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Reorganização das Na ç 'õ e s 'U n i das
para preservar o Mundo do Desastre

BERKELEY (Calíjúrnlaj , J6 (A.P,) � "Se o mundo te de armas nucleares, é

quiser ser preservado do desastre, a Organização das Na- ao mesmo tempo arcaica.

çôes Unidas deve ser transformada em i...1Stituição capas dispendiosa c rncrtalmr .1.

de PÕf em execução o Julgamento da comunidade num- te pe-Igosa para a numa

dial contra os que violarem ou ameaçarem a paz" - de-" nidade. Todos estão de

clarou Adiai Stcvenson, representante permanente dos acôrdo quanto a deter essa

Estados Unidos na ONU, em discurso hoje uronuncta-to corrtde, mudar o proc esso

na União Astronômica rnternecíonaí reunida nesta ci- e desarmar, mas nada dia-

dade. '0 tem sido feito. Por que?
pj-eccmzou stevcnscn "a -Designlos prorunc-mentc

criação, dentro das Nações "ntagõnicos c desconnan-

Unidas, dc lima' organiza- �,a ... inda maís' profunda
oêc internacional para vc- ao a base disso, Mas tudo

ia!' que nenhuma na9ão pooe ser rene. A realizaçiw
recuse conrormnr-se com as ímplína principias famllin-

medidas decididas de co- ""s aos cientistas: líber-dn-

mum acõrdo quanto ao de- ne de investigação, libero

sanuamento geral e com- dade de inspeção e noer-

pleto. Em poucas palavras, dade de verificação, asses

stcvenson expôs a, doutri- mesmos prtncípíos podem
ua americana cm matéria ser aplicados à proibição
de dasarmamento, no mo- de exportênctes com armas

menta em que o govérno __ .. oleares, pois nenhuma

Kennedy anuncia que apre- proibição permanente pode
sentará a questão na Al;l- ser possível, sem inspeção
zembléra Geral da ONU. • vertücacão ndequadar

tal problema ainda

sem solução".
está "sem veto: uo direito de

vcrtrtcccêc e inspeção, o

qual poderá sozinho elimi
nar a desconfiança � tor

nar oossrv.r o desarmamen

to geral e complete. "Bs

perc fervorosamente -

acrescentou - que a União

Soviética dê provas do de

.seío de desarmamento e de

paz, tão real como O nos

so". Disse, finalmente. -sei

de vital importância que
as Nações Unidas possam

deslocar rápida e precisa
mente um contingente de

fôrças capaz de preservar
os países vulvenarels, nas

snuacôes criticas. As Na
cões - concluiu - repre
sentam o melhor ínst ru-

menta da COllll.flidade
mundlnl, e esta deve atuar

desde !á, p;ra que a sua

organização seja reforçada
f> pura que seja completa
meqte apoiado o seu secre

tà río-geral",

Aduziu Stevenson que os

Estados Unidos sempre es

tão dispostos a abrir suas

fronteiras ao cxerctcro

Há quinze anos, o mundo

verifica que a corrida ar

mamentista, princlpalmen-

Eleições dirão se o país deriva
GEORGETOWN, Guiana urttôntcn - A carnpai.ha Ministertc de comércio e

eleitoral para as primeiras eleições ria Guiana Inglesa, sob Indúst.ria, no gabinete com-

a nova Constituição local, marcadas para o próximo dia posto por cinco membros

21, entrou hoje m sua última semana. em meio de atos do PPP e três ministros

de violência, acusações e temores ele que o pais derive designados por nor. .ecêc.

pnrA. o comunismo. (' presidido pelo gcvernu-

Em jõgo estão as 35 ca- Ched::.li Junan, tenta recu- cor. Neste últímc perlodo,
deíi-as da Câmara baixa do ..:;erar o poder que ganhou o partido deu mostras de

Parlamento, um por cada em 1953, quando se deu, mesura em seu limitado

rnstrtto. A nova c,onstitui: pela primeira vez, a Guia- govên-o. e o territôrio re-

cão, que concede autono- ra urna consuuucõo autô- r uperou sua estabilidade

mia interna à antíga corô- norna. Naquela ocasião. as econõmtca e politica,
nia e deixa seus assuntos tropas inglesas depuseram ..) PPP apresentou ('�1'1-

exteriores e militares em :'0 cabo de secs meses o re- rtida lo" em 29 distrito", C

.

para o comuDlsmo
Paris Deserla: Ameaça �e Golpe
l>l\l'tiS. _ Com 24, mil poncia.s untrornuzaoos cm

servtco oc vlgtláncia, como medida ce precaução, trans

correu se.u tnctoentes o dia de IlJjC, (I' � os rumores as

sínnlavam como o designado par.i um golpe dlrC'lLi/jl:l

ec.nun o p.e-Jdente (ia Repúolica. cncrrcs de Gaulle, em

virtude de .sun politica na Argélia,
Apesar da passagem LIa iar.a de nrumaçáo decor-

cace que regtst.ra a maior
. �

.. dos rumõ-es de golpe,

testa da s'ranca, a capital Entretanto, aram a ex-

passou o dia Quase deser- plosào de uma bomba, ii.

primeira hora da mndru

ada, na "e...e do partido
ce Pierre Poujade, em

Satnt-cre. na Prnnça ocn

trai, não houve surtos de

violência. O partido de

pcujade. União de Traba
lhadores de Artes e Oficios.
foi o ,,1\'1 da chamada "01'
r.nnizncâo do Exercito Sc

r-reto", que defende a idéia

r'e tuna Ar�êlia francesa,

porque fustigou recente

mente ('S ex-renusta-, .:til't'j-

os tres m.ntstros que

� permaner-cram em ao. ts

• toram Pierre Guilln-ur u

S mmtst f) dele-ado du p 'c

stoêncta do Ccnseho: Mau-

tu. se rorem excetuados os

t urf.. IUS, De Gaulle estava

vm sua casa de campo. em

cctaoc.v-res-neux-egns.,a. e

as nunlst.ros, salvo três, se

echavuu de férias, Essa

A policia de Berlim Oeste
menírestou que a violência
"esta noite na zona russa

irrompeu quando 300 pes
soas se reuniram em uma

esquina para marchar ru

mo à porta de Brandenbur

go, principal ponto de pas
sagern fechado, também,
pelos vermelhos, a cêrca de

unwuUômetro de díatân
Lia.' Os policiais oricnl.ais,

J�l�lt:;;:��:�'\"', CO�)�I'�e�'�l;�:l:
�"çllltrl1 o grupo em euml-

'nhõea '�9(,.-man\rr���t;s.'�,�'�.iV4Tft7'�' �.
__ ,'

A Aeronáutica dos Estados Unidos au

mentará seus efetivos de 28.000 homens,
mantendo nas fileiras, durante um ano, D

pessoal que devia ser desmobilizado, e re

correndo ao reengajamento de voluntários.
Os efetivos totais da Aeronáutica ..

822.000 homens, atualmenJe, serão de

888.000 em primeiro de julho do pl;óximo
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Encontra-se em festa o busto garõto Que na pia 'Ilar .10 nosso particular batismal receberá o nome 19-8

�;�g�. eLO��::��o�:n��'�;� de �ulz Carlos Gama.

UMA FESTINHA PARA vocY-�a��a S�:I:I:�aG:;::,�:�o�; ,m:O�o�U�euC:���it��, c�� J
O Presidente do Remo da

o nascimento de um [0- nosso" cumprimentas. Igreja de Jesus Cristo dos
Últimos Dlas, em Florianó
polis, tem o gra to prazer de
convidar V. S. e Exma. Fa-
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ANIVERSÁRIOS
CELSO LlJIZ DE SOUZA ni Outra ,t-'ietrOski, pela

�ll:n��r��ib�-j�ve�IO 6�11�� �1:�s�:e�111;�Ojn4t:li;:��:rsf��
Luiz de S(l\lZtl. m;lis co- lhinh'\ Mari.1 Ce Lourdesl
nhecldo no;; meios espor- a nat,diciante e seu., ven-

tlvos nn Mono do Cé�:, tun>sns genitol'f's nô� de O
por Pelé. ESTADO aS�cciall1o:; e de
O anlv('rsarlante que êm -,,('jamos-lhes votos de pe-

tão Ilrq'.a efl'lllérklc foi rf'll('s IcliCid!Vles.
alvo de grandc;; man!fes- .. -_'"
tações por parte do seus SRTA. Er..�ITE BRUNO
parentes. as:<ociados e j",_ Occrreu na data de on-

gadol'es rio Juvcntul; F. C.. tem mnis um aniver;;ário
Ao Cel�o nos�os votos d<l vell(il e prendada ;;rta.

de cre:o.centes prospcrida- Enite Bruno, dilé-:a filha
des,

.J do disUn'o ..!a8�1 sr. Ne
ll'Ié�io Anmo e ele d Ma-

MenIna l\Il\RIA DE ria l3runo.
.

I,OUltDES
Acha-:;e em fes�1I 113.

data de hoje o lar {\o SI.
João Pie(l'oski e: de. el. Ge-

FAZEM ANOS HOJE

� nalalici[ln�e- e �('t:s

"('l1tl,,'O:<�;; genitorr". os
v .... t"!5 ,-l.c> feli�irLldes e a.�

fclidtuçôe de O ESTADO.

- srta. Ieela Mo.I'L� T,

lentlno
- SI'. Lauro Meneies
- 5r, João Pires da F,) \_
�eca Filho
- srta. Vaida Bunfim PC

Oliveira
....... sr, Enio Alves Passos
- sra. Helena Carvalho
- sr. Mario Lope,<; de \I

:1'('Tda
- :<rt-I. Edi Luz
- 51'13. Neuza
S,'Uza
- sr. Dll\'id Carlos Mala
- sra. Mirandolina Cid.l-
de Noronha
- sl'ta. Ani:a

Anjos
Clara ti,:;s

�
NASCIMENTO

-�
COMÉRCIO E ADMINISTRA(ÁO
PARA COMPRA'R E VENDER
RUA DEODORO, :: - SALA :1

TELEFONE 3982
APARTAMENTO

"

Sociais

REGINA PEREIRA OLlVE!RA, "MISS ELEGANTE
BANGti URA TENIS CLUBE"

_xXx_Agradeço ao �1'. Guida Miranda o

amável telegrama OUe Ille enviou.

_xXx_

Desesseís senhoritas Concorrerão
ao titulo Mis:o. Elegante Bangú Florlanó-

Reuniu o mundo ;;oelal e elegante pcUs. O acon�ecimento será reanznoo

na tarde de segunda feira na slmpâtlca nos sotões do Clube Doze de Agõsto, uma
e lUXUoSa resloêncta ele D. Kirana La- promucâg ôêste colunista e o Clube So

cerda, para urr; chá, homanagem a ex- roptimista, São IIS canetldatas: Eliseana
Prtmelrn Dama eto Estado, S:'2 Lu!;�' rreverro'n. Hellane Maria Lins. Arlete
Corrêa Hulse. Cordeiro, Marhl Clottille Araújo, Lúcia

_xXx_ Mula Lange. Helvla Maria Horn, Mar-
Ma,'la Ivone Leal, foi :1 Cinderela cta Vieira, Rosita ouvetra, Tania 'I'ang,

que nos salões do Clube Doze de Agõsto Neide P. Moura. Marlze Ramos, Vania

recebeu de sua gení-óra D, Ivone, uma Morltz. Mariza HI)�terne, Regina Pereira

'Jôia de ramnte. Oliveira. Mnrina wastaeím, Marilda ae-

_:xXx_

4 O Prefeito da Cidade de BruSQue e _xXx_

SrH. Dr� Cfro Gevacrd, circularflm pela 9 O ojiscutldo Armando Valerio de

Ilha e compnreceram ao baile das.Cin- Assis Filha, feslejou ontem Idade noVa.

dere]as, Felicitamos pelo acontecimento.

A eleBan-;;-x�:atriz Miranda na 10 Fo:r.os lnfor:��re (Iue as Ele� I
noite em que era uma das lindas Cinde- gantes da Cidade vão ter uma nova I
��aas. deixou muita gente com água na "boutique". A proprletlirla dn loja em I

_xXx_
fóco, encontra-,::,_:�:clacap. I

Maria Raouel Elena Andrade. pre- 11 O renomado .:ateflratlco Alfredo Ipara ml1!a� pnrtl �ua vol'a ao Rio. A Buzai e senhora. foram homenageados
1 ("nderela 'de olhos azuis, promete sua com um almôço- no Querênc.la Palace, I
.

volta a neSSa cidade. peles casais, 91', e sra. Dr, Abelardo Go-

_xXx_ mes, sr. e sra. David Ferreira Lima, Dr.

Em tira das reuniões sociab,' foi Waldemar Cascais e senhora. Sr. Ernani

b:lstante comentado o penteRdo da se- Bayer e sr. JQSe Areocy Souza.
nhorn Mlrlan Baller. O �egrêdo. diz z -xY.x-

ele!?an'e senhvra, é o novo produto de 12 Sábado ,na 26, Des!lle Bangú na

Helena Rublfls1eln "Colar Liet" Cidade de Blumenau,

COtiVITE Escola Técnica de Comércio PIO XII
O "'''''i:I'l'ITUTO "D. PEDRaI
II" de,�ta Capital, organi
..-ação Cultural e Soêial,
com sede provlsôrla ne 'Jru

po ModêlG "Dias Velh./' si
to à I'lla Nc:'Cu Ramos, 3!l,
(:o,,\'ld:; seus aluno:;. ami
gos e �Impatiznntes a com·

rare('<>rem n reunião de ca

:âter ,�oclnl que será levada
a deito dia Ir. do corrente,
�âbad"" às 19 homs, no 10-
ral acima citajo, Anteclpa- ,.....--------,
cnmente agradece o comi
Ilarecimento.
Fpolls" 14)8/61

A DIRETORIA

ANEXO AO GRUPO ESCOLAR IRINEU BORNHAUSEN
CURSO PRll:·GJ,AASIAL

Acham'-se em funcionamento os C'urSOS Intensivos ,,\
,Pré:B,ãsico e Prê-Gi�J.asial na Escola Téc�lca de Comer-

cio Pio XII - nG Grupo Irlneu Bornhausen . Estreito.

Horario: Das 19.10 hs às 21,30 hs - de Segunda a Sexta
feira.

:r-ATRICULF JA SEU FILHO, PREPARANDO-O PA·

RA O EXAME DF o\DMISSAO.

Precatória de

Lajes Cumprida
Ainda o Furto

de Automóveis

CHEZINHO, NÃO!
CHE Zí�O!

Arlel'le

Dr, Antônio Silveira Sbissa
(Mêdleo c>[inl('O do Serviço de Eme:'gência e do Departa
mento de Clinlca Medica do Hos!)ltal de Clínicas. Assis
tente volunt{ll'lo do Sel'vl ...o de Ele! ,'ocardiografla).

CARDIOLOGIA - Clinlca
CURIIfIBA, Pnl'tlná. ,

----- - ----.-, - ..... ,1.�. -'--r.-"'\
S E C R E T fR 'fA

" ,

I
PRECISA·SE, com bom conhecimentos de contabili

dade, redação Dl'óprla e prática em datilografia.
EXIGE·SE tôa ap: esenta,;ào.
TRATAR dláriamente, das 8 às 9 horas, à-rua Felipe

Schmldt 32 - lO andar - Conj\mto L

AO prestar seu depoi-
mento o Major Gustavo

Rocha Informou que na

ocasião que o Escrivão fo

ra Intimado jJara depor
se· suicidou e ainda pelliu
juntada à carta Precató

ria, de vários "lermos de

depoimentos" que esta
vam em seu pOller, O Ma

jor acusou gl'nvcmente o

advogado paulista Caio
.

Jordão.
Foi ouvido ainda um

cabo da M e o advogada
do -:el, Amlntas desistiu
-do depoimento do dr. Car
los LoureIro da Luz.

Da leitura da denún-
cia e dos ilepolmentos
prt:Stados, se conclue que
a quadrilha de ladrões de
automóveis era altallnente
especializada e agia sob a

bandeira da,; autoriàades
da época.
No nO!!so tempo de

crifmça só ee talava em

roubo ile cavalos, hojl' de
jipe e au�omôvels e em

Cuba já se iniciou atê o

roubo "bossa nova" de
aviões a Jato.
,

O Juiz da 2.a Vara aca

ba de etar cumprimento a

I pr���tórla vlll1fla da Co
manta de Lajes, e'l11l' que

são rêus, o Coronel A-l1in

tas Mello, o Comissário
Servi e ou:ros.

18-

LAMBRETA VENDE-SE
Uma em ótimo estado ele conservacão com aTlenas um

9fo de uso.
.-

Ver e tratar a rua Bocaiuva, n. 1�6.

milla pal'a a FESTINHA
(!ue fará realizar dia 10, sá
bado próximo a noite. com

In!cio às 19,30 horas, à rua

Tene!1te Silveira. 56.
Fique o amigo certo, de

{lUe todos que lá compare'
cerem. passarão horas a

gradáveis, pois haverâ boa

musica, refrescos, doces etc
COMPAREÇA ... E SAIRl
SATI'3FEITO.

ACELlNO ALVES (SILO)
M'ISSA DE 7,D DIA

A vluva Ollvla Rosal' Alve,..;, convida os parentes e

amigos de seu pranteado esposo Acrl.i.no Alves (Silo) pa
ra a missa de 70 dia \:)ue mandará celebrar na Igreja Ma
triz de Nossa Senhora de Fátima, no Estreito, no dia 19
dêste mês, às 7 horas.

Outrossim, agradece a todo$ Os que confortaram sua
familla no doloroso transe.

L O r E

- �:::"" .� .. � m<,�,_, ..... C'C ,..,..,...� ... ::i:x,

�ol ' f' nl
pôsto d, tcan,rui"'o de prcprlcdruje

."J"I'na ISSd [er-vivcs". na compra dc 1 terreno. stt

U 1�0 lugar Pomeràmos, com a úrcu npro

Arl Kardec de Melo
xlmada de 146.000 m2.

(Economlst:tl '-;QUlSZÇÁO?E VEICUL�S I:AIU ssu-

CERTIFICADOS PAR/\ OS CONTRI- "ÇO� DE IN_SPEC'AO t: JoISCAUZA�

BUlNTES aUE POSSUEM ESCRITA FIS- .

