
ou mármore polvilhado.
Sove um pouco, até ficar
lisa e unida. DiVida a mas

sa em pedaços iguais, dano
do a r-ada um o feitio de

pão?lnho. Armnge, delxan
cio U"11 pequeno espaço en

tre cada ,um, em tabulei·
1'0 untado. A massa dC"el'ó,
cresce!' em lugar quente,
duranLe 15 minutos" Pince
l€. a t.llperfície com leite e

asse em forno quente.
Qunndo os pãezinhos es

tiverem no flm do c0'í"i
l1lt>nto, pincele manteiga
derl"cl:d!r por cima. Corte
(JS p:1c:dnhos ao melo e re

cheie com almôndegas,
linguiça frita, �alada de
mnion('se. presunto plC:l.rlo,
;alinha, etc.

NOTAS E SUGESTÓES

·Seja uma dona-de·casa
prevenida! Guarde m: sua
cozinha um bloco de papel
onde irá anotando o neces-

por maior que seja. não da
lá para os pcdídos!
PAEZINHOS PARA O

ALMOÇO

Por isso, consulta �empre;
a seCTo "Economia em Foco", �ue
vrsxo publica semanalmente. Ele

�
sabe que os assuntos econôrni�os de

I maior utilidade são ali examinados

com tôda a imparcialidade por espe-
r-

cteustae em Economia e Finanças,'

'ii, 0;__ .. _,.__� __ w. -, __ _ ,.._,. .. 'ifIl 'UI. .''tO. -.. 1ft .. ,._, __ V"..:_ 'C!... .. _ 'HIl_.. __ ..

:
. (�-CluEe Doze de Agosfo-» ia

� sá ado, �
:BaUe de Aniversário . orquestra Roberto Blasco • mesas lia secretaria:
----------------------_._---------------------_.--�---------------�---,

..

êle e,
um homem

de

negdc!os
Lngunn. foi no século pas

sado senttneln avançada da
nossa civilização. De lá aat
I nm O$. primeiros purtuguc
ses' açorianos para dcsbm

Na forma regimental, I'C- var o sertão. Cundando ctdn-
queremos Que, ouvido o pie- des, entre elas Pôrto Alegre,
nário, sejam enviadas as se- levando o signo da cruz e

';ulnt�s mensagens: da. cultura oetdeutal por
1. aos srs. Presidente da todo o sul do país.

República, Ministro de Mi- Laguna, Ié foi seee de
nus e Energias, Presidente Capitania, '-apitai da Repú
rio Senado e Presidente da blíoa Juliana. ruseurou no

Câmara, nos seguintes têr- Brasdl Colônia . .deu à pli.trlft
mos: filhos Ilustres, entre os

Assembléia Legíalattvn Quais os distintos estadistas
registrou seus anal!" a- Jerônimo Coelho e Almiran

pelo antena Deputado te Lamego e situou em doIs
Walter Francisco da mundos a heroína Anita
Silva vg secundado mo- Garlbaldl.
vlmento Câmara muni- No alvorecer do século

.
cíp!o Laguna vg sentido passado. Arnmnguá, Crtcfú
instalação Usína Side- ma e Tubarão Inexistiam,
rúrgtca dentro plano quando Laguna pontificava
ilustre 'engenheiro Oe- no comércio e no desbrava
norat Iberê de Matos pt r-rente do sul do Estado.'
zsse plano preconiza, Hoje. Laguna se encontra
Slderúrglcas Laguna e. cscuectde. Seu comércio es
Vitória vg ocíeuvendo tagnatârío. Enquaritu Tu

recuperação econômica barão recebe mensalmente
vasta et rlqu!sslma re- -naís de 150 milhões de cru-

gião vg com senstver retroa, através da Rstrada
melhoria padrão vida de Ferro Teresa Cristina.
classes trabalhadoras pt Otn. Siderúrgtea Nacional,
�sse aproveitamento
transformando recursos
naturais ora de Incipi
ente exploração será
fator âecísívo progresso
et desenvolvimento tl'fI
baJÍlO fecundo nosso

povo pt Saudaçõe>l De
putado Estlvalet Pires
P.resldente Assembléia
Legislativa,

2. l!;nvlal', par cópia, com
ofício t.extos êsses telegra
mas aos srs. Governador db
Estado do Espírito Santo.
Presidente As:-;embléla Le·

gislatlva esse Estado e

General Iberê de Matos,
Prefeito de Curitiba.
Sala das Sessões, 24 de

julho de 1961.

Deputado
Walter Francisco da Silv(t

--<>00-
DISCURSO DO DEPUTADO
WALTER FRANCISCO DA
SILVA PROFERIDO NA

ASSEMBL�IA LEOIS-

.,,,,,••..1
. �,...

ao
. .'

Coilselbos 'dé Beleza
Que vem d ser d celulite?

Dr. Pires carbono raçucarJ. Evitar, Na o:pinião de um con

ainda, manleiga, chocola- nhecido médico francêz

A celulite e um dos ma· te, quaisquer frios massas, que muito estudou o pro-

les Que mais aflige o belo vinhos, cervejas, alcooI em blema da celulite, sessenta

�exo e constitue dos assun- geral. Preferir os aUmen- por cento delas são prove

tas que melhor se enQua- tos ricos em proteínas (car- ! ientes de um desregra-
ciram numa coluna destl· ne, peixe) e legumes ver- menta do sistema neuro

nada a conselhos de bele· des, frutas coalha.da. Ao vegetativo e foram chama-

za. At!nge particularmente :.ldo do regime desintoxl-
as mulheres e entre cem In- ('ante é nece�sãl'lo viver es

;iividuos que sofrem dessa rortlvamente: passeios dlã-
afecção pelos menos oiten rios, janelas dos quartos
ta por cento pertencem ao �empre abertas, dcscansar
�exo feminino. na pmia du no campo duo
A celulite ê uma inflama� Jante os períodOS das fe-

cão cio tecido conjuntivo,
\.
rIas.

-das de celulites emocionais.

Nota: - Os nossos lello

les poderão soJlcitnr {IUal
quer consêlho sÕbre.. o tra
tamento da. pele e cabelos

&0 médico espechllsta Dr.

Pires, a rua México, 31-
mo de -anell'O, bastando
lmvlar o preHente artlgo
ctêste jornal e o endercço
('ompleto para a rcspo�ta.
I

'

, TRICICLO
I E"ite as incovcniendas

i de última hora, leve scu

I triciclo para a reforma

I de natal, Quanto antes
; na

! Rainha das Bicicletas

I - Rua: Conselheiro

� Mafra, 154.
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PARECER CONCLUSIVO
,Concorrência Pública nc J
Senho.r Secretario:

� r::omlssão centrar de, Compra.s, atendendo às dis
posícões baixadas .por V. Excia., em Portaria nc 169 de

1� de junho do corrente ano, reu.âu·se. às 17 qora; do
dia 28 de julho, no Serviço de Fiscalização da Fazenda.
para julgar as 'propostas à Uúllcor�'ênCla Pública nv' 6 J
que se destinava a adquirir móveis para a Procuradoria
Fiscal do Estado.
-

ApreseQtou proposta :> firma PEREIRA OLIVEI
RA & CIA. desta ceottat.

Não existindo outros concorrente;" a Comissão Cen
tral de Compras opina pela aceitacão da proposta apre
sentada e que é a seguinte:

Especificação Preço Unitário úlobal
2 Guardas livros de Imbuia,
com portas de correr. modo
200 - 1,50 x 0,40 x 1,50 , CrS 9.715,1)0 Cr$ 19.430,00
2 bureaux c/7 gavetas, de
Imbuia modo 20 -' " ,40 x

{i,75 x 0,78 .

'

crs [';.575,00 CrS 17.150,00
2 cadeiras de imbuia stm-
ples CrS 715,00 CrS 1.430,00

São estas Senhor Secretário as conclusões da Co
missão Central de Compras, que cumprindo cHsposições
contidas na Portaria nO'169, dI' 15 de junho de 1961, le
va a elevada consideração de V. Exc:!a

Henrique Jlrruda Ra11l0s
r-receente

Rubens Victor da Sflva
Membro

Alfredo RTlsst

M"embro

CAJUARAS DE AR DliNLOP, a melhor
Rainha das Bicicletas, Rua: Conselheiro Ma.
fra, 154.

.

COMISSÃO CENTRAL DE COMPRAS
PARECER CONCLUSIVO
Concorrência P6bllca nO 7
Senhor Secretário:

A Comissão Central de Compras, tnstrtuída pelo De
creto nv SF 26-05-61/113, atendendo as disposições bai
xadas por V. Excia., em Portaria nO 169, de 15 de junho
de 1961, reuniu-se às 10 horas, do dia 29 Je julho do

corrente, no Serviço de rteceneecêo da Fazenda para
apreciar e julgar as propostas apresentadas à Concor
rência Pública nO 7, destinada a aqufdcão de mãquínas
de escrever e calcular para a 'Polícia Militar.

Compareceram à concorrência as seguintes firmas:
MACHADO & CIA. S/A.
PEREIRA E OLIVE!RA & ClA.
REMINGTON RAND DO BRAsIL S/A,
CARVALHO & ASSUMPÇAO
São as seguintes as conclusões a Que chegou a Ca

misão Central de Compras;
a - 3 maquinas de escrever com 260 espaços

(minimo). .

A Comissão julgou vencedora a firma MACHADO 81
CIA. S/A .. EslõlarpcÇ.lll.Q� 9utros,slm, que_o.s pr.eços d!!Se
tipo de máqUina, foram . também igualados com outt·a,
concQrrente - firma CARVALHO & ASSUMPÇAO -;-,

que foi entretanto, desconsiderada pelo fato apontado
no oficio nO s/n de 31 de julho -de 1961. da. Chefia do
GabInete das Relações Pút!icas do Palácio d.} Govêrno
(anexo). ,

b _ 2 máquinas de escrever �om 100 espaços (mi
nimo).

Foi considerada vencedora a firma REMINGTON
RAND DO BRASIL S/A., como bem demonstra o quadro

c-I máquina de escrever com 372 espaços (mí
nimo).

Tendo em vista que somen.te a concorrente REMING
TON RAND DO BRASIL S/A. cotou preço para essa má

quina, nada temos em contrário a declarar.
2 - 2 máquinas de som:lr tipo manual. ,

Conforme se pode verificar no quadro anexo a fir

ma CARVALHO & ASSL"MPÇAO: dentro da mesma ca-

pacidade das referidas máquinas, foi a que melhor preço �
ofereceu; portanto considerada vencedora para êste
fornecimento,
e-I máquina de somar elétrica.

Apreciada a capacidade dêste tipo de máquina, a

firma PEREOO & CIA. foi 3. que melhor se classificou,
apesar de causar uma diferença de preço a máior, em

relação ao seu concorrente CARVALHO & ASSUMPÇAO,
cujo aumento assIm o consIderou esta Comissão, redun
da numa melhor aQui�ição, face ao citado acima.

São estas Senhor Secretário, as conclusões a que

chegou esta Comissão Central de Compras, submetendo,
entretanto, a elevada consideração de V, E.xcia. ..

Hennque Arruda Ramos

Pl'esldente
Rubens V1ctor da Silva

Membro

Alfredo Russf
Memhro

Estreito - Coloninha
PRIMEIRA MISSA NA NOVA CAPELA
OE SANTO ANTONIO E SANTA MARIA

GORETTI

SO VIEIRA
'(Missa de 30.0 Dia)

A VIUva Ib Ligcckí vtetra convida os parentes e

amigos de seu oranteeco Solon vtet- a jrira a missa que
mandara celebrar ao transcurso do primeiro mes de sua

morte, no altar de Nossa Senhora, da Catedral, no dia 5

dêste mês. as 6,30 horas.
Outrossim quer agradece e O faz rnutto sensíbüt

zada, as atenções que rece aeu. aqui e em Brasilta, do
senhor Governador Celso Ramos e dos deputadns Lenotr

Vargas Ferreira e Joaquim Ramos.
---'-- -'-

Dias 5. 6 e'7 de agosto
(Sábado, domingo c segunda-feira)

DIA 5 Sábado ,- Novena preparatoria e barraqut-
nhaz em uenertcíc da Capela. às 7,OD horas da noite.

