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MANIFESTO
A Comissão Executiva Regional do-Par

tido Trabalhista Brasileiro, secção Santa Ca
tarina, reunida ontem, tendo em vista os

últimos acontecimentos políticos nacionais,
.

recomenda aos trabalhistas e às classes tra-

balhadoras a manutenção da ordem pública,
e conclama a brava gente barriga-verde a

reafirmar seus propositos de serém preser
vados os postulados democráticos de nossa

Pátria.

Comunica, outrossim, que o Partido
Trabalhista Brasileiro continuará vigilante,
até que seja investido na Presidência da Re

públioa o Sr. Dr. João Goula..t, lace à dispo
sitivos constitucionais que não comportam
interpretações dúbias,
Chefe do Servico de Imprensa e Divulgação
Prof. VICTOR FERREIRA DA SILVA

Ataque a Berlim Oriental Seria

Começo da Guerra Atômica
�GVA YORK, 28 (A.P,) nas ouvidas de Krucht-

- O comentartsta Drew

Pearson divulgou as pala-

Permanecerá
Fiel à "ALlANÇA"
WASHINGTON,28 (F'.P.'

- o Secretário do 'resou».. ',
Sr. Douglas DillOI1, declu
l'OU estar convencido de

que o Brasil permanecera
fiel à Aliança PU!'U o Pro

greeso. apesar da rcnúucta
00 Sr. Jânio Quadros.
Dtuon. raianoc pela lt::I,.
visão, disse que a saída ti'J
Sr. Júnlo Quadros não �e'

ria "nenhtun efeilo" ,;õbr8
a Aliança para o Progre<;:!il).
(jne os países UmCl'iClil,OS
�ubscl'cveram solcnClr.cut �

em Punto dei Est.e c. l;f'

ja q"al fô" a nova Oll�n

taçao da politlca bral:i!lci ..

ra, seus objetivos a longo
prazo serão os mc"mos. O
Sr. Di!Jon negou-se, cont<l
do, a comentar a rcnúnr'm
ao

.

Presidente do Era�i',
embora ]'ecardat1(lo (Jue o

mesmo pusem em vigor ],111

programa de rcnovac,li)
cconõmica "muito cncuz"
�lOm o apolo çpmplcto co�
Esta(\os Unidos,

IMel�oram nossas
I estra�as

chev, durante a entrevista
ce deis dias que o líder
russo lhe concedeu, em

Sôtchi, no Mar Negro.
Xtu-uchtehev declarou que
o URSS garantírá a situa
cão legal de Berlim como

"cidade livre", depois de
assinado 'Ú tratado de paz
em separado com o regi
me comunista da A'i1ma·
una Oriental", disse, acres
centando: "Reafirmou que
participará da ocupação
snnbónca de Berlim, pelos
"Quatro Grandes", Segun
riu Pearson, Khruchtchev
ctsse ainda: "Queriamr,'S
cu não, existem na Euro
pa central duas Alema·
nhas. f:sse é o fato real do
qual teremos de parti:',
Entretanto, o Governo dr;
Bonn repeliu a unificaçJ.)
pacífLa do pais e preten
de dominar a Alemanha
Oriental pela força. Apenas
('" cegos não veem que
qualquer tentativa nesse

�enLjdo seria terrivelmentl':
punid::L. O ataque seria o

comêço de uma guerra nu··

clear sem paralelo n't

llistôria, na quai todos o,;

paises filiados aos doi,1
camp,J3 tomariam parte
a�iva",

Jânio 'parte hoje para Lon
-----------------,----

"São Paulo, - Passagens em nome do Sr,

Polítíccr externo. suspensa' .Tânio Quadros, de sua espôsa e (I� sua mãe
•

. foram adquiridas para o transatlântico "AI'-

le�a:�r:!i��d�X�����l �I�at�� :�,::e�s!��êV�es'��vt�;����:� ������a. �pe�:;,u�i���a fU:� �11�::nt��er�:ntm:0�� :�. Ianza", da Mala Real inglêsa, que deixará o

assuntos admtntsrrattvos sumiu a direção dor servi- pôrtc de Santos hoje, com destino a Londres,
de r0t1n\. Com o.. pedidos ;��.E.�d�:Zi��:t!;.�� ::. Alaor José Gomes, genro do Ex-Presi-

meado outro Chanceler. o dente, sua espôsa, Dirce Maria, e a filha do

��i����o�uen����a P:e:� casal, Ana Paula, antecipando-se ao Sr. Jâ

pendendo pelo expediente nil) Quadros, viajaram ontem, de avião, tam
bém para Londres. Os passaportes já foram
visados,

Ordem Pública 18auter�da elil todo
o Território Nacional

GRANO[ [XPtClAliVA
Reina grande expectativa em tôdo o

País diante dos últimos acontecimentos. Não

obstante, é geral a tranquilidade. Os. gover
nos estaduais tomaram as providências .irrdi
cadas 'para que não houvesse perturbações da

ordem, e isto apenas como medida prever.ti
va, pois nenhum movimento ou manifestação
de cunho perturbador loi registrado até o

momento.

L O T T
O marechal Henrique

Lott, ex-candidato à Pre

sidência da República, foi

preso em sua restdênctn
em Copacabana e trans

ferido, horas depois, para
uma unldaàe militar. A

prisão foi moUvada peia
divulgação de um manifes
to em que o antigo Minis
tro da Guerra dos Gover

nos Café Filho, Nereu Ru
mos e Juscelino Kubitschek

diverge publícnrnente do
Marechal Odílio Denys e

concita as "fôrças vivas
tia 'Nação" a apoiar a pos
s.e do Sr. João ooutart. O

PR ES O
Marechal Lott, que é hoje
da reserva remunerada do

Exercito, estava àpatsana
e foi preso pelo Coronel

Ardovtno Barbosa, Chefe

elo Policiamento Ostensivo
na Guanabara, que tam

bem estava à paisana. A

ordem de prisão era do

General Comandante do

I Exercito.

o ooverncdor Cebo Ramos recebeu do Sr. Minisbro

da .rusuca telegrama vasado nos seguintes termos:

Governador Celso Ramos

Ftortn nôpolis se
De rnsututos Brasilia DF 4�ll07 cn 57 27 2030
Nr 1037 B 27861 tenho honra comunicar vosscucta

que vg distinguido pela confiança excelentíssimo senhor

Presidente Republicá vg assumi nesta data vg exercício

cargo Ministra Justiça Negocias Interiores vg no qual es
tarei dtapostcãc vossencta vg esperando também contar

com sua pau-louca \'g esclarecida cooperação para eum

primento exato altos deveres referido cargo vg na dificil

conjuntura pnlitícn que atravessamos pt posso asscgu

rar vosscncta \'g pedindc-Ibe divulgar para conhcctmen

to poputaçâc Estado vg que ordem publica se mantem

Inalterada todo terrttórto nacional vg achando-se forças
nrrneda.r vigilantes et aparelhadas para tal ü-n pt

Sem embargo et para

prevenir qualquer altera

ção paz publica vg cumpre
me apelar vossencta senti

do adotar nrcv.ccncías que
r-olímcm oojettvo assegu
rar cedem et 1 untinuldadc

regime vg evn-andu atra

vés delas dívulgucâo noti
ctàs aterrocnte, '\ig tenden
ciosas e rar-as "g que ge
rem . cesassóceeo "poputa

São et visem �l;:lr cl!ma

lavoravel pet'turbac:io nor·

malid<'..de vg ,·iobndo assim

ieg-i3!ação vigor sobre cri

mes contra seguranca na

danaI pt estou certo de

que in!prensa fnl,�da e es

crita 3erá mais ;nteres·

,;ada prestar sua coJ:lbora

cão espontânea poder pu
blico nresCl'vaçao fran

quias democráticas e l,!a·

n]l�eilcão ordem vg Sl m

necessidade recurso me·

didas carater exéepcio
:-,aJ ptvg e assim tomo li·

beJ'dade su<:!:erirlhe er.ren

dimenlo cum l'esponsaveis
r.,'t:)!01> jor"ais vg est.ações
!'ádio vg na cOIll'ica"io de

que estamos vinculados
aos mesmos elevados inte·
l'esses de ordem nacio

nal pt peçolh2 ainda

manter este Ministério in·
lOrmado quaisquer OCOI'

lências respeitantes OI'·

de demissão rorn.uíartos

j.elc Ministro Arcoso Ari
nos, ainda na sextn.reírn. e

pelo Secretárto Geral litu

lar, zmbaíxador Jaime

O Presidente da Repú
hlica em exercício, Depu
tado Ranieri Mazaílli, pro-

Presidente Mazzilli Falou à Nação
iusão. o segutnte discur-

Jango Em Paris: Volta Continua
Em Suspenso,

PARI3, 2� IA. F.) -

H,:r'11 _ J030 Goulart.
Viee-Presidente brasileiro,
chcgou a esta capit:ll, pro
cedente de Singapura e

com escala por Zurique, na
Suiça, encaminhando·se

para o Brasil. a braços com

;:. crise política desenca
deada pela renúncia do
Presidente Jânio Quadros.
Fonte'; bem Informadas
� firmam que êle deixou em

suspenso a deeisfto sob'·e a

volta no Era,,,i!. até Que R

situação se nor1l1allze su

ficlen1.emerite ali. Por in
termédio de um elemento
de sua comitiva, Goulart.
afirmou, na capiLal suíça,

o proces:;o ce con:-;ervnçao c mcdiOl'ia '

das estradas obedece a outro cril ;rio, ['ll�uito mais p:'ático e eficiente.
Os caminhões do DER estao, com,

tanlel11ent.e, colocando macadame. areia
c barro nas estrada";, COm o int.tlto de

I
tf'J'uar o seu ravestimento mais firme t'

duru.douw.

�!;,,��i��l;����te:�eo����� :�;:!����/O ��',::
sargetas, com0 era feito anteriormente.

E com isso us nossas velhas estrada'.i

Item melhol'ado a olhos visto:;, jâ nao
são aqueles horrendos caminhos que

tan: ���.��t:����1S�:S v���t������;1 sá.,
_

aoertas e desobslrulclas para dar vazão
as águas da chuva,

A�e bem POUC\) tempo, uma viagem de

-Brusque a Florianópolis era um verda
deiro martirio. Acabava com o� nervo,",

c!a gente,
E :Ião havia carro que l'esistissc J.O

i!l,pacto da ·intenninavel trep!daçãc,
Chegava ao fim da viagem - qUlln;,;

chegava - cheio de grilos e repleto d('

defeitos, necc5sitando de reparo ul'gen
to.

E houvesse dinheiro pa ra as oficinas,
Era uma verd�.dell'L"l. tragedia viajar

c'aqui a FlorianÓpolis,
Hoje não,
A estrada foi ollase toda (eve��;du

�:..Jm material ele pl'imeira Ordem, llUl1l;
:ial que fica el'udado à terra

DesapareccmOl o,; temidos buraco:3
como por encanto.

E os consel'vas est!i:l sempre a postos,
atentos e Vigilantes, abrindo sargeta;,
espalhando mJ.tel'ia! levado peios cami

nhões e zelando pela perfeita conserva

ção das nossas estradas,

A gente começa a sentir a. volta aos

bons tempos do govêrno Nereu Ramos,
quando Santa Catarina tinha fan,a 'de

n1""""__"""....__"""iiliul�..lneSlUO - as lllQJ110· ,

'"0trad<t, "" Brasil. 1

Jã se pode \'i�jar, despreocupadamen·
te, nas estradas de Santa ,Catarina,

Em seis meses apenas de governo, o

sr. Celso RanllJ,; conseguiu modiflear,
jnl('inllllenLe, o panorama rodovia rio d'J

�,'taclo.
As estrada"- de rodagem que cortam

o territÓI'!o cutarinense são hoje exce

lentes para onde quer que a gente se di

rija para o norte, para o sul ou para o

oeste.

Não havia <-arro de passeio ou cami'
nhão que resistisse, por muito �empo,
sem� desmanteJ'l-r-:3e ao inferno da tre

pidação.
E não era i') Isso: durante o inverno

as estradas geralmente ficavam alaga
das com o tr�nsbordamento dos rios prô·

que não abrlrà mão do di·

leito constitUCIonal de pos-

A policia isolou comple
tamente o avião. para im

pedir a aproximação do.s
jorr'lii�tas e fotôgrafos.
11m Carro aproximou-sc, rc·
febendo em seu interior
�1'OdO Goulart e seus com

\-lanheiro�, que partiram
imediatamente. Carlos Al
ves de Souza, Embaixador

bmsiieiro nesta capilal.
�,ue loi encortrar GouJart
em Zurique, declarou à im·

:l]'ensa: "O Sr. Goulart. não

��·��ta�: ��e����aç�:�, !��!
revelar, também. se parti·

. á imediatamente de Pa
!'is para o Rio". Correm
os mais desencontrados ru·

lPÕrcs. dizendo que Gl"'u·
lar� iria esta uoite para
Roma, enquanto outro,;
<l.firmavam que conferen
eiaril em Paris com um

grupo de· parlamentares
hrasileiros, antes de qual
quer decisão,

Kennedy
Acompanha
Com Interêsse
HYANNIS PORT, Mas·

.!lachusetts, ·28 (UPI) - O

Pl'esidentc Kenn�,jy (I[;\.r,-,

panha com inte:'ê�s�: 1.; rie

r.enl'olal' dos acontecimen·
t.os n'1 Brasil. (I Secret.ã'·j')
interino de I:n,Jl'ensa da

Casa Branca, Andre'.'i 'I.

Hatcher, disse n:e o 1':(
sidente foi novamente ,,�

formado sõbre a situaç:�')
brasileira por H'U 3Judan
te, Coronel G0dery T.

Mchuch. KenneC:y tÓf,i(.U
conhecimento da ine�jlC-
1'1lda renúncia do Prcsi
dente Quadros sexta·fe,ra

â tarde, antes de deixar

Washington para passar o

fim de semana em sua 1('

sidência de verão, e desc;e
ent'io tem sido mantido

informado a re:;peitq d'1s
acont,ecimentos no Bra�il.

O chefe d') Executivo re

cebeu vârias comunicaçõc,'1
de Washi.;l.g,ton relativa!!
ao Brasil e a 13erüm.,

n.mcícu. através de uma

cadeia nacional de radiodi-

"Brasileiros, pela pnmet-
ra vez, nesta ome-gêucía,
:;.i)ltO:Jil{l no ç' ever de dr

ngh- ,lO uovo cio n\eu Pais
uma palavra de "ré e de

tranqüilidade. reafirman�
do uota jã divulgaJa pelos
babinetes militar e civil.
Fosso assegurar que reina

plena ordem em todo o ter-
ritório nacional, apesar
das noticias falsas e de
carâter ::lconfessâvel que

surgem a cada passo, como
as quc anunciaram te1' si-

do fechado u Congre�so
Nacional e estar o Pl'esi·
dente da República em

�:Kercicjo sofrendo coação
em sua lIbcrdadc, A crise
tln·gida com a renúncia do
Sr, Jãnio Quadros está
.!lendo vencida. O Ministé-
1'\0 se ol'ganlza. Ja fomm

nomeados, além dos minis·
1ros militares, os titulare,;
ela Paf '-3, dn Justiça, Dep4-
tado Martins ROdrigues, o
da Fazenda, Sr, Clemente
Marialll, DenlrO em brcve,
tudc. voltará â normahda·
(ie.

"Em pieno exercício de

rr,inhas atuais funções,
conto com o apôio inte

gral das Força,. Armadil-s

para impedir qualquer per
turbação da ordem. Acau

telem·se, pQrtanto, os agi
tadores prOfl$8lonais. Não

,"onseguirão o seu intento.