ÇAO DO ESl' ..WO

CAL CESTRALIZ,\D.'\
.... Medida de grande alcance acaba de·

ser tomada pclo Estado com a publica-
o Diário Oficial do Estado do {lia cêe a lei '1. 2.783, de 8 de agôsLo de 1961

8 do corre'n'e publicou t nponente de quo au-criza o Chefe do Poder Executivo
crato instituindo e apro,�ando o lll{ldêlo a adquirir veiculas pura revenda aos
oficial CO Certificado para os eontri- servidora; de órgãos ou serviços de ins
butnjes que pcasuem escri';\ fiscal cen- peçüo e fiscfllização,
tralizndn. Os veicules, do tipo Jeep. serão re-

A fj"alidade de cCl1tr:\lizaç�o eh es- vendídos aos funcionárias mediánte as

crtta fiscal está prevista no art. 10, da sinatura de Contrato de compra e venda
Lei n. 1.630, de 20 de dezembro de E)56 atendidas, entre outras. as seguintes
que diz textualmente: "O corr rtbutntc condições: a) _ Prazo dH revenda i' unt
que mantiver varias estaoete-rmentcs em ao do custo de veiculo; b) '- prazo de

dlferen'es localidades elo território dr: paga.r ento não superior a cinco anos;
Estado, podera centralizar, na matriz ou c) _ revenda feita com cláusula de rc

numa das filiais, a escrita fiscal das de serva de domínio; d) _ integral rcspon
mais." Este di<:,positivo está regulamen- sabütdade de conservncãe e manutcn
tado no Capitulo II, Titulo III, do Rcgu- cão do veiculo pc!o Servidor,

Obrlg:1l1dO-1lamento do rmpõ:o sõbrc vendas e Con- se a usá-lo no serviço decerren'o da Sllft
signações, arts. 171 a 178. não tendo si- função.
do af l previsjo um ceruüce.ts que per- Com esta medida poderão os srs

'lT.itisse à firma beneficiada, com rectü- Píscaís da Fazenda, entre outros servi
dnde demcns-rar aOS avences üsc.us, a deres beneficiados com a lei n.

l'71l31real situação do estabelecimento, face melhor se locomoverem dentro de sua

aquele dispositivo respeCtivas Zonas Fiseab, com resulta-
Os certificados serão expedidns pelo dos grandemente favoráveis .à arrecada

Serviço de Fiscalização da Fazenda, apôs ção estadual f.
a eomuhicação do desPncho favorável.

U�fFJC.AÇÃO
DOS DOCUMENTOS Iexarado pelo Secretário da Fazenda, em FISCAIS

tantas vias �uanto� forem as estabeleci- Contmuou -a ser discutida, na

rCU-I:��t"t.;is�:/lrma
que ce�tl'allZOU sUll es I����� cI.:� e�el�:��ri��I,d�'l Fn��:�����\:.I\d�(;� I��r

Chamamos a atencão dos contribninte" serem os docu:r.en'os fiscal.� dos E�tat1o�
que ja es'ão usando da faculdade do cen participantes, uniformiz,ldn5, pcrmitlndo
trahzação da escrita liscal para o artj�o quando em trânsito por qu'>lquer (les,"\a,�
4,° do decreto qui comentado (N, �F- unidades federativl:s) o rápido roconhe{'l'
04- C8-61j289 ) oue concede 60 ilias, a men'o pelos respectivo� agentes nscal�. t
partir do dia 4 de agos'.o, para requere Apô;; a necessária tdoca de

trabalhOSI..ml a expedição do respectivo 'ertifica- ja eJaborado� sõbre êste imporhnte a�-
do. sunto de na�ureza fiscal e das

ICf!lSI.:t-1
ISENÇÃO DO I1UPOSTO DE TR,\NS· ções çue regulamentam o func'cnamlmto

MISSÃO INTER-VIVOS dos Postos Fiscais. d.e fronteira,.
esperamt

Por fõrca da lei n. 2.7'78, de 8 de Os integran:es das diversns comissões
agósto de {961, a Associaçãr Rural de em próxima l'eumão. chegar ào; CfJncl ...
Timbó ficou isenta do pagamento de- I r- sões finais.

j �__.-�

Dr. Héa� Peixoto

Àdvogado
Rer!1encla _ Alaml:�a
Ad')lfU Konder. 27 _ Clllx&

Po��al, 406 - telefone 2422.
Fc;critõrl0 - Rua Felipe
Sch.':11dt, 37 _ 1.0 ar..aar _

Sala 4.

DEPÓSITO AMPLO
para alugar
necessita

"A MODELAR"

ExpOSição
Filatélica
DO IBEU

Decreto Regulamentando o
(Cont. da e.R pág.) menta bancúrln dcsignado

pelo Governlldor do Est.a
do.

Ao Gabine'e flr Pl:1ne�

jamento do Plano (1(' Me
hs do GOVl'rno o a,.s

Grup()s Executivos. e�pc
cia�Tlcnt() d('slq;nnclo.'l, ca

berá a rCllponsabihdade
da execução dos projctos

específico;;.
Os bens móveIs da Sc

eretarin Geral do Plano
de ObrilS e Equipamentos
pa.<;sam a eonslituiJ' P:l
trimônio 110 Gabinete de
'Planejamento do 'Plamcg.
sendo que o pessoal ClU

exercicio na re.ferida P:lS�
ta, enquan�o durar Os
respectivos contratos po'
derá ser aproveitado.

governador na quinzena do
'Ir4\� (1(' dC7.cmbro de cada
ann, s"ndo que a sua con

tnhlli7.ar.no �erá feita pela

C"'ltarlnl'l:l Geral do Es
t:ldo, por Intermédio de
umn. Contll<lorl:l SeCional
ou pelo Banco de Dosen-

�:���n!�liverdoem �:���:�
namcnto.

Os reCllr�os do -GP Se
rão vinculados a projetas
eSj3ecificos devidamente
Car'lclerlzados em cada
um dos setores do PLA
MEG, c/lbendo a cada
projeto lima conta no
Banco de Desenvolvimen_
to 110 Estado, ou na falta
deste om um estabeleci-

A
-

Associacão Filaté-
liCa de Santa Catarina cm

eolabnraçã..., com o Insti
tuto Brasil EE. UU. e;;tá
exoondo uma mostri de
sêlos .do� mais diversos e

intereSsantes. no sexto
andar Co Edificio ZAHIA,
durante eS�a semana.

E�ta exposicão consiste
em doze pain'êis de selos,
sendo cada painel um belo
exemplo de uma coleç�o
especializada.
Tem, por exe:nplo, pai
néis com selos de esPor

tes outro com 'pa·salOS.
flores peSSoas e aSSim por
diante. �� ,.---=----�-
Alguns são velhos e mos

tram claramente li dife

itll]nça Itêonica en� re os

sêlos impressos no sêculc
19 e os de hoje em dia,
E' interessante notar

que o Brasil foi o segun
do pais no mundo que fez
uso III' selos postais.
A Associação FiJalélic?

de Sà,1�a Catarina, pelo
seu presidente dr, Paulo

em geral a vjsitar
exposição e apreciar eStes

selos que sâo verlladeiras
óbras de arte.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



f----(;=Ciubê:ai>�ze-de-Agõ-siõ=;,-i5Ià..�fO-l5õii'ilôgõ-
.� En c o n t r e d 8 S B r o t i n b o s e m H I • f I

----AS-lÀVAS-DÕ-�Pfffõir-u-��;_;"jNaquele tempo a face do melo nlqueire de revas e todas aquelas coisas extra- Palãclo que o Prior do Hes- No outro dia portugat já l .,
I

mundo era um grande ta- lima escudela. nhas e quando jn .�Q ,:.ltlr- pital havia eroucuectco, ele era grande potencia: "e
boieiro. debrucando nas Pechou-se no quarto com murava nos corredores. do mandou entrar a Côrte e a .uncacn a Eseüla de Sa-
bordas para o abismo. Alta Nübr-ezu. ures: são batidas quilhas

Ul���:SS:�s�av:g:�a q�: Veio Ver "Revotanrão
- �a:::�-n;;�:i�:�sn����� _ �:r;�\U� ��d\'�c�a� !r�:��o�

segurança.

n!t",�f�c!'Srr brasileira, a�s;stlrá ao tan rencto de espanto o mapa ���:�s s:aa�tagIÓ;i�<:."arsos O desfile de Modas Aéreo ne t Avlla c sua filha Lúcia. _ : O : _

!1�.�s;o:P�!��:�!n��é resol- t'QI!i.� � M camento da pedra- rundà- (ln reteve que o Prior rt-

r
ídealízado pelo Colunista, . _ : O : _ O mntntíno "A Gazela"

veu desmentir a ciência BRASÍLIA - Dizendo mental da Embaixada de ��:a OnoE��:�to ��mGi�����' .r:h:�!����!O d: �nu�� que es-tá dlspertando as Circula na "Líndaoap' a está recebendo multas cum

oüctet. �:�if��:�" ���e '�� :�:;:��� se�ô��!� ae�et�:I��I�� Mon- tare, a baía de Algezil"k de QO. O Tescuro Luzttano se ��e�ii�e: d: �::t�e���lt:� ;�:�:::�l��n�I������mES�� ���nt���O:�nl�;'��l ���:%�ál'iOMo'mdou o Prior doe Hos-
Hra.�n. desembarcou. nesta tevídéu, o sr. Scvíghy ctsse um lacto e em frente o pro- exaura em defesa da rota

tornou-se uma realidade. hospedada da restdencla do _ : C : _

����;��!a�!��d����'d: l�� ,�npH,,"1 o mtntstro da Dc- quc serviu para mostrar motório de Ceuta. Um bre- �::a�n:il:�ae i:�� hpO�; ��I; r racas ao Sr. Carlos Renaux Sr. e sra. .rornansta Flávio Anolei no Cabeçudas ln-

ta Itnhaqem, lhe soprou �:����. ��:a�:'�b�r'd:i��I�� ::d����;��� :i�:��'�:a� q�: ;�s::�!ll�o/:�:�'a:a��sa�: de suas poasessõee na An- ::!::�i�:�O�n�I������t:e:lí�� (CeHnal_A���� ��. ����;l t;:���:f:i!�O����d�
:��raOllV:�::Hd:�� a d:l'l�du: Lícipar da conrorênoie Eco- f'.�tii.o se processando em meneada por favas c .em ���: :ed!O���tO::a:�taq�: cidos de Santa Catarina. A sociedade da nossa ca- com Sll�f�"g'\a.vtar-cm era observar o nÔ;i��n�:tr�o;et:i��:�' que !���l'����ln�nrer�!�ã� �u(!el�:� ����� �:� �l:: f�::e�r��:- rxls-a um português na

O Dr.�oãoOD�V� Ferrei- �:�\a��brf::�ac��e °ac���!�
m�n��io!r ouviu e met'ror r onfes-,a seu "orgulho per :�:".moldes sõcío-econõnu- cado dos morros.

.ar" d� terra.
� __

r-a Lima. dinâmico, Diretor r erâ no próximo sábado no

!�7.� .'\� pnssnr por Ceuta ����I:nl;�i�e���it;:n�;'��li:��, _ "Acabo de chec-ar .oa- ElOR�;f:e�t�ai�' oH;��i:�:: N� ftSl'emhl'e' i� � �:ost��;_��r:::�� ��te���: ����II:'�'� ��;asO �:�:�
��fl���val�a ��l��a��(':�, depois que o chanceler Conrerônctn Ecunômir-ü, on cnnram-se no quarto até U'" ,) " �U� .. -ndo pelo desfile aéreo e craatu-ado petc colunista,

, percorrendo suas areias cs- �l��;��: passou. nnnsínnal- ��m �i���iI'a��t��:i����;l altas horas da noite.
ccont. da últ. pág.) ���ta�O!����:�l;�� °coC�IU; ���I�ori�:doFP���� eLi�:�acnldanlc:'l.· p�la nossa capf tal

bllcas :llnerlcanus, tendo o slSão de sua autoria, onde
Renaux, para a rcauaecão. Brusqué, em beneficio do

;:E�0��,�"��;;G';O�,,���' �:�:�1;,,�:��J,���:d2 �,�i:��i;t��:::���:"����i� :u; i��d;:,� d�';�::dmento ;'��I�.t.o:O:r�:=:i:i�:::n�a�Na volta, fez a mesma têm pela frente". co de seu munteipío, tendo O Desill'e: a�r�o-;erá pro- Rennux. serão sorteados. A��ocrse e ao retornar a 1)0'_
_ ;'Na capital uruqua;a: ti satisfação' de constata)' r-ramado pcsstvehnente pn- mesas oura eetn festa I?stãobua, pediu lirença ao R": jmpressionou-mc. tamo,-lm que a me.�ma já fôra en-

ra o dia três de setembro. ',venda na RelOjoaria Mul_para most.!'!\r o Que vira I' a sernelhanfla entre os n'lS- ("ontrada. lnte') 'irei à Curitiba pam ler.
solicitar dllus cur!'"as de sos e os principais prnbl,,_ O sr. Udo Altenpurg se (,rgal'ü7.3I um programa' _ : O : _

areia, um novelo de fita!> mas brasiJeh-os, prinripal_ refere ao s(!n�o prátk0 naque'a cidade com as mo- O -r;:!11ace V!jtTimonial da
----------1- mente no romprc!o dp a'- das pertinentes à solução ças .lUe 'P'lrticiparão do St'nhf)rita' V<mia Ferrari,

, 'Pnel-s e Camaras ., p"un� dos nossos p1"Odllt,,� eto pro'llema de enere;ia da
com o Dr. Clovis de Alt'..l-

• I DUNLOP, nã ... tem I primârio\. ouando a 'rl'n�1\ lerrlil1 .:It.ada é aprovada
- : O: _ ,�ucr(H!e. l'E"rá realizado no

I iguais. I
de exportação depende por una�imidade pelo ple- As pessoas interes!lada, rrcximo dia ?6.

I �ai�hu::da.�o�������s ! ��:�e�c;��t;tofa v e n t! a r ârio.

��r��C:���:oarpr�rl����:Il� tJ,.., ""=I�oO.��I)-:;-dO. no I.

j. Mafra, 154." I
LIDER DO PSD AO SR. I'olunista O.lI Agência da C. ""�'''';ros fln T1h'i", a�on-

!'
Garr;ia j\��� ;�R;��Dg:�A- TAC-C!'�ei�ood� .:.ul. �:��: ��l1Fl����.ÇOe!OI����

:lf1""em n.., C. C. Antônio Pe
lF'l�a (llh'eira Nela ("To
,,,,''\. ""'ct �na de�ip"nf1.cão
.1 v'".,.-r..'w"rnanol· do Dis
�r.ito L�6, Re'llão 6-Fl, (Iue
dbr�n,,"{' os Clubes, de Ita
;,,; ""'''.""po. An1ranorua. Cri
duma; Tubarão, Orleães e

Flori1.1óPoJis. . Agradeço o

gentil convite para partici
par do mesm<).

_'; 0:-

l"pl"madv Pe!'t Faculdad(o
Nac;"mal cte Medicina da
I.mtversia'ad� do Bm<Jíl

�:��1�_�:';:d��S��I:�u�'��r��
ço do Prof. Octávio �
tlr!r,ues Lin'a). E:x. intl�rno

����::�.A.�E�:'�:·���· ��
rle J:lnelroJ. Mêjlco do Hos
.. ;�al de Ca"ldade e da
Mhternldarte Dr. Carlos

Corrêa.
PARTOS - OPERAÇOF.�
DvENQAS fJE SENHORp S
- PARTO SEM DO.� pelo
71UhL'io pslco-prufilatfco

Consultôrlu: Rua Jo�o PIn
to n. 10 - das 16,00 às
18,OU horas. Atende �om

horas murcaias. Tele(oJ:e
3035 - Resldcncln: t<.tla
Qcnt>J"ul H!tt.l'n':C...l�·t n. 101.

Á-SSi71l foi recolhido após haver deIxado sua capsula espa
cial o 1.0 adronauta dos EUA Alan Shepard_

'.,,111--------------..

MOTORES HÉ'fRfCOS

ARNO
F'Jn.:ioncmento pedeit0. durcbilidude ex.cepcioncl, quclidod�
comprovado ...

* Ei� O) três ful8res dto garantia qlJ� os Molore. Arno representam poro O

consumidor.

* Os �olorf!S Arno sôo rigorosamente col'llrolodos pelo Si!temo C. r. C�., Con
tr61e Integral de Qualidade, o único que asseguro perfeição ,,,áltlmo no

produção em série,

./f'

'I

@
ARNOSA,

* Molares monofásicos ale 1 �12 H F

* Molares trifásicos até 300 H P

* Molares poro máquinas de co<turo

* Matares e�pecioj$
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FlOfiIANÓPOllS:

MEYER' & elA.
RIJO fc�if.'e Schmid:, 33

6,35-
Râdio Folhinha Ford

7,05- I
Alvo/"p.cer em nossa tcna
7.33-

CO:lV""'sando cl o agriCl,;'::or
0.00-

L:o/"responde"'lo:e G-:..arujá
8,'35-

Rl'porter .4.lfred
9.05 -

Cocktail de Ror:k
.

9,3:'-
No mundo do sucesso

tO,5()-
Sucessos em LP

10,30 -

lo irestane n"� 8"portes
10.55 -

Informativo Casa Brusqup.
lLIJ.j -

MÚsü:.:.t para todos
11,3;'-

Parada musicál Chantecler
:J55-

Reporter Alfred
12'.05 -

A/maçando com música
12.25-

Correspondente GIJantj«
12.3u-

CaJ"1w� social

12.4.0-.
Na linha de frente
13,05 -

"'elef('ne· pedindo bis

14,G5 -

�evista do lar

14.3::i -

Atendendo o ouvinte
15,05-

A Continental em :les!ile
15".3.1-

Ret:ordando 9 passado
16,00-

C()rre.�pondente Guarujá
16,55 -

RepOl"te� Alfrqd
17,05-

tst.cs foram sucessos

17.35-

N��i�;d� da uI Discotfclt
Instan�e da Prece

18,10 -

Resenha J-7

18.55·

Correspondente Ç}uarujá
19,00 -

Momento Esportivo B"thma

20,0:' -

Rádio Teatro
20.35 -

Te1e101l" para Olwir

:'1,00-
I:.eporter Alfred
21.05 -

.

Alegr-:a da Rua

21,30-
Correspondente Guarujá
21,40-

M(l�nento m�sic(tl Simca
2�,05 -

Gra1ltje Infqrm, Guarujá
22,3':. -

A in�enulnade parlame"
tar do oH. Aldo Andrade, da

UDN de Blnmenftl1 fá_I,.,
freouentemente embarcar

r-m canoa furada Cl'lm

ares nRda modest.os p'lra

:.m obrpil'o :dndicallobl..
romo :"l<'onterclI na !':.ess:<io
cll' 14 (lO r""�l'en'er ft)i iI. t"i
bnn:\ iustlflcar ofirio en

(ipl'eeado ao Governad'l'
ÇJ>I�o R'Imos solir!tamin
r"'1tl\bpleciment.o de fran

nnla dns M!rviros de rádio
do n.,·,prno nara Si'1(H,,<I._

tos I ......almente cnn<;fitui
C'''!':.. �I\�. a $1111\ al"j."!\lme'1-
tll.cão f'ra em têrmos de fa
?"r n:édia ;'lOto aol' sinrli

('fitoS .. ld:::tndo a ent.Plln"r

I'''f' hq"ja rprta rptrl1rflo da

nnministrariio estannal em

J'lõif) ::üpndcr 11m insto I"e- \

clRm'l na rlas�p. etr.
° i'rl�l' do P.�D. dcr"t:::t

do Anton''''' Almei(!rT; ('nn

testo'l os t,{!,'mos com' (me

o l""nrcsentante \lrll'ni,d:1i
rolnf:OIl a "lll'�t,iio. aflrm!'ln
no I)::ovpr lei fl'rl"rlil nlle r"

p"nlll. todo o nrnrpqqo ri<\.