DIA 6 _ Domlnp-r _ 10,00 horas Missa com a bêncân
da Capela e barraqulnhas em benefício da Capela

DIA 7 _ Segunda feIra - '/,00 horas da noite, novena
de ação de graças e r rraquinhaa. ,

Agradecemos c Cl_f1parec:mento e cooperação de todos.
Pela ccmêseo: P. Quitno. Vigário

Pranctsco Peres. precí'dente
'

6/(,/1961

@eMAS - �artazes �o ma
-CENTiHi
Cine SÃO JQSÉ

FONE: 3636

-BAIRBOS
Cine GLÓRIA

/li;S'rREITO) Pone- 6.�!'i2
ás 2�!:! hs .

Andy Gl'iffith - Jean WilHe-s - cm

âs 10 hs .
- MATINADA

J cITy Lewis - em

O PEr no L\(O
Consum : :1té' fi .'l110S

ás 11·� ha .

. QUANDO VOAM AS cv,nONtlAS
com Tntin rna Samoílova - -Alexei Ba

talov - 'Direç�o de: Mikail T{nl:itósov.
Censura: até 10 anos

fls31':!-(i:l/4-flli.! hs .

(Devlrlo fi longa m'fOtl'flft:,ml
P(>tCI' Fineh - Allrll'f'y Henbum -- em

UMA ('rw:t. 'A URinA no AI;lS1W

t:SSE SAHGENTO E' DE MOHTE

Censura: Até 5 anos
ãs 4% - 7 - 9 ha .

bames Stcwal·t - Vera Mill-i"'s - em

A HISTÓRIA DO FBI

(Efó:'l'TlF'I1'Ol
ás 2 - fi - 8 ha .

�
Censura: até 14 MOS

tine IMPÉRIO
ê

one . 6295tine RITZ
FONE: 34:',5

h 2 hs .

Aody Gl'iffith - Jeat- WiUt''; - em

tSSE S.t\RGENTO E' DE 'I(_IR1'E
Censura: até 5 anil.';

ás4-7-9hR,
Kannet h M001-e - Dana Winjl'1 \ -

lI. FUNDEM O mSMARCf{
Censura: até 5 anos

tine ROXY ás 2 - 8 hs .

Er!c Fleming - Zsa Zsa Gabo!'

Ctnemeêcooe - Tecnicolor

FONE: 3435

ás2-4Y� -71/2 hs .

_ 2.0 Festival Popular _

6.0 Filme:
De,111 lVlartin - Jeri-y Lewis

O HEI DO LAÇO
TecnicolOl'

, Gen,.OII'a.: nté õ auos

S,�O JOSt: HOJE
SÃI) JOSE' -

HOJE, AS ll� HS.

- 2 :) Festival Popular -

:i.o) Filme:
Jerrv Lewis

BANCANDO A AMA.StCA

Tecnicolor
• Censura: até 5 anos

Cine RAJA (S. Jnsê]

HERELlÁO DOS PLANET!,3

�uan�o
Voam

C�gon�as

Comissão Cen·fral
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N:o 7

Forma de concorrência:

AULAS DE INGLES
INSTITUTO BRASJL-ESTADOS UNIDOS

A direção do IBEU comunica que se acham aberta:o:.
es matriculas para o curso de Irrglês. As aulas terão
Início dia 7 de Agosto próximo:

Aulas diurnas e noturnas.
Cursos especiais e para crianças.
Informações dtànamente na secretarta do loEU.
Rua Felipe Schmidt, 25.
Edifício ZAHIA, 6.0 andar.

AGRADr.CJMENTO iMiSSAilt -,.õ DIA
Alice da Silva Souza, consternada com a perda de

seu filho !\ltino Cirilo de souaa, agradece senstbttteada ao

Dr. Percy Borba, Sr. Jose Goulart e Senhora, Irmã Supe
riora, Irmã Fernandina e demais Irmãs, Vigilantes, Guar
dase amigos da Colônia Snnt'Ana;,as pessôas que a acom

p.:.nharam, enviaram nêree, telegramas e cartões. confor
tando-a no doloroso transe. oubrossím, convida aos PIl
rentes e amigos para assistirem a Missa que manda rezar

no Altar do Sagrado Coração de Jesus na Catedral, no
dia 5 dêste, às 7,30 da manhã, em intenção a sua bonts
srma alma Agradece de. coraeêo o comparectmento a êste

ato de fé cristã. 5/8/61

pEm
COMéRCIO E ADMINISTRAÇÃO
PARA COMPRA'R E VENDER

-RUA DEODORO, � - SALA

TELEFONE 3982
---o---

COMISSÃO CENTRAL QE COMPRAS
PARECER CONCLUSIVO
Concorrência Pública nO 5
Senhor Secretário:

A Comissão Central de Compra,.;, Instituid" pelo De

creto nO SF 26-05-61/113, atendendo as disposlçõe� :mI

xadas por V. Excla., em Portaria nO 169, d� H.. de junho
do corrente ano, reuniu-se às 15 horas do dia 28 de junho,
no Serviço de Fiscalização da Fezenda para apt�ciar 'e
julgar as propostas apresentad!'!.s à COncorrênch PÚ
bliC' ..... nO 5, Que se destina a adquirir, para o Tesouro do

Estado, material de Consumo.
�

Apresentara'l1 propostas ns seguiQtes firmas:

a) IMPRES�ORA PARANAENSE S/A. _ Blumenau
b) GRAFICA 43 S/A. - Filial de FLORIANóPOLIS
c) LIVRARIA E PAPELARIA HECORD LIDA. -

FLORIANóPOLIS.
As documentações aprese:ltadas pelas· firmas concor

rentes foram consideradas ('m orôem e as propostas
vencedoras foram as seguintes:

a) - PAPEL CARBONO PRETO, DOBLF.-FACE -

QOO Ci.:X. C/100 FLS.
.'

A Comissão opina pela oferta da firma GRAFICA
43 S/A., que COt.Oll o material margh�ado em Cr$ ..

102.500,00.
. I

b) - PAPEL GOMADO p.RANcn, PRóPRIO PARA
SELOS - 100.000 FLS. 45x50

.

Foi considerada vencedora a pl'oposta da fil'4ll-!l' IM
PRESSORA PARANAENSE S/A. Que cotou, pa.a o for
necimento acima, 'os seguintes preços:

Preço por milheiro em folha - Cr$ 5.100,00
.Preço global, mais Cr$ 510.r100,00
5% de Impôsto de Consumo.
São estas, Senhor Secretário, as conclúsões da Co

missão Central de Compras, "ue cumprihdo disposições
contidas na Portaria nO 169, lle 15 de junho de 1961, le·
va a _elevada consideração de V. Excla.

Henrique Arruda Ramos
Presidente •

Rubens Victor Silva
Membro

Alfredo Russ!
Membro

Concorrência Pública

Espécie de fOlnecimento:
Máquinas �e escreier e de somar

Policia Militar

H I S T ,0 R I C ()

RE'partlção Interessada:
-------------------�,�----------_

1! Concórrente

I Machado & Cia.

de
(SETE)

f

Máquinas escrever

Máquinas escrever

Máquina escrever

MáqUinas somar manual

I
260 espaços I
100 espaços I
372 espaços I

II
I
r,
I
I

2 I Concorrente ! 3 I Concorrente
1 !Remington Rand Brasil I I Pereira Oliveira Cia.

----Q-u-t,-I--E-S-P-EC-,-F-,C-A--Ç�AO------------------�--�P�R�E�Ç�O----OO:B�S�.----'�PREr.O
I

3 I
I
1

21
I
I
1
1

1 '

I 4 1 Concorrente G���a�:r v:::e:oroI I Carvalho & Assunpção !
_

OBS. ! PREÇO I OBS. _P_R_EC__O__ O
__ B_S_'__ .c_i_1_1_2_1_3_I'_4_

1 1 1
85,594,30 I I 1 85.000,00 I
48.500,00 I I I 53.000,00 I
06.273,60 1 1 1 1

I 79.900,00 I 999 milhões I I
I '+ I 6% Cons. I 54.000,00' I 999 milhões
I 57.600,00 I 999 milhões I I
I '+1 6% Cons. 1\ 1
I 63.000,00 I 9 bilhões I 1
1 '+ 1 6% Cons. ti 52.000,00 1999 milhões

.1, '" 1 1 1
I· 91.000,00 ! 9!"W milhões ! 1 .... f" l.. i 65000,00 1999 milhõcs I I 1 I

.i'.Àk�;f�4iwM�)jI,..rtt"]*�,,>-:,,.,t.��i�h:�±.i���
Máquina somar elétrica

85.000.00
49.000,00

40.000,00 9mllhões

49.104.00

....�.

Compras
�STO--------------

PresIdente

Decret.o SF. 26-05-61/11::1

\?�
.

"J'Z2l4Jj

VENDE·SE
Uma canoa com '33

palmos de cumprimento
par·4 de bóca com motor

de
.

reverssãc tacrtcccão
.\LFRE!J 51/ flP com \0-

das as palamentas..

'rrater com Mazinho
-resta REBAÇAO.

Dr ,-Henrique Prisco
Paraiso
Médico

OPERAÇ6E-5 _ DOE-NÇAS
DE SENHORAS
Clinica de Ad1l1tos

Curso de gspeclalivacãc no

Hospital dos Servidores do
Estad,). (Serviço do Prot.
Martano de Andradei. Con
sultas: Pela manhã no

Hospital de Caridade. A
tarde das 15,30 horas em

diante no consuuõno. à

Rua Nunes Machado. 17

esquina da 'rtradentes -

Telef.27':6.-rtE""idêr:";'l
Rua- Marechal Gama d'Eçrt
n.c 141 _ 'reter. 3120.

COMO É GOSTOSO

I O I}�FÉ mo

DR, HOLDrMAR O.
DEMENEZES

-cormeuo ,ela Escola de

Hedici.na e Cio nr-tia do Rio
nE' ,Taneiro. E;::-Tntern') rio
P.:.lspital da Gambô:,. _ Da
M!ltp.[nldade r'<l�? Jb.s
b;>um - Da Maternidade
M1>�-Pobre.
Espec!aUdnde: DOENC_\S

DE SENHORAS - PARTO
- CIRURGiA
�onsulta: Mate.-n!dade

Carmeta Dcl;ra. orl". mant>ã
Residência' Eslf''"pll .Tu-

nior. 52 - 'T'p1 ??::l"i

Dr. Hélio P2íxolo
Mvorrann

Re.\':!iêncla - Alam* da

Arln1tu Konrlpr ?'1 _ r. ... l ....n

PO':'�al, 406 - telefone 2422.
F<;crltótlo - Rll;l F'rlipe
BC'hmldt, 37 _ 1.0 a1i<1ar _

'Sala 4

1
Sem Compromisso I

I A.nte!: te fazer- suas I
I compras de peças para I
) bicicletas. visite a 1
I Rainha das Bicicletas t
:' - Rua: Conselheiro r

1 Mafra,154.
1 1

Médico àa Materni
dade C�Tmel� Dulra
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRL'RGIA

CLtNICA GERAL
Ondas curtas -

Eletro·coagulcção
Consultório: _. Rua Victor

Meireles,24-das4às6hs.
Residência: - Rua Santos
Saraiva, 470 - Estreita.
Fones: _ 23·22 e 63·67.

Dr. Walmor 'Zomer
Garcia

J)<.plomado Pel'1. Faculdade
Nac;rmal de Medicina da
Universidadoi! do Btasll

Ex-interno por concurso da
Maternidade-Escola: (S�rv!�
ço do Prof. Octávio P..o-

dr\gues Lima). Ex· intp.rno
do Serviço de Cirurgia do

Hospital I.A.P.E,T.G. <30 Rio
de JSlneiro. Mé,Hco do Hos·

pltal de Caridade e da
MaterDidarle Dr, Carlos

Corrêa.
PARTOS - OPERA96'tg
DOENÇAS DE SENHORAS
- P4.RTO SEM DOR pelo
mercjo psico'1J)"o/iCatlco

Consultório: Rua. João Pin
to n. 10 - das 16,00 às

8,Qíl horas, Atende .om
hO!"as m3l'caias. ':qelH e

"g03?" - R!!sidél}.cia,,:
"":''''',.':'"' ",.)\ou,' n, "11

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Paisagem
AJUDE A OFENSIVA CONTRA O �mn��Ouf�m�:���,�antando

(AN(ER ('o!� R��f���:'n�:��I;:��
Portanto, ainda por inter.
mediu da etiqueta colori.
da GS díacõrllce manterão
convivência com a criado,
ru de 'Rival', por mais
uma temporada.