Os melas de difusão têm no

momento presente realça·
(�a a sua respol1sabllldadf-'
de esclarecer a opinião pú
blica. A Nação está cons

ciente em que cumpram
esta di'lIc'ada missão. E pre·

ciso, para isto, que ana·

:isem as informações que
recebem e sô divulguem as

Que realmente' forem por
tadores de cunho de vera

cidade. evitando, assim,

seja pel'burbada a paz da

familla brasileira. Não te·

nho dúvida de que, merce
de Deus, e o bOm auxílio
de meus ra�ricios, havemos
tie ultrapasr.ar por compie·
to as dlfleuldades atuais,
que vão sendo reduzidas

progressivamente, Pode o

povo confiar na acão

enérgica e sernna do Go
vêrno, que não se afasta

rã, cus,te o que custar, dos
rumos traçados para a ma·

nutenção da ordem e o

lleL l'esgual-clo da Consti·

tuição da República",

da Secretaria Geral

dem publica nesse Es�n
Cio et das prcvidenclas
adotadas para preserva
ln vg nsseguthnndc-Ihe da

l,arte Governo União ('I

i-urso necessário presj i'-\il:l
»cõo vossêncta pt COl

Saudneôes Martins li' dn

gues Mtnlstrc JUSLi!<R Ne

gocíos rnscnorcs

Partido Social Democrático
DIRETÓRIO REGIONAL

COMUNICACÃO
,

'

A Mesa Diretora do Partido Social De-
mocrático comunica aos Senhores membros
do Diretorio Regional Que a reunião convo

cada para o próximo dia 1 de setembro. foi
adiada para data a ser oportunamente mar

cada.
Florianópolis. 28 de agosto de 1961

Angola Prova Viva do Poder
Criador de Portugal

O Minlstr') do E�ército..

Po-tugues Brigadeiro Má

:'io Sill/a ao partir há dias

para o Ulll'Umul', afinnou

visionar um futuro que fa

ça de Angola a prova viva

t. fecanda do poder criador
dos portuguêses. E ponde·
Iara: Se a �ituaçâo da Pro

\'incla de Angola não se

1 cvestisse, no momento
a tual, do aspecto delicado

oue Impõe um refOrço Sl1·

bstp.ncial de meios, uma

parte do;; quais. em opera
rõe:; ativas, a minha via·

)<;em teria o cunho da ro·

tineir:\ Inspecção à 3.n Re·

glão Militar, Porém. a

L'Lu:ll coniuntura político
l'llJilar daquela r e 5" i ã o

l'riou problemas compie·
),.os, de (ll'e o r·fande públi
co se não .lpercebe. que
exigem estudo atento e

dlrelo, não �ô com vista a

l'quidar a presente bata·
lha contra o ter]'Orismo.

A Piítria Acima dos Interêsses '

Partidários

corno a. estruturar

r uadrtlha defensivo qur'

1)1"1-:.uanta, apôs, e,�ta

meira vi'ória que se apro·

;..!ma, a frust:'uçii.o de no

,as tentati\·a.� ae �lIllvf·'·

:&0 do territôrio "ango
lano".

Joalheri.a
Exposição
MIlnrl1al
LONDRES IBNS) _ :_---,i

·,cr."os tr\lblllhos de VI,;I!('·

::'UeJa, Bolívia e Ul'H •.��',(:,

figlll�rão na Exposiçâo li."

tel'nadonal de JoaJlnn ,1

:vI'-;erna, a, primeira \'crda·

oeiramente importante no

gênero, que abrira em �3
de ot!tllbro em Londre:-;
A exposição contarâ COlol

amOstra;; dc 29 países e

tem :�or finalidade estl'!1,t
:ar " interesse públlcc !l(.
la forma' prática de .\ri.e

que ê a joalharia. C)l'l

preellced tres period,::.
]S90-1914, 1918·1929:; 1951
até ho.ie. M.lis ele metac:,

CIOS mil objetos exposto'
leprcsental'ão o

,'ostel'ior :l 1945,

Talvez Em
Setembro a

Viagem de
Juscelino ao

Japão
Em face dos últimos a

contccir:entcs polilico:; na

cionais cUe culminadulll
com a renúncia do Senhol·
Jánio Quadros. o Senador
Juseclino Kubitschek a

diOU cOnforme ja notiCia
mos Sua viagem ;10>\ pai_
se:; orientais.. No CilSO dI'

a�situaç:ão Hão ,;e agra,·
var, o Ex-Fre:3idcntc da

República embarcará para
o Jup'ão IlCS últimos dia�
C3 �,,";u,":ja ue
etelllbro,

�e�t����ç��ed�U��O��!!lri.n��I:of��n�:
difícil e dcmOl0.da como parecia,

Bastou que o govórno desse 'ól'dens
severas e fizesse cumprir à risca 00 re·
guiamentos e as rcgras da boa adminis

tração,
Já não se J';IZ como antes, quando as

mã(lulnas de �erraplanagem, que pas
:-Iaram as mãos do novo govêrl1o em pe

tição de miséria, se limitavam a raspar
o pó das sargetns e a Jogá-Ia no meio

das estradas .)u onde houvesse buraco,

Aos prÍlllelrOS pIngos de chu\'a, ou

mesmo sob peJO dos grandes caminhões,
a mln�scula camada de pó desaparecia,
voltando tudo r.o que era antes - um

interminável ,mal' de bura("os e atolei-

'SÃO PAULO, - Hipote
<:ando integral apolo as
declarações de Dom Jaime
de Barros Camara 3. im·

,
prensa carioca, sôbre are·
n(lllci!'l do Presidente Jã
nio Quadros, o Cardeal Ar

cebispo de São Paulo ex·

pediu a seguinte no�a i'

imprensa paulista:
"Tomamos conhecimento

I; apoiamos as declat'acões
ao eminentíssimo Cardenl
Dom Jaime de Barros C3.·
mara, president.e da Con

!erência Nacional do" Bis
pos do Brasil: a prcsente

dtuação criada pela re·

ntmcla do Presidente Janio

Quadros 1l;:'0 deve se�vir de
pretexto para qualquer aI·

tel'3.çio da m'dem política
Rege-nos mna Constituiçâo
Federal que temos (lue
lespeitar, A m·dem deve
ser conservada, asSim co

mo a tranqüilidade das
lamilias e'o bem·estar ge·
,ai do novo. Somos 1), ;,'-i
le\ros c patl'iotas. D""€mo·;
(alocar n pátria '\('];"tI oos

intel'ê��es partidr,:·;v, _

I a J Dom Carlos C,q·l-:1c!t)
cc Vasconcelos Mo'.a, Cal'·
deal Arcebispo de São Pau·
io'.

Manifesto da Câmara Municipal
de Florianópolis

A Câmara Municipal de Flo!'ianópoJls. reunida em

Sess:..o permanenle, pela una'llmidade de seus repre

sentantes em defe$a dos sagrados direitos de libet'dade
e respeito ii Constituição BmSlleira, . conclama ao povo

f1orianopolital1o, atmvés SU(',S classes mais, representa·
tivas, estudantes. operáriOS, fUllcinnários públicos e Ór·

gãos de classe, a se manterem unidos em defesa da ar·

dem e da iegalidade, flêi.'; aos pdncípios constltucionai',
que norteiam o povo brasitcir:>, afim dnrmos demonstl"a

ç5.o nossa maturidade po\itiea,
Florial:ôpolis, 28 de agõS\fl de 11)(11.

Daldü.:ero Filomeno
"Pl"Csldentnn""exerctclo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Clube do Es'treitoRotary
Informado rotáiía dao ESTADO:

O JItII.lS l..:fTlGCI õllUIO ee �AU!A C"T;;RINA

nández, do R. C. de Santos
sobre os objetos de Rota

ry:
"O que Rotary busca, pro

uícíando-nos êsse veículo
de bom entendimento, de

ccopéraçãc e de paz, ao

mesmo 'tempo em que nos

tornando mais úteis, é cs,-
tabelecer um estado de c

qullíbrio saudável entre o

Altruísmo e o Egolsmo que
existem latentes dentro de
cada um de nós: seu osco-

•

po ultimo seria, sem ôúvt

da, o de sobrepor o Altru!.-;
mo ao Egoísmo. Ma." êsee
ntvo está acima da nature

za humana: e o dia em que
IÓI" atingido, Rotary per-

7. A Avenida de Relações
-

dará automátlcamentc, tô-
Frofisslon'alfl do R. C. do ria a razão de sua extstên-
Estreito. presidida pelo r-la.

sondo utilizados na recons-

reunião do dia 25 de A·

gôsto de 1961.
t rução de varias escolas

daquela cidade.
____., .

SociaisEmpresa Edilóra "O ESTAili)" L:da.
Rua Couselheiro Mafm, J30
'I'elefonc �022 - Cu i.cu r 1�1:11 l�n

Endereço Tc1C'J{nífi\.'o P,�'1ADO
Dil"t�lu"

Rubeur de Arruda I\.,'nwi;
G('I"('1l1c

Domingos F'h:l:lll(lc� dI.! Aquiuo
Hl>dntol·t�ió!

Fbivio Albertu 11" Amorim e ('::<\':l1'h Melo.
H�dllt.lrê::< Auxilinn!"S

Antonto Fernando ri" Aru.u-at c Sü-n -

Silveira L·'1l7i.
Colnborudures

Prof. Bru-retros Ftho i- 111" O�\':l1r{f\ uodrt-
guei< Cuhrnl - Cid l:onza).!"a - 1)1' • .uctdce

Abreu - Prof. Gthou d'Eca - Maior .T1r.e
fonso Juvenul - Dr. :'IJiltoll Leite da Costa
- Dr. Ruben!'. Co!'.la - \\'�IJtcr Lal,t!e - ZurJ
:'lIachado - Lázaro Bxrtolomcu - rlmnr Car
"alho - Prof. Paulo 1'·Cl"1l:.:,r{0 .Ie A.'·'l.l'io

Lug- - .....milton Sch-
mi-it. - A. Sei.tns Netto

.

DEPARTAMEN fO ESPOR'fIVG

J. O Departamento Ibe
-o-arnertcano programou
»ara êste ano, um Instituto
oc todos os Presidentes da
COl�issâo de Informação
H.otária. A reunião do Dls -

into 465 será mnrcaría pe
le Governador wmeroine.

5. O R. C. de Piura, no

Perú, reuniu a Quantia de
13 mil soles destinados a

construção de um Jardim
uo rnrênctc.

6. O R.C. do Estreito, a

través da Avenida de Ser-

:Ii�r;a àp��mn���:��:���
Egídio Amorim, pretende
:-enl,lzal" êste ano o 2() con-

2. O R. C. de nrasüte vai

construtr na NOVACAP,
uma C"éche-Modflo, cola
um-ando assim para sorucíc
nar o sério problema das
mães 'que precisam deixar
os filhos menores fóra de
casa. D. Eloá Quadros, Pre
sidente da LBA jtt foi cien
tificada da decisão d9s roo

tartanos de Brasília.

ROSE MERLY LENZI "MISS ELEGANTE BANGÚ DA
CIDADEllE BLUlItENAU. rurso de Robustez Infantil,

para I crtanens até 2 anos

de ambos os sexos.
vos e dignas famílias os

memores votos de ren

citações.
-000-

9) Sobre o patrccínto da

Loja Vera t.úeta nr-em

tecerá desfile de Modas

nos salões do "Oscar

satece Hotel".
-000 -

iO) E por fala�mos em

desfile de modas, sába
do próximo, nos salões

do clube Doze de Agõs_
to, desessete bonitas ac

nhoj-itna rnncorrcrân
ao titulo de "M;::;s Ele

santo Bangú Flrjl'ianó
polis" _ Os trinta e

euatro modelos de .rosé

Ronaldo, ostüo sendo

rr\n"irho�mente con

ferclonadfJs.
_ oOn--

11) H"je. os 15 anos de

C:lrmen Lúcia Cruz Li

ma _ Estamos infor
mados de nue sua festa

ar.ont(>cen�. no nrõx1mo

dnmln<>"(1. Paraben� Cnr·

]"'1"'''n J,Il('I'l ri" Aconte
cimento� �oc!als.

_ 000_

batia, o casal em reco
recebeu para um jan
taro onde o fino e apu
rado aos-o de daria 're.

reza, deu nota ,alta.
-000-

3) Yara Pedrosa e seu

comentado -cherrusíer"
em renda deu nota de

destaque na movimen

tada. soírée no Teatro
cortes Gomes.

-000 -

41 Infelizmente não pude
comparecer a festa de

15 anus da cont-a Lour

dinha Wiketh. O jovem
"soctetv'' comentou,
sendo mesmo um dos

grandes acontectmen
te».

11 Promovido pelo cro

ntsta Nngel de Mello e

o Clube eoropurntsta
reauzou-se sábado nos

salões do Teatro Carlos

Gemes, mats um dos

discutidos "Desflles

Bangú" _ Reuniu a so

ciedade de Blumenau,

para aplaudi!' as senho
ritas que tão bem "e a

presentaram concor

rendo assim ao cobiça
do titulo Mlss Elegante
Bangu daquela cidade.
Uma comtssõo julgado
r-a apontada pelo CI'O
nista Nargel de Mello,
resolveu a otrtcn para
ela - Senhora Dr. Her
cíuo (Nancy) Deeck.
Senhora Eunice Be1f;.
Senhorita M::trp.:uit Fa
ber Mlss E'leg:ante Ban

gú San'a Cata,lna 1960.
Cronista Sebastião Reis
e ZUI'Y Machado. Dado
o resultado. foram vi·
vamente apb.udldas as

vencedoras; Suplente
de Miss Elegante srta.
CUi'm�1l Rossini repre
sentante do Clube dos
CandanlrOs Rose'Merl)'
Lenzi, representante do
Ch!be Blumenallense de

C�ça e Tim. foi ii. Mi�s

Ele�ante Banlrú Bhtme·

r ompanheirn Afonso Delam
bert. pretende promover.
reuniões mensais a fim de

discutir e pôr em prática.
o programa elaborada pa
ra o ano 61/62.

ADVOGADO
Dr. Caníídío do

I
Amaral e Silva

Magistrado aposentado.
Advocacia em Geral

jssc. e Res.: RIHI. gajdenhn
Mal'in!lo. 2 - apt.o 301

(esquina João PInto)
x

3. Até 1° de Junho, o uú
mero de rotarv-ctubes, em

todo o mundo, éra de .

,10.966. O número de rotaria.
nos éra de 509 mil.Redator: Pedro Paulo Machado

rccda tcres auxil! .. res: M;,tl"V Borges, Rui 1'. to-o e

Gilberto Nahas.
8 Patavras do compa

nheiro Carlos Alberto Her-4. Através de urna r-ifa
de valiosos obíétos, o R. C.

de de Leon, no México. rcu
niu a importância de 30
mil pesos, os quais estão

corao-raocres: Diversos
t

11
Representantes

Rio �;��e��::ltl��I�l�fd;: ��nt;�'��c!�t�� r;ndar
Te!.: 22-59-2·1
São Ph,J]O - Rua Vitérin 1157 - cmí. �2
Te].: 3·HI9-'W
Pôrto Al�.!!"le - PHOí'AL -- Pm('<\ n Feli�
dann 15 - conj. 11 __: "'el : 7':' ·40
Sn\'iç(\ T<:'lerdfi (, dn l':\ITED ,'ICSS l�.,'·
TERX.\TiOSAL (I'P;,
..-"!tentei< e ('oITe):jl(lllde:l:e,.; f""l 't)'lo,: G� nJl\

nicí:-io;;< de I.:::lllta C'a!:\l"ill<'i
Anúllci()� llledinnle ::1ft!r;ltn de acô"dr com a

tnbeb ell1 \·ig31·.
.'\SSIXATL'�.\ AXl'_-\I, - f'r"3 �.{,(IlJ.0,1
YEXD.-\ .\\TL$A' - l'l'io\ _O.OO

.:\ Dir",<;i"io ni"io ""t' l"c!>ll'lIn,.,lhili�·a :"'Ios '.ln-

-------1
I Pnet-s e Ca'"!laras I
I DUNLOP, nã ... tem I
I IguaiR. 1
I Rl'I.inhJl da� BlcIClf"l'S I
( _ Ru&: Con:;elr.elrr t

I Mafra, 1:A. I
! I

-000-
EXCELL, uma super bi

r-iclet!: fabricada sob a ma

i): moderna técnica, encon·
tram-se a vem.':a na RAI
NHA DAS BICICLETAS -

Rua: Conselheiro 'Mafra,
i54.

51 O cantor Paulo Mn1ln.

deu' sho,v na Rádio
Guaru.iá.