Join,ville i:i. (em a sua rc-

o Des!i!e de Modiu Aéreo uma reai1dade - (o.m mo

dêlos Renaux no (onva r da Tac-(ruzeho do SUl!

'J"'ês moras iá e.�tão In'l
cri tas no desfile aêreo, no

I�"óximo sábado na Da��a

rela dI) Lira T. C .. serão es

colhid;ls mais três.
-: 0:-

E�t", ?contecendo multo
fntl],�lasmo no meio estu·
dantil a noticia que esta
-( I'fllnk publicOU em primel
rissima "mão" â re:>peito do
desfile escolar no dia 7 de

setembro.
-: 0:-

O Sr. e Sra. Agostin Anie·

vas, foram homenageados.
com um coquitel no Que
rênch Palace. pelo Insti·

1u'0 Brasil-Estados Unidos,
após" !3oncerto que :l.Con

teceu no Teatro Alvaro de

Car'nlho, na segunda-fei
ra p.? Inúmeros convida

dos a�onteceram.
-: 0:-

Os Srs. Josê Fiante Knkis
e José Rozin, destacadof;

funCionáriós aa Ind. Re

naux, foram anfitriões de

Inúmeros villitantes na fes

ta da. Azambuja
-: 0:-

f-",!�q:;{, fie rO",lln1caci'i",<; ,0 Colunista acompanha
J">t.r:::tvps dos servicos radl- ào das jornalistas Jaime

p-ráflcos da Policia, e!;peci- Mendes, GlIido Krueger. fo
!irando claramente que as' rani. recebi�os pelo coral

comunlcacões atravê.� des- Carlos (Ingard) Renau.x,
sa rêde oficiai 'são só para na sua confortável residên
assuntos relativos à admi- cia de' veraneio. na praia
nlst.raeiio pública. havendo de Cabeçudas.
prolbicão taxativa nas

_ : O : ......

transmissões Que não te
nh:\m tal cunho. Assim

�endo, o sr. Aldo Andrade
não podia crltlca:- o govêr-
110 do sr. Celso Ramos, a.liás
pcrfcit.amcnte Identificado,
há multas anos, com as

mais caras I'eivlndicações
do o!)erárlado catarlnense,
por sua extraordinária
ge.<;tão na direção regional'
do SESI ca!.arinense. Fei)as
as oportunas restrições a'o
trêfe'!o parlamentar, o sr.

Anto!110 Almeida se mani
festo'l favorável ao solici
tado pElo mesmo. Em apôlo
do -expresso pelo lideI' pes
sedlsta. o sr. Pedro Zim
mermann arJrmou que a lei
era federal. não tendo, o

[!"overnador do F')tado, qual
qll�: ingerêl1da na maté-

'r-iNsINo
.",.

A VEIIDA liAS

BANCAS -OE ,IDRNMS
E REVISTAS

O Desembargador Eugê
nio Trompowsky Taulois

passará às funçõe� de Pt c

sidente do Clube Doze de

Agosto, no próximo dlq_ pri
meiro de setembro ao In

dustrial José Elias.

-:0:-
Tomou posse a nova dire

toria do Ciube Doze de

Agosto, dia 12 p.p. _ 1.0

Presidente Dr. Jauro Linha_

res; 2.° Vice Dr: Francisco

As:lis; Oradore� Dr. Augus
to Wolf e Dr. Antonio Gl'i!

lo; Tesoureiro Geral Dr,

Ruy CErlOS Batista; 1.0 Tes.
Rosato Evangelista; 2.° Tes.
Djalma Bertoncini; Secre
tário Geral Hiran do Livra

mento: 1.0 Secr. Enio Fló-'

!'es e 2.° Secr. Mauro Amo

rim. Os outros cargos, serão
escolhidos dentrO de pou-
cos dia". \

-:0:-
Proccdente da "Belacap"

onde passaram trinta dias

chegaram a esta Capital. o

Sr. e Sra. Dr. Newton (lvo-

úl'eseQtantp 11<) aaüc d-i

Perfume, oue acontece-á no

LiJ;a To. C. FIO próximo dia
sete de cuiutwo.

: O:

Os jovenii Carlos Renato.
Junior e Giõbel'to Renaux,
illhos do simpátieo casal
Carlos (Ingardl Renallx.
festejaram O" seus dezoito
unos, eia' treze p.p. O pri
meiro e esludante do ter
ceiro fino cientifiro na Fa

eUld1�e de Cu,·itlba e o .�I'_

!l"undn no tercriro ano dt.'n
tifl('o na Cidade dI' Itnjul)a.
Emb"':a t81"de, fe!ic-ito am
bos pelo acontecimentu.

-: 0:_
O Srnado,' Irineu BOL'

r,lhausen, de Itajaí, jJor via
nérea '1lajoll piu'a BrasiJia,
terça·feira p. p.

-: 0:_
UnHo I!rande firma co

'llercial da Cidade, manl
festou'�e para patrocinar a

escolha da Garota Radar de
Santa Catarina. ":stou OI'

ranizndo um relatório para
&s despesas.

-:0:-
A progressista Cidade de

Brusque, aconteceu movl
mentudisslma' com a gran
de festa católica da Azam

buja, na Igreja de Nossa Se
nhora do Caravaggio. O

COlllnista, passou poucas
horas f' assistiu de perto a

quela extraordlnãria con

centração de romeiros de
cilversas cidades brasileiras.
Calculei umas dez mil pes

soas n:..quela reunião de fé
cristã. O Vice-Governador
Doutel de Andrade, esteve

presente e assistiu às ceh
môniá:'l religiosas. O Arcb.

Metrp. Dom Joaquim Do

lolngues de Oliveira e o

Arcb. Coado Dom FeUdo de

Vasconcellos, acompanha
ram todo o programa reli
gioso naquela I!:reja. O Pa-
dre Guilherme "Kleine, da l

J;J;rei'l. de N.fL Sr.1I. do Ca

ravagglo, trabalholl muito •

para l'epcionar os milhares
de fié!s que lã estiveram',

-:0:-
° Sr. Antonio Apostolo,

Del. do I.B.C., aconteceu na

festa da A�ambuja.
-:0:-

O colunista anotou o Sr.
f S1":'. N"ewtou Spoganicz,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AVAí É CAMPEÃO DE ASPIRANTES.- Não se�á necessiÍria u�a terceira partida para decisão .do certam� de aspirantes � e1961� já .que � A'ilí'i lvencendo ao Paula Ramos por 3xO, Ilcou com tres pontos e o tncolor com um, sagrando-se, aSSim, o alvl-cehste campeao da categoria, aliás com�í
muita justiça, pois revelou ser o ma is categorizado e valente de quantos disputaram o certame. Nossos parabéns á turma "murra" pelo brilhante" •

leito de domingo, quando teve ensê jo de eletuar sua melhor partida de .10 do o Campeonato!
_..__:::�.�::;----. CHRISTALDO ARAÚJO A "O ESTADO":

[!J\iU:I�) '-;- � "Estaremos bem repres�ntadus nos
i ImUJ]J,A.U próximos tertames de Vela I"

.'

Juvenis: continua invícto e
na ponta- o figueirense

Em prosseguimento ao riu ambos os cciêíos e te- dos a reconhecer que ex!!;-
Campeonato Juvenil, '[oga- ve a auxiliá-lo dois assts- te motivo para tal.
ram ontem no campo do tentes, pelo não compare

Figueirense as aouipes do cimento dos árbitros esca

Atli!tico e do Paula Rn- lados. Além de ser centrá
rncs e do Figueirense e do rio a Lei um árbitro rere

Bocaíuva. No primeiro en- rir dois encontros de cam

contra verificou-se empa- peonato seguidos, mais

te ce 2 tentos e 110 se- ucnc vez somos obrigados- G. E. VETERANOS DO ES ,

gundo I) Ftguelrense saiu a comentar .) assunto De- TR-E.ITO 3 :x BOi\ffiEIR9S
vttcrtoso per 2xO. O ârbítro partnmenjo Técnico da 1>E BLUI\IENAU 1

snvano Alves Dias, rere- F.C.F., pois somos força- Jogando domingo em

Blumenau contra o qua

dro do Corpo de Bombei

res daquela cidade, o G

E. Veteranos do Estreito
ccnaegulu belo triuruc no

abater seu adversário por
3:<1. Foi um jogo bem rns

putado e acIma de tudo

disciplinado, O encontro
foi travado no Estadia do

23.0. R. I. e rêe parte dos
festejos do 3.0 n níversário
do 'Corpo de Bomcerros.

Na primeira' fase Já o Ve

terancs vencia J?or 2xl

com golS ce Jilir e Al.li

lló para os' Veteranos e

Maio PÚll- .cs Bombeiros
Na

.
rase de:rade1ia Jah

anoteu outro tento para o

conjunto do Estreito que
alinhou com Arlentino;
vaíêrto e MorIvilJ: Alvlnho.

�

Santa Catarina e os Campeonatos Bra sileiros de lightning e Sharpie - Equi pes á altura da
conceituação de 'q ue desfrutamos nos meios velíslicos do naís - Deta)hes da entrevista cones
dida pelo presidente da entidade de vela ao nosso cempanhero Rui lobo

-

não lemos nenhum ele- eerante àquelas que for-
menta nos!<o integrando o mam o seu todo. Agrade
referido grupo. E' certo
têr:l'os sino honrados pa
-r-a ASSU..-=�MOS (ioi o

tôrmo .empregado no con

vite) uma das ultimas
reuniões, E, qual néo toi

nossa surpresa qando,
após tetturu etc relatórIo

.....

co, em nome da FVMSC e

no meu prt"pi'io, mais esta
oportunidade o_l\e sua, já
comp!'Ovada dedlcàçao pe
lo iatismo rios o!ereceJ.'.'

1iT6s, é QUe ngradecé:n'01;
ao Prof cnsterdo Araujo
pela maneira cevaüietres

FUTEBOL
VARZEANO

dn restdêncín, era- cance';' ca com que atendeu a re

dido o prazo ce cinco mi- portagem ele' O ESTA-"

tlutofl para apreciá-lo (e respondendo francamenje
não debatê lo). Como po- às nossas perguntas. A
der-se-á apreciar, em cin- ele. ileseJaIncs votos de
-o lUinutos, assunto p,,'l- reüctdedes no �!'!não t!1I,
pltante e complexo;- cbn� -Federnç'ã"l:}'dtP'Velíí e'Mo-SERÁ EM OUTUBRO O CERTAME

NACIONAL DE FUTEBOL'DE SÁLÃO
tor de ganta Catarina.
Bnquanto () nosso" esporte
contar em sth! seio com

. �lem�ntas abnegados -eo

mo Orisjaldo areujo, po
leremos' esperar melhores

ressalvas, pois, Como Pre- dias y: maiores glórias. ca
siden'e de ums- Entidade, .u o progresso eSPortiva
tenho responasbiüdades. de Santa Catarina.

do em enumera.; Iaudss,
.seru r-ue c!cle tenha-se

q u a to u c r conhecímen
to prévio? Desculpe-m-e
caro Rui! mns nem sem

pre devemos refrear Celta!:

A s'e.teraçcc Cmartnense
de Futebol de Bi!lão vem

de temer Conhecimento
que o campeonatO brasnet-
10 d.f! rutebot de salão se-

paranaeenscs e gauchv,; o

direito de parjlcípar das
finalíssimas serãoque
reeuzadas na Guanabara. ,

N e s t '" nportunírtnríe
Santa Catarina estará

rã rcalizado em principlos
ele outubro, servindo co
mo séde a cidade de Pôr-

sendo rnpresentadn pela
cidade de najai, que Co

mo se sabe, adqutrfu este
direito ao vencer o :ror
neio Inter Ligas,

95 MIL CRUZEIROS RENDEU O CLASSI
CO BLUMEN4UE�SE CUMPICQ X \

PALMEIRAS . 'C. '

M,lls um clássico dispu. quanto o OlimPIC� I", �in
taram domingo em Blu- contra-ajaques ràpíeoa pe
menau, Oífrupíco e PaI· rigava a meta c.e �.
melras. O jõgo que foi "i
lido pelo certame da Lign

No afã de sabermos das R) "Nossas poaslbihda- rem. A flotilh�. e no C:1SO
um complemento «a s'e ae-

to Alegre. Como se sabe o

campeonato é dividido em

zona", cabendo a Santa
Catarina, disputar

providências que.a Fede des estão mais na depen
ração de Vela 'e Motor de dêncla do elemento ma-e

gania Cafatina está te- rj:d co oue do humano
mande para a nossa par- Cem a introdução de ve

ttcípeção nos próximos Is.a DACRON, de fabrica
campeonatos bqasítetros, ção estrangeira, nossas di

corno também das ultimaS rículdades s�, gti.!ndes; (!S

novidades da nossa vela, peclalmepte oara ! cla�
procuramos entrevistar o -s-e sharple, que não dls
Professor Cristaldo Ars.ujo,

�

põe, até o presente mo

prCflidente da entidade mento. de nenhum jõgO
controladora do esporte dêsSe �ipo Ile velame, m:lu

Ja vela em nosso Estado. grado esforços' c,.ue vêm
Atendides prontamente pc- sendo dl<spendfdog nl\
lo Uus�re desportista com aquisição de dois jogaR. de
aquela lhaneza que lhe t. órigem alemã. Já os light
peculiar, iniciamos as nlstas, não se defrontam

perguntas, que interessa· com tal problema: dispõem
rao ftão sômen� ao!'. de dOis jogoS completos,
amantes da vela, lUaS de fabricação ne�e,am.
ba:rbêm HOS ,lesportistQ.S ricana. TocJavin, o assun
em geral. to con�lnua merecendo
PJ Como a F'ederllçáo pt'OfUlldo empenho r!os in-

encara a nossa partlclpa- teressudos· ASSim, reso!
vida êsse problema, esta�

.remos bC:111 represejnt'ldos
nns eqUipes campeas e

vic_e, com Farias, Cuneo e

Barba.to - Batlsto:!;I, Da.
minni Alcenor no Llght
ning, .e Walmor com Os�
waldo F'ernandes _ Os

waldo Nunes COlll Joao

Soares, no sh�.rpie, ct'jn
juntos Que es�ào eoi ple
na forma. Rest:l- nos, pois
n confiança dt: que sabe
remos reservar, (lara San
ta Catarina, Posição hoa-

ração, já porque esta su

bordlnada as leis Que re

gem o Esporte, no pais."
P) Materfajmenta Ialnn-

do. a nNSD vela esta em

igualdade dE; conotcõc
com os de:rais Fspoos?
R) ';Re<ilmente, :1:10 e",

tá. Como temos !ocalizadr
por t!ivers'-ls vezes, o la- Blumenauehse a:present::.u
tismo t: espor.e Caro c o.Im futebol regular em

se em S. Catarina ele todo transcursO da pagna
tem podido n1.tl!'!ter-8e Em verdade, C'.m:'ôS' 08

deve-se aO esfôrço e a ab conjuntos não andam,
neg�ção COS 1l0�,�OS atle- bem, aparecendo apenue

tas, na maioria de pequi:!- em jega�las individuais
nos recursos finanCeiros alguns atletas como Riza

A-gora,. com I�ermissao da e Aoucl pelo Oh'mpiC'J
do :1St.. �E' \Iebs DACRON, e De Lucas c L.:al pelo
por Cr$ 60.000.00 para l'alm�jras.· A parCida apre
sharpie e Cr$ 90.000,Oll pa- 'l6õcnloU duas fases distin
1'a lightning, apenas esta i:u,. No primeiro ten • .Jo (

Classe dispôe de dOIS jogos OJimplco predominou nas

completos. Quantu aUS, açôes, bem, armadó na

sharpies, dois se intel'es meia cnn6ha, para cedeI
salll em ohte�!a, lr.�:S :1;; terreno no penado fin.a!

di/iculdades SllO 3nonn�s aproveitando-se entao �
razão porque ainda. Palmeiras para ptacar Cim'

;:Jllderam ver conct'l)!;iz:>j(; massa, mas de"l,)rdenada
mente. O gol unico do
nlBtch foi de autona de
; lauro, ponteiro direito do

Olimplcc, que aos 30 mi

nutos jo' primeiro perlo
do !uzil"u da entraaa 'da
área, pela lateral direita
ao arqueiro Juca. Nr: se·

!!:undo tempo o Palmeiras I

crescel,l bastante e mere�

ceu o empate, pelo QUf

realizou. Em duas oportq
nidades tentos certas to
ram perdidas pelos avan

tes lia Palmeiras" éon-

Ne�C'.l' e Jalni�: Brand"!
(Gilberto). Itamar, Abttio

< ��j!��se�e e�:i�:�era��
e.�, '�defeitos e virtudeJ;
foram mesmo IguaL::. .,em
quase tudo dentro' da
cancha. Os dois qua:aros
alinharam aSSIm: OLTh-1-
PICO: Nazare'no; liel10
Nilson. e Garoto; Romeu

4
e

i\duc.!l; Mauro, MiltinQo,
Valdir, Oriou e Rlzada.
PAI \mIRAS: Juca; A'iho
Gordinho e Fernando Cruz;
Daniel e Lazaro';

.

Vi1mar,
De Lucas, Binho, LEia:).'

�:��i:���' A���t�:�e!5'·ct�1
reta e sflrella d�

'. 'Vitgilte.
Jorger mal .auxUhldo fiii,M
�����r:����<\�:c!!:'�
cimento!' das leIs do'J�$o.
No sábado, o Vasto Vtffde

r

�;��o:�n�: �::i:a! ���
locação:

'

1.0 _ Olúnp1co, 1.' si,p.;
2.0 - Palmeiras e \ras

to Verde, 2 p.p,;
3.0 - Amazonns. 4 P,P"
O campeão do turno foi

o Amazonas e o campeão
do returno dlsputarâ êom
o Amazonas em melhor de

!:;sCid;��t.Ulo I
de cã�ão

BOLETIM
N.O 17

(R::6rlgue"J, Jair e Helio

(Hal'óLdol.. Conseguiu Il"'

sim o ...IUbe presidido por

Herp1inlo dos l.njos mais
uma brllh9.nte vitória.
OUTROS RESULTADOS
- Na cidade de Palho

ç,j; com renda de 4 fui!

cruzell"o�, .

o Guarani locul
Que vem de brilha!ltes exi

bições, abuteu c Santo�
Durr...mt por B!:2 com :3

tentos de Zacki, e

dos atacantes Ivan, Dica,
Geiser, ZequÍnha e Chico:

..Alinho:.. ti Ouar;l1li com
Leon4rdO; Beta, Peco e

Augusk; Zequlnhll e Jua
rez; Gelser, Chico, Ivan
Dica e Zacki. Prellmtnar;'
vitôrla do Guarani por
2xl.
- No Abr'�o de, Meno

res oS Milionários empa
tara.;c Cflm o União em 4
tentos' c::m gols de Alulzlc
(2) Weber e Miguel. O�
mllionãrlos viraram o pri
meiro tempo c�m 4xl nó
placard c cederam o em

pate C( lido as falhas de
seu arqueiro.
- O cartaz vurzeano dt'
próximo domingo será o

sensacional ,:,;otêjo Que
travarão os trudicionai�
rivais Amêrlca de Barrel
l'OS � Internacional do
Balneário. Um grande pú
büco deve�<\. comparecer
aO Estadio Coronel .Au1..éri
-co e;nl Barreiros pflra ês'e
sensacional cotejo var-

Na mar:hã' de êiolii'jn�o. atletismo contará Com

o seleCionado de fut�b')J r-aOlle chance ""ara ven

de salão coitou a prat,lcar cer as olimplad2.s, porém
treino coletivo, del;ta fei encontrará lias repre"en-

ta enIl'entand". um ;el.�. taçôes ce Brusque c Fpo-
cionado de Jogadores .:los lis, dois possantes adver

diversos clubes ((ue �!Is;m, �-�ános.
taram � certame regi"ilal
e:n sua prünl:1ira fn.se.