Dsina de Beneficiamento'�e Leite-
Uital �e Concorrência Pu�lica

ça para a Chantecter: 'Vi.
cio', de Henrique Alves e

Humberto Marchel1i, e

'Como é Bom', versão de
Collld Filho da música
'The Miraculous Music
Bcx', de Curt Flatow e

Hemo Gaze,

10-ComaOrq. eCÕ.
-

1'0 dos Jardineiros Român
tícos, conduzidos por An •

4 - Persjaündc na me. tênia Arruda, a RGE dls,
La de revelar figurns

á

nr t.ribuirá As lojas O dO�1:!
te ln-asilelra, a Chantecle- .polcgadas .epig)·afado
uprcsonta.noe Anadélia. 'Rancho D'Il; Ffôree' de
Seu 78 rednc 'Sofrendo êxito pecmlaaor, haja vis
P01' 1'1', de Anacleto ROsal> to a seleção musiua! que
J unior e 'Se Você Fôr Meu o integra, feita de compo,
Par', de Cid e Daniel Ma. aições antigas e rnodernus
galhâes . Ao público fica como 'Mal-Me-Quer', 'A
fi tarefa de aquilatar os Dama das Camélias', 'Não
dotes vocais da moça. Sabemos', 'Carinho E
5 - A música prefixo Amor' e a adepteçâo da

dos filmes da TV norte,
peça de Bach 'Jesõs, A

americana que têm como Alegria dos Homens", neno
pqrsonugem Bat Master, minada 'Rancho Das Fio.
ecn, está alcançando SUl'. res' jóia maravllbosa de
preendeute êxito ena-e os melodia.
utscoüloe nacionais. A 11 _ O compositor car-
Continental gl'avou a 'Ba. _ O compositor DlI'
Inda De Bill M.at.ersoll' tola, da EstaçãO Primeim
coin Wal-dir Aze,.'edo (que de Mangueira, terá suas

<Hi\ti trOCOU ,(. cavaquinho lnúl:iicas gravadas atra\·éH
peJo bandolim) e �eu .con. dos discos Villl, inchlidas
unto

•

na série 'Bossa Do Futu •

6 - A etiqueta Vila vai 1'0'. O primeiro vohlme da
�p'a\'al' uma opereta de série já 'ê�lá com os ((lla.
:\cc1 Ros.l. Essa Op,ereta, tro samba� selecionado,.; c

que é Ill'eciol:io documcnto será '�Ipr.csentado cm dis{'o
ua mú,.;icll brttsileira, pel·. de sete polegadas em ;\;.:
maneCell IHI CMa de i�la. 1/3 rpm., de \"inilile, O�.
ri lia Butista (das melhores waldo Gagliano, o popular
interpl'el.,es do autor qe Vadl':o arroujou os nlime·
'Gago Apt\ixonado', depois 1'0';.

da morte de Noel e foi, 12 _ 'Miltinho É Sam.
posteriormente, cedida a ba' marcará o retôl'l1o do
Almirante, amicissimo do criador de 'Eu F': o Rio'.
imortal compositor. Almi 13 - NOva coletãnell de

segundo o boletim da gra

vadora, são êxitos da atl!:t
ROTEIRO lidade nas Estados Unidos

1 _ Nova gravadora da América do Norte.
emerge no cenário fone- 'H�tsf tem público certo.

gt'áfico brasílícc: VHa, primordialmente nos aro an

nome dado em homenagem tes dos ritmos modernos. A

a Noel Rosa. Seus lança. sexta apresentação da mel:

mentos estarão brcvemenj, cionada sér-Ie tr-az campo.
te IHI prncu, sôb a cneu, stcõoe de fácil neuetrucão
tação de SérgiO Pôrto, Lú·.: no seio da juvenbude, no.

etc Rangel e Sérgio Ca, tõi-taencnte 'Sinos, das Mia
brul, membros do Comitê sõee' de Michael cont Ruy
Arüstlco da novel. Oarret, na face A. No ver

2 - A HI·FI Varie- so, 'My Heart Has A mind

ty também' está na eomér Of It's Own', de Keller e

cio com os discos de sete @roofi�ld, com Bobby Ro

pplegadas em 331/ rpm., herts . Estranho aqui ,] re

uprensentundo a sérlc ferência ao intérprete,
'Híts'. com músicas que, pois me sugere' a admitir

01"ivaldo dos Santos

do Estado, na presença
dos proponentes ou seus

representantes legais.
3., Será declarado ven ;

ceder o proponente que
oferecer;
a) o menor prêço cetn

prestação dos serviços
objeto desta concorrência.
b) as melhores condi

çôés para a realíaeção UDS

serviços,
e) as melhores venta

gens para a UBL para re

novação do contrato.
'

4. Em igualdade de con

.ôtções será dado preíe
ràncin a firmas eatabe
lecidas 110 Estado,

5, Abe, �as as propostas,
e antecedendo o jugumeu 'I"�•••�1!I'ito da concorrência, e<l-la f.l
um dos íuteressudos tem
o direito de anôr sua .B_

sinatnra nas

-

fôlh.as das IIi.i1iiii••••pr.opo��as d'Js demais COll t!i
cOITentes.

li Serão observadas ,lS

.oOI,'dições estabelecidas
lléste Edit..1l e as dem,Li"

exig-ênciaH previstas J10

Decrcto-Lei 11.° üS A, de

23 de ,abril de lü3S, bem

comO as estipulHda::; pe!o
contrato:.!. seI' firmado.
7. A /.oncorrên"i;t: pode

rá ser imulada, desde (lue
tenha sido prete!:fda for

malidade expres-samente
exigida pelo referido De

creto-Lei, e a omitisào im

porte em prejuízo aos COIl

correntes u ao Estado, ou

no casO de as propostas
apresentadas )':1:0 corres_

ponder-em ao interêsse pú
blico,

'

FlC:'lanópolis, 3 de

agôsto de 1961.
l\lOAHIR 'l'HOi'lÉ DE

OLIVJJIHA
AJsi'stente-T(, nico da

Autar(tllia ·U.B_L.
4/15,27-8

vel pela firma estar quite
com o Serviço Eleitoral.
d) Prova de o respcusá

sévet Pela firma estalo

quite com o Sm.·VIÇO Mi,
ljtar,
e) Prova de idoneidade

moral e financeira do

Proponente, fornecidas
por Banco ou duas jtemes
comprovadamente Idôneas
f) Registro da Firma

em Junta Comercial.
3. O envelope n,o 2 de,

verâ constar a proposta
propriamente dita, escri
ta a máquina, sem rnsu

ras selada, datada, as si
nada e eubr-icada na suus

páginas, com tôdee as cs

pecíücaçõea c. esctnrecr,
mentes necessários, exi

gidos pela conccrrênc.a
pública.
A prO])03t... podl.l'll ell_

tipular cláusqla adicional
de renovação de COlltl'UtO,
desde que as condições de

rellovaçflo S(' vincule �IO

plaJl'() de �lbast.eciment:)
do r,dm�l'o uno e impor_
ta em r,educão doS enCM

�argos fil�anceiros (\;)
UEL !"Iara execução (l�s

tes serviços.
lV - Abertura e J:J!-

"erviços de aquisição,
transporte, beneficiamen
to e distribuição de leite
ii. Capital, pelo período de
um ano.

2, Os interessados po,
derão eomparecer ao Es

crttôrto da Autarqu'in
UBL, à rua Esteves Ju
nior s/n, das 8 ãs 12 ho-.

ras, de segunda às sex

tas-felrae }� .

fiÍn «)b�rem
melhores mformaçoes e

tomarem conhecimento ou

cópia do contrato que de
verá ser assinado pelo
vencedor da concorrêucta,
II - Condições Gerais

de Concorrência -

1. O Proponente deverri

apresentar as seguintes
condições iníni.m�s: .,

a) 'Per tradição na m

dústria laticinista, isto é,
�star esta�elEocido; pelo
menos há dois ..1110S, be.
JJeficiamento de leite pa_
ra consumo ou com indus

trialização de 'terivados
de leite.

b) Ter capat:idade pura

pôr a disposição dos con_

'sumidores da Capital,
através de Postos de Ven
da ,e a domicílio, lIO míni
mo sete !!lil (7.000) litros
de leite diál-ios, nas con_

dições de higiene eXigidas
pela saúde pública, bene
ficiado, engarrafado e

tampado �om fêcho invio

lável, assegurando, ainda,
condiyões de atender no)

menor tempo possível o

pleno abast"'cir.1ento à Ca

Jlihl com a quantidade de

leite necesséria.
2. O Proponente vence_

dOr da presents concor_

rência se sujeitará ao

seguinte:
a) ser íiscalizado pelo

Depa.rtamento de Saúne
Pública, no Que diz res_

;���: :Squc:17;!��e�,e dteit�� "-------.-------�
b) �el' fiscalizado pe_

10J;' órgiios que compõem n

Autarquia U�ina de Be.
neficiamento de Leite, re

lativa:nente ao cumpri.
menta do '.:ollh·ato.
c) A respeitar rigoro.

�):�:n��g�:sP���Otoi��:��:
de pl'êços (COAP), tanto
para o pl'udulor como pa_
ra .Q consumidol·.
d) A a�Sllmir os .encllr

gos, objeto dêste Edítal
110 prazo má�·imo de 15

('luinze) dias aPós o jul�
gamento das ;ropostas.
3. A Autarquia DBL

"'lIlcejel'ÍL aO P,roponente
vCllce(!or a p\.ena utiliZJ.l_

(,:iLo, das muquina,-ias e

!;eus equiJ)amentos, pró
prias !Jara benc[iciamento
p ,ndllstri�:lizaçiio 1'J lei�

te, bem c Imo 'os imóve'')
onde ela" estàc. localiz:l_
dns, inclusive veiculo do-
tOldo (le tan(!ue�isotét:mico.

<I. Pelo uso o:"!as maqui
núriHli <! eQuipamentos e

dos b�!IS im"5veiS, Q� vro- I

pOllente p<lgará umu taxa
de depre:'i:lção, Q.ue deve-
r:'1 cOlllltar da prOposta.
llJ - Apresentação dai'l

Pj"u;1o�tas -

..... � fimHls cuncorr.entes
de!el';lO envi.H" suas pro_

postas em um en,·elope
g'I'H nde, devidamente la•.
CI"'ldo, contendo dois 0,(_

tl"OS menores, também In_

t.mdo<;, rubricados e IlU-

merüdos - ]1�0 1 e n.o 2.
1. No envelope grande

indi Ill"á clurllmente (\ SB·

guinte:
Df!st.inatúrio: Usina. c.'!

Ecnefi('i:.Imento de Leite
Rua Esteves Jun;e, ;o r;

Flol"i.lllópolis - 5nn!'1
Cata1'Íncl.
TndicRt:iLO: ProPO,,· ['. p,,'

ra Cont·rata('ão (h. S�n'i_
\'i('ll-: de .....baf.'le.:imento
de l.eite à rllpita!.
lleme!cnte: j'\O'lh� (!:l.

fil'ma l)l"OpOllen�� e, l"('�_

petti\'o I cndel·ê<;v.
2, O �n\·elo:}e I'.) 1 'lo!

deveni conter o, �egl!in
tes donmlelltos:
a) Ouitação '10, imp�",_

tQs f�pe.n.!.is, E:.iita.bf!.*. C

De ordem do er, Di
retor 'I'éc-víco da Usi

na,de Beneficiam�ntc
de Leite e de ncôrdo
com ti. lei 1,430, de

27 de janeiro de Hl56

ai-t igo 7.0 letra g, e

artigo 6.0, item I!T
leu-a b e à vista da

Resolução n, 2/61, do
Conselho Superior ria

Autarquia' torno pú
blico que se fará rca

lizm- no da 2 de se.

tembro de 1961, às
dez horas, no Escri
tório desta Autar.

vquiu, 11. rua Esteves
Junior s/n, concorrên
cia pública nas COn_

dições abaixo especi
ficadas:

1 - Objeto de Concor
·ência -

1 A concorrencia se

lestina <i. coutrataçiLO dos

�FiCIO DE HEGIS
']'RO DE IMÓVEIS

COMARCA DE
'FLORlANóPOLIS

fOlIAl

realizou (} casamp.nto sePOI' Wnlter Lange
N ,°213

Na vida do Rei EduIII'�
do V{J "tel·ças.fei_
rHS" tiveram uma signi_
fil'!l(ç,iLo tôdll ,especial e

marcante, Eduat'do VIr

lHI!lOeU e [oi batizado em

uma terra.f.eirll, O seu

casamento se realizou no

{!ir, 10 de Março de 185:1,

ter�a.feira; êle subiu ao

trono no dia 2ü de Jan.ei.
1'0 de\ 1901, terçil,feira;
foi Otlerado de apen.licile
no di:,; 24 de Junho de
UJ02, terça.feil·p; ,e, final.
mente, foi numa terça.
';-eira rrup C'uiu doente com

febre -�ifóide e morreu.

xxXxx
Uma mocinha tôda pre.