- 000·-

61 RIO; O capitão José
Julio Pedrosa marcou

('a..�amento {'om uma

Jir.da carioca.
- oOQ'_

7\ Bastante· movimenta
do. e elegante estava o

rasamento de Vania

Ferrari e Clovis Albu

qIH'Tque, que ..ealizou·

se no último sábado -

A !'ecepcão aos convi

dados, foí no::. "alões da

AABB.
-000_

81 NOIVADo:\com pra

ZE'�t' II"I�tn'll:ts o noiva·
dO.d Eda._Vi'l041l1Im Ht!
IOIl com o sr'. caétano
Vieira. Acontecimentos

"odais deseja aos noi-

DR. HOI.DEMAR O.
Dt:MENEZES

f'orm?do �)pla E.>eola 1e
�4"e(HrlnA. e ('I, uNle 10 Rltl
nf' ,T?TlPlro. E>:-Intern') na
p'",]�pltal da Gq,mbô,,- - Da
Matprnlrl:1ne Clar? Bas
b"nm _ Da Maternidade

.jVfi'ip·?(1hl"f'
ESi.JPr:Alirlnde: DOENC.'lS

DE .�.F.NHO"RAS - PAaTO
_ !'.r.tTTl'IG"IA
t::onsnlta: Mllt,!'!, "!dadf!

C"l""m"l<l D\�t.ra. Tlpla manloã,
Resirlpncia: Estp"",,: Ju

n,"'" �'> _ 'T'pl' 2?��

6.35-
Rádio Folhinha Ford

7,05 ....

Alvor.,cC) em nossa terra

7.35-
0oH"!!''''sa!!do c/ o (cgricu�tor
o.Oi)-

CQ'-resp071de-tl!e G:..arujá
8,55-

ReporteI' ,lIfred
9,05 -

Cocktail de Rock .

9,3;'-
No 1nundo do sucesso

10,30 -

Z.'irestolle nf'ç Esportes
10,55-

Informativo Casa Brusquc
11!1,j-

Mu.�ica para todos

11,3')-
Parada musical Chantecler
:155-

Reportar AZfred
12,05

AZmfJ('(mdo com música
12.25-

Cornlsw'ndcnte Guarujá
12,311-

Canll't social

12,40-
Na li:lha fie frente

1:�,05 -

�elefn1le pedindo bis

14,05 -

"':at'ista do lar

14.3,) -

A tendendo o o1winte
15.05-

A Continental em :lesfile
:.5,3.,-

Rel'ordando � ptlssado
16,00-

Correspondente Guaru1á
16,55 -

Reporte;' Alfr'ld
J7,05-

P:stes foram sucessos

17,35-

-000-

\2) Dr. SergIo (Tereza)
Ncbrc.p.:n. o simoátlco
casal QU� ('lU Blume-

::;:'�{��:��!�li��g��d�_1
vel e luxuoso aparta·
mento. na nolt(' de sá-

EXTRfMOS CONílllÁVEiS
·GRaNDE,
CONCURSO
1WG.�1(G ,

W:lIt('I' Santos

Comissão CeütraJ de ComprasPARECER -?ONCLUSIVO <"?lll entmtagem aut�'!'�- e Cultura 'da Sub-Diretoria
.

Exeia ..

ConC01"réncla Pública nO 8 ��6r�t�4.:�7.��.�: �nt!��� ::n��i�;��il��Ç�� d�e;�: Henrique Arruda R�-

mimeógrafos a alcool mar-
:'enda, reparti�e� interes-

mos
P!'esidente

ca CENTO, modo 225, de
�adas dlr::!tamente na aqui- Rubens Victor da Sil-fab, icação alemã, etc. ao
.slção dos m!tlleó�!'afos, ob-A Comissão Cent.ral de preço unitario de CrS.. 3eto da Concorrência aci-

Compnls, Instltnldfl. pelo 84.250,00. P;'azo de entrega
Decreto nO SF 26-05-61/113, 20 dias após a confirmação ma mencIonada, e, consi-

elo pedido. 'I

De�tar:\(l·&'.": .-

O QUE INDAGA E O QUE DIVAGA:
O QUE SONHO, GERALMENTE E EXPANSIVO:
O QUE PENSA, NORMALMENTE É SÓBRIO,
UM NAO .SE CONTENTE NUNCA;
OUTRO ESTA CONTENTE SEMPRE.

RELAÇAO DOS SORTEADOS
n!\ �..,.r.

ANTE A FLOR.
UM SOBRFLEV'\ O PERFUME,
OUTRO ANALISA A ESSENCIA.

ANTE A DOR,
UM Ê COMPAIXAO,
OUTRO SOCORRO.

ANTE A VIDA,
UM E ASSOMBRO,
OUTRO S.QRRI80.

ANTE O tEU; M'kR E ESTRELAS,
,

UM E VERSO,
OUTRO CltNC!iI...

Al\"<W ·A''MORTE;<·I
O SONHADOR PARA
O PENSADOR i'ROSSEGUE.

ANTE A DIVINDADE,
O SONHADOR EXULTA E CRÊ.
O PENSADOR Ê VAGO E FRIO.

ANTE AS�L:�:REM03 CONcrLIAVEIS,
t\ N I V E R �U}�A��S� A���:l�����S��ia

1 BOLA DE Ft.�O� -

Julio Larlislau Kaiork
Av. Brasil 44 - Ferr:tz d1c
Vasconcellos _ (S. Paulo)
EFCB.
I BOl.A Dr: FUTEBOL �

An.ibaJ Pala Filho - R. Vo

luntário Geraldo I}. 1.002
_ S. JO!l!]Ulm dn Bnrrn. -

(8. Pnllln).
I BOLA nE VOI.I,I�Y -

R. Napoleão José EsPer -

S. Cons Furtado, 1281 -

.

CAPITAL.
I 801,A DE VOLLF:Y -

C]conice Salete Motta
Hotel Palace _ Cruz Altn
(RGS).

1 PAR DE PATINS _

PI'lscilia f te Barro!'; M. Ma_

chado - Rua Frei Caneca,
1.369 - CAPITAL.

1 JOGO DE CANF.TAS -

Jeferson Bernardinl _ R,
Mourato Coelho, 789_

GAPITAL (Pinheiros).
1 TREM EI..F.TRrco

Marcos A. Pinho - Rua

Particular, 12 - CAPITAL
- (J"ardim BrasUl.

1 MAQUINA FOTOGRÁ
FJCA - Jorge T. 001 -

R. Mal. Deodoro da Fonse
Ca. 210 _ São R('!.jue -

(S.P.l.
I RELOGJO DE PULSO

_ Mauro Masawi Kawa
sawa - Rua Baqula, 650
- CAPITAL.

1 BICICLETA - 011nda
B. Por'a - Rua Catão, 988
- CAPITAL (LaPll).
GRANDE CONCURSO

PIN-PONG
São Paulo, 20 ele Agôsto

de 1961.

UMA PROMOÇAO DOS
DELICIOSOS CHICLES DE BOLA

tWo�PoNG
COMPANHIA BRASILEIRA

SenhfJr' Secretário:

Membra
Alfredo Russi
Membroc'erando que os preços co·

tados para o mimeógrafos
-�--

•

ncI8��do·a pl'i'�'ld'd":: Dr. Avrlon Ramalho
����:�e�!�' ��e �XI�����:: CUNÚ�A DE CRI 'INÇAS
ele ordem admInistrativa, rb�on����.,,: m����d:a�:l�l'ão os mais vantajosos,. teleffJn2 2736.

atendendo as disposições
;Jaixadü:l po!" V. Exeia. em

?ortaria. nO 169. de l:'i dp

_ .....iw�llo do ('or�l1te ano. l'"CU

niu·se dia i8 do corrent.e
l:lés. às 10.00 hora.�. na sé·
(le do Serviço de Fiscaliza

ção da Fazenda, para apre
ciar e julgar as prospostas
<tpresentadas ã. Concorrên
('Ia Pública nO 8, que se

destina n adquirir dois (2)
mimeõgrafos para o Servi

ço Ptiblir.o Estadual.
Con:pareceram �à Con

corrência as seguin tes flr-

20) A. proposta da' firma
REMINGT0N RAND1· DO'I
BRASIL S/A. desta Capi
tz.ti foi, em resumo a seguin
te:

2 (dois) mimcôgrafps
marca. GESTETNER, modo

�i20, elêtrlco, pOdendo ser

acionado manualmente,
,:om ent.intamente inteira·

m,ente automático, etc. ao

preço de CrS 222.600,00 pdr
unidade; ou 2 (dois) mi·

meôgrafos marca Gestetner
modo 320, elétrico, podendo
ter acionado manualmente
caIu entintamente automá-
1 ico. etc. ao preço de Cr$ .

174.900,00 por unidade: ou

Z (dois) l11imeóg-rafo.;; mar
ca GESTETNER, modo 105,
port.átll manual. compacto,
equipado com alça trans

port�dora, etc, ao preço de
Ci"S 89.250.00 por unidade.
Pra20 de entrega - para os

E pnra o modelo 360, uma
!-Iara pronta entrega e o

outro em !lO (noventa)
GIns,
A Comissão Centi"nl de

f'ompl'as, fnce :IS propostas
adma enunciadas, presen
ie os expedientes anexos,
da Diretoria. de Cultura,
da Secret.aria de Educação

Ã t2.rd::, 0�S 15.30 �s 17,30
horas.

COI'�..::tó,,!o: Rua Nunel'l
Mach:-.do, 7 _ l0 andar

�esid�ncia: Rua P ....al"iJ

Roma. ,,:; __ 'T','l_''':le 2784
Mú.sica C Romance

RESOLVE

Indicar a firma REMING
TON RAND DO BRASIL

S/A., desta Capital, como

vencedora da Concorrência
....úbllca nO 8, devendo for
necer dois mimeógrafos de
marca GESTETNER, modo
320, acionado eletricamen
te ou manualmente.

São esta Senhor SeCl'etã
lio as conclusões a que
chegou a Comissão Cen
tral de Compras que, em

cumprimr.llto às dispOSições
Ja Portaria nO 169, de 15
de junho de 1961, leva a

elevada consideração de V.

-srta. IeteFelipe
- sr. (Arlindo Gonçalves
- sr. Amauri Callado Jr.
- sr. Humberto Machado
- sr. Ben.iamin José Aran-

,,,
- sr. Areão A. Areão
- srta. Elia Eulália
- SI'. Rodolfo Paulo da

FAZ ANOS HOJE

Dr. Hélio r'reilas
Médico àa Matemí·
·na�R C�rmela Dutra
DOENCAS DE dENHORAS
PARTOS - CIR-�;RGIA

CLlNICA GERAl
OnrJ.as �urtas -

Eletro·coaguZcção

DA'URI CRUZ
Com satisfação registra·

mns na data de hoje mais
um natalício do Jqvem Oau-

ri Cruz. ,

Nós de "O ESTADO" as-

1.l0ciamOS-lios com votos de

perenefi felicidades.

a) MACHADO & CIA.
S/A. COM. E AGIi:NCIAS
b) REMINGTON RAND

no 13RASIL S;A.
10) A proposta da firma

MACHADO & CIA. S/A.
Comercio e AgênCia. desta
Capital, em resumo foi a

seguinte:
2 Cdois) mhneóF:mfos a

t.inta. 'liarca ROTO, modo
420 de fabrlcaçüo alemã,

Silva
- sra. Maria de Ben Faisca
- sr. Luiz Antonio Nunes Novidades da n/ Discotec'1.

1Il'"I'J'_FIZERAM: ANOS ONTEM Pire�
IlIsta1'í.e da Pre::e
18,10-

Reswha J-7

18,55·
Correspondente Guarujá
19,00-

Momellto Esnortivo IiI ,Ihma
20,01: -

Râdio Teatro
20.35 -

TeleJollp para onvir

:-!1,00 -

J:t;po�ler Alfred
21.30-

Cor�esp"'ndente Gnarujá
21,40-

,'vl(1·Il.mto m....'sicaZ Simca

,22,D5 -

,

Grande Inform. Guarujá

- sr. José Maia
- sr. Fernando Luiz Castro
_ sr. Arlindo Oliveira
- sr. Henrique Ferrari Jr.
_ sra. Zulelma Goeldner
- sra. Alice Pereira Meira
_ !u Alice Cunha
-sr. CurtMetzer
_ sr. Miguel de Freitas No-

- sr. Carlos Augusto Fran-
1---- -------1
I D U N l. O _:> \
I Os pnc':S DUNLOP oferecem qualicl.ide c resl:têncla. I
( RAINHA DAS BICICJ�ETAS _ Rua Cons. Ma!r);,., 154 t
1 - -. - _ ._ - - - -

zoni

NASCIMENTO

Rcnç Pires Machado e

Marilia Gomes Machado.
Partic:pam aos parent.es e

pessor,:;: de su�s relações. o

nascimento de sua filhinha,
Luciana Cristina, ocorrido
dia 11 na Casa dI! Saude e

Malrrnidade São ::}ebaslião,

30 VAGAS SÕMENTEr0l111'1
_ sr. "-faria José Mateus
- sr. ptolomeu Bittencourt
_ sr. dr. AujOr Avlla da Luz
_ sr'. Al"lllantlo Sablno
_ sr. Alexandre }o�ranclsco

EVilngellsta
_ sr. Aclll Rebelo.

VOCE NAO Th.d AINDA O �UH.S0 GINASIAL?
Jo'ê'�a'o em mer:lS de um 'lno frequentandO as aulas

de pr�paração aos candidatos aos exames pelo Artigo 91,
:lO Instituto D. Pedro II.

ótima orientação pedagogica - Ensino aitamente
especializado - Gara�tia de exito e s;;.tlsfaç.io que v,)cê
cOl1l!",rovará. ,

Illldo de nova turma em outubro pl·óximo.
T':lforlllt,ções à f\:.a Nereu R.amos - 39, (3-I"UpO 1I1c

dela Dins Velho!, E:tcluslvamente das 19,00 à.s 20,00 ho-
ras di.1riumcllLt:.

.

A RAINHA DAS BICICLE

TAS, alem de um COIlIple
to serviço de reformas,
pinturas, concertos, soldas,
conta também agora com

111ll perfeito serviço de

VULCANIZAÇAO de pneus
e câmaras.

FIZERAM DIA 27 P.P.

de tracllclonnl famllia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Mais Completa e Moderna linha de Aparelhos üomésficos .

em

Lençementos pré verão de

fJJ
*

1 mo�êlos á sua cscnlna
,

*

5 anus �� �araltia-assistência �ermane!lte
*

�5 meses �ara �a�ar
E se "v. QUER"comprar um Refrigeradef

Nós fazemos qualnber negócio!.
'

�l
'I'

I]

(

fJJ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: «CluDe Doze de Agosto» Dia 9 de setembro sábado :
:APRUENTA EDDIE MANDARINO 0 Sus Tropicanos Ritmo "SOUA NOVA" para danças - Maiena a melhor cantora da "Noite Carioca" - Mauro Zardo,
.cantor - Jorge Arena BiíUarino Afro - Cubano atração dó Show de (ar los Machado e Larry Wald o Rei do Rock And RolI Holandez - MESAS NA :
: SECRETARIA DO CLUBE.
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@EMAsn�êàrlâiêi�õ-Dii----;����;����;�-------U--------------U'
Jerônimo Coelho n.v 103, Florianópolis, zstcdo de sente

r.�,r .. rfna, a nrr, de reassumir a sua fum;ào de primeiro
mctonsta.

,

Após cinco de Setembro de mil novccentc', e sessenta
e um, ne conto-midade com a ConS01id!H;,aC das Leis do

Trabalho, artigo 482 - letra I - consideraremos resctn

Jíc((, c. r-osso contrato de trabalho.
"NAVECAL" - Naveg-ação Oatartnense Ltdu.
Ass, DEMER..,VAL VIEIRA _ Drretnr

�:W9ôl

'·-CENTRO
Cine SÃíI JOSÉ

-BAUROS
,Cine GLÓRIA

FONE: 3636 (ESTREITO)
ás 7% - 91!� hs.

Fone: 6�52

áS :\ - 7yj - 911/2,hs.
Grande Festival "1!'rapça Filmes"

5 o Filme'

Jacques Charri�r - Dany Robin - Dany

Grande Festival da "França, Filmes

4,° Filme:
Robert Rossein _ Magali Noel

Carrel - em-
OS LIBERTINOS VAMPIROS DO SEXO

Direção de Jean Piér1:':e Mocky
Censura até 1e anos

Cine BIT:!:
Direção de: Edouard Nolinaro

Censura: Rigorosamente até 13

tine IMPÉRIO
Sesõe::; das Moças

Alan Reed Jr. - Molly - em -

SEM IDADE PARA éASAR
õencura.: até 5 anos

ás 5 - a ns.

