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fMBAIXAD::=:�:fiADD NA Glalemala �enUnCi3 exíslên�ia le tro�as DO México
po de Fidel Castro. Aten

ciosamente, Jesus Unda

Murtlla, ministro do Ex

terior d2. Guatemala".

f'xtracontil1enLal. A Guate

malã lião deseja, sob pre
texto algum, que se ímpo
nha em seu terrttórto um

governe comunista do tl-

Jlresidente Cardenas esteve

) revistando tais tropas.
.ném oísto, em discurso
nradtade de Havana, a 30

· c: e- mnlo de noite, o ex

.nresreente comunista da
Guatemala, Jacobo Arbenz

·

ouamcn. disse que e. rsue
"temala em breve seria ln-

·

''ndida por terra, mar c ar

_f� que estavam sendo ulti
madoa os preparativo.s pa
� a o empreendimento. O

'g.OVCl"UO da Guatemala se

'lê na necessidade perigoSa
rie dar esta informação ao
.�enho!· secretérto.. em face
do j usttrtcado temor de que
graves transtornos possam
se apresentar em futuro
imedlnto e em caso de ne

cesstcade Invocará o....tra
tado tnteramencano de
assístêncie reciproca roda
vez Que tais movimentos
tenham origem e apolo

I �ara iDva�í" �,a
nho da fronteira da Gua

temala, em terrenos arren

dados ou de propriedade
do ex-presidente Lázaro
....ardeuas, estio sendo trei
nadas tropas comunistas

para invadir o terrttórto
euateruatteco. em futuro
Imediato. Tais noticias se

revestem da maior gravl·
dade porquanto se consi
oerar que, em dias pas
fados, o chefe das fôrças
armaons- de Cuba. sr. Raul

Castro, chegou ao México
com o propósito de Inspe
('lona:' pessoalmente o es
tado das tropas invasoras.
Também se sabe que o ex-

OPPENHEIMER INAUGURARÁ O PRO
GRAMA DE CÁTEDRA DA OEA

WASHINGTON, 31 (U. problemas de investigação

P. I.l _ O dr. J. Robert e estudos avançados em

WASHINGTON, 3 (A. P.)
- O text.o do cabograma
enviado à Organização dos

Estados Americanos (OEA)
perc chanceler guatemal
tece, Jesus Unda Murillo,
alegando que tropas co

munistas estão sendo treí
nadas no México para in

...·adir a Guatemala, foi re
velado pela delegação me

xicana. Diz o seguinte:
"Excelentlsslmo sr. dr. Jo

sé A. Mora, secretãrlo geral
on Organização dos Esta'

dos Americanos, Washing
ton, D. C, senhor eecreté
tio: "Tenho a honra de

lhe comunicar que o go

vêrno da Guatemala está

no conhecimento de que o

terrlrorio do México, vízt-

Física e pronunciará con

rcrênctas de caráter mais

geral sôbre problemas cul

turais da época científica

do momento.
O conhecido cíenttsta vi

sítarã as seguintes tnsti

nncões: Instituto de Físi

ca, Universidade Autôno

ma do México - de 4 a. 13

de junho; Centro Brasi

leiro de Pesquisas Fisicns,
Rio de Janeiro - de 15 a

22 de agôsto: Instituto de

Física, Faculdade de Enge
nharia e Agricultura, Mon
tevidéu - de 22 a 24 de

agôsto: Faculdade de Ciên

cias Exatas, Buenos Aires.

e Instituto de Física, cen
t.o Atômico de San Carlos
de Bariloche - de 25 de

agôsto a 3 de setembro; e

Instituto de Física e Mate

mátlca, UnIversidade do

Chile, Santiago, de 4 a 10
de setembro.
O Programa de Cátedraa

pa OEA foi inaugurado na

Universidade de Yale, em

New Haven, ConneC"tiCllt,
pelo arquiteto-professor
Lúcio Costa .autcr dos pro

'j�f:, de !I�asílla:
. •

Oppenheimer, Diretor e

Professor de Física do Ins

tituto de Estudos Avança
dos da Universidade de

prtneeton, Nova Jersey, e

elemento de brilbante a

tuecãc no desenvolvimen
to da ciência nuclear nos

Estados Unidos, visitou o

Secretario Geral da Orga
nização dos Estados Ame

ricanos, por motivo de sua

próxima viagem à América

Lutínu, onde inaugurará o

programa de Cátedra dã
OEA.

O Professor Oppenhei·
mer per-se-á à disposição
dos professores de Física

de diferentes Institutos do

Méxlr:o, Brasil, Uruguai,
Chile e Argentina, para a

troca de opiniões sôbre os

problemas de maior Inte

l êsse 110 campo da Física
Atômica atual. Discutirá

_
Nosso flagrante mostra o Embaixad(Jr du.Suiça sr.

André DOminiCé na ocasião em que agr-adecia as ��
]l1enagens que lhe foram prestad�� pela Asse:-r:blela
Legislativa do Estada, por ocasrac �e sua VISita a

Florianópolis, vendo-se aind a o pr�sl.dente da Casa"

deputado Estivalet pires,· os �cI'etariOS, deputados

Alii!' Weber ele Mela e A�ostinho Mignoni. e o Consul

Suiço para os estados sulinos Sr. Hans Klefer. SEC: Reformulação Administratiya
e do EnsinoGoiás: DtSENVOlVIMENIO(omi11ão (enlri:l!

de Compras
Por ato do Governador posto.

Celso Ramos, fOi consfi- Além do Secretário (}ti
tu ido um Grupo de 'I'ra- Educação e Cultura, que
balro, que terá a incum- e o Presidente da GT,
bêncía de estudar a refor- fazem »arte d0 mesmo

mulação administrativa e
.

mais os seguintes pr;Ies
técnica da Secretaria de sôrea: Elpídio Barbosa.
Educação e Cultura, hem Lídia Martinho Callado.
Como do ensino priruár-io Helio Callado Caldeira e

e normal do Estado. D Eloá Kunz.

O referido GT que será
-

�:�f��� ���I'd�o�;�li'it,� S. A. Fomenta o Plantio de 'Milho
tular da Pastel, terá u pra
zo de 45 dias para a �,m�

clusâo do trabalho, eoden
do roquisiràr de todos os

��:::��I�'5:o e�t���o:� �
ressário aO objetivo_ !)rw

RIO _ Na execução de uma politica de desenvolvi

mento econõmtco. visando a elevar o padrão de vida da

populncân goiana, vai o governo de Galãs Inverter cêrca

de 33 onnôea de cruzeiros no qutnquêmo êste ano Inicia

do, segundo estatul a Lei n.c 3.040 aprovada pela sua

Assembléia Leglslat.iva e sancíonaoa pelo governacor

Mauro Borges Teixeira.

Essa lei. que cria Inclusive um Fundo de Desenvolvi

mento Econômico. é a espinha dOl'S?,l do moderno sistema

planejamento-orçamento, adotado agora por aquela uni

dacc federativa, sistema que rornece aos governantes os

elementos necessanos ii. fixação e execução de um efeti

vo programa de trabalho e dtscipünn os recursos destina

dos ao seu financiamento.

por decreto governa

mental foi· criada uma Co

missão Central de COm

pras nara as Secretarias

da F'azenda e do Plano de

Obras (' Equipamentos,

A referida comissão, na

axecucâo dos atos que es

oecífic'amente lhe são atri

buidcs deverá. obrigato�
ríameote, realizar concor

rência pública Ou admi
nistr-ativa, devendo, pos
Wl":iormente, ..s'4Àme,;-i·-tl<
11 aprovação dos l(>_'!pecli�
vos Secretários, excetúan
dn-sc as elquisições dI" ln'.

teria I 0U t:quipamentOs
para as obras em execu

ção já pl'evistlls em orça_
mentO e plano de traL
lho.

A Secretaria da Agr-i., tnóle amarelão ao prêço
cultura, com o fito de í»- de 27 Cruzeiros o quilo, O

mental' o oluotio e cultivo milho será distribuído em

do mi.ll10 htbrtlll em nos- \. T�b.lI:no ..... Florian6poJils,
�j tSl:lctO. :1f!quíriu·.-o;-i(iS'. JÔill�i]le, Porto Uniáp,
Esl ados Produtores. Joaçaba, Chapecó, Conçór
J.38.1I0n quilos de �Iflel\- dia (! Rio do Sul sepdo
t�s, ':C'.ndo, (J�e 58'9UO do que os pa,gamentos ::;trilo
llpu PlI'l'S-melO dUl:o. que ,e!'etuado's a vista, col'J·en_

sel'ào cedidos aos agricul_ do as despê"as de tl'lln"_

tores à razão de 21 crll- porte dêsses pontos dj�_
zoi!irus ') quilo e 90.000 tribui<;Iores até aOs locais

quilos do tioo Agro-ceres- de resid�nclas dos intc_
ressados por conta dêstes.

Torn2_'.ie necessário
que sejam feitos os pedi�
dos de reserva com ur_ j

gência E' enderecados à
Secretaria de Agricultul'a
Ou Diretoria de Produção
Vegetal, nesta Capital.
pois a distríbuicão será
feita em JULHO próximu.