'Sunçosa disse a um rR_

paz: "Qu'mdo eu b J.fL"_
sando hoie pela Pl"Ilça 15,
um c!\mnrJlda disse que
eu sou \'nnol'osa." Ora.
paz lhe r,e�.?ondeu: "Será

que não disse pavorosa,"
xx"Xx.'(

Esta n';o nconte":eu,
IIcol>"':ece. sim, aqui na

nossa canital: LI, no jat·.
dinsinho

.

em fr.ente á As.
liitltência Municipal, exili.
te ·uma estatueta. Uma
"Senhora", Não sei o

q"'ue representa, Dois 'ela'
não fem �nbeça! Bossa
NO\·a? Al·te Moderna?
Nilo �ei, E' pos�ível que
(": médico� da Assistéll.
cin te,nham tir!ldo a ('a_

\..e(,:H JJUt'a algum exame

ou, fluem sabe, alguns
malv;(ios degolaram a

di�!I S�11IIOI", o qt1e ê
feio. niiu h:. dúvida. Eu

implico com lIQuoela Se.
nhora as�im, .. e "Íll';o um

apêlo ao sr, Pt'cf�ito pa.
ra dl\l' um jeito llisso,
Pode seI'? '

xxXxx
Doi;; homens metidos

num municômio, para :w.

rem submetidos :1 umu

clínica p�iquilítl"ica, aclul.
rum a chave do llortão do
murO '3 combinam li fuga
dura;te II nl)ite. Ao ar"i.
tecer um <lélcs ·se apl'e.

sent11. muito tl'iste ao OU_

tI·o .e lhe disse: "Tenho
uma desagradável novida.
de; esta noite niio pode_
m'os mai.s fugir, O guar.

da esoueceu.se de fechar

. o porÚo". O -:-utro,'com
um g:,esLo de desaponta_
mento após uma long,� me

ditueão, e:U'lama; "Quem.
sabe' se tentássemos pular

�
_

o mu"o?"

FORl'lO�xxXxx
A Alemxnha e"l{1 Bendo IRMÃOS 81llt..;(OúRl

, ��n:�::.ll\�;�n�:Çã�IC�:���. ! �:'I�V��_'�_:'_'�?_,,,_,o_'_�·�_.. '

..._:_:�
�a. Entretmlto. uma est�_

tístiC-II lenllltadll J}Qr nor.

tc.amerit ..n·nos, demonstJ';1
n ('ontnírio, O,lem mais

�'oHta de "lll'iga" é a 1'1.
glatelTll! De 1800 a 19-15

a InglatetTlI pal"ticipou de

28% de tôdas as guenas,
Seguem.,�e: u França ,:,om

21i')(; li Esnllllhu com

23"1-:./\ Austria �om 19?i..:
a RÚSl:lia com 12% c, fi.
l1almente, I', Alemanha
com 8�{.

xxXxx
Bill Boslon um.a se.nho.

·(li.

.ehama Schnieje"
�e) •

xxXxx

Uma c.el'vejal'ia d.: "::v.
penhaguen, Dinamal"ca,
organrzou uma partiêa .je

foot.ball, com fins caril'a_
tivos. Como atração decio
diu (Iue o juiz seria uma

bela ·�fovem, que daria um

beijo a eada jogador que
conseguisse fazer um

g.oal; por outro lado o

poleiro pagaria uma cer.
ta importãncia por cada
bola que ele deixasse .en.
traI' E,ill suas rêdes. Tudo
muito atrativo. A partida
terminou de 8 a 8. Por_
tanto: .nada menos de 16

beijos foram distribuídos!
E nã.o houv.e mais pon.
tos, porque os dirigentes
des.c00r'ram que houve
"marmelada" fei.a ?e bõa
combinação .entre os jo.
gadores, de parte·a pal·te,
para deixar entrar bo.
]as,. e gaIIhar QeÜ9t!
Ah, Pelé, Q.1l1l11tos beijos·
não gan�ari1Ls?

:,:xXxx

KYl"<\na Atherino Later

da, Titulür do 1.0 Ofício
de Hegistro de Imóveis da

Cumurca de Florianópolis,
Estado da SanCa Catarina,
lIa forma da Lei et.c.

F�IZ público que fOI'am

l.Ipresentadoll em !leu cal'_

tório, .. ito à rua Tenente

Sih'einl númerO vinte (l

cinco (25f, sub-sólo, para
exa:ne de quem interessai

possa, os dOI:llmentOs le.

gais relativos ao prOcesso
de inscriçüo de um lotea_
mento, tudo de conformi
dllde cOm ° (lUe prescreve
o Decl',eto-Lei 11.° 58, de

10 de dezembro de 193'7,
fegul;.tmerl;t..1do pelo De
ereto H.O 3.02D de 15 d�

getembl'o d(l 1D38,
O imóvel :I que l'efél'c :l.

inscriçiLo do presente lo�

teamento é de pr,opriedade
da Companhia "Osva�do
:Machado" de Hotéis. fir_
ma estabelecidu nesta
cidade, à rua CJnsetheiro
:Mafra, ll_o 72, deviOamen
te l'egis�I·..1da nu Junta

Comercial,déste EStau(I,
e, constuute de um [en'PIlO

l'itfl em Cc.lJ.ueir08, E;;t. ..."i

to, 2.0 sub_dil>trito J:l. seu\.!
<Iesta Comarca, �():n a

área ce 27.8üü,2nm2, I:Ot,_

forme planta exposta l:1"!l

meu ':1l.rtÓrio,
O l"efel'ido lútenmcnto é

constituido l)r:�' um terl'f'_
no ,com as seguinte,; CúJl

Ú"onlações c metragens:
frente aO sul, com Il!rl'ILS

.10S requCl'entes, onde

mede 43,00m.; :J. lateral à

lesle mede l:S3a,S5m, .ex

�remalldo com proprieda,
de (la vilJ,a Gilbel'to
c.;heul· ou de uuem de di
reito fôr_ a ln-tewl ii oes

te medindo 8'10,25m, cx.

trema com ii rua proj.l)ta_
da "A"; li linha J.e fundas

mede 45,05m, extremando
com o Tnl\'e�sfIo Gemi

Coqueil'os - CUJ>oell·u",
que CI,IZH a • .(strada du
cemitério de C(J{Jueiros.
A área acima de .. ,c

�7,8\lü,2ü(l2 foi distribui
(la cm Setisenta e nove

I {in t lute�, dcvidumelltc
(>aractcrizados 11uS plall_
VLS c de.stinam-se à venda
a pre�lações.

AH illlpUgll<lt;ÕCS duquc-
1c� 'I!ue _,;c julgarem \lre

judicado!;, deveriw l>O\"

aj)reselltada� no !H'UZO de
trima l301 dias a cOlltar
dfl data dil últimll publi
('aeão no Dil'.rio Oficial
do' Estadu; findo o pruzO
I' não IUH·endo nada I!ue ()

illlj;.eç.L, será feito o Re�
gjstl'lI, ficando os <!{)cumen
t"" a di:;!)o�ÍI'ão do,; )1 te
re,,"adol', ueste cllrtÓrio.
"vJdo e pas,.;udo )la tI_

nade de l<�lorial1ópolis, nO

l.o Oricio de Hegi!;;tl'o de

gamento -:
1. As propostlls devemO

ser entregu.cs lia UBL, ii.
Rua E:;te\·es Junior l>/n,
nesta Cl.lpita.l, até :l.:i, :J
horas do dia 2 de sere:'!'·

runte, então, I.elleu a ope.
reta de Noel Rosa,

Essa opel'eta, que é prc.

cioso documento da músi.
cu brasileira, permaneceu
na casa de Marília Batista

(das m!!lhores intérpretes
do autor de 'Gago Apaixo.
nado', depOis da morte de
NOel oe foi, postel'io]\men.
te, cedida li Almirante,
'Lmici.stlimo do imortal COll1

positor. Almirante, então,
cedeu a opel'eta pura qu,e
íô�:;e gravada,
, '7 - 'A Voz .e o Sorriso
de Helena de Lima' trata ..

sc de um L.D" o quul
dentro de poucos dias se ..

rá lunçado.
S - Demitri Tionkin,

autor de tantos belissi.
8 - Demitri Tiollki,n,
autor de tant...s belíssimos
temas de filmes, valorizan
do.os com sua inspiração
musical, foi' feliz com o

pltl"titul'a da suPer. ,produ.
�ilo 'O Alamo', pois um

dos trechos da. obra -está
sendo bem recebido pe.
los coJeciolllldores de dis.
COl>: 'A:; Fôlhas Verdes do

Verão', Até o momento'
duas diferentes interpre.
táções, em 78 l'pm, podem
,<;el' encontradas- a de Wil.
ma Bentivegna ,e � da Orq.
Nelson Ridd].e .

9 -_ António Lapa.

1'��co na pI'a

J.túsicas do \)assado dani
continuidade ii sél"ie de
produções COm belu8 púgi
nas d.e nOssO canciolleiro,
da RGE, com um L.D.

que brevemente estará á

-diSPOsição dos discófilos,
a.presentando OsvaldO
Sburro e seu Conjunto Se
1'enata. Também pela eti
queta tricolor denLro em

i oucO será lançado, o :33
rmp, de Ventura Ramirez.

14 - 'Maysa Amor.
E l\la�,_,a'. Aguarde es�a

·produçiiO RGE.
15 - Serão lançados �

LPs. com música,; ·erudi.
tas pela RGE. ('

�

uianisí:a
João Carlol> Mar'.ins in.
terpreta uma s,leção de
I-relúdios e Fuga' para o

"Cravo Bem temporado".
de J,S. Bach, No �egl1n
do longa duração ouvIre
mos o Quarteto de Cor.
das Municipnl de Silo Pau
lo na execução do 'Quad,e.\,
to No 1', de Edino Krieger
e no 'Quarteto No. 2, de
Fl'ancisco Mignolle.
]6 - Uma das l)ri\llci�

ras .produções da gravadO
la Vila apresentará a bai·
larina Gene('y, do elenco
de Carlos Mach:.,lo, can.
tando deis sambas. um ho
dieno e outro antigo . .I!:.s.
te de Noel Rosa, u{Juele
d.e João Roberlc Kelli, Hli�
nham \J lanç..1menlo.

brc do corrente ano, !lle

diante recibo em Q.uo(! !,;H

mencionará data e hOl':!
do recebimento, Il�sillado
pelo Assiste�.te Adrnini:>�
trativo.
2. As propostas SC\'úo

-examinadas às 10 horas
do dia 2 <le setembro 110
H161, pela Comil:lsão (;e

signada 1>elo Ei'a:.elen�;s
simo Senhor Covernador

Para "êles" tomal'em
nota:
De um hOmem !';e OCr!>l

saber muita coisa, quan.
do se pede com bons m{>.
dos; de uma mulher S�

pode s!l.ber tndo, .. basta
ter oaciência de ouvLla,

P�ra uma mulher o

que snbra Q.uase semj';'e
ê mais impol·trnte do que
o (fue é nec�ssário. As
mUlher.es são tádil!>
iguais., até em negar
esta verdade,
A ,uma bela mulher

.agrada muito Q.uando ii.

gente a a,.!ha inteligente.
A uma mulher inteligente
agrada achúJa banha.

• �ara muitos homens %

alg,emas do matrimônio
são tão pesadas, Q.ue êle
necessita de duas rpulhp_
res Dara ajudáJo u car_

regá�las. �Quando um h"mem gas �
til. rr.ai� do oue poja, q'la_ ir

se semDre há um "che\·.
chez la' femme" no me"o

disto.
Homel's qu-e �- julgam

irreR'.st� ...eis, Quase sem.

pre são insuportáveis .

Os homens deixam:,;
última valavra d mulher,
mas afinul só faz.em aquj�
lo que querem!

AGoSTO

DIA 5 - NOIT� NA COLINA :_·LTIMOS SUCES�Oi:l MU·
SICAIS ..\PRESENTADOS PELA ORQ",..''!:STRA.

DIA 19 - DESFn'<: DE MOD.\S RENAUX - PATROCI·
NIO DO "LION.J CLUB".

DIA 26 - JANTAtt MUSICADO _ SOIRÉE DA SAU·
)JADE.