Grande Festival "França Filmes"

50 Filme:

�
Jncques oherner - Dany Robin - Dan)'
Carrel - em-

_..,'" OS LIBERTINOS
-�

Direção de Jean Pierre Mocky
Censura -até 18 anos

(SSIRE!'W)
ás 8 hs.

Grands Festival da "França Filmes
4.° Filme:

Robert Rossein _ Magali Noel

VAMPIROS DO SEXI')

J:..ireção de: Edouard Nolinaro'
censura: Rig0rosamente até 18

tine ROXY Cine l!A.iÃ (S. José)
FONE: 3435

ás 21., - 5 _ 71/2 _ 9 hs.
-

êesões da� Moças
Alun' Reed Jr .

....:.. Molly
SEM IDADE PARA CASAR

Censura: até 5 anos

ás 8 hs.

Françoise Arnol

A GATA

FiNALMENTE!
GRANDE FESTIVAL FRANÇA FILMES.

Cli'mS SÃO .TOSE', - RITZ - GLO'RIA - IMPE'RIO

,�""",.':!'''- "VAMPIROS DO SEXO" - com SteUa Blain"
Robert Rossein

3" Feira - "OS LIBERTINOS" - com Jacques Charrier"
Belinda Lee

'

4H Feim- "CUSPIREI NO TEU TUMULO" - com Fel'"
nad Ledoux " Marina Petrowa

5," Feira - "HIROSHINA, MEU AMÔR," - com Emanuélt
Riva "Eiji Okada

rINALM�NTE!
.A PARTIR DE DOMINGO
CINE SÃO J O S É

E 1lP.1J se esqueça que a partir de 3- de setembro veio aí

"0 Espetáculo dos Espetáculos"
Um passeio noturno pelas Boites Francesas!

Europa de Noite
STRIP 'fEASE, DANÇAS SEX APEL, MUS�CA DE ALTA

CLASSE I

TUDO BEUNIDO PARA MOSTRAR O QUE E' PARIS
'A NOITE!

Rigorosamente Proibido Até 18 Anos
__

1
-

DI·a. nA B. �.
BICHLER

VEt!DE-SE
L'ma r�' :iquinr de filmar de 8- m 'TI marca

"GIC", para 1"; m de fil�e :'11a1'.:::a i!_·ancês.
Ver e tratar ti rua San!;a Luzia, 25::> ou

p"lo te!. 3530 .•

MÉDICA
CLINICA DE SENHORAS

E CRIANÇ.'!.S
AtendE:: diáriamente:
Das 14,00 às 18,00 h�l'as
";onsultól::l: Rua Cel.
.Pedro Demoro, 1553

E�treitoDEPóSIIO AMPLO
para alugar
ne:essila

"A
.

MODELAR"

8\&080801
80 ClII'E ZlTO

MARIA DE i.OURDES
{5 PRllIIA'lERAS

Sabado p.p., na confcrtável restdéncía

do Sr. Luiz Fiuza LimaJ aconteceu a

grande festa de quinze anos do bonito
brotinho Maria dê Lourdes vtecntetü.
filha do casal Comandante Arnaldo (10.11\-
ria Fiuza) Vicchietti A Jovem guarda
florianópolitana,\ convidada esteve prc
sente participando do fino e elegante
�ontecim.ento, na RUa Rafael aanoeu-a,
onde marcou uma neite de alegria e en

cantamento com finas ornamentos dli

"high-Society". O boQ,ito vestido da feliz

aniversariante, foi confeccionado por .sua

mãe, da. Maria, sendo de seda pura.

branca, todo bordado. O bonito bõ1o, de
aniversário foi confecciOnado Pela Maria

do Carmo Ligocki. 'As 24 horc.s Laurd:"
nha, fez a cerbnôn ía da§ nutnze Velas oc

bô1o, em seguida aliunciou que Luiz Al

berto Cintra estava presen.e e antversa
rínva �amb-Ém. Seu pai a conduziu para
o salão onde, o �r, �Uiz !iuza Lima, seu

tio, dançoU a primeira valsa; a segunda
foi com o SeU trmâo A:nadeu víccníetü,
que veio da Belacap, espectatmante para

esta festa: a terceira fOI com o jovem
aniv,ersariante Luiz Alberto Cerqueira
ctnrra. A coluna felicita Maria de Lour
des vtcctiíe.u, pela grande festa ..

xxx X xxx

Foi reinaugurado o Estadia da FAC,
na Avenicla Hercilio Luz, no sábado p.p.,
com a presença do Prefeito Osvaldo M,I

chado, repl'esentan�e du Governado,= Cel-·
So Ramor' Presidente do Tribunal de

Justiça Des. Severino N, alves Pedrosa;
Comandante da p. M. CeL Antonio de

Lara Rlblts; Presidente da FAC, Sr. Ody
Vareja; Deputado WaldeP.'lar SaBes, Pre-

sidente da Comissão 0.0S II Jogos A. ti e

S, Catariu&.; Cap.' 'fen Icaro Passos, e

ÍllúmerC.d aIicc101l8UOS' do e'''porte am'J._

VICCHETTI FESTEJOU

O acadêmico oerszn NeVeS, partici
pará do 1.0 Fes,ival de Piano de Santa

Catarina. Concorrerá com músicas clás

sicas e populares.

»xx X xxx

o brotill'ho Carmem Lucia Cruz Lí,

ma, está Completando hoje, as suas quin
ze primaveras, e festejará ,esta signifiCl1-
tiva da�a no próximo domingo, dia três.

l':XX X xxx

O destacado pintor e dese,nlüsta,
"Haf<sis", inaugurou sua exposíçáo na

metrcrécntca.
xxx X xxx

Na próxima cutme.retrú, acontecera
um chá no Lira T. C., com um desfile
das debut:;tntes do Clube 12 de .Agôsto. ,

xxx X xxx

O Baile das Debutantes do Clube
Curitibano, será no próximo dia 23 de"
sel·embro. Regina Pereira, Oliveira, re

presentará'o Clube"da Colina, naqugle

siplpático Clube.
xxx X xxx

Eleonora Toledo de B. Barros, nu

Iista dos brotinhos mais bonitos df'. ci

dade. Aconteceu no t\niversário de MfI

ria de Lourdes víccníettt.
xxx X xxx

Recebi duas cartas da Iberia Linans

Aéreas Espanholas; Com cinco cartões

postais da Espanha, para a Exposiçao
Internacional de Postais qUe estou o1'\iP

mzando, patroclllado pela S E C

xxx X xxx

Vamos torcer para que tud,::, Corra

be:n. na situação política do pa,is, dentro
da �aior ordem possível.

.

xxx X xxx

:.>omingo no Querência palace Hotel,
anotei o Sr, e Sra. Llr. Clovis (Vania) AI

bu{ruerque, reCem-casados, jantand,) nO -

Querência palace Hotel.

@ CnmissãG Central �c Cõm�ras---'
�

concorrência Publica nO 2

Senhor Secretario:
gm cumprimenCo ao despacho de V. Exclu., o.ie 14-8-61, a Comissão Cen

tral de Compras reunlu�se, novamente, naquela data e decidIu que um de

seus membros, o Sr. Rubens Victor da Silva, viajasse à Lajes par'a que, jun
tamentt! com o �r. Dr. .Toão de Araújo fôsse realizado novo estudo em com

parqção com a proposta da firma Pereira Oliveira & Cia., desta Capital.
o l'efeddo funcionârio viajou no a,a de ontem à cidade de Lajes, e após

exaustivo exallle, concluiu o Dr. João de AraújO, Diretor daquele estabele

cimento hospitalar.. não ser conveniente a �quisição de novos equipamentos .

Para melhor orienLacão de V. Excia. �ranscrevemos, a seguir, o expedi
-

ente que àquele ilustre !';cultativo díl'igiu a presidência desta Comissão Cen

tral de COl.�pra,;:
"Lajes, 17, de ag'ÔsLo de 1961.

ll�xmo. Sr,

, ��������e�! �:����ss�����tral de ComprasI� FLORIANOPOLIS

r1 con:a��:��i: ;{iS���adOn��', ���;:�teV�c�:ui��Çã�ilV:� ;::t�ar���s d�i:e:���ss�a��
. r

o Hóspital Nossa Senhora dos Prazeres, de Lajes, néste Estad':!,
Em companhia do Sr. Rubens Victor da Silva, reexaminamos as propos

tas jã. anteriormente por nós aceitas, em comparação Cvm as da Firma Pe

reira Oliveira & Cia, e c{'Incluimos pela conveniência de se adquirirem os

equipamentos por nós anteriormente j;.i, indicados, sem qualquer modifica

ção, porque os mesmos satisfazem plenamente, as necessidades e eficiência
ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres.

�. '
"

AO Exmo. Sr.

GERALDO WETZEL
DD. Secretário da Fazenda
NESTA

III!I!"'"c"tos d,-,-on-t-in-u,-,-,-n,-,-oo-,n-d-O-d-'-;',-E:�l�-:�PÓiO es,lamido que nos

tem dispensado, sU'lscrevemo-no� penhoradamente, agradecidos.

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

(as.) Dr. João de Araújo,
Diretor do Hospital Kossa Senhora dos Prazeres.

Atenciosamente

'�'�IlOS de havermos atendido àquele respeitável despacho de V. Excia ..

subscrevemo-nos

Henl'iqqe de Arruda Ramos

Presidente I

Rubens Victor da Silva
Membro

1l.lfredo Russi
Membro

S8Pt "
Considerando o ofício datado de 17-8�6i, do Sr. Diretor do Hospital Nos

sa Senhora dos Prazeres, de Lajes, dr. João de A!'aújo e, em se tratando de
------------- MATERIAL ESPECIALIZADO E TÉCNICO, para fim hospitalar, APROVO

Al'ENÇA-O as conclusões da Comissão C.:ntral de Compras, complementadas pelo ex-

ptlqieylte acima mencionado.
!ÜSTf:lb':'S, LAQTTEIA-SE ENGItADA-SE .tE ENVER- S. Fazenda, em 19-8-61

N'Z;·!L'SE MOVEIS. ML:jJ:aES INFORMP...ÇÕES RUA CON- (as) Geraldo V- 'Z{" s�cq:.tfl.l'io
lí:'tREIRQ 'Í<rAFlRA, 64 ,ND'üílS'IIi<ilI'1I.'!.,p_....1/i ,.. 31'.... ,�fI,J:�Â,IJ.>;� :;,� �,�

�

�M�'��.,�.;<'i;ií','�.;-r<i�I�flW����iiI{t3��

-,

'MINISTÉRIO DA MARINHA
Comando do 5.° Distrito Naval
monanopons, 8.C., 23 de aeôeto de 1961.

COMUNICADO N.o 0017/1961
/.Vl'�O AOS INATIVOS\E PENSIONISTAS DO MINISTE

RIU DA MARINHA VINCULADOS AO COMANDO
DO 5.0 DISTRITO NAVAL

Desde o dia 24 do corrence, teve inicio na Cruxi', Eco
nómtca u'ederat de santa Catarina, o pagamento referen

te <:.0 mês de agõsto, para os ' riauvos- e pensionistas.

GlNICA SANTA CATARINA
Ciinic;;: Gera)

D<Jen�d� Nervosil5 e Meillais -

..wa:l..,tla _ corr=texoe - l\tBQU@1 _ M�"l1 ... -

t'roolematlco Ar�·tva e ,e::a:u$J

T�lltalJ\t:[lto pf'l(' eaetl ccbooue com ane3tellla -

In-sunnaterapta _ Cllrd.lowlvra.PI� _ Sonoterapia e

p,'r.otel aphl
OI; ecêo uo- �"lqullltru -

oe t'E;l.r;v JO ....O oe ::tUr..BA

DR. JOSe TAVARES IRAC8:MA

DR IVArl RAC:! ros DE ANlIRAD.

CC;NSULT.-.-:,. Das 1[> as 18 bc.raa ..
I

I!::ldf'ro>co: Avpnlda hl�auro Ramo ... 281

(Pr;I�a F.tplvina LuzI _ 1<'00(, R',-!i'

DR. SAMUEL FONSECA
Cli�URGIÃO-DENTISTA

PlepÚO .::avk,J,ues PElls alta velocjdr..::!.<l,

HOHUE��������RlJe:�ã�� WH.�F.l
:::!�t;HGIA )<J PRo'rE8E B1TCO-F_'\CIAL

COf)sultól'i<.t: Rua Jer:Snimo -'::oelho 16 - !O andar -

F"'J:':'� 222;)
EX<'lu';:"llmf'.nte I,lom hora9 marcadas.

Dilo L.�URILDAURA
C I: n i C a G e r a I

_ � MEUIl,:.O - �

1;,$pecia!.i<:'�� em ll_o!estia cie'S(:)uhorr.J I;l VIilS url
/,,·\"ta.-;, Cura r<:.di'al das lnlecc;:óes agudas e cro

nic .. .s, do ·'Ixu·e,ll<.. O'ellito-urináUo em ambos os

.,cxo.s. Du('no,;;l� do uparêHlO Digestivo e do siste

ma nervo.so.

HOI'Ul'lO: das 10 1.S 1l,SJ horas e das 14,30 ás 1:7,00
horas. _ CU;\Sultorio: Rua Salu,mha M�.rinho, 2
1.0 and:,.". (e::;q. da Rua Joãb Pin.toJ - ,Fone: 3246

Rf'sldellcla: Ru;!. l.!acel'da Coutinho, n,o 13. (Chã
'p.ara do Espar,J1aJ - Fone: 3248.

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

DR. GUERREIRO DA FONSECA
OLHOS - OUVIlJCS _ NARIZ _ GARGANTÃ
Consultól'io - Rua SOM Pinto, 35 - Fone 3560
Residêll\:;t, - Felipo:: Schmidt, 9� - Fone 3560
Consultas - U.as 10 às 1� e das 14 às 18 h')ras

Receita de Óculo.> com Equipo Bansk - Loude.
EXIl.111e de ouvidos _j nariz e garganta com

EQUIPO ALENOL ('único n"<l. C�pital)
Tri,tamento das Sin0r;ites 'p€.�o Ult.rasom,
Ope::-ação de Amígdalas por processo moderno.

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

pR. LUIZ E. ROCHA FREIRE
CIR/.J.8,GI;ÍO DENTlS'rA
AD:'l.TQS E CRIANQ}.B

�'lrticipa a seus cllentes e amigos J. lnstalf}ç5.(.. do
Sf'U novo c"nSl.lltó).'io eqttlpadc com motor de al�a rotação
.. OUtros t:nf:!ib')ralflel�t:.,;; técnicos.

R'la Felit:!' Scbmidt, 34 _ l0 anaar _ SI".

Lei;:j, Revista Luso-BrasileiriJ
SENSACI()NAL - NüVIDA:JE -

,
MAGNIFICA

á Vertda o terceiro númerO
----------------

li A Y (I N A R A � m H I --F I
(, 1l1t'lh'lr amhiente com " ::rJelhot' música.
lUTA 'f}A.n ?ll\1'T't1 _ ,...tRn�·lJ [lO flO1'EL ROYAl.

�eja um Benemérito do Corpo Social

�o Ins!iluto D. Pedro II.
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Sh".It",'. ""'peri.! _ Pen� "III�
drlca. exclusiva da sneeuer'e. Ponta
de Iridlum - o mais nobre t' mal$
eerc ces metais- assegura uma !IS,

crlta firme e S1·/lVe. Linhas bonitas"
modernas. Crom�aç.'lo ou banhe de
"uro. vã-tas cores A Shealter's lmpe
ri�' é a canela de qualidade mais
veeerea em lodo o mund(ll

Sh".""r'. Grllolkrlp - êec-eve
mune mais do Que as oullas ... su�

C<l,gaégigantescal ESt'8Ve Instanla·
neamenle e .mullo mais suave. Com
unta Dokumenlal313. dsslna cneques
e cceumemes. Escreve $óbreQualqu91
"uperffcle. Três mcceios dilerenlas.
"Arias .córes. Graloskrip é a es�e.
rOJr�lIca coro ii Qualidade S�eatfer�1

r - qualidade Sheaffer's_garantia'Shaaffer',

SHEAFFErG

44/u-'&,_�
Com. Representações Sta Helena Ltda.