Estado da Guanabara e me

nos. de um terço da de São

P�411� »(�êl9.- tI1:a. ..:ij,;.
tal da �p�lica: para u

Planalto Central se por um

���:s ����� la�����!P���
Estado, por outro determi

na qma situação de aspec
los negativos que devem

ser logo conjurados para o

t.otal aproveitamento dos
heneficios que certamente

lhe le'lará. Urge portanto
10rçar um desenvolvimento

com a rapidez desejãveL
É .) Que planifica o pro

grama de planejamento
regional que a atual admi

nistração esquematizou ao

;urgo dOe cinco anos, sem

prescindir da necessária
ajuda federal, mas situado
"entr'j dos própriOS recur·

.�oo e mediante a CoOrde
nação e sistematização dos

invesl1mentos públicos e

privados.
Jí:s�z planejamento ba-

5cou-se num esLudo gNa!
Cla situação em que se en

contra a população quanto
flOS nivels de atendimento

pelo Estado das suas ne

cessidades de educação,
l<aúde, saneamento. trans

;lOrte, energia, just.iça se

gurança, assistência téc
nica e crédito, estudo êsse
flaborado com base em

informações fornecidaS por
nrgãoS especiais da admi

nistmção federal, estadual
,) municipal, diferentes en-

-
. id:ld�5 civis e sindicais.
Dêsse .. trabalhos partiu�se
para uma política siste
mática de desenvolvimento
rconômico, vinculada às
experiências e tradições e

�enti!1lent.os do povo goia-
110. depois de exaustiva
nnáU.�e da realidade do Es

tado. Na formulação do

programa procurou-se de
linlr c Que ao Estado com·

pete realizar e o que a Inl
(.latlv9 privada pode fazer,
rom a orlentacâo os esti
mulas e aS facilidades con

(edidRS pelo poder público.
DISTRIBUIÇÃO

Por 9 itens gerais dis
b'ibuem-se 011 recursos no

!(lont&.nte de 33.021 mi
.lii)es de eruzeiros, escalo
nados de maneira crescen- Convidado peja atual Presidência da UCE, o Go·

�<>nua��l att�;6�. ���ce�j:s vernadol" CelsO Ramos compareceu ontem a,o Restau�

rom i")S respectivos totais,
rantc Universitária, a fim de pro\lar do almoco ser-

Está na ilha, desde sexta-Ieira, desp�rtando a cwiosidade em mllhôes de cruzeiros vido aos acaqêmicos catarinenses. Democràticâmente,
de tÕdos, a notli/;el equipe do Clube de Regatas do Fla- Agricultura e Pecuária - o Chefe do ExeCutivo Catarinens� tomOu daI sua bàn�

mengO, campeá do Octogonal Internacional e do TOrlieio �'?c:S�õe;r�s���� eE;�:':��. deja e percorreu ó mesmo trajeto feito nOrmalmente

Rio-Sáo Paulo. O categorizado pelotão de Fleitas Solich J<:lé<.ricA. _ 7.400. Educa- pelos nossos estudantes, mostrandO-se, ao final, ba�'_

qUe está invicto em canchas catal"inc1Ises (5xO, em Criciu, .�üo t:: Cultura :...... 4.094, tante satisfeito com o que lhe foi dado observar. DlI�

ma, contra o Metropol, com renda de quase dois mllMes, Saúde e Assistência Social rante a palestra mantida no decorrer do almoco fo�
e 7Xl, em Brusque.,co1Itra o Carlos Rena.ux, com renda de - 3.256; Fundo de Desen- ram debatido" inúmeros problemas d� interêss; da

�:;%:,i1�aod�,�.ta"'d',toe u�D�.til�I:�lf�e ;rO��d',i��S,,)"':fX,;,b)�t"a":d'a'tao ;,����e�v�:���':;:o de nossa dasse estlldantil.

, ,,- , ,. Recursos Natural!> _ 200: NossO flagrante fixá o momento em que o GOver*

"on<�e" do Avai, campeão de 60 e l-lder invicto do atual Aperfeiçoamento e Atuali- nadar Celso Ramos passava a bandeja pelo "escorre

certame, esperando-se uma renda superior a um miJhào zação das Atividades do gado)"', em companhia do acadêmicO Mnreílio Cesar
de cruzeiros. Na jato os arqueil'os Fernando e Ari, do �:�ado 922: e TUrismo - Klueget, PreSidente da UCE, e MaJol Aylton Spaldmg

;�lU1dntO rubro·negro da Glwnabnra. (Malares detalhes ár!ln�crlt. "DI�l'lf' d
..

Sousa. CjJef"'-Cla Ga f\ Md!tl'll do r;.�wflMftt rld"F:

•...•�".'
(·3rioCll., fie 't,611 IIÍ

� 1:1(1...

.... �'*".�.
I

,�� '" I Ji:";',' lO

UROillNCIA
A dr'speito dos alentapos

_ndke:r' de- lTescim-enro ·.çte
l;U:l economia o Estado de

Goias se encontra ainda no

estágio de "pré tronslçà9".
com os sucessivos aumen·

toS de prOdução absorvidos
üelo crescimento demográ-
1,co. Ocupando 7,3"'D da su�

j;er!ícic do país, com 2,«1%
<ia sua população total.
contr!bui apenas com 1,5�;
para c1. formação da Renda
Nacional. SUa renda "per
capita', de 9.245 cruzeiros
em 1958, corresponde ape
nas a 56'} da média do
Brasil. sendo menor que a

de tódos os Estados vizi
nhos à exceção da Babia e

Maranhão. Em 1958 foi me
nos de um quinto da do

Oduyaldo COZIi
(da Tupi) vai irra
diar Flamengo x

Ayaí
Pr?cedente do Rio de

Janel\'O desembarcará no

�el'Oporto Hercílio Luz, ho
Je, pela manhã, o famo:';o
locutor espot'Uvo Oduvaldo
Cozzi, da Rádio Tupi. A ..

tarde. diretamente do estã
aio Aàolfo Konder, Odu
'-':lIdo Cozzi estarã brans
mltindo o cotejo Flamengo
\'ersuõ: Avaí, pela onda
curta da râdio Guarujá.

MAGNíFiCO
APÔIO

A propósi<O de sua p'-'!-
t�cipação no recente fo�
rum econômico reali7.ac1u
em Pôrto Alegl'e e patro
cinado pelo jornal

-

-Cor
reio da Manhã", do Rio, o

Governador Celso Ramos
recebeu, dos diretores da
quêle órgão de ii"nprens:l
o seguinte despacho:

"Temos hOnra e pl"tt
zer agradecer ilustr'e go�
vernador grallde estado
Santa Catarina magnífi":'r>
",pÓlO fOl"um Viscolld('
São Leopoldo vg Sd�.
Alinio SaBes "g- Soje

porlinho vg Paula .Fi!ho
e Luis Alberlo Bahia _

Diretores COI'reio àa Ma
nhã.

ColabOIando com

os Clubes 4-S
A Comissão Central de

Compras '.ierá constituida
de> 3 membros. indic'ldo,i

pe:lo Chefe do Poder Exe

Cutivo, devendo funcional'
inicialmente em carátel'

experimental

A Seeretaria' da Agri_
cultura, colaborando com

os CLUBES 4 S, fez doa_
ção de 6 n'j"ilhas, sendo 5
da raqa Holandeza e 1 da

NA LIÇA, ESTA TARDE, O "MENGO" raca Jersey.
Mais uma vez a Secre_

taria sob -? fecunda orien_

iaçÊÍo do Deputado Attílio
Fontana vem ao encontro

da juventude agrícOla Cél_

tal'inense f o r n e cendo
exemplares selecionados

para melhoria dos plan_
téis bovinos do Estado.

Buscá�.pés ,

t
Dois- catarinenses, que se saiba, estiveram recen_

emente e� Cuba, observando o regime.
• �m deles, o d:put�do Osmar Cunha, de regre�so,fez discurso na Camara, sendo, ao final, acusado de
haver falado sem objetividade.

De fato, o seu d�poimento parecia o de quem nãO
teve olhos de ver, pOIS muito pouco informou. As suas
respostas a apartes primaram pelas evasivas.

.

.. O. Outl'O conterrâneo que foi ver Cuba, acadêmico
.....rn.am. Bayer, _numa entrevista que nos concedeu, dei_
xou � .Im_pressao que pa�a d.izer o que disse não preci_
sav� II tao longe: podena ficar por aqui mesmO e d<H
vazélo a.penas ao preconcebido. das suas idéias.

.

O Jovem estudante de direito, segundo confessou.
VIU retratos de Lenine e Mao Tse_Tung nos desfil

pO'pulal'c� do 1.0 de maio cubano, mas não acredita ql�:
�lll�:�logla comunista venha orientando o govêrno de

..

Os ex_�m�anheiros de Fidel Castro, que dêle di�'_
c�l.daram, �or nao estar a I'evolução executando o ma�!"_
l1lflCO Mamfesto da Sierra Maestra, aos 01"os e ao jul_
ga�n(�to do posso crédulo conterrâneo el'am desprc:d_

;;��� ql���e:��:�'����li�\: ����:��n���'��:l'�s pl'jvilégio�

Quem pode crêr nisso? Quem pode conceber que
homens que jogar.am a vida na ll!ta, e pelo seu idealis
mo cOntl'a lima tIrania sanguinária e imoral empolgn_
I'a�n seu povo - �ô_ssem apenas uns pobres diabos, in_
veJos.os dos adversarias pelo que êles podiam fazer?
Se fossem isso, não iriam lutar, expondo a sua e a vi_
da dos seus: aplaudil'iam Batista e com êle dividiriam
o gôzo d ... ditadura,

De outras testemunhos, ainda de brasileiros, resta

��I:O que em Cl.\ba uma coisa .ão existe: LIBERDA_

Mas o nosso acadêmíco afil'mou_l. Sem Jiberdac"
não hã manifestação de aplauso aos aue a cerceia�
que pO!:lsa se� aceitável. E Os que a afirmam, sabendo
a �u�e�te, na� valem por testemunhas: depõem pelos
pnllClpiOS e nao pela realidade.

,

Fidel Casfro. arl!polgou .

a �onsciência dos"p.oyos Ji
\ re:<; .CO'lYl � M<ll11fe��jo ele Srorr<lMnestl·i.l. O [jltl' exi.'*'
l'IU ClllJ:..t I' "(jU" I�S::W do.cumcn!n prometia (! pl'eeJ]\,:l'.'

GOVERNADOR E ESTUDANTES
ALMOÇAM JUNTOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, Domingo. 4. de Junho de 1961

«Lira Tenis Clube» - Sábado dia 10-6-61
FESTA DA CHITA - PRÉMIO PARA A SENHORITA MAIS BEM VESTIDA - MESAS CR$ 500.00 JANE MODAS.