�-------_--_-_-_-_-�----------��,
CLUBE RECREATIVI)

DE ,JANEI RO6
�STRElTO EDITAL

IMPOSTO PREDIAL, TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E

IMPOSTO SOBRE ATOS DE ECONOMIA DO MUNIC1PIO
3.0 TRIMESTRE DE 1961

De ordem do Sr, Diretor do Departamento da Fazenda,
torno público que, durante o corrente mês, se procederá
nêste Departamento, a cobrança dos imposto e taxas aeI·

ma mencionados, correspondentes ao 3.° Trimestre do

corr��!�::e�c;���. acima, os aludidos impostos c taxas se.'
rão acrescidos da multa de 20%.

Departamento da Fazenda, em 1.0 de Agôsto de 1&61.
AURI VIEIRA

pI C�lefe do Serviço de Contrõle da Tesouraria,

PROGRAMA DAS FESTIVIDADES DO
CLUBE PARA O 1\11;:S DE AGõSTO

DIA 5 - SABA:i:JO - SOirée, com inicio as

:3,00 horas.
T)IA 13 - DOMINGO - BOM DIA DAN·

(;ANTE - das 10,00 ás 12,00 horas.
DIA 20 - DOMiNGO _ BOM DIA DAN·
CANTE - das 10,00 ás 12.00 hO�·:1s.
DIA 26 - SABADO - �o.�ée, cC':.n: inicio as
23,00 horas,

OSMAR M\i:IRA _ :-t'esidente.

i,
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Campanha de Mais 1000 Assinantes)

Aproveite?

COLABORE COM O MELHOR DlARIO DE SANTÁ CATARINA E RECEBA JORNAL 5 MESES DE BONIFICAÇAO,
.�-.__,

fAZENDO AGORA SUA ASSINATURA, ELA VALERÁ ATÉ 31-12-62.

AQUI NA CAPITAL PROCURE A NonA GERENO! OU NOSSOS CORRETORES. NOS MUNICIPIOS DO INTEitIO�,
REMETA cr$ 2.000 (DOIS MIL CRUZEIROS) EM CHEQUE OU VALE POSTAL.

NOTA OFICIAL DA SECRETARIA DE
fDUCAÇAO E CULTURA

o Secretario de isouca- velmente no dia. 8 de agõs
cüc e Cultura, tenoo em

n�ta a necessidade urgen
te e rmpreac irrd ivel de a

justar ns sf tuaçôes fun

cionaís do" membr=g ao

Magistério, em Ince dos
coucursos ora realizados
e dos requertnrentos em

trânsito na Secretaria de

Educação e CU.hII'R, divul
ga as .seguíntes Instru

cõee,
10) Os nroreseõres que

escolheram vaga no con

curso de ingresso devem
entrar lruedlacarr.ante ern

exercrcío nas escolas que
legalmente escolheram. Sua
situação será a de utarrs

to: durante alguns (lias

que, esaínndos os atos r-ea

pect.vcs, sejam empossa-
"

dos,
zo, c s nrcíessôres hnhi

Irtados em educação física
já no dia 10. de ugôs.c
deverão ministrar suas au

las competindo á autor-i
dac'.e escolar proPÔr a ex

pedição ao ato respectivo.
30.) Os prcreesêres que

vinham ministrando educa

çêo fístca sem oossutrem
certificado de hublütnçêo
deverão continuar .em seus

pC>!!tO!; até novas e defini
tivas inslruçõ<:s da f,ecl'e
ta ria.

4.0) As vagas que mio io
ram pl'ovid�s pOr concul�

50 e aquelas ol'iundas das

designações para minis

trar -cduca(:ão física se!'ão

"'providas POr diaristas a

l/artil' do dil� 1c. de ugos
to POl' proposta da autori
dadp. escolar.
50) Todos os inspetores

escOJar.e3 intereslOudus em

sua rcmoçào a pedido pa
circunscl'içõeM vagas o'ii
nOvas circl.Oll.::!crições, de
verão -estar improlToga-

to corrente às 9 horas da
Secreterta de Educação e

Cultura.
60) Todos os eandida

tos apro .ados nos concur

aos de ingresso de HI.n9,
1960 e J 961 para a carrel
rn de inspetor escolar de
verão tcmbêm apresentar
se no mesmo local, dia e

hora acima deaignedos ,

1) Os normatíeeaa no

concurso de ingreaso á cal'

ren-a de Diretor de Grupo
Escolar, aguardarão nas
situllções antertoree oac

concurso, q.u� lhas sejam
expedidos os respectivos
atos de nomeação,
8) Os professôres regíc

nejtetae e normalistas PQr
tadores de certificados de
ecnctusêc de Curso de

Aperfeiçoamento pe Pro
ressõres Regionalistas
(CRAN) terão o prazo de
déz dias (do di.a.lQ" ao dia
10 de agôetc corrente) pa
ra retornarem às suas ati
vídades.
9) Os professôres primá.

rios não deverão prccu
rar a Secretaria de Educa
çãc e Cultura pal'a. Consul
ta, seu antes se haverem
dirigido á autor�dade es

colar imedtatam�Jlte su

pel'hlr afim de rece'bere�
!IS instruções oe <,l..,orien'�a
ção ne:essária.
100) O prOfes.sôr remo

vido oQU nomeadQ deverá
assuMir o ex·ercicio nâ
�widade csçolhida no cOu

--------

cu"o; em ""0 d, ser v.- Recuperação do
rificada uma dupla lota
ção deverá a autoridade Esta'dio SIC.escolar de imediato pro
pôr á SFC uma relota_

tação na for�ª <4 legisla
ção .em vigQr.
J;i'loriallópolis io_ de

agósto de 1�61_

------_.---,------

DR. SAMUEL FONSECA
ClhURGIAO-DENTISTA

PI<!paro ;';C caviL_ldes .peola alta velocidade.
iJQRDEN P.mOTI.JR S. S, WHITE

(cont, da l.a pág.I
levantadas rneiree de es

!BCas nos cruzamentos -

provavelmente para impe
dir a passagem de carros.

Falando pela Rádio-Emls
sõre de Berlim, O ministro

alemão Ernest Lemmer pa
ra Assuntos Pan-Alemães,
advertiu a população da zo
na &..�iét1ca de uma falsa

esperança, pois o tal pro
pagado tratado de paz, por

Moscou, com uma Alema
nha djvldída e a revíeãc do
status de Berlim, mudaria
muito pouca coiee a seu ra
vor.

sanentou que a divisão
da Álemanha é origem do
movimento de refugiados,
que desde 1945 jã. conduziu
mais de 3,5 mübôes de pes
soas à Alemanha Ocidental.
"Oada nova ameaça do

Oriente traz a milhares de
pessoas a preocupação de

que um dia o caminho pa
ra a liberdade seja. comple
tamente vedado."

r-tNSlNO-
A VEMDA NAS

BANCAS Oi IORMAIS

E REVISTAS

Você Gosta,de Jogar Bochas!
Peça então sem compromisso catálogos das afama-

das BOCHAS PLASTICAS "MARrINITE jábrtcadas em

cinco côres e garantidas. Fabricamos também BOLA0 e

modernas mesas de SNOOKER e CARAMBOLAS_

Rua Dr. Dolzanl, 575 - tel: 78107 _ São Paulo

BILHARES WURTEMBERG LTDA.

�ESPACH.AMOS FARA QUALQUER PARTE DO PAíS

UlNllA )ANIA lAIAKI"A
i.lmli:11 bel aJ

Doen\iI� Nervo�a� e Mentdl� -

·",..6 .... •• ..

r-t,,'.u�wa�lç ... .'Iolt'·lVa c ��). ..

1 ra�awt:J.JW tl..k 1!.1t:�nj I!V4U.

d..l..u.tll&aLt:nl.p.» \...oanlJuW,or ..."I.

'·�h;O�lap.lr..
<-11."'\_ ..ue :- ..,.U.tl,Ud.�I ..�

u.rc. t>i::.tI.l.). � UAU UI.. .;IVAi.>.

uh . .IVOa. lA1<AZ(U) u�.._"-.>u.

UB . ..I.VAl. �'l"Uo I).c, tu.l.Jn/l.wt,

....:c..:�t;UL.'l·.,".. DtI.lo 1., Ll. 1Ii uor_

IOOereçu. AVt:lUOll. kaurú H.wl.ou .. .oU!1I

ll'ra ..a Etetvme LuzI - lo'une :s';-bl

DR. GUERREIRO DA fCNU"
Clhos - OUVidOS - Nariz e úarganla

.l�A.1A.Mt..l'.IV ua!> :)lNU:='l!l!.."") "ellJ ... 11t:: ...... "'·, vu,

ULTltA.:sÜ.l'. e lUNlSA(_,:ÁC. EXAMES dos Glbos e

rll!:\.JSIT.-\ de o�!Lloll ..::om .b:�Ul':"U .B�tU::;H-LUM.Ii.
KXAMt; de UUVJVU.:s, NAH.l::; e GAf.t;ANl.A por M()_
.lIl!:H.Nu I!;c..!UIPu ltHEN.JL lúnic:> nlO Caplta!) OfE
RA(_,:Á0 de AMIGVALA8 - DE� \' lOS dEli ::lEPTO e

SINUSITe!::) ,elo" mais modernoll pro�e.::!llo!Õ. UlJera em

todo::l 1.111 HOSP1'lAlli de Florianópolis,
Cü�::lULTQRJO - RUA JUÃU 1-'1NTú 86 (bm

frenle J. Rad• ..; Anlt. Cnriba;dl).
tt.!'..31JJE:NUA -.- RUA "'[;:Lli"lI :-:"IrIMW'1 !t�

VltNF, _ Sr.60

!G
�.f"��'

.)
c. _ª �

r

.M'HAilJ-GLJ \. �;::-J::.
AS FAMOSAS VE._·A:J

NGT{ - Rua litr,)· 1IJ.ci-
relles ;1." B.

i Pnevs e Camaras

! DUNLOP, nãc tem

! iguais.
1 Rainha das Bícicietes
1 -r Rua: Conselheiro

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

Dr. LilU10 Daura
Clínica Geral

Especlal1sca em moléstIa

de Senhc::-as e vias urina

rias. Cura radieal das lnfec

çoes agudas e crônicas, do

aparélho genito-u!'inário em

anlbo.i 2S sexos. Doenças d,:,

aparélc'J OIg8stivc e do &olP

Lema nsrvoso.

Horã.:.-h: daé" 10 às 11,30 .to...

e ;Ias 14,30 às 1'1,00 hora...

Consultório: Rua SaldantIa
E D I T A L· D E C O N V O C A ç A O

Marinho, 2':' 1.0 ano..<>r.
DE ACORDO COM OS DISPOSITIVOS ESTATUTA-

p.sq iH Rua João PinloO)
. RIOS, FICAM PELO PRESENTE CONVOCADOS TODOS

Falle: 3246.
ASSOCIADOS DESTE CLUBE, PARA ASSEMBLtIA GERAL

�esldência: R"Ja La.ce::-da

���OAH���:D��L�3G: !GN�:�D:� _'o_u_"n_',_o_,n_,0_'_3_, _

TORIA PARA O PRóXIMO PERIODO.

Capçeiras. 26 lulho de 1.961
NAGIB JABOR

Em setembro :9rôximo,
serão r.ealizados nesta Ca.
pital os II Jogos Abertos
de· Santa Catarina. CoOpe�
rando com"o maiOr bri.
lhantismo do certame,. o

governador Celso Ramos

<ietermin.ou a l'estaur�ão
dlJ..!; arauibancadas do e� ...

tá.dio dã Federnção Atlé_ ,

��'d�i�ta�iun:,n8,j, à',:bV.:, --D-B-.-L-U-I-�-E-.-R-O-C-H-A-FRE-IR-E-
lhos d.ese.nl'olarn-se em, CIRlJilGIAO DENTISTA
ritmo nl\in1ado�, .].lodepclo.' AD:'LTU� E CRIAN';'.:\S
el .observar, naq_uele '10.' Participa a seus clientes e amlgos a Insta.I:1�ã( d,

.(;âl, lIS mclhol"iaH lh.:c.ol'- .seu núvu consultório eQlüpadc com 11'.9t.or rie. alt� rot.a!i�'
.renlcf; da (:olllprc.;.:n.!:il�v f! outros melhoramentos t<!!cnicos.. . ...... ,q .. \t.

gov.ermI!Uel::ul. �.�.� .•.