R.. 'f'�IIQ" Schnnd , $2 • 5,4 • Fio tcocpcüs vente ��'ar'i'�

REPRESENTAÇÕfS
Firma atacadista no ramo de Peças li acessonos-nare

automôveía, sediada no Rio de Janeiro; procura Repre
sentante ou Firma registrada, de comprovada cap�cJdade
de vendas e dando referências,. para G Elsk-l.do de santa

Catarina. Cartas com os devIdos detalhes para M. GOMES,
Av. Rio Branco, .. 28 - 15.0 - Sala 1.507,!tio de. Janeiro,
Estado dr<. Guanabara.

. : -,
-,

'

! r·.::.. "i

Você Gosta/de Jogar �o-châ,�t:.' �

Peça então sem cOmp!�miss�:::�a��.lÓfJ��"·d��i::�f�ra.
das BOm.' AS PLAS'1'lCAS "MAR:':-'�Nri':K' ,!ã'bficadas'em
cinco côres b garantidas. Fabricamos tan.oém BOLA0 e

modernas mesas de SNOOK� e CARAMBOLAS.

-

Rua Dr. Dolzaní, 575 - tel: 78107 - São Paulo

BILf•• 1RES WURTEMBER'.::r LTDA.

DESPACHAMOS l'ARA QUALQUER pARTE DO PAíS

VENDE-SE
VENDE0-SE um terreno medlndu 45 por 20 metros

tendo ainda 2 casas de madeira a Av. Santa Catarina

csquír;a com a rua Tijucas.
Preço tie ocasião.
Tratar no local com o Sr. Laudelino SOU!i�a.

2�·8

j - - - - - - - - - - -- - - ,- 1
i DUNLOP J
I O::. Vlleus DUNLüP oferecen4 qualidade e resistêncIa. !
I RAINHA DAS Bn;ICLETA::> - Rua (;ons. Mafra, 154 I
j-----,---------I

PAPEL TAMBÉM E' COMIDA

no- Registro de Imóveis.
Protesta por todos os

meios de provas em diret,
to Permitidos, requerendo
desde jâ, o depOimento
Pessoal de quem esta con

testar, sob as cominações
legais. Dando a presente
o valor de dois mil e cem

cruzeiros (crS 2.100,00) P.
deferimento. Blguaçú, 23

de janeiro de 1961. (Ass.)
Maria \ Augusta oarcêc
Peixoto. RóI das testemu
nhas: 1) Cecília cos.e,
comerciante _ residente

em 'riíuqutnces. 2) Pedro
Bonífácro pescador - re

sidente em TiJuqui,\has.
3) José Anderson, comer

ciante _ r.esidente em

Ttjuquinhas Em dita pe
tição foi sxéreoo o seguin
te despacho: A De-se

vista ao Dr. Promotor PÚ
blico. Big., 23-1-61. (Ass'>
J, G. coneco, Juiz de Di

reito. Procedida a Justifi_
cação foi esta julgada por

sentençá da teõr segurn e:
_ Vistos, etc. Homologo,
por sentença, a justtüca
ção de fls., em que é re

querente, João Fernand2s
dos San .05, para que pro

duga os efeitos de uírelto.

cnem-sa, Pessoul:nE:nle,
por mendeoo; os conrron
tan tes do tmôvet e, por
edital ""OI tn.eressados In,

cenas, para todos, qnerun
do, contestarem o pedrdo
1\0 prazo da iei. Custa�
annat. Big., 6-6-61. (A"SJ
J. G. CoUaço, Juis d� DI

reito E, para chegar ao

conhecimento dos int�ie�
sadOS é passaco o presen
te editHI de citação com o

prazo de trinta (30) dína,
que sera publicada e an

xado na forma da t.et.

Dado e passado nesta Ci

dade de Biguaçú, aos oito
dias do mês de junho do

JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE BIGUAÇU
EDITAL DE CITAÇÃO
COM O PRAZO DE

TRINTA (30) DIAS
O doutor ,)aymor

ourmarêcs CoUaço,
JuIz de Direito da Co

marca de Biguaçú,
Esttldo de santa Ca

tarina, na forma da

lei, etc ...
FAZ SABER nos que a

pt-esente edital virem I)U

dele conhecimento tiverem
seu advogado Dra. Maria

que, por parte de JOÃO
FERNANDES DOS SAN

TOS, por Inter;nédio de

Augusta oarcêo Peixoto,
lhe foi dirigida a petlçác
do teõr segu ;nte: - EXn1v
Sr. .ruíc de Direito oa Co

marca de Bíguaçú. Joa(l.
Fernandes dos Santos,
brasileiro, casado, l:t.vra,

dor residente e domicilia
do �m Tijuquinhas, distri

to de Ouaporanga, muni

cípío e Comarca de BI

guaçú, cuarendo preme

ver uma ação .de üsuca

pião, vem, por sua procu

radora solicltadara Abigail
l_."'r-eitb.S woík carteira n.

,.374 e advogada .JI<fDr;�

Augusta ercêo Peixoto
carteira n. 1.364 da Ordem

dos Advogados do Brasli,
secção de Santa catarina,
expor c requerer a V.

Excla.: 1) O supllcant�
t.e·,n -a púsl:>(. .nansa, 1).,.,

fica sem opcaíçâo nem,

contestaçãC, Inlnterrupta
mente e com o "arümus

dommt" hs mais de vinte
(?O) lI:JOS, de tp.rreno si

tuado no lugar Tljuqui·
nhus, distrllo de Guapo
range, muníciplo II comar

ca de Blguaçú, 2) QUe o

terr-eno em apr eco mede

noventa e . cinco mil me

tros quadrados (95.000 m2)
de área, confrontandv ao

Norte com João Fernan
des D'Avlla e Manop.1 José
de Andrade; ao sul com

Antonio t.tnhares e Fran

cisco Coelho aento: ao

Leste com a estrada pú
blica e ao Oeste com o

Morro do Chan. 3) Não

!)oSsulndo título tegat 50·

bre o imóvel, quer adqui-
rir o dominio d , mesmo,
com fundamente no artigo Confere rom o original
5:Al do Código Civil e ar- afixado no lugar de Cas

tigo 1.° da Lei n. 2.537 de rume.
7 .de ms.rço de 1955 e na O Escrevente:
conformidade dos arts. 454 Pio ROMÃO DE FARIA
e seguinte.:; do Código de

Processo Civil. Assim, pe- --------

de e requer a V. zxcía., •

se dlgn' ouvi, as testamu- Augusto Paulmo
Ilhas no flnal arroladas e

;�e I��:::��:e:!�::e ': thuo - rerhCihÔO
intimação, sendo feita a

Pjustificação da lei preces- au••no

ano de mil novecen.os e

Sessenta e um. Eu, (ess ..

Pio Romão de Faria, Escre
vente Juramentado, no

imrPedimen to ocasionai do
Escrivão. 'o _l:\atilograt�l e

silbscrevi. ,

Biguacú., 8 de junho de
1961.

�

JAYMOR GUIMARÃES

COLLAÇO. '

Juiz de Direito

suei, acima mencionados,
sendo citaaas os conrron
tentes do Imóvel t! respsc
tivos conjuges, citado o

Dr. Promotor Público da

Comarca, para após Os -------

tramites legais, ser a

presente julgada proce
dente por V. ExcIu., data
venta, podendo o supllcan
te adquirir o nscessãno
titulo para li trascrição

Dr. Walmor Zomer
\iar�iil

atplc..malkJ Pel� Faculdade.
Nac',",al de Medicina da
lmiversidade {lo Bv'alJt!

Ex-lI.tenlo por concurso da
Matetllldade-Escola. (Ser\'!�

1,(v uv J;'rOI. OctavlO """'.

ur..gues LIma). Ex. lntel'Hv

uo berVlçu cte Clrurgl� UI,)

!::':lspltal .L.A.P.E.T.C. tio 11-10

ne JRnelr,J. Mé:tlco da tto::s

Pll'àl de Ca','laade e Oa

MaternJdade Dr. Cano::;
I,;orn:t:..

PAE1'OS - OPiRAÇOK�
Vv1!:NÇAS lJE SEN"".lORP-S
- P4.!i!TO SEU DO'l 1JelO
mett::W psfcD·projtlat:.co

�

Consultórlu: Rua; João PIn·
to n. 10 - d:.s 16,w â8
l�,OO horas. .A••mde com

horas n:.arca1as. Telefot.e
3025 - ResidêncIa: Nua
General BlttenCC"J�·t n. 101

Enquanto a justiça social não chega, vamos praticar
a caridade. E façam,,-la de maneira fácil e prátIca. Basta
juntar as revistas e jornais que tpmos em casa e entregar
tudo aos Cruzados do Coléblo Catarinense. Ê�es transfor_
marão tudo em dinheiro.

E com o d:nhelro comprarão comida para os pobres
que éles sustentam.

Nosso pedido é c:'rlgldo, p.. :incipalmente, às senhoras _

mães e donas de casa.

3 k'J de jornal ou revista - 1 kg de açucar
12 kg de jornal '1U revista _ 1 kg de bar,ha
15 kg de jornal ou revista _ 1 kg de carne

2 kg de jornal ou revista - 1 kg de batatinlla
e aInda sobra

VENDE-SE

COlau''' ...... '41 U novo en·

dereço do consultório. Rua
Conde de Itajá, 519 _ Tel:
'i6-!l8�6 RIO - GB.

Qualidade e máxrma re

sistência, caracterizam as

bicicletas EXCELL - RAI
�HA DAS BICICLETAS
Rua: Conselheiro Mafra,

154.

CASA Vénde� se

�DE
LONDRES
PARA
v.

A ELEGÃNCIA MÁSCULA DE

11E
BRITISH
I90K

LINHA BRITÂNICA DA NOVA

ROUPA

I
sem dcré!cimo

PRON7A OU em 3 pagamentos
SOB-MEDIDA IguaIs a pcrtlr de

Cr$ 2.475,00
A EOUILlBRADA ELEGÂNCIA
INGLtsA AO GOSTO

8RASILEIRO.

L,;MA OFERTA DA etMttANDRADALtda.
Rua Felipe Schmidl, 7-A

REVEND�DO� RENNEH EM FI..OR/ANÓPOLtS
U.ma a rua Altamiro

Guimarães, 38 esquina -----

Germano Wendhausen.
Tratar na me�::na ou

pelo telefone 3067.

Dr. Héiio P�ixolo
Advoyado

Ret�.iênc!a - A1amt.�a
Ad :lHu Konder, 27 - Calxll

Poõ�al, 406 telefone 2\1-'>.2.
jo'5Cr.Lollu - hui:!. l' eupb
Sch.:::lldt, 37 _ 1.0 .. l1Qt.. _

Sala.

Consultôric..: � Rua Vicw::
Melr"!es, 24 - (ho,s 4 às 6. hs,
Resldencia - Rua Santos
Saraiva, 470 _ E,°r.relro.
,..·one : _ 23-22 e 63·61.

PRECISA-SE 1 -;U-;LO-;, o�n�q; v� p� 2�
- - - - -

I
, RAINHA I::.AS BICICLETAS - Ru: : Cons, Mafra, 154 I
i----- ----- I

23-& DI,) v',nded'ores de pa),.oe·.� técnicos junto a engenheh03,
arquiteto::; J'al.rlcas e [-apelarIas �mp()l'tados da A.emanha
e artigos nA.clonais para e.scritt.cios.

INTR1\REOIONAL �!MP. 1'.; EXP. GERAL LTDA.
hua 7 de Abril, 235 - 4.<> 8/412 - São Paulo

Fone: 36-3586 e 52-5397. '

j--- --------1
I DUNLOP, o pneu qUe vale por 2 i
I RAINF.A [;AS BICICIJETAS - Rua: Cons. Mafra, 154 1
j----'------ ----I

(ia, (alarinense de (ima:llo Portland
Avis:> de Pag'lmenlo de Dividendo

MÊS DE SETEMBRO

",--
DIA 3 - às 20,00 horas - Soirée em lJeneficio da Cam_

panha Nacional do Câncer.
DIA 10...,.. à.!l 20,00 ho,:as - Fe.�ca d'.! Encerramento e elei

ção da Rainha dos II Jogo::; Abertos de Santa
Catarina.

A dl:-etods comu"lc"\ que, a p?rtir r.o jla 10 ce

agõsto de 1961, das 13,00 hocas às 16,&0 horas, �eri pago.
na ::;ed� sorlal em fo.alselro, Haja!, o dividendo dr exer·

cl",o de 1960.

ITA';Al, " de agl. ..to de J9�1.
pC'J. Dil'do:'ia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DE SUAS.COMPRAS!

DE

Troque suas Notas até o dia 30 de n-;;Vembro de 1961, nos diversos Postos d: Troca da Cidade.

NOTA: - São válidas para o próximo sortei 0, as Notas expedidas durante o período de

1.0 DE DEZEMBRO DE 1960 A 30 DE NOVEMBRO DE 1�61.

Balanço Patrimoniál Realizado Em 31 de Maio de 1961, na Escrita da Sociedade de Assis
tência Social Pró- �ospaal e Malerni dade Sagrada Família de Estreito.

ATIVO
IMOVEIS

Valor dos adqplrldo.'l
BCO IND E COM. DE) SANTA CATARINA S/A

Idem -m depósito
MOVEIS E UTENSILIOS E MAT. CIRURGICOS

Idem dos existentes
MATERIAIS PARA (lONSTRUCãO

Idem, Idem
CONTAS CORRENTES

Saldo desta conta : o' ••

BCO NAC. DO PARANA E STA. CATARINA S/A.
vaio- em dep-udtc

APAl\ELHO
.

DE RAIO X

Idem do existente ....................•.•.

PROJETO PARA CONSTRUÇAO
Custo de uma parte do projeto

1.809.60;;;',50

857.240,50

621.075,10

419.870,00

402.120,00

310,00

3.500.000,00
,-

43.300,00 7.653.519,10

PASSIVO

EMP'RESTIMO A PAGAR
Saldo do cmprr- ...Umo no Bco Inco

CAIXA EC. FED�RAL I EMPRESTIMO HIPOTECARlO
Idem a pagar do Imóvel Hipotecada

CONTAS CORRENTES
Idem a pagar relativo a aquisição 05 Imóveis

PATRIMONIO LIQUIDO
Idem patrimõnlo existentes n/data

200.000,00

23p.408,10 I

194.000,00

7.020.111,00 7.653.519,10
)

E�tl'eito, 31 de Maio de 1961
Padre Quinto David Baldc�sar

Presidente da Di!'('(nria
Mano!!1 Mi.anda de Cril?

Presidente da Com: .sito de Flnum:as
Irm:-l Aurú\ n(,st

1° tesoureiro
Lédio João Martins'
2° Tesoureh'o

BALANCENTE DE VERIFICAÇAO REALIZADO EM 31 DE fo,-tAIO DE Hl6t NA ESCRITA DA SOCIEDADE DE AHSISTtNCIA SOCIAL

,t'RÔ·�ATRE. E l\1ATERNIDADE SAGRADA FA.MTLIA DO ESTREITO.

ImóveiS 1 I.B09.603,50
Empréstimos I 260.000,00 460.000,00
IMPOSTOS I 4.214,00
CaiJr:a E. Fedel'al Hipt. I 8.162,90 247,571,00
Móveis e UL. e "Mat. Cirurglco I 621.075.10
MaL. para construção I 423.970,00 4.100,00
Subvenções I 50.000,00
Bco. Nac, do Paraná Santa Catarina I 52.470,00 52.160,00
Diversas despe?as .: 68.451,00
Património 1.202.445.30
Bingo das Jo.as I 49.000,00 133.500.00
Coleta I 15.512,00
Jures e descontos I 60.637,90 2.563,10
Campanha do Papel Velho I 3.387,00
Contas Correntes I 511.500,00 303.380.00
Festas das Bonecas Vivas I 336.894,50
Contribuintes mensais I 189,665.00
Bco. Inca c/movimento 1 1.845,395,50 988.155.00
Vampanha do Cafezinho I 837,00
Ornamentos de Natal I 2.200.00
Alm{)ços I 79.500.00
Produtos de Festas I 14.723.00
Jonativos I 5.171.187,00
::aixa ) 3.614.822,30 3.614.822.30
Projeto cara construção I 43.300,00
Aparelho de Ralo X 1.3.500.000,00
Bco, Inc. Dep. Popular I 463.634,50 463.634,50

113.336 . .236,70 113.336.236,70

31 de mala de 1.961.