O �1f,;r,O fe... bastante
lllovi:11el'··ldo, porém f'

f'c1eclOni'do dirigido ,-,O'

Rozenuo· Lima, contalldo
com vários dcsfalQu�s
não apresentou o rendi

ll�cnto (Iue se eSperava e

nem poderia ser de (")'r(
morto. Alguns cm'loSos ')l'e

scnciaram o transcurso do
puxado coletivo que, per.l.
observações. n?o agr:ld u.

O seleclon,\do <b Ca(lit31
contou com Sobrinho; L:n,,,
e Bitinho: Marco e l-íli!l:\
Como se observa" o 'r

queira Marco Jogou ''o

-'2.tllQue como ln1provlsl
ção, ia flue nao havia ",!

,tro 1I':.léta em disponib1!'
dade.

xxxXxxx

B)'usque por S·... 'l vez

também deu o fil"O de

}::artida nos treina.lllentos
das divers1ls 11,lodalidades

.;ião nes j.Jróximos cam]leo
na t.,os brasileiros de Shar

pie e Llghtning?
R) "Com o maior inte-

com Que conCorrera as
disputa:; lias Jogos Abf<r

tos. O Bandeirante deve- rfosse. Sabemes das gran-'
dos responsabilidades êo8
que representarão Si.!nta
batarlna nr') Campeonatos
Brasileiro') ce Sharpie o

Lightning, a eralizarem
se, respectivamente., de 16

a 20 de outubro, no Rio,
e de I a 5 de novembro,
em Põrto Ale;rre, razão
P01l1Uf' �st�1mcs empenha
dos nU!r a representaç�o à
altura' da conceituaçao de
que desfrutamos nas meios

velistlcos do pais."
PJ Estamos com Possi

bilidades para eS referi-

rã ser a abSe do �dccjo
nado �e voleibol. Como se tal obje'.ivo Todav . .l, :le",,

Jito oue,' pelo ml:!!�0�, u ,1

jôgo será abU-to. P:::,'l
taTJ.IO, 'l.ttó com 1.(110 l!X�
das estames tr:1tl'11o c1,

sabe, o B:lOdeirantes sa

grou-se campeão do certa
me estadual disputado e.n

ConcÓrdl.t.
a3sunto ... "

xxxXxxx

Acida.-le de Concôrdla
que tambf!m C'everá estar
wesente á grande mi.!rf

tona de jogos, dentro Cal>
SeJundos Jages Abehos

P) Quan<.i) .,cr.� .lbr: I)
a tempor:!6u 19�:, 1.._:'
Rl 'No �Ii? 7 je setem

bro. em comena'{?m '1 &e
mana <la pátria, inclu:lldo,
possivelmt'nte, I),'{>va.<; :lc

mol'máut,ta, Co''l: pa.'-lir!�
,pd;U .:'i _lates ,='ill'_"S ce

C ,:"''1.hOrin, Itaj1l: I' .1"j,,·

ro:o;a",

P) Quantas guarniçõe"
preterje •• Federação
mandar?

R) "Face d�spêsas de
correntes CO,lT'! remessa d
bal',cos, lrullsPorte fi ali

mentação de at,:�tas, ain
da que certos elenf�..l�:S
':possam dlspendcr de rI"

cursos próprIOs, acredito
na ie1a dOS cnl' Jeoes e

vice campeões elas dU'lol
classes. Na�uralmente, na·

da impede que outros quei
ram participar; também
desde oue e�te)nm em

condlçôes lie custellrt;,n
SUi.!S <!espêsas, O hmite p.

de seIs Inscn<;Of'S po!'
clusse.·'

f'l No Can:pe'l'1:.to de

Ligh'nlng, estaremo.; re

presentados pela o;edel'a_
cão ou pela 1>'lotiI11[1 n

]1:2?

Rl "Trr,tan('.,-se de
campeonato patror·lnado c

oflciulizllQo pela Co_,tede

ração, 6 lógico que o cam

;peão dn flot!lh;J rc'pr('se!n-

de Santa Catarina, _everá.

contar com extrema dc�e
de favoritismo no setôr dE
voleibol masculino, se �a
sell rmo" na atuagao de

quinteto do S.E.R. Sadia,
apresentaelo per eca"':ão
das disputas do Estadual.
Por sin:ll convém lembrar
QUe a SOciedade Esportiva
e RecreatiVa Sadia sa

grotl-"e ca:upeâ daquela
JOI"!l�da.

xxxXxxx

O futebol de Salao da
capital deverã contar com
os "ccrtes" no transcurso
desta semana. E_I; bora o

treinador lograsse e<scon

der do reporter a seleçào
(jue e;;pera lançar, Podc
mos collcluir oue ser

�ee.uinle: Marco; J. Mar
tios (Bitinho) e Ciro;
Mareio (Enio) e Chinu.

xxxXxx:-:
vl!'.,� li Pl'ograllU :'111'"

61 62 será V<lSLo. P,'eten
..-lemos iniciar a Constru
ção ela classe PENGUIM
para garótos de li ate .15
anos. Nes'u classe, pl'epa
rain se Os atletr.s c_. ilma
nhã."

III
O

.

treinador Ruzendo
L11'a esteve atcnto aos
movimento!! l!.c sua equl
pe, mos'.l'ando-sc dcscon
tente pelo pl'ocediment,
dos atletas oue deixaram
de comparecer a mais um

colet,vu, RO"ando aprovei
tau �odo o tempo para
explica:- a seus atletas a"
iugadaf' alie poderiam ser
melhor aprnvcitadas. de
acôrdr com os lances que
er;llll concretiza"Js pelas
atleta".

xx:,Xxxx
A cidade de Blumel"!au
iniciou OS trei�ln rcn

tl:S �isando as di<;pula"
cIo!) Segundos Jogos Aber

tOS 0_e Santa Catarina, O

dos campeonatos?

30 VAGAS SÕMENTEAVAí FUTEBOL
CLUBE VOCE NAO Th••.c: AINDA O CURSO GINASIAL? I

Faça-o em mer..,s de utn ano frequentando as a�lasue preparação aos candidatos aos exames pelo Artigo 191,
,!O Instituto D, Pedro II.

•

Ótima orientação pedagogka - Ensino altamepte
especializado - Garantia de êXito il satisfação que você
comprovarã. ,

����l�m��õ�:v: ;�a��r:����:sr�p���:;upo �io-
dêlo Dias Velho), Exclusivamente das 19,00 às 20,00 ho-
ras dIarIamente.

.

31/8.'61

EDITAL DE

CONVOCA('._\O
De ordem do senhor pre

i'iden�e do Conselho Delibf'
latlvo do Aval F. Crube
convoco os senhores ass)·

ciado�. para uma reuniao
de Assembl�ia Gernl Or

di-ária. tio ctia 20 (to �o,

rente (domingo) as rJp?,

hora,;, em sua séde Soc, J t
a rU:l Felipe S(!hmidt "

32 <.!om <t segulnte Orde"l:.
do Dia: Eleição do r,:lU_

selho D�liberativo, P"rtl· .)

pel'Íodõ �_; 1.0/9/61 :t

1.°;J/63. con;-crme o rte,lI

prImeiro do Artigo :.!"..:, d03

e�at:ltQ:1.
Flor!.lnol?olJs. 13

P) Impressões fina!s?
RJ "Estamo� entusius

IDades e c,'entes de que, o

atual Governador - n

grande desportis'a do

tempo do Palmeiras e Flo�

rianôpelis, com. esplrito jo
vial e compreensivo, não
nos faltani. com o apóio
c:ue se torna impre'!cindí
vel, h ja VlstO o interêl;SQ
que velll demons'Tando na

constituição do Grupo de
Brabalho para o esporle
Lastimamos aUe. sempre
esteju em jõgo intel'êl;se� ----::--:c--=--:----,:=:-::=--."-=:.,,,-.--_.""

�o E§p,_;'Tre, a "ela .<;ejb,
reelgae]n a plano sccuncL-

TRICICLO I
J E"i� as Incovenienclas !
i de última hora, leve seu
) triciclo p tra a reforma

J de natal, QUl.l,nto ant .. s
; na
t Rah,ba das Bicicletas
I, � Rua: Co"selheiro
LMafra, 154. ATENÇAO

__ o _

�B:r·\"tJfm S ",/,Ui!U'
(Cliil((IO�Hl �Ui!au;;: I�O

>�
,OI: CI'..Ivt ,

ve�DE-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Jmzo �e Direilo �a �omarca �e 8igna�D ���; Juizo de �;e���:ç�omarca
o !��!��ã��a��TAc�,��n�.��to�o���z� co��.�R,��!���) ���,ta" o, Interessados �ª�:�:It!���n:a}J; 'Edilal de (ilação Com o Prazo de Tr;'nla (30) Dias
li7\o Ziml(lermann, Juiz 550 e 552 do C.C. e em con- te, primeiramente na dis- incertos e desconhecIdos, to ESj.Jec!alidnde: DOENÇ.\9 O Cidadão João Caro- que produza os efeitos de 30 dias, que será afixado

de Paz no exercício do car- formldc,de com o que esta- tâncta de 100m em terras dos para contestarem, que DE tôENHOEAS - PA.."1.TO Iíno ztmmermann, Juiz direito. Cite-se, pesscetmen e publicado na fónna da
go de Juiz da Comarca de belecem os arts. 454 e se- de Egídio Adriano e Teo- rendo, no prazo legal, sob - CI.tURGiA. cie Paz no exercício do car- te por mandado os con- leI. Dado e passado nesta
Biguaçu, na fórma da lei, gulntes do C.P.C., alegan- daro José Corrêa e depois pena de revelia, e que, não c:;�esl�I��tr�a�:J�l�:��ã go de Juiz da Con.arca de frontantea do imóvel e, por Cidade de Biguaçu,' aos
·Iii.. .do e requerendo: 1& _ na dtstâncía de SOm por sendo a ação contestada, xesíeêncía: zsteves au- Biguaçu, na fórma da lei, edital, os Interessados in- quatro dias do mês de a-

'j;,W-AZ SABER aos que Que possue, há mais de'ZO um caminho que vão até seja decretado o domínlc !"I,nr 52,- 'ret.: 2235 .etc. certos, para todos, queren- eõsto de mrr novecentos e·.?���Aresente virem ou anos, pectncc e continua- a estrada que segue. para do requerente sôbre o dl- .

FAZ SABER aos que do, contestar o pedido no sessenta e um. Eu, tassj
aiíc conheoimento tiverem mente, sem Interrupção ou Tijucas, já mencionada. to terreno, por mandado a Dr. Ardon Ramalho (' presente virem ou prazo da Lei. Custas afinal Orlando Romão de Faria,
que por parte de FRAN· cont�stação de quem quer 20 _ Que está atualmente ser expedido ao Registro de

CL/NICA LlI!: CRH.NÇAS dele conhecimento tiverem BI�uaçu. 3/8/961.. (4-ss.) Escrivão, ai datilografeI e
CISCO JACINTO DOS SAN que seja,' um terreno de de posse do referido terre- rmóveís. Dando a presente oonsuttes: Pela manhã que por parte de JOSÉ JOR Joao Carolino ztmmer. subscrevi.

���� l�:g���t�\rig���n� ��� forma trresuter, sito no lu no, possuindo o mesmo com o valor de Cr. 2.100,00 e
com hora marcada pelo DAO PlNHEffiO FIL1iO, mann, Juiz de Paz no exer- (ASSinado) João Caro-

DI'. Jul:-; de Direito da Co- ��rt Estiva do Inverninho, ánímc de dono, e como tal protestando por todO:1 o.s, telefone 2786. por seu procurador o Dr. ciclo do Cargo de Juiz de Ipi��-'nZoimemxe,',�,.�,nOn'dOJU!:rdg�IS rito de Guaporanga, é conhecido na localidade, meios de provas em rei-
li �en::o,!!as 15.30:OS 17.3[., Saul Oliveira, lhe foi dírt- Diretto. E, para chegar ao __ .....

neste Município, com a a- pois nele tem sempre feito to permitidas. Pede deferi-
noras. gida a petição seguinte: conhecimento de quem ín- de Juiz de Direito

rea de 141.000m2, conten- e fEj-z atualmente diversas menta. Blguaçu, 8 de junho CO[1<:'t::tór1o. Rua Nunes Exmo. Sr. Dr. Juiz de 01- teressar possa, é .expadído O Escrivão: Orlando.
do, a extrema Sul 250m e plantações. 3° - Que pre- de 1961. (As.) Baul Olivei- Machado, 7 _ 10 andar reíto da Comarca de Bi- o presente com o prazo de Romão de Farias
confronta com Crispím Cor tende legitimar sua sltua- ra. Testemunhas: Manoel ResidêncIa: !tua f'aar.. guaçu. José Jordão Pinhel-

ncl'?,.-...:p!,o'e, '�,inmhOp',nom"o':e,MUa- rêa e vaídemíro Adriano; ção sôbre mencionado ter- José Correa, José Manoel ffnrml.. «a _ 'r -t-e-ae 27Be ro Filh�, brasileiro, soltei- Ju,'ZOJ!pi • a extrema Leste mede apre rena, e por isso vem reque- 'Ildriano e Amaro FlorIndo Música e Romance ro, maior, lavrador, rest-
presente ação de usucapiãc, Yimadamente 450m e ccn- rer a V. zxcia. seja desfg- Adriano - não precisam dente no lugar Fazenda,
----�---

�:��!a p:o;: ;lj::t;:,d: :�� ���:çd�� ep�éo:�:,p:r::v{�:� �:t���.:::a:� �,e:�d:u: Dr. Henrique Prisco �e�t�r�c:�����o,�:r� a!'��Ç"-\ :�:,�,�';;cim�'::n:;�:::�� :�ó:";,t,:�n��:;,��::�:: ;i�;;�:,e::t:::'�:;�o ::; Paraiso �;::' d�'o,:::�c:p,���':::

�� do com o rIo Velho, daí que os confrontantes, e seus produza os efeitos de díreí- fundamento nos arts. 550 e
brando na direção Oeste cônjuges, se casados, e o to. Cite-se, pessoalmente, Módico 552 do C.C. e em conrorml-

Ji-
em SOm em terras de Mar- orgão do MinIstério Públí- por mandado as eonfrcn- uade com o que estabele-J

r!;G eionüc Gabriel dos sentes: co, todos por mandado, e, tentes do Imóvel e, por e- OP:;R4.,ÇOES - DOENÇAS cem os arts. 454 e seguintes
ditaI os Interessados íncer- DE SENHORAS do C.P.C., alegando e reque;

,� Mzo �e Direito �a Comarca �e ���;��;.;r:�::!;f::�� :�:i.��I:"::�!�E:i!O n� f��:!e:.��:��:ch���!;
� :...-,

H'I�u��U BJo,ga-Uo·çUc'.,·o2'",·�n-096l.Zim(�:S�!
tarde das 15,30 horas em mente, sem interrupção ou

:�..
," ,

' ..
'

tf.
crente no "ccnsuttonc, à contestação, dois (2) ter-.

= ii mann; Juiz de .Paz. no exer- Rua Nunes Macnado. 17
renas sitos no lugar Faeen-= cicio do Cargo de Juiz .de �el�f. 27�6. - rlesidênl"ia -

da, neste Município, nos

......

,c....
.

.

EDITAL DE C.IJAÇÃ_O COM O PRA�Q_.__�;����n�;e���:t_.��� �;:��o�el:n�:��ãco;� .;:�o,��:n;:�:� di::��
DE TRINTA (30) DIAS

teressa:r Po&.sl,l,' é expedido rlosp:t.al dos Ser\'!dores-ã: -;as pi.ãnt�ções, tendo u'm�
�,;:� r I) pres�nte com .J prazo de Ests.10. (Serviço do Prc..

casa de madeira no segun-

O Cidadão João Caro.- (li�trlto da séde deste Mu· :!o dias, que será afixado Rua Marechal Gan i d'Eça do terreno, onde reside. 2
'i

IIno Zimmern.ann, Juiz nicipio. 2 - o referIdo ter- e publicado na. fÓrma da ���u:;� �a T
.. ��a�('l���s ·-m�'dQueenao Pext'Im,'eim"a'�terL',',nto,.

AS :f'AuIOS;,:; VE.�A::) de Paz no exercido do l'eno que é COrtado peja .lei. nado e passado ,l;Iesta
ACHAM-SE A V I!.X:r1A C�rgo de Juíz de Di· t'strada estadual Biguaçu- , Cidade de Bi�a?u, aos (frente) 132m; daí e na

-Nf;K - Rua /it..,}. ;\ki- rcito da Comarca de �ii��asden�ardg�;!ã�9,20N�: �e:��O:��e:t: ,:�;:.o;:� Medivo da Maternl- �:���m;es��'e:�2�r:�CO��rel1<'ls '1.') 13. Biguaçú, Estado de -

d F
.

Santa Catarina, no for :0: :0:::.���:n1�9�3��0m�: �;�����, �::�lô;afe�na� da�e Carmela Dutra ::::ta�::ta t:::;e::.q���m:! da lei, etc..
conll'omando o Leste-fren- subscrevi. DOENÇAS DE dENHORAS João Scotlni; nesta mesma

��;:,::��!�,��:�'!�: ��; i�������o:�::�!:t�:�: �:��::::,:::��::: ::!;:!��o���:;OIA ::'��:ç::'��,�,�h:m":,�
por part.e de ANGELO

5 1 de Ju\z de Direito. _ . Eletro.coagul�'çâo
àaí segumdo em direção

���:�:irioq� ��. �:��t� �:��Oã�a:����r�o :g!S, ue af�::�renocO��:ui�ri����� �oe7:���r�� :_:-����aà:�c:� �aes:����o�arOe��: c��::�
�::t;:� �hee t!�� d��:�:te� ���m;�:�ln��r�nr�'q�ere;: Juizo. 3esldencla: � Rua $antos �:���L amee��e:� eOc���
Exmo Sr. Dr. Juiz de Direi- te titulo legal sôbre o men· O ·Escrivão:. Orlando Saraiva, 470 -

Estrel�. fronta com Geraldlno Po.
to da Comarca de Bigua- cionado terreno, Pretende Romão t1i_'_F_._"_"' �.·ÇI_n_e_: - 23-22 e 6l.'.

lícil:rpb; e"a extremá Norte

;e��o���:I:d�al�:��dO��a:!� ��q���r od�r7.e�:od�eC���� DR. GUERREIRO DA fCHSE(A ::ed��Oé��' �o::�i�ta;!�
sldentc em Sorocaba, neste go Civil e art. 10 da Lei nO .

ta, sendo a area de .