--------------------�

Domingo, nova jogada. (hoje).
Aqui na Capital e pela procura que se nota pare
compra de ingressos, outro milhão e lá vão ... bolas.
E as apostas?
Decididamente não ereto em fome ...
O dinheiro 'sempre aparece.

Na ocasião oportuna sai do pé de meia.

������E�;!!��e:�, '�sAl���a�����b:���l��.
tos "A Modelar" ,

â. rua Trajano, 33, presenteou á Ca ...

piai com uma Loja de Mo�eis, á altura desse daquela
conceituada firma.
Á tora marcada, presentes nas mais graduadas figuras
de nosso mundo oficial. autoridades e grande número
de convidados, íníctou-se a íneuguração das novas, ele;
gantes e mcderníssímas-Instelações da Loja de MOveis.
Recepctonendo os convidados falou o sr- J a c que s
Scb w e.í d e s.e 11, diretor presidente da firma, cujo
discurso foi muito aplaudido. r,

Um coktail e finos doces e salgados foram servidos ás

���<;���s:�::�lt� �o��:rujâ "
e "Diário dlManhii', ir.

radiaram o acontecimento, colhendo ímpressôe dos
presentes.
Uma festa elegante que mais uma vez disse bem alto
d<l progresso Constante da firma.

---- --_.�_ .• ----_.- _j____--
ANIVERSARIO DE CAS.4MENTO

D. ADILLES PAGNOCELLI 'MOZZAQUATRO

'I'rcusccrreu <! 27 p/passado mais um aniversário
.

(1<. casamento do Dr. Waldemar Mozzaquetrc e D· Adil;
lés Pagnocelli Mozzaquatro. Filho do R G. do Sul e

radicado em VI(]('il'a a mais de õ anos, onde exerce a

medicius. cO�lln Diretor Profictario do Hospital

santalMaria. � tO Itlhos do ilustre casal Afonso Mozzaquatro
(; Silvan.a Moeeaquatro, e cujo clidla Ilustra esta no)a.

EDITAI.
IMPOSTO TERRITORIAL
R IMPOSTO SóBRE ATOS
DE ECONOMIA DO MUNI·
c lPlO E TAXA DE VIACAO

E MELHORAMENTOS
De ordem do Sr. Diretor

rlo Departamento da Fa
venda, torno público que,
durante o corrente mês, se

procederá nêste Departa
menta, a cobrança dos im

postos e taxas acima men

cíonaccs, correspondentes
111 :!.o Trimestre e i.o Se

n�cstr" do

.corrente exerci-IClO.

Ftndu o prazo acima. o.')

aludidos Impostos serão
acrescidos da multa de 20%

IDepartamento da Fazenda.
r.m 2 de Junho de 1961.

M. C. FRE1T.4.S
onere do servrcc de,

Contrôle a Tesouraria!

la. LINHA - SÓ A VISTA

PASSEIO
600 x 16 4 lonas prêto C., 3.420,00
560 x 15 4lonas pr610 C.$ 2.360,00
560 x 15. a Jonas branco C" 3.52{),00
640x15 a Jonas nrêtc C" 3.655.00
640x15 4 lonas branco C., 4.3:$:>,00
670x.15 4 lonas. prêto C" 3.790.00
670x15 4lonas branco Cr$ 4.545,00
710 x 15 410nU8 prêtc Cr$ 4.155.00
710 x 15 a tonas branco Cr$ 1';.985.00
600 x 16 4. lonas Jeeo . Cr$ 3.Z55.CO
600 x 16 e lonas Jeep C" 4.625.00
670 x 16 410na9 prMo C., 3.850,00
670 x 16 e renas marco C" 4.735,00
700 x 15 e rcnas . tr-anco -. Cr$ 'Up5,OJ
800 x 15. oi lonas nrêto C.$ 4.745.00

CAMIONETAS
650 x 16 . 6 lonas camioneta Cr$ 5.245,00
750 x 16. 8 lonas camioneta .... Cr$ 9.220,00
750 x 17 . 8 lonas camioneta Cr$ 9.880,00

CAMINHÕES E ÔNIBUS
700 x 20. arenas carmnhâe C" 9.GOO,OO
750 x 20 atonas militar c.s 10.590,00

;J,,2f) 10 lonas curmnhâo c.s 13.930,00
,2f) \Olonas caminhâc c.s 14.,!{}5,OO

825 x 20 1'2lonas camiAl1âo c-s 16.l!i5,OD
900 x 20 ic lonas caminhào .. c.s 1:3:.290,00
900 x 20 ta tonas cnminhán CI� �O.G3::J.OCl
toco x 20 12 ;0.1;1$ caminhão c-s 22.145.00
1100 x. 20 1210nas canunhào c-s 25.995.00
1100 x 22 .... 14 !OJla� caminhân c.s 30.2-1J.09

BORRACHUDOS
625 x 20 12 lonas .. cnrnmhâo . Cr$ le.S55.00
900 x 20 12 tonas ncrnlnbão . Cr� 2:!.1-15,OO
1000 � 20 14 lonas I;:lminhão.... Cr$ 23.010,00
1100 � 22 . H lona� I.:iminhão . Cr$ 34.775,00

TRATORES
10 � 26 a tonas Cr$ 15.230,00
11 ," 4 tonas Cr$ IU30.CO
14 x 30 fi 1,1r1a5 Cr;;, ;!,).911,.CO
;4 x 34 6 lonas Cr$ ::1.785,00
11 1'.:::6 fi !;, la� C.� 13.:;'25,01,)
t t � 3U -I lonas c.c :!1.000,úD
I'! x 38 e lonas CI$ 23.595.00

400 x 19 e rooas C,I 2.!)50,00
500x19 -t tcuas Cr$ 4AGO,00
WOx 16 a tooas o-s 3.500,Oq

ÓLEOS
LUBRIfiCANTES
UAS MtLHORES

LONa tO • CrS 2t '.O� MARCaSLONA 8 • CrS 246,Uil CplSUlTE
P3R M' NOSSOS meDS

ENCERADOS
COM GAR4NIIB

PARA o INTERIOR, remessa contra cheque.
Consulte nossos preços de pneus para trato.es o

-nãnuinaa de terraulenaucm.

AI. Nothman, 1146 - esq. Av. São João
Rua da Cantareira, 500 - (Mercado)
Av. "Euzébio Matoso, 1375 - (Pinheiros)

SAO PAULO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tecidos exclusivos. Espc
coso orca embutido.

Apenes
Cr$ 37, de entrodo

FLORIANÓPOLIS, Domingo; 4 de Junho de 1961

à sua

escolha!

-v';,.a retira�
o sua .cmcstrc
"de Velud�"no'
N o I(X.Joio, �,e

a-;,(ç/A)o,"" r

'Vermelho
Verde
70uro-Velh� .

e Cinza

com apenas

c�l@�"",' I'" I�_

D I V I N o Colchõo de Molas

D I V I N O
luxuoso revestimento
em tecido estampa
do em 8 côres. Faces
poro frio e cetôr!
Naya ormcçôo, com

molduro duplo e mo

Ia de conto. Gorcn
tido por 10 on�s.

U/traf/ex
Colchõo de Molas

D I V I N O
D I V I N O

VENHA CONHE(ER O NOVO DEPTO.Probel

4 2tlotItItdrJ '

.f'IJ�Rud Trajano, 33"
Flor.ianópolis

DE LUXO,
Estofamento Ultra
macio. Molejo macio
e ccetortevel. Reves·
timento com tecido

listado onrl ou rosa.

Acabamento irnp e .

cével.

Mola Mcigica Super
Tecido c ntre l oçod c
com lia m e t élic o
p r cue cdo. Camada
e xtro de estofomen-

Novo revestimento
em tecido de alto

lcao.�ces �orà fr�o
e colar. Molejo moere

e sile,\cioso! GororÍl
tido por 7 anos:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«-Clube .Doae de__.Agosto-»·diaJ de julho
"FESTA JUNIMA" - Canlorias, Sanfonas dos Gaileiros,Emboladas. Nas mesas, Laranjas, Coroias, 8roinhas, e elc.· Mesas a venda na secrelaria

.ii Bancada do PSD homenageia o Dr. José
o
,_

Z
O
a,

w

Q

a mois complClto l.
• moderna linha r:.),

d. relógios d. (onftól .....

I LAZARO. BARTOLOMEU I�

eslumbranle a recepção nu Palácio Agronômica - Belíssí
s modelos femininos - Uma simpatia o casal Embaixador
é Dominicê.

I Ad.,.rbal tRl'Ch.) Ra'mo[; dn I�.1\'[\, Sra. Dr Nereu (Ma-

l �i;�Z.h����ost.az:�:a) ;���: I
"'" L·" Ht>ln_,: (.I\'da� Líp-]

; ''''l. f';r::. Dep DU) (Mata)

'I'
cne-em Sra. Oap. _"-ri cve.
(!:l,' M{'sCjui'.:l, Continuarei
l:� próximo domingo

I
1

No clichê - Miss Santa cesnuna Neusa car:nem Formi-I���:r�n�o;�I�C��vl��n:;����)�:���ir�a����, qUandO. foi
rece-

_ : _ :_. : <! a J·,)eepçào. Esta de para·
O S�·. e Sra. G<lvernador Iwns. ICelso tEdith) Ramos, re-",

{'I'ptloll�úam quarta-feira p. A decomção da, mesa
p<1;;sado, o S�. e Sra. Em- principal do jantar "ame-

��il����:�, :� ::I�:;O A:g��� �������o [�ios��it�e=�O e�o�
nômlc3., com a nota mâxj· g:ada por muitos presente�
),1:\. DESLUMBRANTE. Ob· :;'J
"(J"Iei completa organiza- C .::ohmista observou o,
1:;'0,0 em estilo, registrando
um acontecimento que há
!llUito tempo não aconte
\-;�;. nl Lindacap. As senho
ras ex!biram os mais belos

lilodelos de gala, de figuri
nos france:;es, italianos e

:\mcricanos, que constituiu
um verdadeiro sue e s s o,

('vlllplctàndo a marAvilha'
da no1te.