1.809.603,50

837,00
2.200,00
79.500,00
14.723,00

5.171.187,00

4.214,00

621.075,10
419.870,00

310,00
68.451,00

1.202.445,30
84.500.00
15.512,00

58.074,80

208.120,00

857.240,50

43.300.00
3.500.000,00

1 7.5DO.258,90 17.590.258,90

AGo.STO
carmaete Noturna Rua T.rijaRO

26 _ Sábado (tarde)
27 - DGmingo

r'arn-ácta ·�-It:"·la
l' armáeía ViJ::;ia

Praça '.5 de Novembro
Praça 15 de Novembro

'() plantão noturno será cretu acl') pelas farmácia" Sto. J.....itô mo, vttórta e Noturna.
o plantão diurno compreendi de. entre 12 c 12,30 hs. será er etnado pcla r.crmácía Vitória

E S T R,E I T O

20 - Domingo
27 - .. DomIngo

s'armécie do Canto

r'ermécta Indlar.. t
Rnll Pedro Demoro
Rua 24 t.::e Maio

o plantão noturno será etetu (l10' pelas farr.:áche do Can tu, tnõtane e catartncnsc.
'" presene tabela não poderá ser e'te.ada sem mévia autor taacão dêste De..,art.<l.mf'!nt.o.

VE�n! -SE

EU I·T A L venco-se o satêo BrnsF,
rnstuutc de Beleza. com õr..
ma L'equuncín. vende-se.
também. só o ponto. Motl·
vo de mudança. �ut. rtos

Ilhéus. n .... 2. 'tratar no

.ocat.

200.000,00

as penas legais. Para efei
to de alçnda dá o valor de

Cr$ 2.100,00 e P. deferi
mento. BIguaç-ü, 25 de re-

veretro de 1958. (Ass.) Acá- _

do zétnto da Silva. Rela

ção das testemunhas:
/' O Doutor Jaymor Gul- Gumercindo Manoel Fer-

marães conaco. Juiz de rctra. Geraldlno Marques
Direito da Comarca de ce Amorim e Manoel Joa'

Biguaçu, Estado ôo santa cutm Perreh-a. DESPA-

Catarina, na fórma da lei, CHO: - A. Designo o dia
'etc.. 27 de março, do corrente

Faz saber aos que o pre- ono, para a audíencrn de

sente edital vh-em ou dele justificação previa da pos-
conhecimento tiverem que se. Ciente o Dr. Promotor

por parte de ROSA MARIA P (. b I I c o. Blg., 2B-2-58.
DE SOUZA, por seu assts- t ARS.) J. Collaço, .Tuiz de

rente judiciário Dr. '\các!.) Direito. SENTENÇA:
Zf>lnio da Silva, lhe foi di Vtstos, etc. Homologo, por
rnrtrta a petição seguinte: sentença, a íusurtcacão de

Exmo. Sr. Dr. Juiz de D:- ns., em que é requerente
reíto da Comarca de Bt- Rosa Maria de Souza, pa ..

�U;l(:U. Rosa Maria de sou- ra cue surta os efeitos de
za, brasileira. viúva, ele direito. Cite-se, pessom-
prendas ucmésücas, rest- mente. por mandado, os

dente e domíct'Iada em ccnr -cntantes do terreno

.
Rio Caverra-, neste �..runt- em questão e, por edital.
crcíc ......vem, ror seu assts- na fórma da lei .os ínteres-.
tente judiciúrj,) 'urra as- I-ado� incertos, para to-
vlnado. prorn-rvcr . u m :1 dos, querendo, contestarem
acão de usucapião. pura '.l

o pedido no prazo legal.
oue expõe e :'(O\!e1' a V. Sem custas. Blguaçu, 16,4-

_

xxa.: 1 - A Supllcantr- 58. (Ass.) Jayinor Guima-
tem a posse rnnnsa. pact- rnes coungo, Juiz de Di;
fica. continua e rrunten-ue- rene. F; pnrn chegar ao.

�amente, sem opcstcão nem cunheelmentu cros rnteres-
contestação, e' coe- o "an: sndos. passa o presente
mu- rlomini", per "i e seus edlta! com o prazo de trin-

antecessores, ua mais de ta elas queiserá publicado
vinte anos, de um terreno e afixado na fórma da lei.
situado em Rõr) Cavetms Dado e passado nesta Ci-
2 - O rerertdo terreno me- dade de Bíguaçu, aos de-
de 39 m. de frente, tendo aesséte dias do mês de
o lado Sul �5 lll .. o lado abril do ano de mil nove-

norte 48 m., sendo a 1Inh:,;, centos e. cinqüenta e alto.
dos fundos umu curva de ress.r Pio Romão de Faria,
47 m .. A área é de r'screvente Juramentado o
1.620 m2. CoMronta m dntllografel e subscrevi.
frente, a oeste, com fi. es- Blgunçú, 17.dc abrn de
trada federal, sul com I,er� :O!1Il.
ras de Manoel Fmldlo 01\· (Assinado) Jaymor cor-
veira, norte com as �� mnrues oonaco _ Juiz de
herdeiros de Sodré c run- Direito.
dos a leste, parte com ter- conrére com o originai
ras de herdeiros de José arrxaco no lugar oe cos-

Ollve;ra e parte ('alo ll11em Lume. O Escrevente, Pio
de di!'el,Lo. O terreno é to- ROlllfio (le Faria,
cio cercado, po� Có'l'ca df' 27-29-31(8
fll'll.mc, na [repte e de gm, ------

vatã, no .o<to no po<lm,· Missa de Segundo Aniversário
troo 3 - A supllcnnte trnl

'po�". 1'oe ". ""n, 1952 CORONEL PEDRO LOPES VIEIRAquando adquirill Cle 01)-
mel'cindo Manoel Ferreira
o qual, por sua vez teve a

posse desde 1!)45 quando
1'<; adquiriu de José Anterl)
da Silva e sua mulher qlle
tiveram mai� de 10 anur.

lJe posse. 4 - Não POSSUID
do títulos legais, quer a.

(;uplicante adquirir o do

mlnlo, de acôrdo com os

al't!gos 550 e 552 do Ct..:li
�o Civil e ,art. 1° da I�I
n. 2.437 ,de 7 de março de
1955 e na conformidade
dos arts. 454 e seguin tes
r'!o C.P.C ..

·

Assim, pede �
requer a V. Exn., se digne
ouvir as testemunbas ar

roladas no final, e que
comparecerão independen
te de intimação. sendo fel·
ta a justificação hllclal, e,
jule-ada estq se proceda de
=tcôrdo com os 9l'tlgOS da
Lel Processual. acima men�

cionados, sendo citados os

eOTljue-es dos confrontan·
teso em sendo o caso, ci
tado o dr. I'l'tlmotor PÚ
blico ca Comarca, para,
após, os trâmites legais,
ser a presente julJt'ada
procedente, por V. Exa.,
ctata venia, pOdendn a su

plicante adquirir o lleces-
sário titulo para altrans� _

crição no Registro. Protes
ta, por todos 'os melas de
!)rovas em Direito perml�
WIos e, ãetde iâ re.quer o

dcpoi.!\wntq 'pe!;so�nl de
� 9uem "'���a';:, çQlüestar, sob

. '., """"·"_·...
·

..··'-"'"..... '��',#i��ii"'(Qo,i"'Ii�iiI'n,.'i,...

JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE BIGUAÇU

EDITAL DE CITAÇAO
COM O PRAZO D�� TRIN-

I TA (30) DIAS

Dr. Henrique Prisco
'

Paraise

Médico
OP:::;RAÇ6ES - DOENÇAS

DE SENHORAS
Clinica de Adultos

Curso de ssoecieueecêo no

.r1ospital de Caridade. A

tarde das 15,30 hor ...s em

crente no consultór!e, à.

Rua Nunes Machado, 17
_cid. 27"'6. - etesldênr-a c-,

Mariano de e.ndrnder . Con
sunas : Pela manhã no

.-íosp:tal dOR servidores do
F.StS.10. (Serviço do Pro! .

Rua Marechal GaJ1i 1. d'Eça

esqui-ia da 'rtrade ates
".l.o 14.1 _ ':..��ef 312Ó.

AS FAMO�.t\S VIL·AS
ACHAM-SE A Vr'::"{DA
NG'K -- Rua ,Iik,) Mei-

1'('ll"s 11," l,j.

A fnmil1n do inesquecível CORONEL PEDRO LO
PES VlEIRA. convida as pessons amiga.� para a ml�<;n de
segundo aniversário que mandará rezar !la proxlmo dia

SO, fquarta·feiral, às 6,30 horas, na Capela do Asilo de _

Ol'fãs.
A todos que comparecerem a este ato. de fé cristã, an

lcclp::o.. agradeclnJentos,
26�27-29/1i

239.408,10
Caixa Telegráfica Beneficiente de

Santa Catarina
5,o.000,OJ EDITAL DE CONVOCACAO

O Conselhc Diretor ca Caixa Telegrãcica Beneficenh
de Santa Catarina, Convoca por meio dest.e tçdos os se

:lhores, sócios quites desta S"ciedade para a Asser.:bléla
Geral Ordinária, a reallzar,se â. 31 do cOJ'rel.�e, com c fim
de s"! preencher por eleição as cinco vagas do Conselho
Dlreto�, por término de mandato e mais cinc'J suplente",
para o exercicio 1961/1962.

Florianópolis, 25 de agosto de 1961
A,;oisio Rib!'!ro - Presidente.

3.387,00

336.894,50
189.665,00

Leia Revista Luso-Brasileira
SENSACIONAL - NOVIDADE -

I
MAGNIFICA

á Venda o tercpiro número.
LEIA

o PRISIONEIRO DA MONTANHA
o RC\1ANCE MAIS FASCINANTE, FATR.'l:OTIr.O E

CONSTllUT!VO QUE JA SE PUBLTC01.J NO BRASIL.

E

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IETIMlNACÃO
DO TREINADOR rrFOGUI�Horr rOi TORNADA SEM EFEITO - o �W;;n7de Justiça D-esporliv� da (,8.0. reformou a decisão de!' ;-;';

Tribunal de Justiça de Santa (alarinaque aplicou ao treinador "Foguinho"'do Hercilio, Luz a punição de eliminação. orno se recor o ri un I de
Santa Catarina em julgamento realizado recentemente eliminou "Foguinhu" d� prática do esporte. Não se conformando, Foguinho recorreu ao. Su
perior Tribunal que reformou a senlenca, dando a suspensão de 360 dias. .. '.d1". J .'.IIU s.' ...��
�m $lacas::; �=m.

WALDEMAR SALLES REVELA 'A REPORTAGEM DE "O ESTADO"

Os II' Jo�o81�ertos de �ta, �alarjna é orna lesta �ue enlraouece a mocidade E3�orti,a de ��
em resolver os últímns cn, esportiva que considera o cidl:l.de� QUe têm maiores dos �reinELdoreS das diver-' Catarina, por conseguinte, tlçll na impressão de car, comparecimento em mas

sas com referência a esta basquetebol, a modalidade possibilidades de 'Vitória, sas seleções foi outro as- magnífica," A seguir, Ian- taees e demais l'pateriais sa, aos l�cais das dispu-
estupenda festa qUe será com que conta Fpoll:>.., em cada modalidade Eis-' sunto focalizado. Assim se gamos a pergunta relativa neCessários para 0$ jogos; tas." Sa�isfeito com as res-

OS II Jogos Abertos. com maiores possibilidades aonrva, aflrmou S. ac. que expressou o nos�o "üustre à<; autçridades que mais I ria EScola IndUstrial de postas, a reportagem dei-

Travamos conversa e o de êxito já QUe Torrado, a capital do E,ündo pos- entrevbtado: "Distingo co- �11 .boraram COm o grupo Fpoli.�. e do R(t�taunal1te xou que o entreVlstaao as-

resultado aí vai: , flgllrrl ente!' Os atlétaa. sue grande chanCe para se mo de eerdndelra dedíca- de trabalho do qual ê pre- Univer�dtárlo. Impossível, sim terminasae o bate-pu-
ntsse aquela autoridade Jndngndo ti. res,llelio das sagrar cRfmopeú. Acredltn çãc a formação esporuve sldente. Veio Jo'!o a rcs- POT'Ó:n; citar assim de pron po qUe �ransformamos em

--- --- qUe Fpolis. vencerá no e a'.1étlcrt da nossa moct- posta; "0 Oovernador do to os nomes daqueles que uma reportagem: "Agrade.

::�::e:��li::�,b� :i:Ó:�� �����/TC��:I��C�:�fz II�� :�,���� ��a�e�:rr���� �� �:saJr��:mpa;:ao b:�r���· �Jr;iV!ra::ec������s: ��=
ficarã en�re Fpo}is. e La- �s:�r�I��a:Z;!:::."inédi.. PreCeito MuniCipal em tu- �o s��s J::I�'�!i;se ;��l:�: �:�l�:�:i�m:e�i:!�: par;:t�
jes. No voleibol, Concórdia

Instado a falar com res- :�n:e;qudeostev�::nS::n��� que tudo e!ltH pronto para do esporte amador do Es�

�:��;� ��:I:; gra;l�l':n:��� peito o êxito dos rr Jo- das dtvarsas Guarnlç�s a grandtcsa recnsacêo..
tado,"

deverá triunfar Joaçaba.\ gos Abert:.os, o nosso entre. Militares ncuí sediadas, fal'.unrto tão somente a., ,'\dtanhã, estaremos apre

devcrá rauücér o cartaz vratado. pensou e rcsoon- colocando à nossa dispost- cooperação do público €s-. sentanc'_J a entrev!flta con-

no Xadrez e no Atletismo, deu quase imediatamente: cão suas respscuvaa pra- portiv9 à quem foi dedica· cedidi!. ii l'ePort�gem pelo
Fp:llls, c Blumenau, deve. "Não tenho dúvida." de que cas eS"Por�ivas além do rna, do a realhmçâo lias n .ro- dI'. Ney Walmor lIubener,
rão lutar para ennst-gulr será a festa IIr�àxlma elo terlal neCessário; do Se- gOs Abertos, prestlgla.ndo secretário Geral da CCO.

a hf'gemonia.. O trAbalho eMlOrte amador de Sant.'l eretário de Interior e Jus- o acontecimento, Com S('ll

Fomos encontrar o de.
putado Wuldemar Sallea,
presidente da Comissão
Central organteedom 1105
II JogoS Abertos ,1(' snn
ta Cntm-lnn, nu scd� ,'!O

ela) ria FAC empl'nhndo

Mac,kenzl·e' conll·,rmou O la·vorl·t"IS�O ,d'e' ,que vel·O" p,re' 'ce'"dl·d,O' Aml.o;�c!����!�'m�:do����,mo. sabemos
que todos os meses são.reatteadas regatas promovidos pelo.
F.A.S.C. Estas toram denominadas "ANIMAÇãO" e toram

Duas vitórias sôbre o selecionado da cidade que se prepara para os Jogos Abertos - Fraco o primeiro jôgo - ��:�:;:�:�';:I�>��i;;:'���':�u�: ,�:rd:'e�I;;,'�:;:; t;'�
Seleção exigiu muito do clube Guana barino no segundo ,prélio - Os cestinhas - Outros detalhes :���o;:��a�m:o!a�'I�:��I:���OAd�'::�;';� ��,�I�b��I:a�

Dentro dos festejoS fie camen-os. em paeses e nos Local: Estádio da FAC: 17.800,00. em evidência. Apresent:.ou- do, Tonga, Bruno e Aldo
primeira e lã estavam concorrendo os três clubes da cept-

reinauguração do es'ãdio lnnces na tentativa de di- 1.0 temoo _ Mackenzie 41 Domingo pera manhã, se bem melhor a nossa s�m rearcar: Érico S. lu- tal. Outras vieram e competiram, saindo sempre vencedor,
Santa Catartna constou mlnuír a confagem, Ú x Seleção 17. Final _ Ma- Voltaram as duas equ·� equipe que demonstrou es- mor e Maflo .cereu Filho

como ainda o é o Martinelli. Param realizadas seis regatas,
duas peleja� de basquete- quinteto guanabartno do. ckenzié 77 x Seleção 42. â nova disputa. Apresen- tar em ccnuíçôes de fazer foram OS árbitros. das quaIs algumas o Martineili compareceu sozinho, até
boi interestadual, colccea- minava as ecões embora Jogaram e marcaram para tou-se o selecionado com bôa figura nos JogoS 4-ber- mesmo obrigou ao Dr. Ary a trazer aqui o América de Blu-

do frente a fren�e Macken os integran�es do co"'lbi- o Maekenzic: Marcia 17, outra dispo�ição e melhor tOS Detalhes �écnicos: 1.0 Ide'""0 renovou ll'Ien::u e o cachoeira de Joinvil\e, para que o MartineUl
zie da Guanhbara e Sele· nado se esforças<:pm ao Fe;tosa 12, Sergio 6, -Ail- entl'osa·.do, perseguin- tempo: Mackenzie 21xSe-.1 nâo continuasse li competir �:ózinho. Nesta época o Rla-