Município, por seu Assis· �9�35\d:i:d:ea�:r:�dee �� Clhos - Ouvidos - Nariz e üarganta 87.120mz. o segundO terre

�:�:, ���c�;��:��\a�:� guintes do C.P.C .. Requer, d�Al.AML1"lV 0_ .,lNLl::Il!l!.."") .. �u; ... IJ" ....;I>· IJ ... • �eoz���;�:\�:=:a���
�e�Qe ,ação de usucapião, -pois, a V. Exa" se digne e- liLTRASO.i\· ·e

.. l�NISAÇ.k(,.• ii:XA;�ES .. ..,dos. clhus t

fetuar a justificação inicial r{Ec.:P:.íT..� 'ie. 0i"'!.il06 .:om ii:�Ui. U .....U:sH-LUMb

:�:d� �::q����:dO � � com 3S testemunhas abaI. �ÀAMt; de OUVJlJCS, NARI:) e UA[tiANl.t\ por M' I.

Que, por si e antecessores, xo arroladas e, após o jul- uKKNlJ I!.;�UIPlJ ilHeNJL .lÚnlt' nh t.:bplta!)
T
UYll.

tem a posse mansa, pacifi- gamento da mesma, se pro .• n�Á'-'" dé A'MIGUALAd -;- DES '105 de SEP O e

ca, seco oposição nem' I"OD- ceda de acôrdo com os ar·· �I,:-;us-lrg::; !Jo!Lpf mais moderno� prO�el5:s06 O",erilo em

testação, contínua e inin- tlgos já citajos para fi· WdOb 0<:1 llUSPI'l. .t\I::; de ElorUlnopo1l8.

terruptament.e e com o a- nalmente, se exp'edldo �an t.:U�::';U�!.t?RjU :.." R�A. JOÁU l'tNTtI 1j6

nimus domini, há mais de dado ao Registro de Imó- lrtlqte � RM!... ADi"'" t:nrlba:�JLIPF :wI-tMW'1 ��
20 anos, sobre um terreno veis, para os devidos fins. ,:��N�h.:lI�::O;IA RUA E

situado no logar Sorocaba,

.

i Evite as iuc..venienclas r
.. lN última hora, leve se'\. i

1 )nciclo pb.�a a reforma l
I\"de natai, quanto antes I
,Iha I
I Rainha d�s Blclclet.l.s I
: - Rua: Consell\cil'o I
.l !".1afra, '.54. I
------

SHOROS01

:,80 CAPE mo

�-----

,,;� VENDE-SE
,·'."um'l canoa com m.

palmos de cum;)rimento
por 4 de b(lca con' motor

'de, rever >siio fabrIcação
• ;{U.RED 51/ HP com to

��3' as pnlamentas.
• Tratar com Mazinhu
!ies'ta REDAÇAO.

Com o" documentos juntos
(: danáo a presente o valar
de Cr$. 2.100,00, F'. deferi
mento. Blguaçu, 26 d.e no

,'ehbro de 1960. (Ass.) Saul

Oliveira, asso Judiciário.

Testemunhas: João Emlté·
rio Régls, Carmelino João
Adriano e Constante Gas

pcrl, que comparecerão
inde-pendente de intimação.
A pericia constatou que o

I eferido terreno méde, na

frente, apenas 65 mts .. Pro·

cedida a Justificação foi

esta julgada por 'ientença
de tcór segui{lte: VIsto, etc.
Homologo, por sentença, a

justificação de fls., em qUt>

é requerente Angelo Gns·

peri, para �ue produza. os
efeitos de direito. Clte·se

pessoalmente, por manda

elo, na confrontantes do
imovel e. por edital, os In

teressados incertof paro.
todos, querendo, contesta·

rem o pedido na fórma do.

Lei. Sem custas. Blguaçu,
3·8-961. (Ass.) João '::aro

lino Zimmermann, Juiz de

Paz, no exercicio do cargo
de Juiz de Direito. E. para
{"hegar, ao conhecimento de

quem interessar possa é

expedido o presente que se

rá afL'tado e publicado na

fôrma da leI. Eu, Orlando
R. Faria, Escrivão, a fiz

datilografar e subscreví.

Biguaçu, 4 de agosto
de 1961.

(Assinado) João Caro·
lino Zimmermann, Juiz de

Paz, no exercícIo do cargo
de Juiz de Direito.
Confére com o original

afixado no lagar de costu·

DR. LAURO DAURA
Clinica Geral
__ MÉDICO __

Especlali.!:�a em n.oiéstia de Senhora:; e vias uri·

r1--ias. CUra radical das lnfece�óes agudas e cro

tllc:...,s, d6 �parêll1t aenit.o·urlnátto em ambos os

",exos. DOf'nça( 'do aparêlho Digestivo e do slste·
I
I
I

I
I
I
I
1----

-CUNICA �AN1A (AlARINA
Ciinica Gera)

!);)end� Nervosil5 e Meinais -

ma nervoso.

Horãrio: das 10 às 11,::;,) horas e das 14,30 às 17,00
horas. _ Consultório: Rua Saldanha Marinho, 2

1.0 andar. (e!!q. da Rua João Pinto) - Fone: 3246

Residência: Rua Lacerda Coutinho, n.o 13. (Chá
cara do Espanha) - Fone: 3248.

Ang-uaUa COIl'.... le.OI AtaQUf'P

PrnDh!m.UC(I Are·t_. (' le;l:Q&l

T>-ataft'lt'bW pf'L ElptlorboQIJ'

tn1ullnalerapla _ cardJOJOlorapta

Palco\el.apla
01; .-.:ão do.. �'ltqUI&Ü..

DR PIRCY JOJt.O Da SOR.B"

DR J08. TAVARES lRAC!:MA

DR IV� RASTOS DI!! ANIIRAIIIt

eCNSULT�" .. Du lt' àa 18 bor&.ll

l.71dl'rf't"· Avrnlda tv..auro RamM 1AI'

(Pra ...a Etelvina Luz) - Fon(, S·j·5�

Querendo, no prazo le

gal, sobre pena de 're·
velia. e que não havendo

conte:!tação, seja decreta

do o domínio do requeren

te sôbre ditos imóveis. Da
do a presente o valôr de ..

CrS. 3.000,00 e protestando
por todos os meios de pro
vas em di-eito permitidas,
P. deferim'ento. Blguaçu,
25 de julho de 1961. (Ass.)

Saul Oliveira. Testemu

nhas: 1 Deodato Francisco

Nascimento. 2 - AntôniQ_
Campos - não precisam
ser intimadas. A períCia
constatou que o lade. Sul

do 20 terreno mede apenas
290m. Procedida a justlfi
tJ.ção foi esta julgadp, co·

mo segue: Vistos, etc .. Ho·

mologo, por sentençar a

justificação de fls., em

que é requerente João Jn
t.ão Pinheiro Filho, para

ôe Direitn �a COffilrCa �e
8i�ua�u

'EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO
DE TRINTA (30) DIAS

O Cidadão João caro-

lino Zlmmcrmann, Juiz
de Paz no exercício do caro

go de Juiz da Comarca de

etc.
FAZ SABER aos que

presente virenm ou dele

dele conhecimento cíverem

Que por parte de LEONlDO

-}{REME� por seu Advo

gado o Dr. Saui Oliveira,
lhe foi dirigida a -petição
seguinte: Exmo. Sr. Dr.

-Juiz de Direito da Comarca
de Biguaçu. Leonido Kre-

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

dei, neste Municipio e Co
marca, por seu procurador
infra assinado, vem promo
ver a presente ação de

llsucaplão, para o que ex

põe e requer o seguinte: 1

no lugar Rachadel, neste

Municiplo, há mais de 20
- Que possue um terreno

anos. por si e antecessores,
no qual faz plancaçoes e

usa para pas�agem. 2 -

que o relerldo terreno con·

tem 42 braças de frente

por 450 oraças de fundos,
tom a arca aproximada
de 91.476m2, fazendo fJ;ente
com José Valdemiro Petry
e fundos com José Koch,

do Ministério Público, to
dos po�' mandado e, por e

dítat, os interessados íncer
tos e desconhecídoa, todos

rem 'I pedido no prazo d�
Manoel Cristovão Ander- extremando por um lado lei. Custas afinal. Biguaçu,
son; na extrema Sul 660m tom Alv,fla Kremer e pelo 2-8·951. (Ass.) João Ca
e confronta com AntônIo outro lado com o próprio rolino Zimmermann, Jui�
Campos; na extrema Nor- tequerente. 3 - Qt:� o au- àe Paz no exer-.
te 1.320m confrontando tor está atualmente de pos cício do Cargo de Juiz de
com o prõprlo requerente; se do referido ·terreno, pos
na extrema Oeste serve de f>ulndo o mesmo com ânl·
civisa a estrada estadual mo de dono, e como tal e

(l.ue segue para Tijucas, conhecido naquela iocalida·

que faz uma curva bem a- de, não havendo até a pre
{'entuada para dentro do sente data, nenhuma con

terreno, em 4S0m. 3 _ Que testaçao sôbre aquela poso
-pretenae legitimar sua sl- se. 4 - Que não possue ti
tuação sôbre citados terr�· tulo de espéCie alguma do

nos, de vek que não possue referido terreno e por isso
título iegal sôbre os mes- pretende legItimar a situa

mos, e por Isso vem reque- • ção do mesmo. 5 - Assim,
rer á V. Excia. seja deslg- requer a V. Excia. a desig
nado dia e h9ra para a nação de dia e hora para a

justificação prévia, com o justificação préVia da }Jos, lino Zimmennann, Juiz de

depoimento das testemu· se e, após, a citação dos Paz no exercício do cargo
nhas arroladas e, após o confrontantes, e <;eus côu- de Juiz de Direito
devido julgamento da dita jugues, se casados, e bem O Escrivão: Orlando
justfflcação, sejam citados assim a citação do órgão Romão de Farias
os confrontantes e seus

;��j�goes����:�os��b�i�� Nossa Senhora do Sagrado (oração
todos p/mandado, e, por

edital, os interessados in- Terá inicio no prõximo sábado - DIA 19 - a nove·

certos e desconhecidos, na de Nossa �enhol':'. do sagr:-dD Cor�ção.
todos para contestarem,

•

para contestarem, queren

do, no prazo legal, sob pe
na de revelia, e que não
sendo a ação contestada se

Hl. a mesma julgada prece
dente e d",daradG-&--àemr--
ni') do autor sôbre o citado
imôvel. Dando a presente
o valor de Cio 3.000,00 e -pro
testa!l.do por todos os·meios

de provas em direito per
mitidas. P. deferimento .

Biguaçu, 11 de julho de .

J 961. (Ass.) Saul Oliveira.
Testemunhas: BenJamin

Felipe, Vendelino Antônio
Deckp.r e Leonida Antônio
Decke - não precisam ser

intimadas. A perícia cons

tatou Que o lado que extre
ma com Alvina kremer,
mede apenas 870m. Proce·

dida a justificação foI esta
,julgada como segue: VIstos,
etc .. Homologo, por senten·
ca, a justificação de fls .•

�m que é pessoalmente, por
mandado, os confrontantes

• uU imõvel e, por edital. os

interessados incertos, parll

lodos, querendo, contesta-

Direito. E, para chegar a.'

conhecimento de quem in·

teressar possa, é expedido
n presente com o prazo de
:!O· dias, que será aflxad ....

e publicado na fÔ.rma da
lei. Dado e passado nest;·
Cidade de Biguaçu, aOR

4 de ag-osto de -961. Eu Oro
lando Romão de. E_'am, E�
erivão, o datUografei e

subscdevi.

(Assinado) João Caro-

Festa de Nossa Senhora da Lapa
PAuRV.KI.RA DE RIBElRAO DA ILHA _ FPOLIS,

lJlas 111 c �U oe agos�o oe 61
PRuORAMA

Dia 19 - Sábadu - AS :.'.v,uú nuras _ NOVENA
.L;la 4tJ - lJolum�o - AS IU,UU horas _ I::i�a. l�!.:::lSA

FES'llVA

lo,W noras - Procissão CaIr.. a imagem da milagro·
sa NV,:,,;:,A .::s.l!o!�H(JRA uA LAPA, e, em segUida, o EN
CERRAM:!:NTO.

"u ..... r:.o.L'.I!..:::oTElROS:
1 u "U1Z _ .::sr. ABEL CAPELLA
lU. JUl .. a - b)l.llla . .:::ora. UI'. l'"ERt;:U RAMOS FILHO
;.::" "uiz - .::sr. l':1eruun.o 'leOlllO lieluenreich
:l" "u.za - .t:Xll1a. ::ira. G.t::RA(.;!l'olU MaRl'INS
MORDOMOS;
Diversos.
l'olV'lA - Haverá Café, Churrascos. Serviço de Alto.

falante, Queima dl f(lgos e Etc.
- h.OrHnamara toda a lestividade, a antiga e tra.

cicIona! Banda da. Socledade Musical Nossa Senhora
da Lapa, local.

lAllülngo: - Terá ônibus, de Fpolis. para Ribeirão,
par ,lndo do PONTO (Largo 13 de maio) e regressando
a Tarde.

Agradecimentos ante.cipados pelo vo�o compareci
menta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Salfm Miçuel
.

ainda assim, dentro da 0- tactos cada vez mais aproo .
5 - BOM lNFORMATI

1 _ ESAÚ E JACÓ - bra de Machado de Assis, fundados com a selva e os VO� "Ll'VRCS DE PORTU

GRA

(I,' Boícnhnt'J"aq"'''l
Antóruu J " B.1.ttae;lia (Saiernc)n, nl1

u 1...' Aiduue (Enna)
Sem d ímportânola de 'um
'·D. Casmurro", "Quincas
Borba",' "Memórias Póstu
mas fie Brás Cubas". alguns
contos da úttrrna fase ou

mesmo "Memodal de Aires,

"Esaú e Jacó" é um livro setvteoías. numa tentativa

stgriifieativo, que Interessa, f ce melhoria das suas condi
c onde o A. reenea. com cõee d .. vida e ae possr-ns
aquela mesma precisão e expíteacões de todo um sls-
propriedade de linguagem tema que ali persiste.
f' estilo, uma peça de fundo <4 - NOVO LIVRO DE
levemente romântica, mas LIMe: "LIVROS NA MESA"

COlJl o mesmo sentido de - 'Pr:lballiador Infatigável,
ironia que lhe é caracterla- com uma colaboração das
ttco. Flora e seus namora- mais Intensas nos ptincípnís
aos gêmeos, bem como 08 órgãos da imprensa brast
rtemata personagens, são re- ielru, desdobrando-se em

criados com aquela cln....se vários setores do ensaísmo
inconfundível do MCfltre. e da crítica literária, ainda
Mas uqui, [á sobrepujando- assim Olto Maria Cürpeaux
(IS, surge a figura do COAS. enconera tempo para, vez

Ayrea. uma da'! mais ber.. por nutra. reunindo os tra-
realizadas de tôda a vaHt.is- bn.lhos espnrsos, nos orc-e
rima galeria mnchadtanu e eer em livro os seus traba
que surgirá de corpo tntei- ,h0S. rsto paralelamente a

1'0 em M. de Assis. Como ob.·p� clt· mall)!' fôrp,,"o corno
�

r �'I anteriores da presentes a "História da Literatura
série; editada pela cutrr!x. octcentcí". vasto painel do
também esta obra traz um dual a Ed:to!'a Cruzeiro já
prefácio informativo ncêr- lançou o primeiro volume,
ca da Obra e vtea de MA. GlJ ainda uma "hlstórta da
e notas introdutórias, poro l\,{úslr.�" d'r bastante Intc-

.

Frof._ xeassauo Molsêfl" quc rêesc ..Mrsmo quando n� ve-

cotejaI.! as diferentes edl· 7e ... se pode discordar de
cnes de Esaú e Jacó, a fim OMC, ou quando ele nos a·

estab"lecer um 'exto crítico bafa' ('flm o seu excesso de
bastante fideaigno. erudlçã'o e cltaç!io, nunca

2 _ PROGRAMAÇAO DA se pode Ignorar a real con-

LIVRARIA FRANCISCO trlbulção. que ele dá para a

ALVEfl- Com o lançar(len- divulgação de obcas entre

to de' duas obras ("A Maça nAs. Otl de> que se vem pu·

no Escuro", roml!-n�e de bllcanclo nas mais longin-
Clarice Llspector, e "Tta- quas regiões do globo.
piá", contos de Caio Parti. Ainda agora. numa edlcãr

rio e Carneiro, êste volume da Livraria São José. OMC

!'inca d:: cC:2ção "Alv.ora.- reune trabalhos dlvulgadlls
6a") a Lh':-arla Francisco em sua maioria no "Correio

Alves pre,aru-se para e.:!l. da Manhã" com o titulo

tar uma média de dois 11- (':ue tomou o volu .le: "Li

V"0S por mês. Os d"mala v.ros na. Mesa".