�.� i�aa ��V��;f���t��t��" �e::��:=::ii=iiiiiiiiiiiiilií.1i

Clube Recreatiyo 12 de Setembro

Presidente

Q'V""ll",'l'A PAOINA

ACADEMIA CATARINENSE DE LETRAS
C(1�CtJRSO LITERARlO DE 1961

E D I T A L,
1\ ACADEMIA CATARINENSE DE LETRAS torna pú

blico que, no ano de 1961, concederá os seguintes prêmios:
I - Prêmio comemorativo do L" centeuarrc de Nasci

mento de CRUZ E SOlJZA: CR$ 30 OOO,OU - (Um ensaio

sobre a tnncêncre da raça no verbalismo de CRUZ E"
SOUZ'.A_ Minimo 30 rõlhas).

II --l HISTORIA _ Prêmio Marechal Frederico Carlos
da Luz_ Cr$ 24..,000,00..' tum eS:túp� biogrã.fico de qual

quen vultó de projeçád na vida civil, nill1tar ou eclesiástica
do B���:�t��:!�-���::�:�ves de ouv��a e

aüve - OR$ 10.000,00. (Assunto de livre escolha! do·oon·
corrente),

IV - ENSAIO. Prêmio víc-or Konder - CR$ 5.000,00.
(Assunto de livre escolha do concorrente}.

V - POESIA - Prêmio êrauíõ Figueiredo. - CR$ ._

10.000,00. (Poema. êssun'c ele üvre escolha do concor

rente).
1) Os trabalhos serão inéditos, em Iingua portuguesa,

dactilografados em papel de tormejc comum - oficio -

e neverão ser entremes até à. meia noite do dia 30_de mar

ço de 1962. Fidge-!5e para POEMAS: um minimo de 10 es

trofes; HISTOR!A - minimo 20 folhas; CONTO e EN
SAIO: - mínímo 10 folhas cad=, -un.

2) - Não poderão Insere -ser-se novamente ao mesmo

prêmín os concorrentes premiados nos concursos anterto-
res •

3) - O concorrente entregará o seu trabalho á. secre
taria da Academia, na séde social da instituição, à rua

Tenente Silveira 63, em três cópias essínadas com pseudó
nimo e fechadas num só envelope. Em outra sobrecarta,
fechada e lacrada no momento d8 entrega, deverá constar
a ficha de identIficação: - nome, idade, residencia, titulo
da obra e pseudênímo usado. Tratando-se de brasneíro

naturalisado, declarar-se-á a nacionalidade de origem, com
a indicação: naturalisado.

4) - Ao entregar o concorrente, ou procurador, os

Originais de seu trabalho â Secretaria da AcademIa, ser.
lhe-á, passado recibo competente, com o pseudônimo por
êle adotado,

5) - Será desclassIficado o trabalho assinado com o

nome verdadeiro do autor. Também não será objeto de

julgamento o trabalho cujo autor se denunciar, intencio
nalmente ou não, por qualquer referencia contida no têxto_

6) _ A Ac .. demla concedera também "Menção honro
sa" a �rabà.lh.os que, não se enquadrando em qu.a.lquer das
exigências wntldas neste Edital, revelarem, todavia, qua
lidades l1terâ:-ias aprecia�eis dos seus autores.

7) _ A Academia se rese::-va o direito de: a) _ não
conferIr prêmios_ b) - dividir mQ mesmo prêmiO por ma�
de um autor e c) - anular os concursos_

8) - Os orIginais dos trabdlhos encaminhados a Co:q.
CurSO .Ião serão devolvidos_

9) - Os prêmios, se possivel, serão entregues em ses.

são pública, à data do anivers:l.rio da morte'de José Boi
teux, fundador da Academia.

Florianópolis, 19 de Julho de 1961
GUSTAVO NEVES, 1.0 Secl'etarip

5/-13/61

APARTAMENTO
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Uma máquina de filmar de 8 mm marca
_ .. "GIC", para 15 m. de filme marca francês.

Ver e tratar � rua Santa Luzia, 255, ou

pelo tel. 3530.

Preçtsà-se de elementos de boa aparência para. serviços
externos.

'

Tratar das 8,30 às 9,30 horas no perludo da manhã à

rua Felipe Schmidt, 2 - Sala 2 _ altos com o Sr. Celso.

6/B/61

Senhor Secretário:
EDITAL DE CONCORR:!!:NcIA'-N:o 3

",,--,"-.

Quarta Feira, dtrétamente de Porto Alf'zre
Em colaboração com "O ESTIDO" _.o mais antigo
diário de Santa Catarina.

L

METROPOL X GRÊMIO
:::.:-.....

PELA

____BAº19_9_Cl�B!lJA
ondas m

é cn e s . 1,420 kc - .5 kw

ondas curtas: 5.975 kc - 10 kw

,',
Com a maior e melhor equipe de locutores e comentaristas
de Santo Catarina: Nazareno Coelho, Fernando Unhares, Rui
Lõbo, Luiz Coelho, Gonzaga Lamego, MOl!ri Borges, Osnildo
MorlineUi, Rouget Corri!!

REDE CATARINfNSE DOS ESPORTES

U_MA C!EJ>'!!'ILEZA_OOS R!:õ:VENOEOq.RES

.Rádio Nereu Ramos _ Blumeeou _ Rádio He".. c! O'Oeste _

R'idio Dlfusoro _ Laguna _ Rádio Difusora - Joinville _ Rádio
Clube de Lajes _ Rádio Culturo _ Joinville

A Comissão Central de

Compras, institulda pelo
Decreto SF 26'05-61/113,
a tendendo as disposIções
baixadas por V. Exefa. em
Portaria n.c 169, de 15 de

junho de 1961, reuniu-se

nesta data, às 15 horas, no
Serviço de Fiscalização da

Fazenda para apreciar e

julgar as propostas apre
sentadas à Concorrência

Administrativa, objeto da

Carta 'Convite n.c 3, de 28

de julho do corrente ano e

destinada a adqúirir mate
rial de expediente para o

Serviço de Fiscalização da
Fazenda.
Foram exoeaídas Cartas

Convites, sob protocolo, às
seguintes fkmas:
GRAFICA 43 S/A.
LIVRARIA E PAPELARIA

RECORD S/A.
REMINGTON RAND DO

BRASIL S/A.
Lrv'RARIA PROGRESSO

Compareceram à Concor
rência Administrativa, que
foi realizada na presente
d'\tá, as seguintes firmas:
a) Grá üea 43 S/A.

I

bl Livraria e Papelarta
Record S/A,
c) Bemtngton Rand do

Brasil S/A.

No exame da proposta da

firma Remington Rand do

Brasil S/A" a Comissão de

liberou não tomar conheci

lnilltc da meSIT'8, pelo fato
de qU3 o material oferecido
era para entrega em 20

cüas. contranando, pois. o

solicitado na Carta Convite

Assim, a Comissão CP'"

trai de Compras, constde
rando o quadro demonstra

tivo, anexo ,opina pela aqui
àícão de material das se.

euíntes firmas:
-

GRAFICA 43 S/A. e PA

PElJARIA E LIVRARIA RE·

CORD S/A.

São' estas Senhor eecre

tár+r, as cor-clusóes <t que
chegou a Comissão Central
'de Compras que, em cum

primento as dlsposlçl'ie� rln

Portaria n.c 169. de 1.<; rI

junho de 1961, leva a alta

consmeracão rle V. Excln ..

Florianópolis, 2 de naôsto
de Hl(\1.
Pela comissão Central de

Compras.

Henrique A. R{/mos

Presidente,
Rube1ls V, Sl1va

lylembro
Alfredo RU8Si
-

Membro

INSTITUTO D. PEDRO II
Assembléia Geral Extraordinária
De ordem do Senhor Presidente, convoco os Senhores

Membros da Diretoria déste Instituto para uma Assem

bléia Geral Extraordinária, a realizar-se dia 19 de agosto
do corrente ano, às 19 horas, em sua sede nrovisórte, à

rua I:.rl Nerêu Ramos _ 39, com a seguinte ordem do dia:

a) escolha dos membros do Conselho Fiscal;
b) Reforma dos Estatutos;
-n) assuntos de tnterêsses gerais do Instituto.

FlorIanópolis, 31 de julho de 1961.
Durval Noronha
1.0 secretário.

ALUGA-SF. UMA CASA, SITA NO ESTREITO, A
,

RUA ANTONIO MATOS AREi-,S, COM TODOS OS \

REQUISITOS INDISPENSAVEIS.
A TRATAR C:JM O SENHOR ARiSTIDES BORBA,
EM BIGUAÇU. DO !..ADO DA IGREJA MATRIZ.

,

6/8/.11

EDITAL DE CONCORRENC!A N',O

de
3.

I i

Forma de Concorrência: Administrativa
Espéote de fornecimento: Material de expediente .

'.',

Repartição arrecadadora: derviço de Fiscalização' da.__ F_.,_e_nd_a__ �, _

, H I s T Ó R I C O GRAFICA 43 S/A.
.----------------

CONCORRENTE N° 1

PREÇO I

�; A$.OnA Bicicleta pintada, capital valorizado .

.

. ,. , ..� ,', � Rainha das Bicicletas, Rua: Conselheiro Ma-
fra, f54. """"'.

( O m i s são ( e n t,r a I

1 ESPECIFICAÇAO

-I---lo'-dz:---',---:CL"-'v-m-,-a-tas e/roo fls.
, 10 dz. I Livros índices

100.000 ns. I Papel ofício s/timbre _ 24 kg.
I Papel Ofício cõpte-stoor post
I Papel almaço a/pauta _ 24 kg-.
I Papel aimaço c/ 24 kg.
I Papei orício n/mrmécgraro BUFON 30kg.

! PIlP�o';�;������lmeÓgl'afO PLUTO oy
i PapeL carbono oücro c/revesttmento nylon
·1 Papel carbono 4 ofícios
I Papel carbono 2 ofícios

I Blocos p/cãícutos s/tímbre _ jornal
I Registradores A-Z

I Classificadores e/melas
I Lápis preto Faber n.c 2

I Lápis ttnto Faber cópia dura

I Lápis bicolor Faber redondo

I Borrachas 'simples p/lápis _ n.c 30 branca

I B�r:r�:���I::lo���ma
I AlmOfadas p/carimbos n,o 3 _ Goya�a ..

Tinta p/caneta. ParJi:er-ãzul, preta perman.
TInta p/mimeógràto _ lata lfz k. Polar

Tinta p/carimbos - 'Bureka, Pelican
Clipes médios n,o 2 I

Colchetes médios n.c 4

Réguas 60 cm. plástica branca
Fitas p/máq, escr. - Héllos, Albion, 50 preta, 50 azuis
BobInas p/mâq. calcular c/ .65 mim.

Bóbírcas p/embrutbos médlo
Grampeadores .

Furador sdveta
Grampos p/máquIna de grampear
Barbantes p/embr. perna moça
Fitas dur.ex 65mm. x ramm. Scott

QUANTlDADE

50.000 fls.
5.000 rts,
10.000 ns.
20.000 fls.

10 ex,

50 ex. c/mn
1 ex. c/100
2 ex, c/100
500
50

300
10 groaas
5 �rosas

grosas
dz,
dz.

Decreto SF 26-.05-61/113
_

LIVR. PAPEL. RECORD I .As�����r�om_� ICONCORRENTE x.c 2 provável vencedor. I
OBS, PREÇO. I ons. 1 I 2 ! .

------------d-'-.------1.fJ20,OO dz . I
360,00 I
820.00 Milh. I
520,00 I

1.800,00 I
1.920,00 I
1.100,00 j

I
I
I
I
I

I :
I
I
I
I
I
I
I
I
,
I
,
I

2.000,00 I
400,üO I
789,00 I,
536,00 I

2.060,00 I
1.980,00 I
1.15,p,00 I

,-
590.00 I
389,00 I

1.980,00 I
1.980,00

14,00
165,00
26,10
79B,00

2.050,00
1.480,00

60,00
432,00
80,00
100,00
575,00
240,00
300,00
240,00
40,00
95,00
91\,00
23,00
80,00

30,OIJ
650,00

1.954,00
130,00

600,00
670,00
840,00
240,00

Mllh.

unido

gros.

0'.

untd.
da.
untd.
litro

unid.

kg.

ex.

0'.

Vzlit.

da.
da.
dz ,

\,

da.

\lnld.