Foi multo comentada a

':il;:!J;"LLl:l do S:·. e �l'n. "'!'lI

'I_,_,!xadol' Andl'() Dominkê
Ea �ecepçâo que passou.

o Colunista foi anuncia
{!0 ao cas:tl Embaixadol
Aadré Domlnlcê. pelo Sr
"lelson L. Teixeira Nunes

em francês (Mollsleur Chre
niquem' Social), O Chefe
do Cerimonial do Palácio,
executou o protocolo duran·

i
Mis;; Santa Catarina de

1961. Neusa Carmem For-

mighieri viajou ontem para
Curitlb(!, de onde partirá
para o Rio de Janeil'o.

Sexta feira p.p .. 1'oi inau
f'uràd�l com um Coquitét a

�ee<)ão de Móveis de A ::vl0·

dela r, na Rua Trajano, que
oferece aoS' fregueses uma

ll1{1derna Instalação.

A Brn. Cesar (Maria He
lena) Gomes, foi incluida
na lista das Treze Mais

Elegantes de 1961. Atê o

presel;lte momento apresen
tei sete nomes. Sra. Dr.

Comunicado, ao Gov., do Presidente
do Senam

o Governador Celso RR-
•

:\10S recebeu, do Presidente
I

do Serviço Nacional do::;'
1IAuniciplos, o seguinte te

'I,,,grama: .

"Na oportunidade em

(,de assumo a Chefia do
"SENAM" (Servleo Nacio
lJal dos MunlcipiosJ, por
aetenninação do SenhoL
p,'esidenle da Republica,
: .tÇO questão de renovar '1
\'" Excla. expressões de
:,H'tl prOfundo respeito c

;'.,'prl) apreco. Aproveito
ti" I')n Para solicitar ao

C"'r,i<;,'.} Oovenmdol' se digo
1 "" tle mobill;;nr as prefel
: ....:lS p 6lJr.�'''as munlci
lUl.'.:; é�sc Estado em tôrno
dI) �Z'ijAM, Rogo venla pa-

"'II' ll!JU;J. vossên
a, trfi"�I�l,li:' :IOS pre!el

tos c vereadores fi certeza
irrestrita, cordial e perma
nente colabora('ão do SE
NAM, bem COlllO decisivo
interesse e obsorvente preo
I:upação do Presidente Jâ-_
nio Quadros nq sentido de
resolver problemas funda
!'1enlnls das com linas bra
sDelra.s. Reilel'ando o p�o
pósito de permanecer a
inteira disposição vosscn
elu, apresento antencio.:>os
cumprimento."
O Governador Celso Ra

mo;;. de posse dêste ilespa
{'ho do Sr. Araújo Cavai·
rant.i. do Gabinete Civil do
Presldenle do SENAM, so
licitou :1.0S senhores pre
leitos e vereadores mun'i
cipais, no sentido de ser
dado todo o apõio ao SE�
NAM, colaborando assim,
decisiv:tmente. com o inte
r êsse do Governo Federal
:\'t' c resolver o problema
daS comunas brasileiras. u

Cl'rf" ê uma das metas d�\
administração estadual

!'E SEU

Newlon Nogueira - Presenles o Governa·

Id�i:e�l:u o�t:�IO,�ae,�r. '�d�e!�aJs�' !�e���:,�.
dE do Coqueiro Praia I· j\.Valdemar· Saltes. rec. -

!
Clube, a bancada do nhecendo os serviços pres- I
Partido Social Dumocr.' _ lados a Santa Catarina I
uco homenageou o dr! pelu homenageada, quan..
José Newton Nogueira! do na direr-âo (to IBGF�

IE�.:-t.:nt,;:_.. pet·",:,.O,.'·,tR.,,�gl,i,��natl,_, --;,d,:, cm nO"50 Estado. onde se

., a _ " ",� <O "" c�lncl\.17.!U corno

fUlV�ioná-1Salvador.
.

com uma pet- 1 .rro excm;�:':H. Ter'tnlnou,
xnda. Prestigiando a ho.. solicitando nue �J dr. Josc ]
menagem. estiveram pre., '�e'\'lor, Nogueira levsssc '

sentes o governador Cel"l n abrace dos amigos, dos

sO�<ln]ÚlS.' dr, _Aderhal, deputados componens es !
R:t�" d<! Süvc, ex-aena- da bancada do PSD
d01: Ivo de\.j\-quin9. st \ d.-::s:a agrpmiat:ào,.. � li
Ger'r<ldo"w�J. secretá- _ \gr·ó--t:::cendo, falou c ,

rio da Fazenda, dr. Abc _ homenageado. dizendo do
lerdo Games, Prc-uradot quanto fôra feliz, durante
da República dr. Gu;_ os dois anos de C'il\\'í\·jo
lherme Renaux. e 05 cru Plcrlanónoljs. real
deputados Ivo Silveira, lí- r-ando ser motivo de real
der do Govêmo e Antr-, saüslecêo a presenca. er-,

nio Almeida. líder da tore outros amigos, do gr ..
bancada na Assembléia vernador Celso Ramos, a

Legislativa, Dib Cberem quem designou de "cem
,Wak+:-mal' Sal'es. Bahia I penheiro bom, honesto (.

Btttencoun. vlce-Hder do austero". Afa-mou. ainda
i não haver feito nada mais

PSD, Walter Gomes, Le., que cumprir com suas {'

elan Slowínsk. Osny Régt- brigacôes duranrec tempo
Jota Gonçalves. jornalista em oue esteve em PIo.
llmar Car�alh.o. di'. Assis, rtaeópclis. finalizando por
e canitão Paulo Cardos- lransfel'ir�' homenagem
Sub-Chefe da Casa Mil;_ it nró-o-in berr-ada 0<'
tar do Govêmo. PSD, "com os juros sere,

Oferecends a . pelx .da tímf"nc -Í.<; de seu ('1))', '".
falou, em Il�J11'- (11' bé\l: eão".

ESTUDANTE
uma caneta Joheun Feber
Em fõda� K8 "lref��...m lôdll! II� pr .. ,"u. "u ".colu
brui).. ir�". F!iTl'!) ;:"fl F .. ·!Ii �fOtnl'r� l'r ..sente

."""d"".I,.,.,·/p."""'''''''';'' �

.''''''''1'';';''''''''''''/';''''.''• pen'-;"'f!!D-3 I'POI'
,;

esr .... fio<),fin .... uu,Ji" ,.
• cUrflg.menlo �illlrle� ,..
• 4 côre, 9 'l'�colher: azul.

•

verde, horde�lHi e pr;;'"
• trifll,mi .. de grande .-Iu!.bitida.J� _./}.
-auetas Johann Fáh. r�o ncsctmerrto de seu Irmàczinhc

JOSE

ii rlld lenp.nlf' SilvPlril. /17

',AflJ'JS S PAl'U,

Renuas e BornaDos
PROCURA_SE FORNECEDOR

Firma atacadista do Rio de Janeiro procu!'a bom for ..
m�cedoJ' para Rendas e Bordados de Santa Catarina
Possibilidade de grandes negócios para quem apresen ..

tal' vD.nedarle e bom Pl".:çl'), Pagamt'nto à vis1.a. Cartas
com lista completa de p!'eços para BORDADOS D,E
SANTA CATARIXA Rua nego Lopes n, 30 caso. 19-
RIO.

"h: l:ira T. C" hQjr;: �l'o.s.
sr-mira o CampeonatQ ue
·"p,nis. Representações de

Brusque e de ttaíar. estão 1

di�pu!�indo o mesmo. Os I
visitantes serão homena-I!�('ado; pelos tenistas do
r:'ubc da Colina, O Sr.

JU-I
ocorrido dia JO- de Mnío p.p. na Maternidade C:lI'f(l.<;

.1', On.nargo, no Comando. Corrêa, UPLo,_' . ���/61
Germano Steln J ínaugu- I'rou. suo

a nova Loja no Edl- V f N DE .. S, E
g���n���� c�I:;::,O �SaqU��� Uma venda' de secos t' molhados sito' a I'U'l C.'l I

('um a ruaConselhelro Ma-I �;::��11�\:t���=�11�:S;�;. RUA Laje), Bt1 ponto de nE"_

���'a!�lc:�r:à��1 COqUi-1 ._,

Có<]. 5 '11�1l1

Hoje Nq,.Clll'.o� Doze de' -------=;;------�-- .. ----- .... - 't':'.

Ago,t". "pnte"'á uma 'Oi.: -

A P P E 'H O A IN' G L r �.r,._-(!e, plltr�nada." pela Fa- r
'

.. ..,.�

;:�':�C��:gi�e'�:'��:::�o e,,�� .

com o Pr!)l. MI. Edwal d Green
Lcolhida a namorada da

F!'I<,ulda.de. Agradeço a gen-

�:��l���tiS::;ong�I��,iteq:e� f, tlleza do mesmo.

para comentar seria neces-' __
-------------------------

�ario ,1:11a página. de jornal.·/�------------------------._--------------.....

D Sllce,,;so foi total.

•

TROQUE SUAS NOTAS FISCAIS POR CERTIFICADOS NUMERADOS - ATÉ O DIA 31 DÊSTE MÊS DE
MAIO, NOS SEGUIN TES POSTf\<;, COM FUNCIONAMENTO "URANTE TODO O DIA, INCLUSIVE
AOS SÁBADOS:

rOSTOS NA IWA TRAJANO (RANCH O DA ILHA) - 1 PÓSTO NA RUA VITOR M E r R E L E S, :18
1 POSTO NA Rl'A FELIPE SCHMIDT,36 - '1 POSTO NA COLETORIA ESTADUAL DO ESTRErro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sa/:im Miguel

Ho!pital Infantil
em Fpolis.

o Presidente da Conte
r!eracão Nnrlonal do Co
-/·�Ci.1. �r. Char1f'� Edgard
\10ritz. cm dIas da semana
".Is.�nda. estéve em Brasi-
I 1 "onfi'l'ellclando com o I.