1ançamente&"até G final do
-----

����n�:::;'�,o ��..n�;õr�� A t U 6 A - S E
Osôri') Alves de Castro; ! _: - - - - - - - -

"Sambist"s e Chorões", de "ALUGA-SE CONJUNTO PARA CONSlJLTÓRIO
Lúc.:Q Rangel; "Chão de OH ESCRITÓRIO - RUA VITOR MEIRELES N,u
Mínimos Amantes'l, romano 12 - T:'tATAR NO MESMO LOCi::AL DAS H �S 19
ce dé Moacir C. Lopes;, "u P.ORAS. - CR$ 5.000,00
Livro de. Daniel", romance 10/8/61
de Paulo Dantas; "Arcan· j - - - - - - - - -- - - _ _ ,_

,ias em Patrulha", contos de
Geraldo Santos e "Casa de

Alvenarial', novo livro de
CaroI:!la Maria de Jesus.
Além disto, tres reedições:
'�Os Guaxos", de Barbosa.
Le:;:sa: "Irmão Juazeiro", de
Francisco Julião; e "O Ho
mem ao Quadrado", de
Leon Eliachar, sendo que
êste ultimo jã foi lançado.
"ENTRE A AGUA E A SEL·

3 - NOVA EDIÇAO DE
VA": - PergonaUdade das
l'!I.ais- "ascinantes de nobsHl.
época, Albert. 'Sehweitzer,
ctepoi:'l de um início brilhan
te na Europa. abandonou
tudo e in1lernou-se. na Arrl·
ca, vivendo em plena selvn,
em contacto cóm os natl·
"0,5, tratanJo·os e alivian
dO-lhe,> os sofrimento,,>. De
lá, além da sua atividade
constante, tem nos dado
uma série Importantes de
obras, que servem como do
r-umentos. atraindo para
ele, a atenção do mundo e

:;:impÁ.tieo para a sua tare
fa e para aquelas popula:
çães abandonadas. Numa
atitude bastante meritória.

seu-o C -n'LU

Gino r,ICl'h'n
.rosõ Di Llllo

Lcc IPa .. -np;zl
de Mt trtce r Campubassuj
de R�ggio amure

Henrique anilo
JI.Jfl'edo· ....uc-rn de damplerd�\'ena
Ada. Aldo. Bruno, Gino e Nello Lucateut

Predertqo ,,,a -r a�'njni " sua esposa oecíüa de Vittor'
e seus descendentes

r
.rosé Mar .antc de ontecnto ;'l1aggiore
nrconne Martru casada com Santoni - de Follgno
Eduardo r.1ú'cntl - de Budapest (Hungria)
vtucno Orlando

Angelo Pr-ioreüa
nomentce �_nzu'I,1 - casado com r.ortredo
José Riz�.l-IW

pasquale sotvrou - de: S. Rufo caaternor
Pao'o aammartnno - de Marsal,

Nello e Mauro Sisti

Dia 25 inauguraçã0 da séde da Ação
Católica - E nêste dia se comemora o

dia da (Joe) mundial, que teve seu

início na Bélgica no a-node-l9Z5, pelo
Monsenhor Jose lardsne.

USA AWGA-5[
Uma sttuada a rua Prof.

nnacteto Damiani, 21

'que parte da Ay. Mauro
Ramos). Preferência a ca

� al sem tuhos. Tratar à rua

accaruva. 83 18/R

1------1
i Btcrcteta I'lntadt., I
I capital valorizado I
j Rs luha das Bicicletas!
I � Rua: ccnsemeírc I
I )'(afl\"", 15... I

tembro a dcanmhrn, em S
Paulo, durnnre a Bíennl p
movida pelo Museu de Ar
Moderna e que iá so tra
formou num d,,� mais Im
cortantes acontecimentos

:��s�!��s no��c�t�n:e�� ��!
rnetra vez. pnralelamcn
â<; outras dernonstrnoõcs a

tí.'>tJf'a.�. teremos fi Ir BILA
('1]e J'.�unirá ohrns represem
tativns da prod1l(�ão indus

. trial livreira, nacional c ln
terna:"ional, totalizando .

� non lit"los, com prêml
pa"a melhor apresenta
p'r{lflr.a avul.�a. obra� cn

Qualquer mrormccâo podern ser encarmnhade a

este vi. c Consulado, pelo reíerõne 34:).7 ou por'MEAeA COMUNISTA NA BOLlVIA
tconstêncto xogara _ A malería absoluta do corresPolldl:ncia-. d\r�giua a rua ercípreste Paiva

-eportaaom pnrn o CICI _ povo êonvierro proCessa a. n_. :_�no_PO_l_". _

Nos últimos 10 anos as cri. ReUglfu:! Católica: 3.339.146

VISlT.Lses internas c externas na- fiéis. Uma pequena mino-

República bnllvínnn qua,sc tia é pt:lloostantJe. Conside-

não tiveram IntCt'l'ullÇão, re-ae, porém; ao ambiente

Uma succdeu il. outm até em oue \\iv:eml"{)s católlcoH,
envo�tos nai.clllses pc�ítlca.<J
_ sociais - �conômicas,
com grande falta de sacer

dotes, 698 ao todo alto ní

vel de anaIfabetismo, e pau

cos recursos para. melhor

.:t.prender a Religião. Ver

dade é que pela. f'...onstitul·
cão. da Bolivla, o ensino re

ligioso nas escolas ê obriga'
tório, gozando dos mesmos

direito.s de qualqUt!r outra

disciplina.
Os Bispos podem fiscali

::oar o ensino ministrado em

suas Dioceses, e os párocos
desempenham, em suas pa

:óqllÍas, o cargo de- sub-ins

petores.
Funcionam, no país, 70f

tlstabeleeimentos de ensine

público, primário e secun

dário, éom tota) de 324.70'

�lunos; os estabelecimentos

particulares, do mesmo

grau, se elevam a 74; 36

oêles, católicos, C'JIm 7.190

alunos; 5 protestantes, 1

iudeu. c 32 sem denomina

ção. A Igreja ainda dirige
'45 jardins de infância, com
12 309 crianças.
Não obstante os belos pa

râgra!os da Constituição e

os ingentes esforços do Epis

copa,do, apenas 5,2% dos

;üunos, de todo o país, fre
quentam escc.-!as católicas.
Para o Govêrno é indife
rente ,"ue o ensino est�ja
nas mãos de católicos, pro·
testantes, judeus ou de

Qualquer outra seita. O que
os :,1ais pedi:-em, isso os pro- �

fessõres deveriam ensinar.
No último Congresso Na

danai de Religiosos da Bo

hvla, em Q,ue estiveram pre
�entes 6 Bispos, 15 provln·
cials e o Nuncio Apostólico,
verlfkou-se o seguinte:
2'l% da popUlação bolivia
lia vive da agricultura; e .

Ta rev,ião de Cochabamba,
1l0% 'dos professôres rurais

expõem aos alunos idéias
marxistas. De todos os edu

cadores rurais, apenas uma

minoria de 8 a 10% obser
va o Código d'e Educação
que manda se ensine reli

gião nas escolas. A causa

dêste n[rouxamento está na

elevada percentagem de

educadores que proCessam
idéias comunistas.
O comunismo na Bolívia

não é ficção; a tentativa de

revolução, no dia 7 de ju-
nho passado, demonstrou-O 5 _ Sábado (tarde)
claramente. Segunda as dl- 6 _ Doming.:l
retrlzes marxistas, ? lev,an- r .

te tinha por ob�etlvo .der- 12 i Sábado (tarde)
rubar o atual Governo, 13 _ DomiJ,go
criar uma República Socia

lista, a exemplo de Cuba,
sob a proteção da Rússia e

J'1acionallzar tóda a agricul
tura, Indústria e ensino.
Não resta dúvida que a

situaqão boliviana é cri:Ica
E a ameaça comunista ex

tremamente grave.

VENC� -SE
� ende-se o Salão Brasil,

rnatttuto de Beleza, com -õu
ma Irequenetn. vende-se.
também, só o ponto. Ut'otl,
v.O' de mudança. Ru& dos

ilhéus, n.°:l. Tratar no

locaL

RI - FISAYO�lARA em
chegai' ao estado atual, um
cos m,ds perigosos de t.ôda
a história da naçãq. Crise

Econômica, social, politica e

mesmo ideológica. Se entre

(, mt>Jh1lf amhieJlh.-' com .• :-rtelho.r, rnllsiea.
I-H}A 'f).i\r"I O;:H!\J'l' ...... -_ "";:RRF:() nn I1nr,1i:!. ROYAL

'Js paises lntlno·o.merlcanos
a Bo'ívia é a mais visada

pelo bloco comunista, deve
se justamente à instabüi
cade Que sofre em todos os

-IAIP.IOS
Cine GLóB!A

-CENiiHi
Cine SÃíl JOSÉ

setores de sua vida Interna

PROBLEMA ECONOMICO
� Basta dizer que cm 1952
um dólar custava 250 bolí· (ES'fREIT0 )FONE: 306 Fone: 6�S2
vares e em 1960, valia 12.000
Esta ;õituacão alarrilante da

ás 3 e 8 hs.
Jean Claude Pascal - Anne Vernon

LAVADEIRAS DE PORTUGAL

CinemaScope - Tecnicolor

Flol'ÍanóI?olls _

Santa Catarina).
ás 7% e 91f4.hs.
John Dl'ew Barrymore - Julie LOndoneconomia l'eflete-!'p. dIreta

mente sôbre a vida do povo em:
criando novos e graves prc,_
blemas e um ambiente cons

tante de agitação e descon

fiança. Os dirigentes tenta
ram remediar a situação,
num maior aproveitamento
das riquezas I'l.aclonflis: es

tanho, petróleo e a1Jrlcultu�

_ Ccn· ura alé 5 anos �

NOITE DE LUA J\flNGUANTECiut RIU
:-'OYE: 34�,J - CillemaSeope -

Censura: até 14 anosás 5 e 8 hs.

George Na"'_cl' - Joanna Moobe
ALGUEM HA' DE MORRER

tine IMPÉRiO
(SHTRPTTO) Fr-lle. (l29ti

Anthony Quinn - Shlrley MacLa�ne -

ShJrley Booth em

QtTANDO VEM A TORMENTA

CinemaScope -__ .. .....!a. Os esfGI'�o.l;, ii. base de
�m entusiasmo Idealista,
não .surtl,ram os efeitos es·

Cell:lUnl até 1 � anOs

@.1fc;A�........"

PROGRAMA,DO MÊS
AGOSTO

DIA 11)- CINEMA -

B0!'>1ECA DF. CARNE
DIA 20-

ENCONTRO DOS BROTINHOS - H!·FI
r:::.'\ 22 - 0INEMA _

DINHE'iRO FALSO
DIA .'17 .........

ENCONTRO ""01'3 BROTIl,'nOS - c/Orquc:Jtra
DIA 29 _ CINEMA 4.-

lM!'ULSOS DA MOCIDADl:

}lerados.
Em 1952. o Govêrno na- Cine ROXY Censura: até 14 anos

FONE: 34S.:;
Clne IMÁ (S, José)cionalizon as jazidas de es

tanho, principal J'iqueza ás � e 8 hs.
_ 2.0 Festival PQJ::liar -

17.0 Filme:
ás 8 hs.mine,al do pais, pouca me·

lhora houve-
O petróleo também pas·

Silvana Panpanlnl
Tom Tn·on - Jo!ly Lawrence

A HORA ES::;ARLATE
,m

PAIXOES SEM LEIwu às mã')s do Estado, ve
rjncando·�e resultado Idên· Censura: até 14 anosr�liS\:J'a' até 14 anos

Uco ou mais neg�tivo ain
da.
A agricultura 'não apre

�entav:l aspecto menos tl'ls·
te. Até â reforma agraria
�'f'dist:'jbulu as terras, dan°
do a cnda qual um ten'eno

BREVEMENTE:

para f'ultivá-lo. O resulta
do foi de",astroso. E a crise

Romântica!

{conôrnlca, longc de dimi
nuir, a g r a v o u·se ainda
mais.

.

PROB!..EMA SOCIAL

A Nova Dupla

-EM-

O elemento que está à
base de roda a crise bollvla·

"CRISTINA"
L E I A

na é o próprio homem; co

existem três raças dIferen
tes: bran('o, mestiço e in
Cio, j�lsta.·plMta<;. st>m nun

(.:\ se haver J)1·oces.�ado fu-

- EastlmanColor- a PRISIONEIRO DA MONTANHA
.

o ROMANCE MAIS F�SCINANTh:, PA'l'RTÓTICO !
CONSTRUTIVO qUE JA SE PUBLICOU NO BRASIL.Alain l.>e]oll

A Sl�Gum!
RonY SChw.cirler

- o Espetáculo dO!l E..<>petii.cu!os --

Europa de Noite
- 1<:AS'l'MANf'OLOR �

�ãn dI' in:crf·.;s('s e de rôr
t:as. 1'> grand<, massa dos

traIJa!hndol'es são indio."., e

éstes \ ivenl de suas indús-

:is Ediçõe.� Melhoramentos
vem dando, numa coleçã� , - - - - - - - - - - - - - - [
('ue intitulou "Série Albert I "SI 'UJ)'SN 'suoO : ln'H: - SV.L:!I'IOIOUl sva VHNIV1:I I

�i��7f������s�oOb;;I��:;� ,I �(. � �A�b�u�o '�O'I�n� I
eSCl'it.lr, misslonârlo, teólo-
go, médico.o!!irurgião, filó
sofo e musicôlogo _ pois
tudo isto AS consegue ser.
1I:ste "Entre a Agua e a

Selva", que all;ora surge em

tercei!':t edição, ·é um dos
seus livros maís curiosos
pelas implicações que con

tem, onde narra como e

porque se internou na Afrl
ca, suas primeiras Impres.
si'>es e experiênCias, o que
,>li encontrou e os seus con-

trillS ct!.sclt·as, pouco IIgan·
do à mareh.'l. dos acontccl-

menws nacionais. Cnda ra-

DEPARTAliiENi'O DE SAÚDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMACIA

<'a vive sua vida.: não há.

Cenlrais Elélricas' de Sanla

(alarina .S. A. - cmsc
'I'

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

helo unitivo, e sim flutua
cão constant.e. de ncôl'do
�om os c8tldllhús e pal'tI
dai!.

Os últimos gov�rnantes

AGOSTO
Rua João Pinto
Rua João Pinto

Farmácia Modema
Farmácia Moderna

�'perccberam-se da nezes

sidade de estreitar os laços
de união entre os 4 milhões

Fa"mácia sto. Antôcio
Farm4.cla Sta. Antõnio

Rua Felipe Schmldt
Rua Felipe Schmldt

de bolivianos; incentlva-
Farmâcla Catarinense Rua Trajano15 - T'::l'ça (dia santo)1am para Isso os estudos su

perior.cs, com o fito de sus

citaI' líderes, capazes de en_

frentaI' az ideologias mal

:.ás, infiltradas de estran-

ASSEMBT 'tIA GERAL liXTRAORDINARIA
Ficam Cunvidados os senhores acionistas da Cen'

trais Elétricas de Santa Catarina S.A. _ CELESC para
se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no

dia 30 de Agôsto de 1961, às :':'5 (quinze) horas, na sua

sede social, à rua Almirante Alvim, 36, nesta Capital,
para deliberarem sõbre a seguinte

ORDEM DO DIA

1. Aumento do Caoltal social e consequente relorma
dos est.atutos da Companhia.

2. Autorização para a subscrição de capital
outras Sociedades.

3. Outros assuntos de interê!''i� social.

Florla.nópolis, 11 de Agôsto de 1961.
(as.) Dr. Júlio H. Zadrozny

Dir.etor.-Pl'esldente.

l"arm{:cia Noturna Rua Trajan
Rua Trajano

19 - Sá!:.ado <tarde)
20 ._ Dllmlngo 'J;'arm:�cia Noturna

Praça 15 de Novembro
Praça 15 de Novembro

26 - Sábado (tarde) Farmácia Vitil'o:la
Farmácia Vitória

geiro e alimentadas no pró
prio Pais.

A IGREJA CATÓLICA

( - - - --.------------------------,
I DUNLOP. o pneu que vale por 2 I
; RAINHA DAS BICICLETAS - Rua: Cons. M�fra, 154 I
I - - - - - - - - - - -

,-
- - I V---'_ -

DR. LUIZ E. BOCHA F�IBE 1� = ���::�;� ,

CIRURGIÃO DENTISTA 15 - Terça (dia santo)

�o _ Domíngo
27 .... - Domint:Ço

27 _ Domingo

o plantão noturno serâ efetu ado pelas farmácia" sto. !_lltõ mo, Vitória e Noturna.
O plantão diurno compreendi do entre 12 e 12,30 hs. será ef etuado pela farmácia Vitória

ESTREITO
Farmáda do Can1\!
Farmárla Indi�na
7armácia Cata:-inense

Fa��ci�Caqt.ll.
�,lfn1{tcia Indiana, \

Rua Pedro Demoro

Rlla 24 de Mr..10,
Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro
Rl-Ia 24 ele Maio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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',Comissão, Central
l:DITAL DE CONCORRl!:N_

.� era PúBLICA N,o ,lO
A Comissâo Central de

cempras, instituída pelo
�ecreto n.c SF 26-05-61/113,
pelo prcséhte, torna publico
que rara realizar, no dia
4 de setembro p. vindouro,

•
às 10,00 horas, na séde do
Serviço de Fiscalização da
Fazenda, concorrência pú
blica nas condições abaixo:
I - OBJETO DA CON

CORHl!:NCIA:
A Concorrência de que

trata o presente Edital des
tina-se a aquísícãc do se

guinte material para o .Ser-,
viço Público Estadual:

2 (duas máquinas de es

crcver. mais ou menos com
120 espaços, tipos nctca.

3 - (dua.�) múnuínns de
escrever, mais ou menos,
<:0111 100 espaços, tipos

de I

Compras
verão ser juntados ainda: a _ menor preço;

a - prova de quítacâo b -'- melhores condições

1 - Propostas. devida
mente seladas em envelo
pes fechados e lacrados,
contendo: '

com a Fazenda Federal, Es
tadual e Municipal;

I

b - prova de que está re

[[istrado em Junta Comer

cial, especificando o capital
registrado.

condiçõesôc entrega;
c � em Igualdade de con

dlções, será dada prere
! êncía às firmas estabefe
sidas no Estado; )

d -r-- caso haja absoluta

igualdade de proposta será

feito sorteio para decidir o

vencedor.
6 _ Abertas as propostas

e antecedendo ao julga
mento da concorrência, ca
tia um dos interessados
·tem o direito de epôr, a sua

rúbr.íca nas folhas da pro

posta dos demais concor

rentes.
7 - Dev:crao ser observa

das todas as condições es

tabelecidas nêste edital,
bem como as demais, exí

gênctas.previstas no Decre

to-lei. n.v 06-A, de 23 de
nbzll de 1938.
8 - A concorrência pode

lá ser anulada desde que
tenha sidQ: preterida forma
lidade expressamente exi

gida pejo reerrãdc Decreto-

lei, e a emissão importe pm
prejuízo aos. conCQ.rrcntes
cu ao Estado, ou a morau

dndc da, ennnoj-rênnía.
!J ---: A Comissão reserve

se' o direito de anular a eon

corrência de5!de que, as pro

postas apresentadas nao
correspondam ao interêsse
do Estado.

Floriar.ópolis, 4 de agôsto
de 1961.

Henrique de Arruda Ramos

Presidente
Rubens Victor Silva

Membro
AJ.fred ... Russi

Membro

jEDITAL DE CONCORRtN
CI.\ PúBLICA x.o 11
A Comissão Central de

Compras, instituida pelo
Decreto 0.0 SF 26-05-61/
113, pelo presente, torna

público que fará realizar.
no dia 12 de s�tembro .p.
vicdouru, às 10,00 horas, na
séde do Serviço de Fiscali
zação da Fazenda, concor

rência pública nas condi

ções abaixo-
I - OBJETO LA

GONCORRi!:NCIA:
A Concorrência de que

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

guinte material para o Te
souro do Estado:

10 (dez máquinas de es

crever, com 100 a 120

espaços,
10 (dez) máquinas de se- 2 _ Em envelope separa-
mar, manual. até 99 mi- _ do, Os documentos compro-
lhões.' beténoe de identidade-e de
II - ·ESTIPULAÇÕES idoneidade, devendo. êste
Os Interessados deverão último ser fornecido por um

apresentar; Banco ou por duas If rmas
1 - Propostas, devida- comprovadamente idôneas.

mente seladas, em crwelo- AMm das provas de ldnn-

pes Iuehados e lacrados, ttdade c de Idoneidade de
contendo: verão fiel" juntados ainda:

de entrega;
c _ em igualdade de con

dícôes, será dado pre
ferência às firmas es

tabelecidas no Estado;
d - C:J.SO haja absoluta

igualdade de proposta
será feito sorteio para

qecicir o vencedor.
6 _ Abertas as propostas

c' antecedendo ao julga
mento da concorrência, ca

ca um dos interessados tem

c direito de apôr, a sua ru

brica nas fôlhas da pro

posta dos demais c�ncor
rentes.