ção da Cidade Que se pre- máximo para conter as· ton 2, M():1ze 3, Antônio 2, do sempre de per�o o seu leção 23. Final: Mackenzie

d
I chuelo encontra-se com grandes problemas sôbre seus re-

para para os Jogos Aber- tramas do Quinteto con- Nelso� 8, Marcos la, João, antagonista QUe teve que 56 x Seleção 48. Jogaram e por OIS anos madNPs, Isto é, como já vem tendo ha multo tempo. O

tOs. trário Que cllj'11inavam 8, Raimundo 6, Waldemar lutar multo pa'ra conseguir marcaram pB1'a os vence·
I

O atacan�e Idésio do Aldo luz: com um grande pla�tel de atletas não vai à raia,

A I'e,resentacão carioca quase sempre com a CaI'. 3, e MáurÍ{J sem ma�car. manter a vitôria de sába- doreR: Mareio 16, FeItosa Marcílio Dias, vem de re- isto porque, como dizem êles :'lão vão concorrer em rega-.

logo ,le inicio pulou à quista de pOn�os.·A rigor, Pela selecão: Torrado 4, do a' noi':.e. O trio Marcia, 6, Sergiq6, Anton 3, Moa- no·var seu eantrat..J Com o !��::s i�i��;,r�e�,u:a�::�: :��: :�t:������u���n�elg��:
���!�d:o a ����ae��:' et���' � ���esci��:::a;e�l!Z�:��:a: ���: t'A�da:�o 4, �:���!: :e��o:�I�a��r�:Sta����a�:: �a�cie��l:o�, lJO�oar��sA�� ��a:e t�:����dasporOm:�� atletas do Aldo Luz que treinavam para competir, mas a

com uma vantagem de 24 foi só. Na eouipe guana- Machado, Lênio, TOnga. uma atuação magnifica tóniO, Maurio e RaimUndo nhecido avante. que tem
diretoria não concordava. Assim estavam perdendo uma

pontas, o Q.ue bem. Qe- barina Marcif' Feitosa e Bruno e Alrlo. sem marcar, enquanto ,!ue na re·presen. sem marCar, P-ela seleção:
. sido cobiçado por diversos ��: �:����Il�a�� ��ac�:;;p;�i��O, ';�;:n�bi�';a�oés c�:;:�mOnstra a ma10l' categoria Marcos foram Os mais de,,- Arbitr�rgQo11 de Érico s. tação da capi�al PEfrrlnho, Pedro 13:, Mario Cesar 10, clubes, recebel'á entre lu_

tlr, além disso ae lá fossem estariam prestigiand_o a �ran·dos visitanteS QUe IIlém de iaeado!! enquanto que no JUnior e Walmir Dbs, com Torndo, Dobs e qhipa, fo- Dobs 9. Torrado 8, ténio vas e ordenados, 25 mil
de realização do Dr. Ary, que nada mais fez se nao aJudar

����;�n�:�:r:�: �sn�:� Selecionado tiveram cles- alto" e bahcs. Renlfll; CrS ram os Que IT'ais estiv�ram 2, Pato 5, André 2, Macha_ cruzeiros, mensalmen�e.
aos CiI�bes a prepararem seus remadores para melhor re·

p",,, do "lecionado QU' '1Ih�o,Qo,U�tee;c,oo;,,'c'o::,I,6h::'b"D::: -(-ntrega de Fal·xas para'-o--sa-'-y-al·ano's �;;::��:::��!aC�::i�'�:;On,o,p�:�:�';':nt:'��I�i�Os�:t��se precepitavam em lan- ., "

grande maioria de páreos serâ o Martinelli. Aqui vai pois
o meu modeeto incentivo ao Aldo Luz para comparecer as

animações, Ao Dr. Ary Pereiri!. Oliveml e ao Martinelll o

�\.�WS OE SI.
.

A repor�agem cOllseg:1Íu miSto."il _eutre :,;eus conjt;n- cotejo, os avalanos u;J!'o- menagem à sua eq1.llpe meu apreço pelo grande trabalho que ambos vem tendo

�
�

_.....
_.

'-'!
-;. 'BOLETIM NI.O 27 cOlher junlo aO sr. Nelson tos t1e aspirantes, qUe s'�r· veltarão a oportunidade suplente, faLendo a entre. pura o maior engrandecimento do nosso tradicional eSl?or-

{�r} ���{é�Jf �����::�ilimi�e '�issim--â-e_�-à-"'�r��-"-j-t-"r-'Q�i-e_�_O-é-in-O-'-o-r-a-u-l-a--R-::-a-Dl-O-S-
O deputado Osny Ré,ls �:�, '!��f�;';:"�'�' oo;:� PERIGO 'A VISTA in:::�:�t:dO ":'�P;:�:���el��eua" ca�e�a e o J� o'"�o

:':dd,ola ;,�:���,' st':COI:�;
que regressou do Rio de grande rlcsfalqu.e para o O estádio da FAC apro- determinado �.,>paço deixou estadual, o Paula Ramos J do encontro. Local: Está-
Janeiro, trouxe c(}nsi�o clcllRmo ii1i.fu.· senta um pormenor que de ser prolonga.do, ncando esteve na tarde de domln- dia Augusto Bauer em.
uma. bôa noticia fornecida xxxXxxx nO:-i chamou a atenção C vão que poderá CàUsar

go eXiblndo.�-e na cidade Brusque. 1.0 tempo: OxO.
pelo dr. Aldo Bclanmin?,; A seleção (IQ hasl1Uet�ol qUe:\ gulzn de colabora- gra\'cs acidente,; aO públl. de Brusque anle o Carlos 'Final: Carlos Renaux 2 x

da.. Silva, enviado espeCial I rIa dd:lrle r('ll.lIzou um çiio o mesmo prcYenr10 co, dcsprt,.>()(lupadó. Lelll�
Renaux, Préllo que Sc arl- !lurava como dos mais tll- condições � dirigir préllo P. Ramos O, Gols de Pe-

rla CCO à Guanabara, pa. granl}e e provellll>lo treina arirh·nte fie graves conse- bramos QUe Com um gl'a- fíceis para o onze da Ca. de tamanha enver\gadura e 1.ru>lk,i ao<; 16 e Badinho

�:o�����' d��: ������� rio ��I,('t!V:an������: Sâ��; I �����I:���;���:�� a�en��� �e���/����iel�:r q�:nal�� 'PLACARD ���l' a���rs���:.rla no re- �i;��n.:�;��ia� tO�Il��a� :��x�7. �::��:�n; C. �����
Â Coml::�:x�:lIlral Or- ���l�� �IJ'�ui��et�vegll:��� ::�a r:����a l���PO:������ �í��;: �:ao :o�I��ais ��� ESPORTIVO da�:s rc���:�e,e: :��:�� �i�;�t�a=: ��a �;St���� :a����:ri;M��:�� ::��nd:o�

g:údzadorn tomou Conhe- barino do Mackenzie, aen- para o p!'obletna, No lance desportistas f!_ue estarão OAMPEONATO CARIOCA maior do que previàmos, do cargo, oue vem ocúpan- Petruskl, Pereirinha e Mil-
cimento {)ue o mais taro tro das solenidades fie da arquibancada, último preflcntes ao estádto, nas Botafogo 2 x. América O pois contou o Paula. Ra. do, aquele elemento aproo tinha. p. Ramos: Pamplo-
dar, a!> camas que serão abertura da reconstrução uegráu, existe um granlle dlsput;s do!> II Jogos Olal'la 1 x FluminenSe O moS com um árbItro sem veltador das situaçÕes Que na; Marrêco, Neri e Hamn
utilizarias para atender ao do es:ádio Santa Catarina. intervalo na curVa rio I'S- Abertos Mais vale preve- Flamengo 2 x Bangú 1 pulso, sem autoridade,' por razões df!conhecidas e ton; Valéria e Bentinho;
crescido número de des- xxxJbxx tâdio o que vale (li7.cr que Illr do que remediar..

VasCo 1 x S. Cristóvão 1 irritando Os JogadoreS com jnexplicáveis, vem dirigin- Valtinho, Edl?, Edson,
porti"las, participantes doS Blumenau, até o. mo-

Madureira O x Portuguc- suas decisões, algumas ab- do aquele se�ôr. Com essa Sombra e J. Batista.
II Jogo� Abortos, deverão menta foi o (mico muni.

EURIDES REVELAÇA-O DE 60 tEM Ra O surdas, fazendo com que atitude m'a;ldoSa, o Paula Arbitragem de Oscar PI.
chegar à Fpolls., hoje. eíplo que comunicou à

r r J Bonsucesg.O 2 x Canto do os atlêtas perdessem a ea- Ramos foi o maior preju- nheiro e renda de Cr$

O Cf!��u�x(f: FAC en- �;I���:O c�eg;;��i��;P��:' CONTRATO ��EONATO PAULISTA :i�çade P:;;,�c��fi�e�:�I::� ::�:�dO e:!a�:; a���l� :4::�;���0 fd expulso rio
'eontra.se pronto paro. as na tarde do próximo sá-

O atacante Eurides Que rada, de onde foi guindado São Paulo 3 x Taubaté O qUe culminaram com a ex- do certame. O caso merece gramado, constituindo-se
grandes e monumcntals. barlo, Quanno à noite, par-

surgiu na eouipe de juve. para a representação prin- Guarani 2 x Jabaquara 1 pulsão do médio Marréco, Q-tenção espe'ctal do sr. Os_ na .grande anormalidade.

�;�:��:irã:s��rtIV��S JO��: i�c:;a��sd�Id��;�es d�b:�:� nls do Guarani, sagran- clpal do Bugre, se tl'anS. pakmeir�.s 4

3X. �i�Z; d� ���ra alsresS��t aoou�rb��� nl Melo, Uma atltlÍ!1e sa-

,Abertos. Todavia, o nlam- de �ant�, Catarina do-se campeão da knpo_ �erh�a��:ter�:::��e �:�� Nov::;�r�\
x O a OgO, :-,eflete �s�ndis�iPÚna

,

do PERMANENTES DA ACESC' SERÃO VA-brado sõmen�e deverá es- xxxXxxx
'

MucIIS D" ISM' atuando na extrema es- Noroeste O .x Ferrovlá- Jogador, nascida e ocaslo· .

tar na capital do Estado, Confárme Já notiCiamos·
I! N querda, perdeu em multo o ria O nada pelas irritantes mar- liDAS PARA OS JOGOS ABERTOSdentro dos próximo.c; dias. a seleção de 1F10rian�t."!!:s,

lI�que. dI! I<�' e :ronqUlt:e ar- seu jôgo vis:oso, sendo in- comerCiai 3 x qorin� caçõe!> erradas do árbitVo, .

xxxXxxx no setôr de tênis, estará ����To.'U�.����;oe ���I��u�'i�l.� cluslve 'lOUCo aproveitada tlans 2 aliamos a conduta de aI- A diretoria da Associa- Jogos Abertos Acontece,
As permanentes da As- Intervindo nas dísputas a

�;;::a':�.'';�:�':'nrl;�::�.::n��n� �l') tr�inador do .elube. OAMPEONATO MINEIRO guns a�létas que deram a ção dos Cronistas Esporti. qUe o assunto 'foi resolvido
sodação dos Cronistas Es- partir da dia dois de se-

tranquli\> d sde o p lmelro <113, Agora, Eurldes, poderá se AmérIca 4 Bela Vista o. impressão de exercerem vos esteve na s"de da FAC da melhor maneira possi-
portivos de Sanla Catari- tembro, a grande luta em �::::::? ":."Jl.dOh·U.../I�,!fo� ���� transferir para outra equl. Uberaba 1 x Renascen- autoridade sôbre o árbItro, oportunidade, em que pa- vel, com o Secretãrlo Oe-
na serão reconhecidas busca do titulo da catego-

Çn 1 eSPecialmente 'por parte lestrou longamente com os ral da eco dr. Ney Hube-
pelos encarregados e res- ria.

II J Ab rt i;a:iS tl;!i�:;o se�o:n� Democrata 3 x Pedro dos brusquenses. Mas, o re"ponsávets pela reallza- ner, nparecendo em relê-

ponsáveis pela orj!anlza- xxxXxxx ogos e OS campeão regional de 1961. LeopoldO 2 êrro vem de longe. CUlpa. ção dos II .1tlgos Abertos vo, para a solução amigá�
cão dos J[ J09:08 Abertos A Conlis.são Central Or_

d rt C t I Ao que conlleguimos apu- CAMPEONATO PARA- só não cabe ao sr. Oscar de Sta. Catarina. Na opor� Jel do problemtl que esta-
de Santn Catarina. Dá as- ganlzadora não mais conta e J ai a ar.na l'ar ê bem provável qUe NAENSE Pinheiro QUe foi jogado a tunidade o assunto em Va surgint1o, ou qUe havia.
sim a. CCO o seu reconhe- com proble'l1as para resol-

A partir de�ta edição es- Eurides retorne ao clube Ferroclârio 3 x Blóeo última hora na fogueira. pauta foi a solução do ca- surgido, Portanto, a CCO
cimento â Entidade de ver já que as camas qu�

taremos apresentando no- que o projetou, para as Morgenau 1 Apontamos como maior sO das permanentes dos prestigiou com essa medl-
. -��t:e'do�ueeroncl��:;e��lDr� ::�,a�ei:�::d�e a�;:ci��_ !�:ias,�:�n�:r��p:n:�!re�� �����.s da próxima t:m- ��il::;IC: � �P��:�!�b: 2 ;���:!:n� �:e�bi�r�s�; ��������B e��:�:!��!e ��� �I�s:e. ng:s�:S���ci:��aous:�
tlvas do �:����x par.

pela organização dos II JO�u;�an�:r.� C:�=;6� ::a ��;ig�;maQu��:ligr:!:� teriam validade para Os à CCO.

O ciclista Rub'" S"n-

5ARN'A ���;ln�b��O'oPo�l:n�:��: Em Blum,oau, Ama", Com'I'u tamanha falha, ,barraquinhas ile quentão,. em luar

;� :,:':�! ;:;�: c���:t�;: �:d��:o��s t�::�,� �����: ������������� oa�,: I��j�,m:1:�cil;O Dias :���::o�t�eg;.��:�t� .�� de a:âsto&j,,�e 26 �? �omnte ; 3 �� se-

marcada para domingo da �;��!!:n��ec:::.-:�� d pM ln 4 x Clmemport 1 bitro deverá acompanhar o
tem roo I as, ga ln as a�sa as, mg(/-

próxima semana, confOrme ,.., scn. ou "p.arln1o:"�- mcl�,.:nt,O"t.d:,��O.","',t',�lO;;bsre O� ;o�OAS�OO,'.�",'r���:?,tc= '
Em Rio do Sul: Rodoviá- clube Que excursiona, o CO� prendas, músicas, etc" ct�" em Saco

d I
_

d
.

ir ão =ru:Co�j�"��'! ���ep� .. � • "" ,_.._. ,.�."", -

r T I·êr:u�l��Ç���lto�, ��: opo�tu- ::���,���1���:n��oE:.e.:.: ��:n���r�� l':�mtl�� q�: ��;r��;��:f?:� �;u�e:auvasto .Verde de ;�: ::��� �ons:,r��:�r �I� dos Limões, �ró Matriz Nossa Sra, da Bôa

c.:::�!_�B:f� :�.t,,","'�" �",!.•�.... _ .•�N II Jogos Abllrlos. de 30 .. no&. N� l,rutU ...... 1 ErA Bl'llsct,\lC; CarIo,,; R�� nhelro não Viagem, às 19,RO hs_:
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Grandes solenidades uc

slnalaram em nossa
.