I'll;;·t.r0 da Saúde, sr. Cn-
lc'té Pmhl"iro. '

O f.�f;Un to principal des-

;�I'l,�:.��I'�·�')ISltf\. �ri:loI \I{?a��� I
t': 1,.."1'1 enpI1al,." Cltjas
(d·.\·:l� lu fora mlrilciadas

._------_._--_._--,...� _- _.-'------

eletcões mais ocorridas
dos últimos tempos, foi
eleito no dia 4, para a pensamento que se escre ..

Academia Brasileira de e-ram sôbre os proble
Letras. o escritor e filó; mil" q:l questão".
logo Aurélio Buar-que de :'! - AGULHA NO
Holanda. Contista ("Dois PALHr�IRO: :'\IQVO VU..

Mundos"), énsaista "Ter_ 1 ;_!ME DA COLEÇÃO
ritório Lírico" e- "Lingur., S.r\;�AIV.'\ - Nl.I popular
gem c Estilo de Eça de e a-neciadn -olecão. que
Queirós"), mas especí al., j';' eünge f) n. 154, ii 1'�d;_
mente filólogo, é nome tr!'.:!. Saraiva lança mais

dos mais representativos U)!1 v ..ilul1�' que deverá
da cultura brasileira. interessar bastarue aos

Destaquc.,-,c muito espe-. lciter-«. 'I'rnte-ve de
cialmente o seu tr-abalho "Agulha no Palheiro', de
no ','Pequeno Dicionário Cemi!u Castelo Branco.
Brasileiro da Língua Por... <l - PRA 'PfCA DE
tuguêsa". bem como sua ESCRITÓRIO E ESCRI_
colaboração, Com Paulo TURAÇAO MERCAN
ROnaL em diversas ante- TIL" - de Adaucto de
loglas ("Mal' de Hístô-, Souza Castro e Domingo
rias") e na organização D'AmOI'e, uara uso dos
de "Contos Gauchescos e estudantes das 3.0 c 4.°
Lendas do Sul' de 'S, séries do CUI'SO comercial
Lopes Neto básico, " o novo [lanças,

2 � NOVA EDIÇA. DE menta da Editora Saraiva
"EDUCAÇÃO NA EN_ ele São Paulo.

.��������D�� _ Z�F_ i P�EMA�U;i�E:�g'DA 1 �s��;: �:t::� �:ij�� neus
VEDO - Continuando na

I
SILVA BRITO .; Em INSTITUTO DE BELEZA com instrtiélções moder-

dtvet'gecêc das obras sua nOVR linha de edt; nas, _

completas de Fernando de ções, ii. Edamerts vai lan., PARA PAGAMENTO EM PRESTAÇOES vendemos
Azevedo, a Edições Me. çar em breve o volume em Capoeiras __ MOl'rO do Geraldo _ Rua Odilon
melhoramentos, de São 1 de poemas de vanguarda Galotti

.

��r���e p��li�� a:��;:açã� I d:i�t��[i:d:a ��:�v��i��: ���!S�E;:���S�0�le2:��I��a�a própria
na Encl'uzilhada", em se .. ' Diagt'amado oelos técni� para negóciO e moradIa
gunda edicão. Resuitado I cos Herm.:i.ndo 'Fiamin- 1 __ CASA DE MADEIRA.
,de um vasto inqu�rito ghi e Déciol Pignata.ri. sob I -' =...".,,-:=�

::��:'�: ;.���e:uJ�" :��
a H:�;;,�!ne�. ;�:u:::ã�: Mais um aniversário do LUX-JORNAL,

�'��;e�t�:ndod:O!h;'�n�:; ;,�,m�,��d� ����c�'v�: �:� a renomada Agência de Recorles de
��L���, ��c��1�:.�:ri: ��j: ���d�1 d:b�a���l��lle d:; Jornais Ch�il:�:l'�l�r;:l ��lr�e�,ldc��1 d;4 �:�a�!, i��d����f:�:
p�riol', o volume adqui_ modemas tel'l_dênci<lS da�'

I, r"'�l"(';tn ((JS as.;untos de;. a seguinte descendência: 11 filhos 95 netos, 280 bis..
intel'êsse mai�)l' ag_ó'o'O',_-I,-O'-,'-lU-,,-,o-ua-is-. Co;npletou ontem 33 anOlt �:,�f"d;·�ll\'l,C ud�1ei:?;r::;�"�S!�n��

netos e 22 tetranetos, ���408 descendentes!

v-- dE' existência, de uma exls·
f

VENDE-SE CHA'CARA L<:'ncia sobremaneira 6tH � ;1,�I��e\>O�\al��l������a O�gg� ....

A amosa opera o "Béo'beiro de Sevilha" cuja es_

proveitosa para a coletivi- {,,-:ni.el'cl,�, l'adloemisso!'Q:S,
tlehl data do ea�o de_1816 e fez se em Roma num m('..

,iade bl;.a$Ueira, o LUX-
�erovln.:�, ferrovias etc., de�to teatro� /01 es�r�ta pelo compositOr italiano Gioc ..

JORNAL, organização cs-
assim como, senadol'e�,

I
chinO Anon:o R�ssml num lusCo banco de jardim, no

���i����d�i1l�:;es 1'°d�e��: neputados, �rtlstas e e$Clj· esoaco de"vlll'e dias,

$inantes um spbsídio In- �ore$. Para pesquisar e
"

--000
formatIvo de mesthnâvel �l�;���o�:�si!��a, ��P::�!�l �O�fusão! Um cirurgião-;; acordado alta noite por

���id:�{rai�&VêSd!e ;1���� tes que abordem assuntos u.ln ms!stente chamado telefônico por u'm cliente' que
IlIÚS iornais diarios do do in�el'êsse de. se�:set�t� pede o sua pr.csença urgentc, "Não demore, doutor
Brasil. Assim que quase to· ��ll�a���iI;g�t� d��rio 5U' ?�re,�e"quel mlt1h� mulhel� e,�tá com uma Crise de apen_
fiOS os departamentos da

pe-l'ior a 100.000 recortes dlclt�. :�h..: I�o e �ue nao . responde o médiCo entre

��n}!::ti:;�fÇ:gll1�u���aE::a� possui o LUX-JORNAL um boceJos .. Nao e posslvel porque no ano passado operei
d<ls mantêm-se ao par do numeroso corpo de f�n.cl�- sua Esposa de apendicite e !liÃo me consta que alguem
t;ue se publica nos jornais �:��� t���:;;���edOesrmcl:\�� possa ter .um se�u.ndo ,apêndice" "Z' possíve1.,:" r,e'õ_

_.,fatríz carioca, à rua Bu�- ponde o ,cliente, nmguem tem um segundo. apendlce
I,OS A!res, 176, e nas tres mas um. homem pode ter uma segunda espôsa ... "
'sucur;;ais de São Pa':llo, �e- --000-

, �� �I���od�: c�r����;de�: ., U�;a aula �,� �cad�mia de Direito: O professaI';

�r�a��,-ca(f���i�lé�g�:�:� ,,��: :aL���d��fin7:le�'����e,?n����r;: óal���e:��,ons�
[I1et,erem os e::remplares dos dos alunos: "Se o senhor me reprovasse nOs exames

i���l��� l�c��:trlb��:l�a� isso �-:ia u�a .fl'au�e". "Como assim?' "De acôrdo �

�������t��ede r��l�rt�frcu��� a�u�:J� c�'�m:;��r�nCc�;P:�� :�I!�:��e ;I'���;:íd�:u���:
t:l'ição, Proclamada uma lhe dano, ..

"

���;,� mCi�li�'�fz:çõ��IS gr!:�� .------�------

u:énerQ�em todo o mundo

LUX,:rI)RNAL 'é, 3e111 som·

t;"i\ ('C dúvida: up1 motivo
:1�" ol"p:ulho ll{lnl Õ Br,asil,
de cujo espirita reallz'âdol
f'i� é uma provn jnsbf1�:
I -.;\ve;, A Albel'to Llm�, �l'
n·;.ol' da tão útil agenclli
de l'cco'!'\.es de jornais, e :o

ljUnnt(,1I com êle colabo

rnm, apl'esentamos, neste

ensêl", as nossas ca:orosas

I('���ções, _

GANHE UM LOTE DE TERRENO
NO MAIS PRÓXIMO LOTEAMENTO'

DE BRASíLIA
Sua inteligência vale dinheiro, Responda qual o nome

do palácio presidência I em Brestlta?
Resposta
e G_J\.NHE um lindo lote de terreno de 360 mts.â junto
a Nova Capital. se V.S" for contemplado pagará apenas
pequenas despesas referentes a transação, Atendemos.
pessoalmente Ou por carta para o endereço abaixa
)iAO PERCA TEMPO "":--Somente 20 lates serão di-.,
tr-íbuidos a útulo de propaganda. - Loteamento inseri..
to de acórdn cor- :) Decreto Lei Federal TI,o 56 -

-- jardim Alvorada de Brasília-

Informacão 'literária" �
INFORMAÇAO diálo:o com a morte. agora que t;'amita no ILITERARIA úLTIMAS:

. Congresso "projeto de di
retrizes e bases da edu.,

1 - AURELIO BUAR- cação, A propósito do li...
QUE DE HOLANDA NA VI'Ü acentue Nelson Wer..