450,OQ
2.200,00
2.100,00

12,00
150,OD
"25,00
790,00

2.080,00
1.550,00

70,00

85,00
9B,00,

220,00
320,00

9B,00
24,00
82,00

26,00

1'.900,00
120,00

2.300,00 i

650,00

Assembléia-Geral Extraordinária
Pelo presente edital, ncam convocados os acionistas

da "INDUSTRIAL MADEREIRA SOCIEDADE ANONI

MA", a se reunirem em agsembléia geral extraordinária,
a realizar-se na sede da sociedade, à Rua 15 de Novem

bro. s/n., na cidade de Videira, Estado de Santa qata·
r.na. às (dito (8) horas do dia quatorze (14) de agôsto
de 1961 a fim de dellherarem eôbre a seguinte

ORDEM DO DIA:
1) _ Discussão. e aprovação da proposta na diretoria,

relatíva ao aumento de capital social:
�) _ A'téraceo do ar-tigo 5.0 dos estatutos eoctaíe:
$) _ Outros assuntos de interesse da sociedade.

Videira, 22 de [ulhn de �961.
-

'Arn�!ldo Angh.inoni - Diretor Presidente

Antônio Abílio Luvisa _ Diretor Comercial

Compras
VISTO----�-

Presidente

urud.

gros.

'
..

umd.

unido
litro

unld.

kg.

0'.

Vzlit.
gros.

,
'I .

x

I
I
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SENsaCIONal!

«FRIGIDAIRE«

(6 Belos Modelos)
I

No famoso Plano

P H

, Somente CrS 2�OOO,OO de entrada

I

\

,

.Eaca uma visita ao
,

Magazine "'HoEJPcke'
peça de,talhe

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CAMPO DO FIGU�IRENSE: DOIS--ATRAENTES COIEJOS NA IARDEjlE HOJE PELO CERTAME JUVENIL - Com o estádio da Praia de Fóra fechado

-

pélit!
I F.C.F. para' u_ma reforma, Inclusive ogramado que será recuperado, ii esládio do Figueirense, no Estreito; oiescolhi�o pela entída�e que con rola � ,

I o �osso futebol para local dos restantes Jogos do cerlaRle de Juvenis, cujo segundo turno está empolgando os aficionados. Para esta tarde programou
I

a entidade dois enconlros .baslanle prometedores, num dos quais estará intervindo a equipe líder invicla do Figueirense que enfrentará o "onze" do
Tamandaré, enquanlo que na outra pugl!a serão adversários Paula Ramose o vice-líder que é o Guaraní. Esle encontro está marcado para ter início
às 13,30 horas, -jogando alvi-negros e alvi-rubros a partida'dé flindo, com início às 15,30 horas. Ambos os prélios estão sendo aguardados com inle
rêsse pelos clubes, principalmente pelo Figueirense e Paula Ramos, visto que contam pontos para a Taça "Eficiência" que está sendo liderada pelo II' clube da "estrela solitária" e vice-liderança pelo alvi-negro. _

[!,!, - ---

---- - ----=--=�

• �I
__

.

Deixou de Ingressar DO Avai para
�;<f;���JdJlTI se Consilgtar no MetrorpoJ

A ascenção rápida de Sabiá, hoje um dos craques consagrados do futebol barriga-verde
Na mai.o11ia dnsj vêeee, seu primeiro título of i, ou" seu clássico jóg.o e o do Estadual. Confirmando trou 110VO êxjto . l,loi pn,

um jogador de futebol cial : Supercvtce.Campeâo . Avaí, apesar de. impres, suas qualidades, ganhou ru as Iinuis c chegou na
deixa a Capital cheio de Sablú enchia OS olbo, (10 aionedo, não pnude contra novo destaque, pois. atua. .fjrente dep.ois de abater
esperance e de �onhos ipúbli,co com hábeis T.'1:l. té.lo pai' atrnvessar séria vu em um grande clube. e ao Murcilio Dias por 2xO,
a limentando desejo de se nobras, devandõ o seu cju {'!:�se rtnuncctrn.. Nesre seu trag..'llho poude ser conseguindo a ccnsazm.
.tomar verdadeiro craque, be àquela memorável for, meio tempo recebeu C011. melhor notado e analisa, ção, pois tOl'llou.se Caro.

'

Infindável o nÚTr;�l'o de nadn . vite do Henrique Laje-e do,\' peão do Estado, Note.se
atletas que assim prece, " para lá rumou. Andou Voltou ao seu clube de que, ú.111'OpOrçl1o que o

deram po., desacrearrucm Foi disputado POl' vários por alguns clubes, inclu. origem, mHS, Iiualmente, Mef.ropol br-ilhava, J10VQ,�
do futebol prnticado na clubes. da capltad, acei, stve no Lróspera, de Cri. veio a ser eout ratado pelo astro>; roeum- sendo C011.

Capital lo E;;ta,I'J, tendo o convite Dura trei, ciúma, de onde saiu em Metl'opol Que o "namora. tratados nara a,� posições
Walter I Henr-ique de

nar no Ava í Fut-ebol Clu, caráter de .emprêsümo pu, va" há tempos, Tomou que ap.resentuvam dc!'i,
Souza foi um déles, Ma� �:�lià�:��il';aa�:�o ",:I�::' ru o Comerciário, como conte do meio de eampu ,cienciu, mas �lIuiá cOnti •

quem é Walter Henrique rerõrco para as disputas ;e�'�: e��gr:l:t;�::o',dcm��� ����\� ���l��'l ���;�\�;aa�,_'m'D .•de Souza, Assim se chama I "

o popular Sabiá, que iui, 8 O BOLETIM DOS II JOGOS ABERTOS sultado : Campeão �egio. ples mas de significado
ctou .suu carreira , iutebO.· - -

_
"I. pA,-tiu para a ia" "pedal paru ° ""teb"

lística DO Abrigo de !lIe. DE SANTA CATARINA '
de classificação e regk ��IU ��i:��i) PJ��eCLl�,:sO'�e:e�ie-flores, sob as primeiras J

'

81orientações do Irmão vtc, A seleção de basquete. cios físicos. O técnico- ogara em �U.. suas qualidades. E' um

to!', Ai ganhou destaque bel, que participará dos auxiliar Tom.é também exemplo «ue uproveua.
através de seu jôgo vísro. 11 JOgos Abertos en-ou. teve presente. menau O Pery mos pura registrar entr-e

so e agradável. Comp.c tra.se em francos prepn, xxXxx os muitos que poderiamas
tando ti idade regulamen, raüvos visando uma boa Pedrinho, DOllald A representação do pe- enumerar. As nossas di,
tal', deixou aquele esta apresentação. Na. noite Cláudio deixaram de com. 11' Fer-roviár-io da Cidade pielas pinceladl1g bem

Hoje é dia de movímcn to desaparecidos ultima- g li a r n i ç ii o martmeth, belecímento educacional t.
, de tetça.feirn, c-om a pr-e parecer, em vista de te. de Mafr\a, quarto clusstrí atestam as qualidades dês

to na baia sul, 'teremos mente, Será que/apare. na - Erich Passig c ingressou no Ir-is Futebol sença dos, atletas Orlando rem sido iniciadna as au,
cndo no recente Campeo, te jovem, magra e esguio

a Quinta Hegat,'l Anima. cerfin para impedir que o walfredo dos Santos, ah, 'C]u�tt integ-rante, da &1"... Pesai, Tanga, André, Bru las •
unto Estadual de Futebol. qtre o futebol do íntertoe

ção, Contamo:; �om �I pl'� "Leão" do nosso esp0l'l" solutos no "dois sem" elas gunda divisão de amado. '!la, Miroski, Osvaldo e xx�:xx foi com-idado pelo União tonquistot1.o da .callital,
sença do Aldo Lur., :"!arti remístico cOn{iiga vencer regatas "Animação": res, conquistando. entflO, Mário César, h�uv� {\ Na quarta-feira o sele.

,de Timbó, llara se apr,e. Sabiá, hoje é um cntque
nelli e Riach�e�o, .;) p1<i� pela 6,a vêz consecutivfl'! ----------____ 'primeiro contaJcto entre cio:nado do esport ... da c,es

sentar nessa localidade. conhecido em todo o Es-

meir.Q e o último um, til!', :No clichê voemos n, CONTINUAM OS PR-EPARATIVOS DOS os l'esponsáveis pelo S::l ta voltou a se mo\'imen,
A diTetoria dn Pel'Y �'lcei.· tado. Como é o únic,o re.

----------- tal' da bola ao {)2Sto e (':5 tal' ,com exer:ícios Ílsic,o�i tOU" o convite e dia 20 pt'esentante da capital

HOJE AS ELElrO-ES NO MARTINELll·. NO,fSOS JR�S f'lUBES OE REMO
n''',,,_ Na opo"aoid"de, c 'bate_bola, d"ta feita p,-óximo "ta,-á' '0 ·"ibi". eo"" 0' "tlet,,, "", CO".

. '" J I: L" o treinad.or Hamiltoll contando COIll a presença
do para o público blume. (juistaram o galardão da H

MAiiOEL SILVEIRA CANDIDATO COntinuam Os três du. chuel.Q, treinando ativa.
Platt e ,o Pl1eparador fi. dos s,eguintes atleta,,: rntmauense nllm- cotejo de tempo_l'ada, ge1o ERpurle li

n' bes da Capital _ Aldo mente para os próximos sico (' MOl'acy deram algu Donald, Tormd.o, Tanga, bOhs pr.edic,ndos, Portan- Çlule :i\!etl'opol, presta,

Luz, Martinelli e Ria. cOmpromissos ofi.iais, mas instruções llOS bas Mau{'o, Schipa, ,Lénio, AL to, dia 20, em, Timbó, to mos nossa llomellltgem,

Nota-se, desde Já, a
quetebolistas, re',lizanao do, Cadinhos e Samuel. remos.Q cotejo intermuni com desêjos de que SHpiá

pr,eocuf.açi\o dos nossos tr:�l,l�,��_:_�.�'�o:�_ O seleci��;{�� de b;l<;. ��,:!tSC1�:�'v�ni�;�, 'M���o:l: �����llueil��il��:,ll:�� �IOq��:
dirigentes !,al'a a forma, p '1 'd d
çao de gual'llicões �m Mais d",'s c"tarj.' quetebol, em vistn de C21',

01' sllla, H eqltlpe o apesar os pesares, far.

barcos de pequeno porte,
� � f tas dificuldades qu,e en. Pery, jogandO domingo parte também do futebol

visando a conquista do copt,oam os Jlt!oé�as puru
'último em Canoinhas, foi eatal'Ínense, Parabéns,

nenses para o os treinamentos, foi divi- batida ;pelo c.a.mp"ii<f 10- Sabiá!

dic!o em duas partes, rea,
cal, (Santa Cruz, par MauI')' B01'ges

"soccer" para- li"""'., d;'-et" "cnico
-----

• "'" aaxili.. " "ei"os SETE CAMPEÕES �EGlONAIS JAnilense d���:�,' ::� ,:.;,:: l:'ê� SA-O CONHECIDOSMais dois JOgadores Clt, viamenv.! divididas,
t-al'Ínensfls I,or,am t�'u,ns:f,e xxXxx
ridos na Sema11a passada Q sele�ionado de ba�-
para o·futebol paranaen;,:,e q\,et.::bol 'c::lnlinuarÍl em
Falamso dos atacantes Me tloeinamentos ã:ários, até
lado e Joito, ambos per atingir o grau (1.e ):I"'naro
tenJ:,el.c�, ao futebol! de físico i..ieal. Daí, então o
Canoinhas, �llde se �agl'��1 tI' .linador Hamilton Platt
ram cam!}eoes regionaIs iniciará nova fase, qual
pela Santa Cruz, 0$ dois seja.a de treinos' coléli.
elestn�ados valôl'es do fu.
teb.ol serr,ano de Sanla

FLORIANóPOLIS (DOMINGOJ, 6 de Agôsto' de 1961

Na manhã de hoje mais

uma:�regãtad"Anim�ção

Hoje serú ,r,ealizada elei
cão no Clube Náutico
Francisco Martinelli, para
escólha do seu novo pre.
sidente Fala-'se que o

candidato único será o

atleta Manoel Snvei:,á.
que desta maneira, ocupa.

rá as funções de presigen
te ,e atleta. d.o seu clu':H:,

C.B.D. PRETENDE MAMDAR DUAS
GUARNiÇÕES PARA REPRESENTA-LA,
NAS REGATAS DE OUTUBRO NO PERÚ
Na tarde de doming,o

será realizada, no estádio
Canoas, a segunda padi
da' entre as representa
çqes do Rodoviário e do

Quinze de Nov.embl"o, .em

disputa do título máximo.
Caso verifiqu.e uma vitó.

ria do conjunto <!uinú:;.
ta, novo prélio será rclt_

lizado, POt'ém se o Rodo.
viário collIil'mar sua vitó_

,da obtida na tal'de do

último do-:ningo, será pro,
�lama"lo novo campeiio
de Rio do Sul.