7 r- Deverão ser observa
das todas as condiçôes -es
tabelecidas nêste edital,
bem como as demais ext

eêncrns previstas no necre

to-ter n.v 96-A, de 23 de
ebrtl de 1938.

8 - A concorrência pode.
tá ser anulada desde que
tenha sido preterida form
jtdade expressamente exí

qída pelo referido Decreto

lei, e a omissão importe em

prejuízo a(_)s concorrentes
ou ao E�tado, ou à mornn
cacto da concorrência.

9 - A Çomissão reserva
se OI direito de anular a

�oncor\'ência desde que, as

lJropostas apresentadas não
l'orrespondam ao interêsse
do Sstado.

Florianópolis, 11 de agõsto
de 1961.

Henrique de Arruda Ramos
Presidente

Rubens Victor da Silv'a

me e enderêço da fir

ma;
b - designação da mer

cadoria que s� propõe
fornecer;

c _.- preço unitário e glo
bal, com a especificação
se estão Incluídas ou

não despesas como ím

pestes ou segui-os, etc.;
d - condições de entre

ga:
e ;- declaração de cunhe
cimento e submissão às
normas dêste edital;

f _ na parte externa dos

envelopes deverão con

ter os seguintes dizeres:
Ooncorrêncla Pública
para aquisição de ma
terial destinado ao. Te-

com a Fazenda Federal,
"Estadual e Municipal;

b - prova de que está re

gistrado em Junta Co

mercial, especificando
o capital registrado.

Os documentos acima

poderão ser subatitutdos pe
lo registro de firma na co

missão Central de Compras,
de que trata a resolução de

8 de julho de 1961, publica
oa no Diário Oficial de 11

do retendo mês.
.

3 - As propostas deverão
ser apresentadas com a ru

brica dos proponentes em
tçcas as páginas e com a

rnova do pagamento do Im
pônto do Sêlo Esta(lual �

CrS a.õo por !ôlha.
4 - As propostas, deve

rão ser entregues no .Se'rvi
co' de Fiscalização da Fa
senda, Edifício das Sacre-e
tarias, sito à rua 'r=nente
anvet-a, mista Capttal, até
às 9,00 horas do dia 12 de
setemhro do corrente ano,
mediante roctco em que se

mencionará da+a e 'hor-a do

recets-nento, aseírrado por

\J�n dos mi;!tpbros dn-Comin
sno.

5 - As propostas serão
examinadas às 10,{I0 nciras
·do dia 12 de setembro p.

·"indO·dro, pela Comissão
Central de Compras, insti
tuída pelo Deceeto SF 26'-
05-61/113, ,JUblicado no 6r
p:ão Oficial de 30 de maio
do corrente ano e ria pre·
sença dos proponentes ou

"eus representantes legais.
Será declarado vencedor

a '_ Especificação do no
me e enderêco da firma:'
b _ deSignação da mer

caoorta que �e propõe for
necer; Os documen tos aclma po

derão ser substituidos pelo
registro de firma na Comis
são de Compras, de que tra
ta a resolução de 8 de julho
dc 1961, publicada no ma
rio Oficial de 11 do referido

c - preço unitário e glo
bal, com a especificacão se
estão Incluídas ou nãó den
pesas como impostos ou se

t.uros. etc.;
d � condições de entrega:
e - declaração de conho

c ímento e submissão às
r-ermas oôste iedital;-
f - na parte externa dos.

r:nvelopes deverão conter os
segulntos cüacres: Concor-

mês.
3 - As propostas deverão

ser apresentadas com a ru

brica dos proponentes em

todas as páginas e com a

pi-ova do pagamento do Im
;Iôsto do Sêlo Estadual -

rêncla Públlca para aquíst
cão de material destinados
ao Servíco Público Estadual.

2 - Em envcíoces separa
do, os documentos conpro
bntoríoa de identidade e de

idoneidade, devendo êstc úl
timo ser fornecido por um

Banco ou por duas firmas
comu-ovacemente idôneas.
além das provas de iden

tidade e de' idoneidade de-

(.:1'8 2,00 por folha. ,

4 - As propostas, deve
rão ser entregues no Servi
co de Fiscalização da Fa--

-souro do Estado.
fJ.'l.ic:i.

3 (três) múquínns de
cbseura.
1 (uma) enceradeira' elé

trica.
II - ESTIPULAQõES
Os interessados deverão

npresentai-:

zen da, Edifício das socre

tartas, sito à. rua Tenente

Srlveha, nesta Capital, até
às 0,00 horas do dia 4 de

setembro do corrente ano,
mediante recibo em que se

mencionarú data c hora do.

recebimento, assinado por
um dos membros da oomts-

1---- �------I
;, DUN"L()P I
1 os pneus DUNLüP oferecem qualidade e rcststêncra, I

·'1 '·'R ..\INHA DAS BICICLETAS �_ R1Ja Cons. Mafra, 154 j
1--- -------1

são.

5 - As propostas serão
(xam:nadas às 10,00 horas

co dia 4 Ce setembro P.
vindou!."o, pela Comissão
Cen tra1 de Compras, insti
tuida pelo Decreto SF 26·

(·j�61!113, publicado no 6r

r lio Oficial de 30 de maio
elo corren te ano e na pre

:)ença dos prononentes ou

seus rrpresentantes legais.
Será declarado vencedor

f) proponente que oferecer:

PARTICIPAÇÃO
Heliéth Maria, Rosa Maria e Francisco Faustino,

participam aos parentes e amigos de seus uais Hélio Mo
rlõ!ira da Silveira e Eth Faustino da Silveir;, ,. nascimen
to de seu irmãoslnho João Egydio da Silveira Net:), ocor�
rido na Maternidade Dr. Carlos Corrêa, no aia 9 do cor

rente. �"<15���1\
Membro,

;-f

� .

o proponente que oferecer:

J.i.l a - menor preço;

,� ----_

�. COMPANHIA OESTE CATARINENSE DE

fiI
.

�'l�' I
ELETRICIDADE (Em organização)

I CLUBE RECREATIVr)

I i 6 DE ,J A N [I R O "(IA. OESTE"
! I I e. S T R E \ -; o . I � ASSEMBLÉIA GERAL DE C0NSTITUIÇAO

_- --

� Ficam convidados os suoscritores de Capital da

CÕMP'ANHÍÁ OESTE" CATARINENotE DE ELETRICIDA
DE, a comparecerem no día 25 de agõsto de 1.961, as 14

horas, na cidade de (..,JllcÓrJia.< Sa!ões do Clube Alian

ça, a fim· de deliberarem sôbre a aprovação do projeto
dos Estatutos, constituição defhütiva da Sociedade,
eleição da primeira Diretoria e wf""'1bros dos Conselhos

Consultivo e Fiscal e fixação do 1 respectivos honorâ-

Leia Revista Luso-Brasileira
SENSACIONAL - NOVIDADE -

MAGNIFICA
á Venda o térc'-'iro número

Alfredo Ruasi

Membro(

(ia, Catarinense de (imenlo Portland
Aviso de Pago.Jmen!o de Dividendo

,
------.-

A diretoria comunica que, a p:>rtir do jia 10 ele

agôsto de 1961., das 13,00 ho,'as às -1-6,30 horas, será pago,
na .,;ede social em Salseira, Hajai, o dividendo do exel"'

ci._:io de 1960.

ITA';At, "" de ag[,:;to de 1961
Pela Dirdoria �

IJ.ro Antnnio Prar::.-J \" Diretor;�;;;�:e

AGOSTO
DIA 19 .- DESFll-.:o: DE M .... ,D_"\S RENAUX - PA'lrlOCI-

NIO DO "LIONJ CI,UB".
-

DIA 26 - JAl'ITAR MUSICJIDO - SOIRÉl!: DA SAU
CAD"€.

,
Comissã-o· Central De Compras

PARECEit CONCLUC:;:VO b) DOHMS BRODA & cotou o prêcu total dr: Cr$ lhor proposta apl'ese .....tafla
�

\ Concorrência Pública n CIA. de P[,Lt� Alegre, Rio 2.669.226,00,
o

com fatura� f A <ta firma DOHMS,
i ..,"� Grand� do Su.. menta l.ura do Estado de BRODA & CIA., em!:.-ç:'�

ôenhor Secretário: c) Ind. Co:n. S!'!negagl'- SlInta Catarina. copl a entrega do mate-
A Comissão Centql de S/A.,.de Curitiba _ Pa- 3.0) A pro"Oosta da fil'_ rial no Tesouro do Esta�

-Compras, institutida pelo l.iDá. orna Ind. Com. SENEGA- do,
Decreto SF 26-05-61/113, }.o) A proposta da fir- .r"íA S/A., de Curitib .... , em

at�ndendo a� disposições ma MACHABQ & CIA., resumo, foi a seguirt,e:
baixadas por V. Excb. em Gesta Capital, em !"l..,U- Para fornecimento do

portaria n. 169, elel 15 de mo, foi n seguinte: material constante do edi-

junho de 1961, reuniu-se Pa::a forneCimento do tal, () concorrente cotou
no dia 5 do corrente mês, Imaterial cons"'lntc do edi� J1re�o 'i.0tal fie'Cr$
às 10 horas, na séde do tal, a coneorrcnl.e C<}o0U o 3.188.484,00, com fatura-
Serviço de Fiscalização ela preço total de Cr$ . menta fora do Estado de São es:as Sr. secretário,
Fazcnda, pal·a apreciar e 3.742.960,00, como reversão Santa Catarina. as conclusões a que che-

julgAr as propostas apre- <le IVC c taxas no vC1lôr A Comissão Central de gou n Comissão Central
sClJtadas â ConQOJ'réncla de Cr$ 154.153,60, perra- Compras, faCe as proPos- de Compras que, em cum-

PúbliCa n. 4, qUe se rles- :;"endo o to�al J de Cr$ _ tas acima enunciadas, pl"e primento as dispOsiçõ"s da
tina 11. ad(jI.I!l"lr ma�erial f.588.806,40. sente o (Juadro demonstra- Portaria n.O 169, fie '15 de

necessúrio ao ernplaca.- 2.0) A proposta. da tir- Uva anexo, e, Junho de 1961, leva a al�
mento de veict::os para o ma DOI-rrAS, BRODA J'� Considerando o inte.:i,_"se conSideld.ção de V Excia ..

ano de 1962. CrA., (..; P:'�·t() A,eg,e, em .elo Estaluo em adqu.rir to- HENRIQUE ARRUDA F\-

�'''çompflJeceram ii. C'Jn_ re.�U1no, foi fi. seguinLc: do o materIal de um con- MOS _ PresIdente
rél"!!!1cia '\S. s{!guinles flr- Para. f,)rnecimento do cor.rente a. fim de erilnl" RUBENS VICTOR SILVA
'mas: material constant.e do edl-'- unll'ormidade no !pr-ocesso

a) MI\CHÀnO & elA., tal, excluido- "1.000 rúJos de emplacamento;
desta Capital; de arame", a concorrente considerando que a me-

rios e ren-.i.lneração.
Concórdia, 12 de agôsto de 1961

PROGRAMA DAS FE3TIVIDADES DO
CLUBE BARA O JIoU:S DE AGàSTO

�IA 5 - SABADO - SOirée, com :nicJo as
.] .... ,00 horas.
DIA 13 - DOMINGO _ BOM DIA DAN
ÇA!o1TE - � .. s 10,00 ás 12,00 hor�s.
DIA 20 - IllOMI!':GO _ BOM DIA. DAN
ÇANTE - dns 1O,OJ ás 12,00 hot:lS.
DIA 26 .__ SABADO - Suirêe, Ct'm inicio às
.3,00 horaJ.

OSMAR MEffiA __ :?residente_

Fundadores:
Dr. Olavo Rig07t
_Dr. Rqul Mena Barreto dos Reis

Dominqos Machado de Lima - Prefeito MunicIpal
de Concórdia ,

Clayton Wosgrau - Prefeito Municipal de Seára
Antonio Migliorini - Prefeito Municipal de FaxinaI

dos Guedes

i,RESOLVE:
Indicar a firma DO:hMS,

BRODA '& ClA., de Pôrto
Alegre, como vencedol'a
da concorrência ,pública,
objeto do editttl n.o 4. 18-8

ClUBE DOZE DE AGÔSTO - DIA 9 DE
SETEMBRO - SÁBADO

APRESENTA EDDIE MANDARINO e Sus Tropica
nos Ritmo "BOSSA NOVA" para danças - Malena a

melhor cantora da "Noite Carioc:.." - Mauro Zardo
cantor - Jorge Arena Bailarino Afro - Cubano atr'l-

��o 3Zc:c��� ��I;���:n�:zCh�doME��:r��A���RoE::�
RIA DO CLUBE.

Membro

A�FREDO RUSSJ
Membro

COMISSAO CENTRt.\L
EDITAL DE CONCORRtNCIA N.o.

Forma de concorrência: CONCORRi!:NCIA PÚBLICA N.O 4 ..

Especie ae fornecimento: PLACAS PARA EMPLACAMENTO DE VEteULOS .

'��"_' �_R_,_pa_'_ti_çã_O_in_t_e,_,,_,a_d_a.�, TE_S_O_U_RO_DO-,.E-,S,--TA-,D_O__,.==�_.
I 1 1 CONCORRENTE

I I MACHADO & CIA.
--1-2-lCoNõõR�ENTE

I I DOIiMS, BRODA & CIA.
Assinalar Icom X o

provável vencedor
I 3 CONCORRENTE

I IND. COM. SENEGAGLIA

PREÇO OBS.

410;00 Par
410,00 P",
31,BO Unido

31,80 U:;tid.

410,00 Par
45,60 Unido

192,O{l Unido

3,90 Unido

130,0(' Unido

2.50-3,50 Unido

4,\)0 - 4,50 Unido

1'6,00 1.:':1.id.

)i
.

H I S T 6 R I C O

JlDl..i
QUANT.

n
,
I
I

�------,-------.

ESPECIFICAÇãO PREQO OBS.

I Placas p/ veiculas, 1Jarticular I. 249,60 Par.

I Placas p/veiculas, nl1.lguel I 249,60 Par.

I Plaquetas indi;-:. veí�. particular I 10,62 Unido

I Plaquetas indir!. veícul. aluguel I 10,62 Unido

I Placas branca�, carros oficiais I 249,60 Par.

I Plaquetas, carros oficiais I 11,60 Unido

I Placas para motocicietas: I 70,00 Unido

I Selos de chumbo I 3,40 Unido

I Rolos de arame, p/costura, etc. 120,00 Unido

I Parafusos zineados r/porca, etc. I 7,400 Unido

I Parafusos zinC;"l.dos c/porca, etc. I IO,62 Unido

I Matrizes para alicato I 2.000,00 Unid .•

I 'I �'I
I I
I I TOTAL DO FORNECIMENTO

I I
I J_
I. I C� "3.742.960,00

I ',ve 1 C,S 154.153,(;0
I I

I

;PREÇO OBS.

I 212,00 Par.

I 212,00 Par.

I 26,50 Unido

I 26,5:: TInld.
I 212,00 Par.

I 31,80 Unido

106,00 Unic;l..
I 2,50 Unido

I
I 2,70 Unido

I 5,20 Unido

I 159,00 Unido
I,
I
I TOTAL DO FORNECIMENTO

I
I
I
I --..--.-·-11·...,....,...

I

2.000 pares
1.000 pares
15.000
19.000
1.000 pares
2.000
2.600

30.000

1.000

144.000
i6.000

214

i
TOTAL DO FORNECIMENtI'O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Oabinete de Planejamento do Plano de �eta.s do A llgação entre o OP e

oovêmc, diretamente subordinado no üovêmo do Esta- o Governador será feita.
do, dis�ôe de personalidade ��('1dica de direito público, por ln�ermédlo do aecre
pah-ímonío próprio e ainda autonomia adniíntstratíva e tár10 sem pasta. O grupo
financeira. Como se sabe o GP é c orgão incumbido de de Consulta será composto
dar execução ao PLAMEG devendo prever, organizar, I pelo Secretário sem pasta,
planejar o executar as obras e serviços consubstanciados Secretário Executivo, Se
no referido plano, diretamente ou mediante delegação, cretértc da Fazenda Se-
devendo ainda promover estudos que objetivem o co-

'

nhecimento Intenso e atual da vida eõcto-econõmtca de
Santa (;atarina e as respectivas projeções, assessorando
também I) Conselho de Deseuvclvímento do Estado.
Com a devida autoriza- elpe; firux:âr cQnvêniQS-

cão do Governador o GP ajus.tes OU acordos eorlt
poderá organizar socleda- e n ti dadas particulares,
de de economia mixta com oS municípios, a U

destinadas a execução e nlão e outros Estadus, au
operação de obras e ser- tarqulas e socíedadas de
viços; organizar empresas economia mixta, visando
ppbUcas; participar de a a execução de obras ou

empreendlmenns pa.rtícu- a manutenção de servi
lares cu oficiais d.e outra Ços; desempenhar encar-

IX CONGRESSO NACIO

ôrbtta de natureza civil, ecs, missões ou tarefas NAL DE JORNALISTAS -

comercial ou atárqulca; que lhe sejam designados; A rnrejorre. do Sindicato

subecreve» ca,pital de se- funcionar como elemento reunida sábado úttímo," re
ciedade de economia míx- de contato en�re a admí- solveu, tendo em vista o

ta de que o Estado parti- nistração do Estado e a próximo coneresa., Na

da União e ainda a de
cíonal de Jornalistas, a se

outros Estados; contrair
realizar de 21 a 27 de se

emprést.1mos junto a es-
tembro pnóx1mo, em No

taberecímenios bancários, va Friburgo, Estado do

govêrne ·federal, estaduais, Rio, tomar as seguintes

nenccs oficiais nacionais providências: a - encare

ou estrangeiros, agências e
cer àComissão Permanente

estebeiecsaentcs nnenceí- dêsse conclave a necesst

roa, nacionais ou estrangei
dade de serem dlstribuldas

rcs, �ter-governamentais
oito e não cinco vagas pa

ou Internacionais e ainda ra a delegnção catarinen

adquirir e alíear bens imó ee: b - dh-ígtr apêlo ao

veis. Governador do Estado no
sentido de ser concedIdo

Nola do Gabinele
do Prefeito
Em decreto' racemenen

te publicado; o senhor go
vernador do Estado cons

tituiu um grupo de traba
lho para. levantamento c

estudo dos proble!hafl do

sub-dis�rJto do Estreito.
Face aos dispositivos

desse ato governamental, A direção do GP obe
decerá a seguinte estru
tura: A) Grupo de Consul
ta B) Secretaria gxecuu
vá.

estiveram reunidos na Pre

feitura, sob a presidência
do sr. Prefeito Osvaldo
Machado, os senhores: -

Arquite+o Walmy Bitten

court. Engenheiros Gecr

ses Wildi e Newton Tes

serol!, Coronel CeUno C.