"DIARIO DA MORTE" AB L � Numa das neck Sodré que há nele
- .IMPRESSIONANTE
DOCUMENTO HUMANO

Tragédia que comoveu
tôda a Nação, a do €es.
sna 140. surge agora em

livro numa edição da
Autores Reunidos (Cole.
ç50 Extra), mantendo o

mesmo impacto.
Divulgado íntcíalmente

por "Última Hora", o

"Diário da MOrte" de
Milton Terra Verdi� nar»

ração de Walter Dias, se

constituiu num docomento
de singular importância
pelas imnlicáções que.
continha: mensagem pun
gente de um homem que
viu sumirem lentamente,
dia a dia, suas esperan ..

ças de sobreviver. E é
ainda mais intensa emc;

cão que seguimos, agora,
, através do livro, com to,
dos documentos inclu
sos, o desenrolar da t1'�
gédia até o seu amargo
final.

.

Uma funda impressão
de angústia nos vem da
dramática narr-ativa, da

l!ro��e, c������:e d���tr�il�
ton Terra Verdi resistiu,
lutou, nutl'iu esperança!;
de salvação, E foi passan
JJo oara o papel. único
companheirO em meio à
selva após a morte de seu

companheiro, as impses..
sões dos seus dias de 50.

lidão e sofrimento, Aviões
surgiam e surri'tam e su ..

miam. Com êles a espe
rança. Implorava, rezava,
pensava. Tudo inútil. E
como uma constante, a

sêde. A sêde que o mar..

Ül'izava, implacável, i'ne
xorável.
E a luta, e corpu .a Cal'..

po com a morte, prOsse.
gue. Impres ..,ionante
dramático,
Sempre assim. na sua

monotomia: uQ u i n t � it
Feira - 22/9l60 � 9,10. ----V--E--H--D--E--S-E-�--cruzou um .avião grande

I
. '

pal'a S. Cruz. A noite mi l!m lote - esquina com 12x30 mt.�. na Praia d9
nha água acabou tôda.'" Meio e-m Coquei�'os "er C tratar r.OlU o snr, Anti)

Deppis: "Quinta..t'eira - r.io Peixoto no mesmo local a ql'alquer hora,
29 9/60 - estou comple. t

lamente acabado já devo
ter emagrecido uns 20
kgms, Tenho muita sêde·
·'Ainda· SábadO �

. _ .•

8/10/60' - tenho muita
sªde, Deus dai_me águ.a
ou tire-nos daqui hOje"lOutra vêz: "Domingo -

�O��I�'a�e a�e���� e;�; I

não ch.oveu, sêde bár..
l�al'J.·" E sempre: "Quin
ta feira - 3/11/60 - I

papai o Senhor não' saíu
I

����e t:n��ss�a��'o:�;:�a�� I
,

{'?IS, oois minhas fôrças e
�

1'1inha água estão no fin...

zinho, Finados que eu ti_'
nha tanta fé que ChOVes-j� e, não choveu. 67 dias de I
íome, sêde, solidão e sau_

�a���l'�f��m�n�,���:�! I i
- 6/11/60 - Hoje fazem II'70 dias que sofro aquí, •

minhas fôrças se aca�-
ram por completo, mI.. _

nhas carnes e minhas I

reservas de energias seie"gotam, minha pele es

tá ficando roxa, creio que Icslá cheg.ando o fim, lu
tei e soM muito para

Iresistir, mas tudo tem seu

dia" é n desoladora con"'l
clusão dêsle autêntico

"páginas entre as mais
lúcidas e carregadas de

Postal 4.979 - São Paulo

14:ldE'

N.". F'one-.Rua

Cid�de Bstrro :

Ev-ado Proftssâo , . , ,

(valor do 101<' premio crS 50.000,00. [cin.,
coenta mil cruzeiros)

Coei. 30':"1 .. 1 G

Agentia I!llcl':::e'
diária de Imóveis
Rua Conselheiro
Mafra, 41

OFERECEMOS
_ TERRENO com 368 m2 _, JlJ. Av, Rio Branco -

Em tC'neno.medindo '!5 milm2, CQJl1 casa de rtlvena..
ria. plantaçõest. át'vtires frútiferas, pasto, �gua etc, SitO
no asfano, defronte à Cidade Univel'sitárfn. Local de
muito futuro. tralar. no periodo da manhã. ii R.11a �osá
Bo.iteux. N.o 22 ..

comprovado
..
,.,

,�""", MOTORES ELÉTRICOS

��A Q,
Funcionamento pedcJto durablhdade exce-pc1onol quuhdOdt.I

* Eis OI três fQtare� d<! goron!ic que c� Mol;:.r!!! torno 'f.'prelenlCITl para o

consumidor.

* Os Molore� Árno sao rlgoros9menl<ll cC"nirolodo1 p�lo 5i.temo C. L G'_, Con

.rale Integral de Quolid(Jd�, c úni(o que O�HlgUI'" r.rfeiçõo mÓXlmo 1\0

��___ produção em série,

("
Em Aralá (M.G.) o
IV Congresso Bra

sil�iro do Ensino
o Comercial

.

Ja elltá marcado para os

dIas 16 a 22 de jUlh'O 4ltP-.
xlmo vindouro o IV Con

gresso Brasileiro do Ensl·

no Comercial na cidade de

Araxá, em Minas Gerais
segundo expediente do

dr. Lafayette Belfort Gar-,
cla, Diretor dQ, Ensino Co'

mercial no Brasil, ao Pre

sidente da Comissão �e
Coordenação e Inspeçao
Técnica do Ensino Comer·
(':al de SanLa Catarina, a

êsse conclave estarão pr.::
sentes delegações de técDl
cor; do eRtjino comercial de

I')do o Brasil.
Santa Catarina estará

pl'cscn.tc, também, com de

Icgaç:w oe professõres que
j:l 1>(' pr('(}$.t'atN. p:\1'a par
IIcJpar aUvnmenlc nos es�
Iliu(I." d:, !,',uu'!'w fjt\C sera

cteiJ3.!It.!:t.

®
�RNCSA.

* Molor�� mO'lofá�iccs otEÍ 1 VJ tt r

* M.:lI'Jres Irifásicos ct� : .'0 ti P

* N',olor"� r_e.a m6qvino� d", ,o�turo

IN;)ÚS1RIA f COMÉRCIO

REPRFSHi1 ANTE EM FtO"'IM�Ó?OLIS:

N\EYER & "1
'

\... A .

pOr Walter Lange.
N,o 205

Pauline Stocker. uma moça de Londres, de 36 ano"
estava sendo mrocureda pela policia por roubo. ASco'tland Yard designou um dos seus melhores auxilia;
res P":'� procurá-Ia. Inutit. Paulina tinha desaparecido
mlster!Os�mente, QuandQ o detective foi incubido de

outro scrvrcc, enconf.rorc i sem esperar, Ela lhe serviu
café na própria cantina da policia, a Scottand Yard l ;

-000-
No ano de 1772 o bispo.de Ermeland foi eorttado

nos seus vencimentos na corte de Fredcnoc o Grande
da .Russia. �crta �'ez foir recebido em audiência pelo
Rei em Berlim e este Ir,e disse: "Rverendo. deve estar
-zangado COmigo por causa dos cortes havidos. 7vlas
Creia que sou seu amigo e cerno com a sua amizade
Caso São Pedro um dia dificu'Itnr a minha entrada no
CtU, C!spero que me leve escondido debaixo de sua ba ..
Una" "Isto será dificil, respondeu" bispo, "Vossa Ma;
gestade cortou demais o meu hábito. Não dará pare
esconder contrabando".

-000---
Em Nova York se fabrica chapéus de senhoras

feitos de trutas e _Jegun!('s! Basta colocar um chapéu
de�t.es dentro de agua quente, .. para conseguir um de ..
licioso prato de Comida!

-000-

•
Uma novidade nos aparelhos telefônicos foi íntrc;

du�ida- nos �..stados,Unidos. Quando !,;C liga um certo
numero e este esta ocupada, basta tocar em um botão

que, uor l1�eío _de um sinal de campainha, informa
quando a ligação term���'h..-

.

Contan� que Brigttte Bardot ficou admirada quan ..

d� o s:,u 1101:,0 cel�ta ocasião, tomou, uma calça e lhe
disre: Quenda, nao te esquecas que quem usa esta
calça sou eu'. (Era um dos seus noivos, de nome Jac..
ques Charrier) Prontamente ela respondeu: "Estás de
azar meu pobrezinho, essa calca é minha". _ O ciúme

cega! -

-000-
Raul CabelJero, um governadOr mexicano, gost:lde proteger os seus: Um h-mão é fiscal de consumO o

filho inspet.or de fi.nanças. sC!u primo tesoureiro do Te..
souro do Estado, um sobl'inho diretOr das obras públi_

cas e um tio deputado.
-000---

SOCIEDADE TERMOELÉTRICA DE
CAPIVARí - "SOTELCA"

A V I S O
��á�;"-â� serih'�res aClonista�-'da s;i�dade

Termoelétrica de Capivarí - SOTELCA _ que, consoante

a.o estabele�ido pela Ass,em�léla Geral Er.traordinári3j rea..
hzada no dm 26 de ubl'll deste ano, expira às 17,30 horas
do dia 10/6/61 o prazo fixado para o excrc'íclp, pelos acIo
nista. do rlirelto de preferência na subscrição do aumento
do ('apita] autoriZado pela mesma Assembléia,

'l'ub:'II'ão, 18 de Mato de 1!l61
td:Y'Eng-, Josê�(f 1111 st'":_ Pl'e,'_identt'

6/6/61

.....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�EUoGA_'S_____;_-_b__a_ix_.,O'U de pr�ço!-I
, Transferida para o próximo domingo

--'--�-
-

.