Cu,

pltal a pa!jsagem do "Dla
do Soldado".
No quartel do 14.0 B C

foram Condecorados vários

nOVOS recrutas.
'As 11 horas com a jire

sençn do Governador uo
Estado, numerosos oficiais

Comandante do 14.0 B C o

COmandante da Base Aé
rea 'rea. CeI. Av. Marcelo
Bandeira Maia e Capitfioa ocorrência em nossas

duas Cidades co-irn1ãs, de
uma epidemia de febre ti. Co Econômico, de cuja imo

fÔlde, QUe a -:'odos alar- portãncla, cl"S .

mcu., vades as suas pro- 108 000.000,00 (cento e o)to
pcrçôea (mais de 200 ca, milhões de cruaalrcs) Íle
eosn, resultantes, segun- rão destinados à execução
do depoimento de euiorí- dos serviços para Joaça
dades samtártns, da falta -ba é Herval d'Oeste.
dos serviços de água e el;l.-
gôto. Den tre os 20 MuniC"ipios

acima enumerados, estão
Ao regis'rarmos o Inte- inclusos Os de Cb.plnzal e

rêsee do Govêrno do Esta- Tangara, que também ns
do, faZemos VOtos peru ceesttam, urgentemente,
que o Oov.ernador Celso ver as respectivas pcpula
Ramos obtenha sucesso Ções dotadas de Mo im
nas .demarches para a con, portante servrso publico.

de Mar e Guerra Ernesto
de Mourão Sá, cuoítac dos

Portos de Santa Catarina.

te é a que anuncia que o

Governador Celso Ramos
detarminou a tnstatacãc
dos serviços de água e

eSQflto nas noSsas duas
Progr(!Sslstas • Cidades.
Tomando as primeiras

determinações concretas, o

Governador aprovou o pro

jeto de construção já exís
tente _ (confeccionado
ao tempo da admlnistra-,
ção do ex.prerette Oscar R.
da Nova, nos Idos ue H148-

1950! ... ) - e que inclui,
de uma só vez, as duas CI

dades.
Ao mesme tempo, o 00-

vêrno do Estado de San

ta Catarina, pleteou jUIli"
to ao Banco rmeremence-

cruzeiros, soma esta que

se dfs.lna especificamente
aos serviços de água e es

gôto para a Iocanuade de
Estreito, em Florianópolis,
e mais 20 Municípios, em

diferentes regiões do Es

tado.
A atitude do Governa

dor Celso Ramos, merece,
por certe, os aplausos ge
rais e unânimes de todo o

PoVO de Joaçaba e Herval
d'oeste. Finalmente, após
dez longos anos de espera,
o atual Govêrno do Esta-

le\ivldacte, qual seja, os

serviços de água e esgôto.
Sentimo - nos perreaa,

mente à von tade para ele
gíar a determinação go:
vernamental. Sempre, por
estas páginas, batalhamos
e chamamos a atenQão
das autoridades ecmoe
tentes para o grave pro
.blema da falta de água
tratada e es!ô� canaliza;
dos para Joaçaba e Herval
d'oeste. A propósito, no

início deste ano, revela-
do, que assumiu o poder
envôlto no melhor crédito

Ade confiança popular,
numa tnveeude aãmtnrs
trativa de alto alcance e descoberta de ,petróleo

em Sanla Catarinao ESTADO
o MAIS ANTIGO IIIAIIO DE SANTA tATABl1iA

FLORIANOPVL.iti rrerce-reírar, 29 ce aGoSTO de 1961

RIO, (V.A.) - A Petro
brás divulgou um comuni

cado u propósito de noti-
I
etas publicadas sóbre fi

descoberta de petróleo em

Santa Catarina. J!: o se

gutnte o comunicado na

íntegra:

laboratório da Petrobrás, a
11m de se determinar a sua

ccmpusíçào e natureza. Os
trabalhos prosseguem de
vendo o pôço ser devida
mente completado e em se

guida submetido a outros
testes que definirão o ver

dadeiro valor do gás en-

"No pôço que a Petrn- centrado.
brâs esta perfurando em, O poço de Taquara Ver-
Taquara Verde (TV-st-lsc) de está. situado a 36 qui-
na Estado de Santa Cata- lUlUt:vlV:> a vesce ue ca-
nua foi realíaadc no dia çacor ,na estrada que Ií-
1.0 do corrente um teste '

�a e,.;�a cidade a Palmas e
de formação á profundi- fi 14 cuuometros da loca-
dade de 1.922 metros, a lidado.'! que lhe deu o no-
fim de serem avaliadas as me. E a quarta perfura
possibilidades petroliferas
de uma camada de arem.
to pouco espessa da for
mação Rio Bonito, do car

bonifero superior.
No desenvolvimento do

teste venncoo-se forte ja
to de g'ás natural através
da tubulação de duas po
Jep:adfls, tendo os instru
mentes reaí-tredo pressões
da ordem de 2.100 libras

por roieeeda ouaetrada no

fun� e de mil libras por
poteeada cuadrada na su

pP.rfir!e. TBn�.o as pres
s"P.'<; rvunn a inh"Tl."IIjA.de de
jato do gás permaneceram
constantes durante todo o

teste. Amostras do gás es

tão
..
sendo subemetldas a

3.nállses q.a.!iflcatlvas no

cão profunda feita em

Santa catartna pela Pe

trobrás. As outras foram
\
as de Caçador, Tangara e

Lajes. No pôço de Tangará
distando 38 quilômetros
do de Taquara Verde ro
ram igualmente encontra
dos Indícios de óleo na

mesma série carbonífera, o

rrue torna essa área bas
tante atrativa para a pes

quisa.
No programa de explo

ração da Petrobrás já cons

tam outras localidades a

s e r e m perfuradas
área."

Momento em que o CeI. Silvio Pinto da LllZ, Comandante
do 14° BC, aeposucvc uma corou de ttóree 110 pedestal do

Patrono do Exército.

O cei. 'Pinlo da L1C (/1I(tII(/o
falava aos novos Icc/"1tlas.

Fingiu ,Furtar
Poara ser preso

Eplsodio realmente co- to é um assalto. Dê-me

movente ocorreu em Pltt.�- mil dotares." Em seguida
fíeld. Um velho de 86 anos. sentou-se num banco e fi-

cou esperando a poucre.
que não tardou. Os poli
ciais entraram com as ar

mas nas mãos, mas narent
não estava armado. Foi ao

encontro dele� carnba

leando. passos tropegos.
Na delegacia o velhinho

explicou que não podia
mais viver fora da prisão.
wão conseguia adptar-se à
nova vida e a uníca saiu ..

cão que encontrou foi vol
tar novamente para a pn.
são. Assim, decidiu "assai
tar" um banco local e não
federal. "As prisões fede·
reis não são bQas", disse '1

velho infeliz, que parer:�
tel' saido de uma historl>,
de 7.avattini e um filme de
'De Sica.

que p:lSSOU a matar parte
,:e sua vida na prisão e que
estava agora em liberda
de, entrou num banco e

exig-iu que lhe dessem mil

dotares, a t.ítulo de "nasal

to", note queria ser preso

�oval11ente. Fez o emprc
gado chamar a policia e

ficou r. espera tranquila-

Subscricão Pública de Acões
" ,

Prelereociiiis
Pelró.leo BriiSileíro S. A.

PEIR OBRIA S ,

!
o Banco Jnduscrta e Comércio ce Sar.ta Catarina t

S/A., sito à Praça 15 de Novembro rir. �, nesta cidade, I
cnde os interessados serão atendidos das 13 às 16 horas, !

:�� �u�:�:::i�ãaO á�:It:;õe:tcp;�t:l�e:���:on��������:: I
da Petróleo Brasíleiro S.A. - PE'=ROBRAe. IO Valor das ações subscritas poderá ser reaüaado
em Ob�ig9.çi)es da Empresa ou em dinheiro. I

mente. Curvo e com os ca

belos brancos, Leon Harent

foi solto ilâ cerca de um

mós da prisão onde passou
62 de seus 86 anos de VI

da. No dia seguinte dírt

f!iu-se a um banco de Plt
tsflelJ, cidade pequena d":!

�'iassachusetts, e escreveu

em bilhete que entregou ao

caixa. No bIlhete dizia: "Is-

No flagrante acima um aspêcto das sole11idades vendo-se a tropa formada

Jlpoio
A Assembiéia Legislati

va satisfeita com Os re

sultados do Primeiro Se
minário Ruralist3. Sul-Ca_
tarinense.
O Diretor Executivo da

Acaresc recebeu do Poder

agricultor
Legislativo o segUinte te- t.a Sul Estaelo vg premo-
legrama:
"Exmo. Sr. Glauco Olin_

."
DO. Presidente Acaresc
NESTA

De Florianupolis SC 0082

88 24 19,20
ASljembléla. L�gislativa

Sanla Ca:ariua vg reuniao

I·eajiz.nda hoje vg por pro
posiçã'o deputado Adhemar
Ghlzl vg vem felicitar vos
sencla mOtivo pleno êxito
alcançado realizaçâo Pri_

meiro Seminário RuraJi,,-

ao
vida por insplracão -grau
de" en'idades qUe vOssen
cia tão patrioticamente
dirige pt Esta Assembléia

VENDE-SE
As casas sit,as às ruas Tlradentes, 21 e Joãe Pint,(l

21, 23 � Conselheiro Mafra, 9
Tratar à rua Felipe Schmldt, 42-A,

1.0 andar, _:_ Fone 307ô

que teve honl"a através
!>eus repre:-entantes vg dc
participar es:-e grande eon
clave vg manifesta todoII" Encuo!ro Leste-Sul de f�·

-'

tudanles de -Serviço Socfai
No ul:imo Encontro Na- .ra e as demais Comlssõe:i guinte:

clonai de EStUdantes de ja se puseram a trabalhar Dia 4 - Duran'!e todo o

e já elaboraram um pro- dia: Recepção às de�gn.
grama a ser executada ções.
neste 11.0 Encontro Regio-

•

20 hs. - 1) Instalação
nal Leste-Sul de E.;tudan. Solene do 2.° F;ncontl'o.
tes de Serviço Social. 2) Abertura pClo prCsi-
O calendário será o se- dente.

3) Apresentação das
bancada:;.
4) Palestra livre a os li

deres de bancadas
Dia 5 - Durant� toda' o

dia: Recepção às delega_
ÇÕes.

9 hs. - Assembléia Ge
ral - Eleição da Me.<;a Di
retora _ Posse _ Entre
ga de credenciais e mate�
rial.

14 hs. - Comlsssão de
estudos.

20 hs. - Sessão Ple-

..

,O�ORRENCIAS, CRIMINAIS'
.

, .POLlCIA E JUSTIÇA

apóio por quuisquer 1)1"0-
moções. quc visem estabe_
lecer medida:; elcvaçuo
produ'ividade nosso ho
mem! rural pt SaUdações
Pedro Zimmerm:lllll 1 ()

Maturidade
No Aeroporto do Galeao,

momentos antes de seguir
para o Rio Grande do
Sul. O Deputado Rui Rn- Secretário em Exercício'"Serviço Social ficou resoi

vida. que o EnCOntro Leste
Sul seria na nossa Capi
tal, no periodo de 4 a 8

de seten:bro dêste ano.

A Comissão Organ�ado-

MEDIA DE 5bO G.tt.i.Ml!:S

POR DIA, NA AREA DE

LONDRES, OURANTF· O
ANO DE 1900

LONDRES, _ Dois rela
tórios divulgados recen_

temente por autoriuades
policiais indicam que a

criminalidade está cres

cendo aCentulldamente em

tOda. a 1llglaterra e Gales.
1l1l} dos relatório:;, divul

gado por Sir Joseph �r.n_

pson, comissario da Poli
cia da metrópole, revela
que em 1960 o numero to�
tul de crimes nO. área de
LondreS ultrapassou pela
primeira vez a casa dos
200 mil, com a media ele

550 crimes por dia.

Exposição de Hassis, Numa Promoção
de Arte da Rádio Guarujá
Doralécio Soares Hassis nos apresenta cer

tOs aspectos da natureza,
Que Só a sua alma sensi.
tiva, pode impulsiona-lo
nu mistura das cores e

Com uma sequência' de

noVOs trabalhos, o conhe·
cido artista plástico Haidy
Hassls, apr-e�enta aos a

mantes da urte pictórica
FloriandPolitana, m a i s

uma valiosa. coleção de sua

transmiti-las lIa telas, tais

como o I\r:ista as sente e

as ver. V·emos o . artista

envolvido na anovlmenta_

ção das nuvens que cons

tantemente envolvem as

nossas cercanias, trans

pOI,do-as para as SUas

telas em l1l.agistrals aspec

tos." Não retratando-se,
mas sentindo_as em toda.
sua grandeza fi:;ica e na

tural, privilégio este doS
que �em alma de artIsta e

qUe podem pinta-la��

produção, numa promoção
de arte da Rádio Guarujá.
Hassis, cuja .sensibil1dl�

de ar'istica ce acentua.
cada VeZ mail:! na sua arte,
firma�se finalmente numa

estilística em que imprtme
aos seUs trabalhos, copcei
tos reais e figurativoS, re

tirando dos aspecto!\ na

turais e momentãneos em

qUe sOmos envolvidos, .os
motivos que transmite as

sUas telas.

Vemos eIll todos Os seu:;

trabalhos, \Ima movlmen-

nária.
Dia 6-9 hs.-Qo.

missão de Estudos.
14 hs. - Comissão

EstudoS.

O segundo relatório, dos
de insPetores das forças po

liciais de condados e <i1s
tritos da Inglaterra e Oa

de les, afirma que em 1960
"o crime e cS criminosos
represen�aram para a co
Imunidade lUll problema
mais grave do qUe em

qualqUer outro ano desde

20 hs. - Comissão
Estudos.
Dia 7 _ Passeio.
Ola 8 - 9 hs. - Sessão

Plenál'ia _ Apresentação
dos I'elatórios d!1s comis-

veículos motorizados, com Una habi'.ual. O professor
um aumento de 3 por cen_ Carvalho Pinto dl_,;pachuu

14 hs. - Reunião da DoS crimes graves regis- to sobre a cifra de 1959 normalmente, recebendo
oferece Hasis, num patro- ComisSiio do Relatório Fi- trados Pelas forças poli- Dos automovelS furtados: os secretarios da Agricul

tação Con:;tante de cores cinio das LOJas Eletrotéc- .nal. elais de condados e distri_ mais de 79 por cento fo- tura e do Trabalho e o

vivas, luz e somb�a, em nicas, que cedendo parte 16 ha _ Discussao e tos, só houve declinio nos ram recuperados. comandante da 2.11. Região
que as '�Uançag e os seus aag SUas dePendências pa_ BO"rovaçã6 do Relatório delitos de natureza sexual, Militar, general Nilo Guer-
traços objetivos, sâo mar- 1'a n Exposiçao desse ar- Final. dos quais em 1960 OCorre- ReferlndO�se a ncitlen_ reiro. Em momentú algum
cados pelo espírito irrl_ tls�a patricio, colabora pà- 20 hs. _ SeHsão Solene ram 87 a menos do que em tes rodovlárles, o l'.el-ató- o .senhor Carvalho 'Pinto
quieto de um I.Ir'ista em ra que se acentue cada de Encerram'ente do 2.0 1959. Em contras�e, oS rio Infol'ma qUe houve um procurou estabelecer COn_

ele Santa ::atarina, com comprovada capacidade para
rn'1stantp """f'nrl.i'nrio pro vez mais o movimentfJ EJl"ontro Reglonrd de Es- ('ril'1es 'f:_exuais i\luménta- inQUletador aunientO de tato pessoal com o Presi- o cargo.

dutlva. Abusando excc,,!õi- cultural c artistico da nOs- tudantes tIe Serviço 50- ram substancialmente em 57 para 81) -no n"Ctmcro"1le Escrever :'omec:eudo "cu:riculum vitac" pura C4iXa
�

iGj:::�;"�i,�.�:��J.�:��,.������i:�:L���...���-�_�.�C�ia_i.��-�'���!��Lo�n�d�,,��.�o�n�do:�o;�o�rr�er:am��C:l'i�al�"�U'.:m�or_ta_S.:::�:::;::==:�:::..::=P:O:'t�al_2_:2::.8.:_�:.:.,�P�:f!:�O�_���l�e��r�e.�����'��_:��

a guerra".
Foi assim que vi e ana.

lisel os trabaU-.os que nos VENDEDOR VIAJANTE
A S'lerwUl - Williams do Bra3il - 't'inLas e Verni·

les nece�slta de vendedor viajante para Lodo o Estado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