FALANDO DE CADEIRA
Decepcionante para todos nôs foi a a�uação do Mc·

tropol frente ao Grêmio Pôrtoalegrense, caindo pelo aca

chapant.e escore de 6xl, numa jornada negativa para as

côres de nosso Estado, Como campeão do Estado condu

ziu-se bem em seus encontros durante as disputas, troo

peçando defronte ao Caxias, na cidade de JoinviUe, Mas

o título foi merecido, já que foi cor..qulstado entre adver

sários da mesma capacidade técn)ca, JUlgávamos uma

equipe capaz de enfrentar qU:flquer a�versário de outros

Estados,,,pelos dinrsos valores de ,outros centros esporo

tivos que militam em suas fileiras, Tiramos algum�s con,

clusões esperançosas quandO derrotou, em Novo Hamb�r.
go. o Floriano. local, e quando vimos o valent� AtlétICo

Operária cair por lxO frentel:.o Botafogo do RIO repletc
de craques campeões do mundo, oportun�i'!nte, nossa�

esperança's foram dimlnulndo, quando vimos o Metropo{
ser Impiedosamente goleado pelo C, R. Flamengo por 5xO,

E a verdade é que a falta de jogos com quadros de outros

Estados foI prejudicial ao nosso campeão, Mas, para isto,

o Metropol necessiLJ.ria de t�mpo disponível, o que não

houve, já que as partidas d.o Campeonato Catarinense

foram seguidas, terminando o certame há pOU0J.S sema

nas, Esperava-se, contudo, uma apresentação mais digna
e que ofere,cesse mai.; J.'esistência ao campeão gaúcho que,

na verdade, não atravessa uma fase boa no certame ];,10

Gran::lense,
Ó arqueiro Romancini não pode ser apontado como

o causador da derrota. O sistema ddensivo teve grandes
pecados, mas, também, o ataqÍle não prodUZiu o que po

dería, resultando daí que o fracasso foi total. É doloroso,
para nós, sabermos que novamente, os gauchos se van

gloriarão de que em nossas plagas golearam o, nosso
campeão, já que, fazia pouco, bateramos em duas opor·

tunldades o selecionado dos pampas, Em duas oportu'
nidade's assistimos o valen.te Metropol pl'eliar, obser

vando um ataque sinuoso e uma lIleia cancha bem ar·

mada, com ressalvas, porém, no setor defensivo, Resta

nos uma esperança, uma tênt:e esperança de que o Me

rapaI se reab,ilite, ª-p.agandq, lá :zu_esmo (;lm pôrto Alegre,
no teú'eno adversário, a alá imprcss-ão ãeixadã,' l1i:.o

de 'Criclúma, mas a todos os deS'
.

-

,

o, j' : (!.,/liB"dTdf-il14'i/ífj' , -- ,

Intermunicipal
.para hoje: Pay
sandú x Vailo

Verde
A diretoria do Paisan_

dú, desejando manter sua

equipe em atividade, vem

de endereçaI· hm oi'i':.io
aos responsáveis pelo
Va::;to Verde, convidando_ I

o para uma partida inter_

rr.:!nidpal amis�osa para
a tarde de hoje em Brus,
que, Os vastoverdinos,
que folgarüo nesta rodada
do campeonato blume.
nauense, receberam com

agrado a pl'.Oposta e o

convite, tendo aceito de
imediato, Assim se.ndQ
lIa tarde de hoje, em

Bl'u�que, 'o cotejo: Pai,.
snndú x Vasto V.el'de,

Dudú na Presi
, dência do (. R.

Aldo Luz
Al:!sum:itl a rpresi"<iê'nl�Ja

do Clube de Revatas Aldo
Luz o des9.orlii.sta Alci
des R ....sa, em substituição
ao então presidel1te, sr,

Aldo Luz, qt.,e devido a

motivos de <ordem fUll"io.
IJa}, teve que �2 transf,e_
rir lPara a cidade de São
Paulo, Tão logo assumi'l
a presidência, Dud'Ú, co.

m-o é COnhecido nas rodas
do I'emo, tem cOffi'pnre�i.
do diàriRl}1,ente aO g.alpão
do seu clube para iwell.
tivur oS seus q'emadores'
à 110vas cOllquistas, A

primeira atitude do llOVO

presidente aldista, 'fOi n

n<"(l'lJeaciL'l do despOlllista
EUliro Hostel'llo para ,di_
retor de regata-s do Aldo
Luz, Dudú, como se sabe
foi componente daquela
fanjO,:,

campeonato ('.atarinense
d,e remo que será realiza.
do na manhã do dia 12 de
npvembro,
----------

Rio do Sql podera
ter novo cam

peão hoje
POr c.arta particular re.

cebi'da do Almirante Má-
ximo Martinej,Jj, o presi.
dente ela FASC soube qt.'ô!
a Confederaça:a Brasileira
de D.esportos pretelld.e
ma'ndar duas gual'.nições
para l'e!)resentar o Era. °

sil nas regatas que serno
realiwdas no Perú, nos

dia:; 21 e 22 de .outubro,
Outrossim, foi comunica.
do ao dt" Al'y Pereira
Oliveira que a CED mano

dará duas gua.:nições pa.
ra .os bar-cos de dois sem
e double, sendo possív.el a

realizaç.ão -� d� eli'milmtó.
rias no R, de Janei:'O com

estadia p�ga pela própria.
CBD, CM;O a FASC,' de.
s,ej,e intervir nas refel'i<las
ICli'minatcl'ias, deverá ofi_
ciar à G,BD pedindo deta.
lhes sôbr,e, as mesmlls,

CERTAME COM-EIK-IA-U-NO-:�LíDER E
LANTERNA ADVFRSÁRIOS NA MANHÃ

DE HOJE

vos,

xxXxx
Cptaloina, se b'ansIeril'a'fn
I,Rra o futebol pllranaell.
se, ingressando 110 Jrati,
Ambo� Os ntlé.ta.s Ctlstu,
l'am ao hoati a importân,
cia de Cr$ 200,000,00, C.l.
bendo .aos jogadores lu"'a:;
de Cr,� u:, 000,00 e arde.
nados mensais de Cr,"
10,000,00, Note.se que foi
es�a ,a p'limeira vez que
um iltlQ,ta do futebol eH

lloinhense !Oe trau,sfere
para o pal'anllenSe 1101' tão
elevada importância,
Pel'd'eu assim, o cam_

peão de 1!J61 d� Cl'lloi
,1lhas dois de :seus lll'elho.
re� "alôl',e�,

Agorll que já se conhe
r,e a lista dos jogado.zs
'Convocados para form.ar o

selecionado de futebol de
-salüo, podemos afirmar
que Os treinamenloli ini_
ciais estiw marcados mara

fi manhã de hoje, nu qua
dl'a da POlí;:.ia Militar,
rr-; o b'allSCUl'SO da semana

poderá haver um ensaio,
POI'ém sem ctfnho oficia;,

xxX xx:

Apó::; a escôjhll d/JS atle
tas que de[enderü(, \�' pres
tigiO do futebol de sabia
da cauital, o I)t',',>!<)ent..'
da F,C"F,S, 'IPOptou o

nome do nos�O c0:(>ga Ro

\:�I�;�a��;l'�e P�I'ot,;eh:�.\����:l�
do, tendo aquel� C(l�f'g�\
ace�!.o de imediat'J ()� CfJI1_

vite,

lEis 11 l�tual, ch.!'isiIica_
çào dos clubes POr pontos
pel'drdos:
I, '? lugur: Fiambl'el°ia

Koeri'dh com O P,]), _ 2,°
lugar: Mey.er Com 2 -

3.° lUltlll': Sedutora, Mi·

/
nel'VJ\,_F'.lIl'máda dO,.Ga.llto_,

dú l'p.nl'(,Ht'lltlLI'>IO ria Finm_

����_K�����õ)iaat�tH!l

Terá seauência na ma.;.

Jl�ã de hoje ,() campenlla
to comel'cialino de fute
bol QU.e contará com a.

cletuaçiio- de .apenas um

prélio, a ser realiz.ad:o no

estáidio do Figuei'l'ense
F�tebol Clube, Serão pro
tagollistas .as esquadras
da Fiambl'eri.a Koel'ich e

Fal'má"ia Oatnloinen'!!e, A Comn::tô!,jo: Rua t9un�s"
"Jflrh8(lo_ 7 _ 10 andar

devet'á vencer

cotêjo,
llluis êste

-

. Dr. Ayrlon Ramalho

CLtNICA DE CRIA.NÇAS
Consultas: Pela manhã

com hora mal'cada pelo
telefone 2786
ii tarde, !ias 15,30 � 17,30

horas. /

MuiLo emüQra fôs;e de.
terminação cxpioessa da

Federàção CaLa1'il12nse de
Futebol que c� certames
reviollais terminassem dia
31 de julho, muitas ligas

,E;e encol1tl'am cOm seus

camVel-natos ,em anda.
menta, devido em parte
ao Campeonato .Estadual,
.como é o caso da Liga
Itajllienseo A,esal' dos
pesares, já se conhece
sete campeõe� r,egiOlll)iS
de futebol, ,

-

FPOLIS, - Da ClIpital

!oos�;���:'te O �l:l�l�, (�:�;
com gl'ande ailteeedência
(:onq;uistou o título, Pa.
l'ém, está ,sujeito a per.
dê.lo, pois foj indiciadc
relu }<',C,F, por contai
oCom. o médio Mal'réco em

situação irregular,
BRUSQUE - glllp,a.

tU1ld� com o Paisalld,j na

finalíssima, () Carias R,e.
llUUX consegui II cOllquis�
tal' o bi.cll.mpe.onato da
cidade, pois, antes do co.

têjo mantinha.- ':l di�tml
dado de seu mais pod'ero_
sO adt-ersádo dois pontos,
TUBAJUO - A exem

plo do qu.e acollt�..!eu em

Florianópolis com o Paula
Ramos, tan1"bém o F,erro·
Viário de Tubarão COllse,

guiu pot' antecipação o

tit1ll10 da kidade, c.ol't:.an••
do assim a,marcha do
Hercílio Luz, Uma ótima
<:ampallha realizou o Fer.
l'inho,
CAÇADOR - A peque.

na b�ade do oeste clltnri.
11el1Se também�tta co�

tamueào, Fa[;tmos

l'lllllc o tran�elJl'l'cl' do
{;am]lConHto, con,;,eglllU
levantar o titulo da tem�

por"da, '.._
,-

CANOIXIlAS - ('am
apel1u� um ponto Del'dido,
o Santa Cruz COl�(IUisbu
para si Q galalodilo máxi
mo da temporada, o qlle
vale dize}' bl'ilhdu em tl'.
do o deselll'"lar'do cel'ta.
me, Hpl'esentundo atua

çõe.s dignas de ll'.)ta,
LAGES - Lognm!)o

empataI' cO,m o- lnkl'l111.
cionnl na finalissimu 1)01'
lxl, o Glwruni cortou a

�él'ic (le titulo� c_onsetu.

tivos (TUe o seu antagol,;",
ta "i!lha mantendo, su

gnlJJdo.�,c campeão, ('a�{)
o colol'ado \'ent:e��e lC\'ia
ccn,quis!.adu o tl'i.calllpeu.,
11'1:10.
liRUSSA!\'GA - Apó;o;

28 llnos de luta� e sacl'i
fíéios, o Uloussanga Fu,
tebol Clube cOllquisbu
peli! pt'Ímejl'a \',er. 00 Cll11J.'
peonato local ao venccl'
na_Deleja final a equipc
do 'l't'iviso ]l,or 2x1. 1'01'
êste 'motivo os dii\'�tOl'es
do Urussangit comellll'll.
l'am dcmol'lldarn �llte
COlllIUÍ!;ta de tão eX[JI'es
diva ]aUI'él, Pol'tanLo, aí
estào oS sete atuliis (';101-

peões ele �uas I'Csr::cti\':lH
cidades, que estanio par.

ticipando do prÓximo c;,:r.
tam.e estadual (tue será
realizado em cal'�tel' eli.
minatório, Vamos aguar
dar as altemativus d:)�
demais cam',leonatos e ,l

PI'.QP9rçâq que fOI'elll ter.

�inandt?�t. 'emos
!"('!l\-:I,!l(lo 0,,, ;.'el'�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