•
a 4;a Regala "Animação"j

I �:��wmTI�� Ao que fomos informa- seguinte, cn mde dispu-

_�
,

" '"
" _: "

, ,', Ü
. ",

0', não ma" ser

d"PU'1 tá,'la, 'lmnlt.na,
mente tom

� • taoe, esta manhã, a quarta as regatas entre gauchos e

regata "Animação", que a catarinenses, pela taça
FASe houve por bem raartnna do Brasil.
transronr para o domingo �

FLIIMENG "versus�J IIVII'I F. C� ..Ia

farde, no estádio "Dr. Adolfo Konder", a grande porfia do ano, exibindo-se com lodos os seus liIulares,o la

esquadrã,o Cj!le vem de sagrar-se campeão do Odogonal de Buenos Aires e do ,Torneio Rio-São Paulo,
I Cida (campeões do mundo) e Ge rsen, as grandes alrações do ,"Mengo" - Tudo envidal'á o "Leão da Ilha"
não �cabar sllplalllad� por uma goleada como aconteceu com Melropol e CarlotRenaux - Calcula-se que
de um milMo de cruzeiros passarão pelas bilheteriits-.,�José Monlêiro,daf.C.F. na direção do enconlro' - Na
mimir ,jo�llrão lorcedoles do Fia mengo e São Paulo, abrindo a disputa do 'certame amadorista da cidade.
tá na Ilha o "Men I no " Equipe que é con-I Gerson foi scratchmen cei tame, terá que se

I' Henrique e Babá (Ger ras, Senhoritas, Meno
obJeto da curio-l siderada como uma!nacional nas disputas empregar a fundo pa- mano). res e Militares não gra
de quantos pos- das mais técnicas e recentes das taças 'Os- \ 1'3 se S3n' bem na re-] O conhecido árbitro � duados, na geral. CrS
ôsto pelo espor- perfeitas do Continen- waldo Cruz" e "O'Hig I frega com o

"onze'''!
José Monteiro, que 1100,00.

as multidões Veio te. Suas nroesas re- gina", depois de ter SI- (dirigido pelo famoso acompanha ? delega-
r-se esta tarde a cernes: campeã do Oc- 10 a grande revelação

I
coaeh paraguaio .Flei- cão do "mais querido OUTRAS NOTAS

site do Avaí, o clu- togcnal Slll-America- do certame carioca de,

I
tas Solich. Poderá vir do Brasil". será o dirr- - Informa a dire-

as realizaeêes ar- no e do Torneio Rio- ano passado. São 14 a conseguir alguns re- II r;ente da porfia. toria do Avaí que,

�das. Gratíssima São Paulo são a de- "ases", os mais com- íorços, lá que está com. tendo-se extraviado
nidade que nos monstração dessa

c-,
as- pletos, Que ensejarão! problemas na .linha de

I Como partida preli- os talões de ingressos
e& essa plêiade de .ertiva. O elenco ru- aos aficcionados que I frente. Uma coisa.

PO-I minar jogarão as es- para o jog-o de hoje,
ados do nosso bro-negro é dos mais esta tarde superlota-

'[
rém, é certa: uisarú a quadras da Associação de ns, 106 a 200,

fi-I
M/RINHO, �se1n contesta

poderosos. Um quadro rão o estádio. da rua cancha com a sua ver-I Torcedores do Fla- cam os mesmos sem ���r�'�:o��� m;;s zzz:
completo, sem' ne- Bocaiuva, p_ satisfação :}uleira formação, OU li mango e São Paulo, efeito, não podendo gle terá, hoje, a mais dura

nhum ponto negativo. rJie um espetáculo fóra seja: Joãozinho; Bi- abrindo o certame s€r usados para en- tarefa de sua cerreee, pois

Tõ21;- Dida, Gerson, do comum, excepcio- nha, Aujor c Mirinho;! amador. trar no estádio da rua I �:eu��b:��:!��a�:1�::���
Germano, Manuelzi- '".1al no seu todO'----

-

-Bongã- é Abelardo: R:e .... -

---_ ._.
--.. � _ ,-...1?ocaiuva. 1 JOEL

_

nho, Jordan, Jadir, O Avú;'" a-versário nê, NelsQn',--AI-air,-Va- - Prêços.das.Jocalida-' U.'
-

._:__ .._.
-

{
....

r-, _ .. _

-

--_--

Bolero, Joubert, Car, do conjunto da Gávea, dinho e Betinho. des: Cadeira - CrS i'ilzêla folu:llou Sombra, Warm1f e Ro
linhos, � en r i q u�, 'entará, a re?bilitaçãe ? Flamengo deverá 500,00< Arquibanc�, !1i1ldo."l'Iirra rcforear O Aval esta larrl"Oton, Baba e o arquei- em partidas interesta- alinhar o seguinte das, Cr� 250,00; So- !" r {t

ro Ari. são craques na rluais, pois, contra ó quadro: Al'i. Joubert, cios, Senhoras, Senho-] Para a pugna de hoje' �:�lla d:a�:�;eo:a���ela�
melhor acepção do têr- B a h i a,

-

decepcionou Bolero. Jadir e JOl'-ll'itas c MenOl:es, na ar-! frente ao cat.cgorizado ti- \ médio volante Walmir do

d I D'dL b O
-

d C I' h G 'h I C $
-me carioca do Clube de Re-: T"nt dsré

-

a tar e se apre- mo. Joe e 1 a, como - astante. campeao an; ar m os e er- �UI ancac a, r· g·o.tas Flamengo, deverá o CJt7es a�u:r�, tr:�:a��� ��.�;
tará aos olhos dOltodos sabem, são cam- da cidade de 60 e lí-] son (Oton); Joel: Di-i .�06,OO; Geral - CrS �_vaí contar com reforços, I Gonçalves .sorícítarã por

lico florianopolita- . \leões do mundo. E der absoluto do atual d a (�nnuelzinhc),! 150,00; Sócios, Senho- ;�g��:' j����:re��n��sf��n�=! �,I!:P�é;I��n� :�:ej�l\���e����
P:-obl�mlls�'. Ronaldo, do j tadual de hoje no éstádto
FlgUew'mse; Sombra, do I "Dr. Adolfo Konder".

'

---...-

Rimallx:? él1

Flamengo não POUpOI! o Carlos

5� feira em Brusque e que
Teve o Carlos genaux a prcpíctou às- bilheterias do

n,C,�:11"- s arcc do Metropol: estádio "Augusto Bauet"
ro! pelo Campeão a apreciável soma de 930

Rio-São Paulo, mil cruzeiros. Heru-íquo
(3), Dida (2), Gerson, Ger

quem quer que se- mapa e Pereirinha, êste
tentos II. um. o resut- para os locais, foram

tado da peleja efetuada autores dos tentos.

Efervescente, crista
lino c refrescante,
Sonrisal é II. dose
certa para V, ficar
bom de modo mais

rápido e agrad_áveJ.

��. '�"_'2"""".'.,,'

�:.

Sonrisal é o único q_ue contém 2
antiácidos, Um dêles dá o alívio
imediato que V, deseja, O outro

prolonga seu bem-estar pelo tempo
que V, precisa!

\

ProJélo aprovarlo pelo (�O em bim,),
,

lício dos allelas \ .•
c- Conselho NaclO�1 de entre 22 clé' dezembro e 7

Despm'tos, reunido sob
-

a I de janeiro; 72 horas de in

pl"csidcncia _ do
.

deputado tervalo entre duas parti
Mendcnça Falcão, aprovou das e horário de verão, SIKA

• prcjêto, a ser Je/l"do à proibindo a realização de

I�al1ção. do presidente da jogos entre 10 e 1'1 horas,
P:epúb'I·'U. elanclü aos atle- de 22 ele dezembro a 15 de

2:'__:_(�ll'eit��_���:��:s�narço. ----_1 liOM T. WILDI � elA.I mulo 'MlJl'idi,al dos Galos (versão eu" :['
'r' ,R,., Do�J"Cômo'o,A" ':"0",0""" 2850,35Q3'1128

o ,

) d FlorianópolisI m,eia lem nevo eler.lof
Dc Londres informa-se

I
Puropéia) para o britànico'

(júe o boxeador" francês John Caldwell, numa lutfl

AIPhollse. Halinú perqeu o ' de 15 rounds .. A vitória
título de canlpeão mundial deu-se por pnntos, .

dos pesos galos' \vci'são

Do laboratório
para as betoneiras

S.�. Produtos Químico.5 pant construtãoÂ.CaIxa P,ostal 3598 - Ria de Jaheiro
Representanles em toda o Brasil

•

Alívio mais rápido contra

Marcador, Igual No Choque
AIIético x Guarani

0\ prélio Atlético x Gua
rani, disputado na última

quinta-feira em sequêncl:J
0.0 Campeonat.o da Cidade,
finalizou empatado por.
1 x 1,' com tentos de Heli

h\lD e João (contra), am

bos no primeiro período da
I lula. Formaram as equl
I l)C.� -:l_�Silll: GUARAN'Í _

�\\'Lil1'lf- T Elljídio ri

Adelson; Lourival e João;
Wilmrll' II, Lohmeyer, Rol
dão, Helinho e Osmar.
ATLli:TICO - Wilson; Be

zhra; Ciro e Xisto; Culica
e Vadinho: Marinho, Tele,
Oscar, Ailton e Sá. tArbí
tragem de José Silva, com

boa atuação e vitór,ia do
Atlético �n _P�l}lill1Innl' PCU:
2 a I

rm, JalÃ1! HAROLD BERTELLI
MÉDICO

DOENÇAS NERVOSAS _' DOENÇAS MENTAlS�

CONSULTóRIO: Rua GcrÓnimo. Coelho, 235
2.0 andar _ Sal" 204

I-TORAR10: 16 às IS horas

r:L�CfA: TIc"pitll CÔlÔl1lEl -.;.Rl1 a)lfl
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COORDENAÇÃO DA OPINIÃO CATóLI·
CA EM TÕRNO DO CARDEAL CÃMARA
Mensagem do "Movimento do Mundo Me-

lhor" para os Católicos do Brasil
P. Antômo Loeb7n(lm S.J. por governos que não ree-