Pires e o Revmo. Padre

Quinto David Baldessar.
Para funciona. na Secre

tariá do G. T. foi escolhi

do o sr ceI. CeUno C Pi

res, e para relações publi
cas o sr. Engenheiro Geor

ges Wlldl.

O Senhor Prefeito Os

valdo MaCh!ldo comunicou
aos presentcs que promo

vera a reunião para ins'a

la(!ão dn ccml�são consti
tuida pelo sr. governador
Celso RamoS e para traçar
as hormas a sere-:!.], segui
das para cumprimento do

decreto GE-04-08.61j:.:84.
Na ocasião, o sr. CeIlno

C. Pires, representante e.lo

Socied<lde Pró-oesenvolvl

men'o do Estreito, :!pre

sentpu 8genda contendo
as principais reiv1nOlca

ções do populoso bairro do
Continente, que foi lnte
gralmente apro;vada pela
Comissãd. , ;,.

O Grupó !:Ae I, Tra.balho
já iniciou suas ativldudes,
tendo sido marcado o pra
zo para o recebimento do

relatôrio.
I

cretárlo da Viação e Obras
PUb)�cas e ainda do titu

lar da Pasta ínjeresado no

assutLt-o objeto da reunião.
As reuniões do Grupo

de Consulta serão efetiva

das qujnzenaImente, sen

do secretariadas pelo pró-

o ESTADO
O MAIS A1fTIliO OLWO DE SARJA tATAII...

FLORIANóPOLIS (Qulnta-Feira), 17 de AGÕSTO de 1961

BOLETIM
Sin�icalo dos Jornalislas de S. C.

um auxíllo para que -

o

Sindicato possa enviar a

sua delegação ao concla
ve; <\!strlbuir o número
de vagas a três da Direto-

Caro Fidel
Li teU3 conceitos sóbre a

Democracia, numa publica
ção a mando de um grupo
de teus segutdores desta
santa terrinha catarineta.
Li e gostei. Muito. Ajus

ta- �e perfeitamente ao meu

modo de entender essa pa·
lavra tão VUlgarizada e tão
pouco claramente definida.
Bem o sabes, cada homem
cada prisma. Pois no caso,
não encontro a menor di
�ergência entre o meu con

ceito - pobre dem.ocmta
sem barbas - e o teu com

que ft12es muita gente pó·
las de mÓlM.
t realmente pena que ha

ja tanta con. ·usão .::ôbre es

sa palavra. Todos se ape
gam a ela, puxando-a para
sua:: atitridades politicas,
apropriando-se para seus

designios os mais variados
e dando-lhe uma versatili
dade fantástica. Hitler e

Roosevelt; Churchill e Mus
solini: Kennedy e Kruchev;
Jdnio e Máo·Tsé-Tuna; Pe
�on' e tu, ,todos se diz�m,
procl�mam-se, alirmarn-se

1=1!&14·lmtl
. ..

Senhor Diretor.
l!,;sta minha cidade foi das qUf. mais sofreu durante

os dez anos de desgovérno udenista /1.0 Estado.

Tanto assim que até 08 guindastes para o pôrtr,
conseguidos por um TOUR D.r! FORCE pelo dr. AderbaZ

R. da Silva, quandO Governador, foram pelo seu suces·

sor daqui levados.
Nem os próprios correligionários daqui foram pou

pados, quando postulavam para o seu municipio.
O que fizeram, por exemplo, pa�4 o põrto, foi aban

doná-lo e' esvaziá-lo ... menos de fu.ncionários, pois que,

ainda em 1aneiro deste ano, dias· antes de deixarem o

poder, encheram·no de nomea":os. desnecesstirios e i:;u

teis, que por aqui ficaram assinando o ponto e não fa
zendo mais nada.

Pois foi contra a exoneração desses desnecessários,
do PANAMA do nosso pórto, que o deputado Aroldo Caro

valho reclamou na Cdmara, escondendo a vprdade e

acrescent4ndo a falsidade de haverem os mesmos exone

rados sido substituidos por partidáriós do atual Gover

nador.
Como ê possivel, senhor Diretor torcer tanto a ver·

dade?
Mas para alguma coisa servirá essa atitude desse

deputado, que verá no próximo pleito para
.

onde irá a

votação udenista da terra de Babitonga. Quem vai la

var-se em aguas de rosas será outro Canteiro... o depu
tado Layola, que nos tem sido muito mais eficiente e so

bretudo ho1te�to nos seus compromissos e nas suas ati

tudes.
É o AVISO PRÉVIO que gostaria de ver publicado,

com agradecimentos, no seu jornal.
Francisco Francisquense.

democratas ssncercs, au

tênticos, exclusivos.
Todos se dis�eram e se

dizem legítimos • delegados
àa maioria absoluta dos

seus povos, meros executo·

res de sua V01� 'lde sobera

na, humildes servidores dos

anseios das massas imen

sas que gover1lam. Todos
asseveram mantêlos livres

de pe1;sar, de agir, de opi
nar, ressalvado, como se

faz com as crianças, o di

,eitu de guiá-los, cartnho
h..tmente ou com palmadas,
para r ue não fiquem de

baixo de algum Dodculo di
tatorial. Sã anter, St.mente
"Um explendido e incomen
sUr.'lvel amor, nas restrt

ções dêsses direitos bá.�cos
Que 11roclamam unissona

mente.

Mas tu definiste bem.
Gostei.

Ape:(ar rJa exubzrãncia

his'Pániçcf� s�17i ein'pdmf/Or da
inata berá6,.l.'ld ltilltiAl,
embn�a a proU'"'"idade lati·

na. cMIsenuiste situar per
feitamente _ pel9 menos

para ?)li1/t - a Democracia.

Em sir.te.qe e e-'-an ... I:1se. No
?nodo de ",er. no ob1etivo a

ati1wir. Precisa. clara, de
cisil1amente. Aplaudo-te.
Mas. p'lr (me diabo então,

niio a aplicas em teu país.
Se estás com a faca e o

auei-io na: mão. Faça, fuzil
e paredão!,

Ou achas que teu povo
a'inda é tdo retardado que
teus conceitos só podem·ser
tngeridos como ricino, isto
é, apertando o nariz?
Por que, se dizes com

tanta felicidade que De

mocracia é esta, que as

segura ao homem não ape
nas o direito de pensar li

vremente, mas o direito de
sabtlr pensar, o direito de
�aber escrever o que pensa
e saber ler o que 11ensa1n os

demais, matas a todos que

que1·em pensar diferente·
mente de ti?
Os teus conceitos, Fidel,

-

entendi. O que eu não en

tendi foi como os enten
deste.

Creio.lle1lt, aliás, que nos

so prisma conteça a defe
rir 11esse ponto.
Eu acho que Democracia

é isso mesmo que definis
te, is�o é, comunista dizer
aUo e bom som que num

caso de (Juerra peaa em ar

mas contra o Brasü e a

favor da Russia e nada lhe
acontecer: fac.sta desfilar,
ter opinião, ser escutado;
mãe Guevara vir fazer ba
rulho.

E não - desculpa-me -

encostar no teu "paredon",
·'silJel"ianizar" o individuo

ria, e as restantes, aos

jornais "O ESTADO", A

Gazeta, e Rádios Diârio
da Manhã e Guarujâ e

uma à. Associação de Im

prensa do Vale de Itajaí
para que indique um ele
mento de- jornal ou rádio

daquela região.
Os membroS da delega
ção deverão apresentar
trabalho sobre o temário
do Congresso, a saber:
1 _ A PROFISSAO DE

JORNALISTA; 2 - IN

DUSTRIA DO JORNAL;

�Á�;\�:':..�'�'�."o� Na Assembléia legislativa

:�������:�;·�d; A�lausos as' rrovi�encias_ �o Govêrno Para Sulver o rro�lcma
�����::,'::;�:,;::r�: [ner�étieo �o VAl[ 00 IIAJAI ���lF�:'�:�;�:::1�t::::
��:eat�� ���:"�to ��; FAVOR!VEIS A MOÇÃO DO SR. O. B�j RTOLJ OS SRS. RUY- ���,��:u;;:u�:����e�tc ;��:
remessa deverá ser feita.

HOLSE E uno ALTfMBURG Celso Ramos nomear _ um

ntüo em alto entendímento

até o dla 15 de setembro, If
",,"I. O sr. Udo Altemburg,

prazo esse improrrogável. O deputado Ortaudo Bertoli, operoso representante ����r d: �:I�a��oSOI���� �;senoc:�a��rt��e���!;a��=
gr�:'��Op��O �e:r:� pessedista do Vale do Itajai, na sessão de 14 do corrcn- j.nra J problema energén- madas pelo oovêmo. ma-

onde cumpriu o estagio �'p���s���m:!él��a:g��a�:��i�e:�:ial;nqguaeS �o;�����:çõ�� ��:�d��eO ��l��r�I��I:� /�: ;;!�e;�:i���-�: d��v:::;:lor�
:s!5�!::il:i�:ec;:o p�;�� sr. Celso Ramos vem tomando a-fim-de solver o pro- :Ot""."q"Ua'dO',',,,n,'mU dto",d,?'Sss.Oos lando Bertoll.O deputr..do

blema enetgético daquela rica região. A opor�unldade, - Ruy �iülse, por seu turnu,
enviou à presidência da Mesa moção de aplausc ao Che- franca e clara, desanuvian- assôma à tribuna pua tl'
f� do Executivo catal"inense, pela maneira com que vem do preocupaçÓes. O .sr. 01'- cer cOllsideraçócs a propó-

proc��:s:��:��:��:o:rq:e �u�����ia tem sido objeto de �:�:od�e�����i�·����iu�:eA�� �!���ivd_�ens���o� �XI�ra��
confrade catarínense este- debate CCltlstante na Assembléia, e que a politica do socla<";ão Comercial e In- ;·epreser41.nte p(.ssedi�L
vê es+agHmuo nos jornais atual governo já se manifestara tendente a suprir o Va- dustrlal de Rio do Sul, pre- 00 Vaie á� !tajai. A prOI--'-
CORREIO DO POVO, DIÁ- le de fôrça para desenvolver-se, tel1tnlnando, de-vez, a �ente, haver emitido sua rCont na 3./J. pá/l.1

::n�a D�L��ICIioa:: fase de estagnaçáo que tanto prej:.ldicava aquela zona.•""\. .. ,.w. .......... ..... ,

JORNAL DO COMERCIO, TRABALHOS DA DIREÇAO me::l.te diretores da celesc' (
"

TAC C
.

d S
,,'

FOLHA DA TARDE E DA CEE E CELESC REAL· c CEE. p,la lrcan'ável' OnSOfC!O - ruzeJro O Ul-
���:nci:S:�RT���icat� Contlnu�=� discorrer ����::� �os��:ct!�O u��e��� � �

com proprIedade e segu- e mais consentànea com os. VANTAGENS QUE 80' A NOS�A ,

�:�ç� C;::e:rere��t:;,�:��; intercs"es da laboriosa po- • _
do Val, do I1aJa' real,ou a f�·,ãO da wna 'm

que,., LINHA CONVAIR LHE OFERECE:'
rtuação dos srs. Julio Za- Em aparte, o deputado , . . ,
�r;::íoH�:�:1nr:s��:� !��r!e��sa�r;;:v�:;'::� .;; = ���e:�d:l:�a���O�j���:�t:��i����s, em aperaslJ

_ 80 minutos de võo; "'-
ULTIMA HORA i ESPORTIVA: ,3)

-

����:� �:n���O��l�i���e)�i� ;�����t� �:�_���.
V'I" d G

A •

3 1 • para.o.·serviço; •
I orla o. r�m�o: x ..

4) - POSSIbIlidade de regressar no mesm"J dia, à taroe._
Preliando na. noite de 1a��.c:���to :��:�;�1d�s:- _ ..

I;��n::op�t�á�l�eg�!�I;n� Henrique; Sérgio, Alrto1\,,,
"ES'l'AS AS RAZÕES DE SER A J

Grêmio Portoaleg:enee a- ..
lIiou da Taça "Brasil" o Mourão '·e Ortunho; Elton' PREFERIDA DO PUBLICO OI

..
l!;. C. Metropol pelo escore e Milton; Marir'), 3itinha, _ III

de 3x1. Paulo Lumumba e Vieira...-------- ..--- �

leo S. A., o Secretário do

Sindicato, Jornalist? Adão

Miranda. Na capital do

vislnho Estado sulino o

enviou, via Rerea, o RE

LATóRIO sõbre êss"e pes�
táglo, apresentado 'leio

Jornalistíl- em apreço, a

Essa Brasileira <le Pe-ró
Ieo S. A., com sede em

Curitiba.

REEMBOLS-\VEL
SESI - De acõrdo com a

sugestão e providências
do Delegado" do Minls'érlo

dQ
.

Trabalho
.

em S. C.,
junto ,à Supe'r1ntendi!fncla
'do S�I, r,�.st... EstSdo, o

Slndi(!!lto enviou ::. esta fi.

relação doe jornalistas sln

dicaUzados qUe pooerão
usufruir a vantagem de

aquisição no Reembol
sâvel dt. Medicamentos,
pelo prêç.... de CUSto e mó

dica. percentagem.
AUXILIO FEDERAL_

O Dep. Lenoir Vargas
Ferreira, da representação
do pro de Santa Catarina
na Câmara Federal, co

municou ao Sindicato ha

ver destinado o auxí:lü de
I cem mil cruzeiros, da co

ta que lhe cabe no Or'ra
mento da União, no e"'er

dclo de 1962.
REISTRO _ O Ministé

rio do Trabalho comuni

COU ao Sindicato haver
concedido registro de jor
nalista Profissional a Lá

zaro Bartolomeu redator
social de· O ESTADO, des
ta Capital. O registro tem
o número 441.

Volunlários Para
o Batalhão Suez

"O Coronel Comandant�
do 14.0 Batalhão de Ca

çadores e guarnição Militar'
de Florianõpolis, avi1;a
que, conforme ordem su

perlor, acha-se abCi"to o

alIstamento de voluritários

para o Batalhão Suez a

brangendo·I)s Cabos e Sol

dados reservl-stas de l.a

Categoria, das classes de
1940 e 1941
Os interessado:" dcvêrã'!1

eja
pr�o Secretário
do GP.

do resultado das próprias
enrtdedea: de rendas ou

receitas provenientes de

aíustes, aeôrdce e ccn-
submetida à aprovução do

(Cont. na z.a pá!:.)

Executivo vênias; de dotações orça
mentárias e de outros re

cursos que lhe venham a

ser destinados.

A proposta orçamelltá
ria do GP deverá ser

Todas as dúvidas nâo
solucionadas .pelo referi
do orgão o serão pelo pró

;f�f�:�;;r::���� � I' Univer!idade�Chinesa
a ê1e transrendos: os bens, .�
móveis e imóveis .que poa- r
eencrmenie vierem a ser

por ele adquírídca: as

dc-cões e legados e aInda

pelos saldos financeiroS
transferidos para conta pu
trtmomat.
Os seus recursos, em

cada exerciclo, constitulr
se-ão da Receita do Fundo
Estadual de Educação; da

Receita o Fundo de ,Apa
relhamento da Justiça e

a Segurança :Publica; da

Receita do Fundo de As

sistência aos municipios;
da Receita do Fundo de

Obras e Equipamentos;
da Receita do Fundo de

.Desenvolvimento agroí.Qe
cuário e Industrial; dos
saldos da eeecucêo orça

mentâria; de produtos de

oPerações de crédito; de

prmluto de emprésjjmes;

En�,,: u.s anos ae l1J4:J e l!1b�, um milhão e 700 mil estudaittes tormarum-se nos
eseccezecssreaeos de educação superior e 110S institutos especializapos de educa
çã6 secundárfa da China. Na teto,' a Universidade rie Amoy na" provlnCfa de

Fukien, no le,qte ch�nês, importante centro cultural.

DO

Vice Govcrna�or Doutcl
[m Azambuja

Na terça feira ú�tima, 12 horas do almõço ofert-
dia IS, sua Excla. o Vice cido às autoridades Pl....

-

Govel'llador, deputado Dou sentes.
tel de Andrade, part:..1pou No periodo da tarde S.

das Festividades de Azam- Excelência pal'lJc1pou· das

buja, convidado que foi demais festividades pro

!pela Comissão de FcsteI- gramadas, aproveitando a

ros. oportunidade para efetuar
Esta.vam também pre- uma demorada vlsita.ao

sentes, juntamente com o seminário ali existcnte.
Vlce-Governador, o Arce- regresso do Vice-Go

bispo Metropolitano, D. vernado!', à capital, deu

Joaquim Domingues de 0- se às 18 horas do mesmo

lIveirn., ArcebiSpo Coadju- dia.
tor, D. Felido da Cunha

wa.sconcellos, BisPO de Durante todo o trans

Lajes D. Daniel Hostin correr das Festividades, o

deputado DoU leI de An

Algt:�m, conhecendo meus conhecimentos de
Aparício Torelli, o popularissimo Aporcli, Bzt"ão de
Itararé, e negando-lhe o titulo de humorista. pede·
me que prove em contrário.

Pois não!

SONETO
AParicio Torelly

Vamos, querida! Então nlo vês o rio
que calmo e cristalino além de311sa '.'
Tão poético e sereno como a brisa

Que lhe arrepia o dorso luzidio?

E não vês a Choupana onde idcaliza
O nosso amor um ninho hem macio?

Vamos, que�·ida·! Nada mais precisa
Quem de alUar até agora se nutriu.

além de out.rps autorida
des eclesiásticas e C!v1s de
nosso Estado.
'As 10 horas o deputada

federal Doutel de Andra

de, assistiu a celebração
da m11:1sa solene, partici
pando pOSteriormente, às

AGRACIADOS OS- DEPUTADOS
JOAQUIM RAMOS E KC,NDER REIS

drade, manteve prolon
gada e amigável palestra
com -o mundo eclesiástico
presente às tradlclonuls

festividades religiosas t'le

Azambuja no Municipio de

Brusque.

Vamos gOzar as sensações etéreas.
Bem juntinhas, mas longe das misérias
Dêste mundo, devasso Iupana __ !

Vamos, querida, fugir desta pinôia ..

Mas se a fome cruel nos apertar,
Telegrafa a teu pai pedindo bôla ..

xxx

Chega? Não estâ aí uma definição do gênio do
humOrismo?

O sr. Marechal OdyliO' Dtmys, MInistro oa Guerra,
por ato de 3 do corrente mês, distinguiu honrosamen·"t.)
dois deputados cl't.arinen_s�1j: Joaquim Fiuza Ramos e An·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