Belo Horizonte, maio peitam êsse princípio.
(NC). Expressando (I seno 4. Cuba � Continua cau·

til' dos católicos, preocu

pados com os problemas,
cada vez mais graves c

complexos, da atualidade,
a direção do Movimento
Por Um Mundo Melhor
acaba de lançar um apêlo
à Imprensa católica brasi
leira para que procure es

crarecer-se dando cober
tura mais eficiente aos

pronunciamentos de 8.
Emá. o Cardeal Dom Jaime
de Barros Câmara, Arce
bispo do Rio de Janeiro.
Parte da capital mJnelr!\
esse brado consciente de

responsabilidade da hora,
acompanhado da definição
de posição do Movimento.
digna de ser subscrita pela
opinião católica. l!: o se

gutnte o manifesto do
MMM - DEFINIMOS
NOSSA POSrçAO:'

1. Politica ln�� _

Defendemos intransigen
temente o princípio cia
origem divina da autor!
dade humana, conforme
nos ensinam as Sagradas
Escrituras e a doutrina
t radíctonat da. Igreja. Em

consequêncta, danros apóio
decidido a tôdas as medi
das saneadoras e justas
que procedam do Exmo. êr.
Presidente da Repúhlíea,
para o bem da nação. Afh"
ruamos que 5.. Excia. neces
sita. da compreensão de
todos os brasileiros e de
sua cotaboracão para a

feilctdade ca Pátria.
2. Regime Democrático

- Pio XII escreveu o

maior documento sõbro
democracia nos últimos
eemcos. Fiéis aos seus en

�namentos e à nossa cons

ciência cristã, estamos
díspôstos a participar do
oovêmc. tanto dando nos

so apôio qUando I) oovêmc
acerta, como crscordandc.
:'espeltosa mas firmemen
te, sem que venha a come

}ei' po!;sivels erros: Çpm fi

'!lbsoliJta liberdade dos fi.
lhos de Deus. Apontar er

ros, leal e sincera�ente, ê
também ótima forma Je
colabora1;ão.
3. Autodeterminação dos

Povos - O Exmo. Sr. Prf
sidente da República tefll.
se manife1it._ado sempre pe
lo prmcípio da autodetc"

minação dos povos. Nós
Lambem o somos. E, pu!'
isto mesmo que o somos,
absolutamente não com
preendemos certas simpa
tias acentuadas de', Exa.

Dala Nacional
da Ilália

Transcorreu no dia 2 do

corrente, mAis um aniver
sário da proclamação da

República da It-ália.
Comemorando no presen

te ano também seu primei
ro centenâ,rio da Unifica
t)ão Nacional, desejamos a

presentar, na oportunidade,
a laborIosa colonia italiana
radicada em Santa Catari
na e soos representantes de
sou Oovêrn07

.

gratula�ões.

CAFEZINHO, NÃO!
CHE ZITO!

ConsulGeral da I

Ilália
Reassumiu a 22 de maio

p. findo às funções de Con

.

sul Geral da Itália, para os

Estados do Paranâ e Santa
Catarina. o Senhor Conde
dI San Marza.no, de retôr
no de suas fériaS regula
mentares.
Na oportunidade, formu

lamos nossos votos para
p,lIe a obra encetada �r S.
sn. no.sent�do de um,mator
aproX'unaçao entre a nobre
Nação Que dignamente re

presenta e. o.� govêrnos pa
ranaense e catarlnense, se

ja coroada de pleno êxito.

sande mal estar a todos
nós a posição do BrasU

diante do govêrno de Fi

dei Castro. vendido aos

comunistas e perseguidor
da Santa. Igreja. Ser con

tra o governo atual de

Cuba não é necessàrtamen

te, ser servo dos Estados
Unidos. E discordamos
também, respeitosamente,
(Ia aflrmação segundo a

qual o caso de Cuba é ena
teral ,entre EE.UU. e Cuba,
nada tendo a ver com as

demais nações teuno-eme

rtcanas. Farto material co

munista. procedente- de

Cuba e apreendido no.

México. na Arge.ntinjl e

também no Brasil prova
exatamente o contrário.

5 ChinfL - A China .tem
dois govêrncs: Um legíti
mo, em Formosa, cuja ca

pital é Taipeh. outro, to

mado de assalto e Impôs
to pela. fôrça comunista,
no Continente, cuja capi
tal é Pequln. li: verdade que
na mm de Formosa há

600 mil habitantes e no

continente há 600 milhões.
Mas em Formosa está o

direito, e no continente

está a fôrca. a violência e

a tirania .. Nós somos pelo
direito contra a fôrça.
MissionárioS cetõnccs. ex

pulsos d* China, estão aí,
como o nosso caríssimo Pe.

Henriques. contando os

horrores a Que estão sub

metidos nossos irmãos na

fé. Adernais, Mao-tse-Tun,g
é o monstro ao qual foi

confiada a bolchevização
da América Latina. Acaba
de levar a China à maior

- mtsérte de sua milenária
história. conforme noti
ciou a Imprensa mundial.

Relações Com êste homem
para que?

6 _ Tito - O Marechal

Tlt.o, ditador da Iugoslá
via, perseguidor da Santa
Igreja, algoz do Cardeal

Stepinac, com a alma
cheia de crimes e as mãos
cheias de sangue cristão.
Foi convidado pelo Govêr
no Brasileiro a vir ao

Drasil. O solo bendito da

Pátria estremecerá de Pa
vor quando fór pisado por
esse N('ro do século XX.

Senhor Presidente, pelos
seis milhões de votos que
os brasileiros lhe deram,
não submetá a Pátria a

tamanha humilhação!
7. Hungria - Nossa pro·

funda simpatia pela bra
vura do povo húngaro que ...

escreveu em poucos dias a

mais linda epopéia do
sec. XX e loi massacradr)
pela estupidez comunista
de seu govêrno, boneco da
Rússln. Nâo Queremos rela

ções (;om tal govêrno, que
estarreceu o mundo com

suas ('rueldades.
B. Reatamento com a

Rússia - No Govêrno do
Marechal Dutra. o .Brasll
foi aChincalhado, espezi
nhado pelo govêrno russo,
na pessoa do nosso embai
xador, motivo pelo qual
deu-se o rompimento de
nossa,; relações. E agora
nôs Que ainda vamos atrás

dessa gente? Sem um de

sagravo ã nossa honra?
Sem uma reparação à
nossa. dignidade? Sem uma

satisfação à nossa Sobera
nia? Senhor Presidente,
seria Infâmia demais.

9. Coordenação _ Pedl
mos licença para sugerir a

todos os orgãos de impren
sa católlca brasileira es

sôbre êstes assuntos, bem
clareclmentos mais amplos
como uma cobertura mais
C'flclenle aos pronuncla�
mentos de S. Eminência o

Sr. Dom Jaime de Barros
Câmara, Cardeal do Rio
de Janeiro.

10. Orações � Pedimos
aos nossos caríssimos lei
tores orações especiais e

sugerimos mesmo uma

campanha nacional de
preces pelas intenções do
Sr. Presldent.e da Repú
blica. a fim de que S. Exa.
leve o Brasil aos seus glo
riosos destinos cristãos,

7'

"A MODELAR"

Estabelecimento digno
.

da
atualidade Florianopolitana FLÕRIÚiúPõr:is�iiommg7, 4 de Junho de 1961

O rápido crescimento da tncustnate roi inaugura- No. ato inaugural US01l

���t�ns�ata���e���alex��: �enrroal�om��JaI,eB���e��l� ��h��i���� oD�:�t��c'!.��� Diário Oficial da União Publicou De-
esuvesse a .par �esse sur- bom gosto da decoração e sident.e da conceituada or-

A .

to desenvolvlmentIs�a .que pela qualidade dos produ- ganizaç�o, dizendo da sua ereto provando Estatutos da Unlver-vem atingindo Floflanopo- toS expostos, é digno do satísraçêo em pQder entre-

IISsexta_reira, com a pre- �i�ag.�e::ge.d�r����!a�eb�� ::is �omPo:�t:;eleg���� sidade de Santa Catarina
sença �e altas autoridades. Modelar Móveis" localiza- digno da atualidade tio
comerciantes, banqueiros c da 3 RUa Trajano 33. rtenopcntane. Encerrando

sua, brilhante oração, rrt
'lOU o conceituado comer
cíante: "Eu considero co
mo não resgatada a mlnhf\
divido. para com o povo de
Florianópolis. E, é para
com o povo noríanopcrí
tano que eu assumo o com

promisso de nlo encerrar
com a inauguração deste
estabelecimento a nossa

marcha para o progresso
comercial de Florianópolis
e do Estado.

LOTERIA DO ESTADO DE S. CATARINA
Florianópolis, 2 de Junho de 1961,
2.949 - CrS 500.000,00 - Chapecó
3.394 - CrS 50.000,00 - Pôrto União

1.915 - CrS 30.000,00 - Tubarão

5.201 - Cr$ -0.000,00 - Chapecó
4.470 - .cr$ 10.000,00 - Itajaí

CCQUETEL

Após, foi servido um co

quetel às autoridades e
cernais convidados, que
cornparecerarn a inaugura
cão, do mais moderno Es
i abelecímentc comercial de
Florianópolis.

Na oportunidade, ouvi
mos !JS impressões do Ve
reador Antônio de Pá'dua
Pereira, representante do
Sr, Prefeito Municipal, quc
nos declarou: "Em nome
do Sr. Prefeito Municipal,
cu quero congratular-me
com esta grande organlza
cão na pesaôa do Sr. Jac
ques scbweídson, pioneiro
de uma nova modalidade
comercial na Capital cata
rtnense. Está de parabéns
o nosso comércio e estâ de
parabéns a nossa Capital.

"0 ESTADO" congratu
ia-se com a Direção e os
funcionários de "A Mode
lar", por mais essa tnícta
tiva que coloca Florianó
polis, 110 seto!' comercial.
em pé de igUaldade com as
grandes metropoles brast
letras.

I.B.E.U. entrega
"Certificado de

Mérito"
Em cerimônia realizada

na séde do Instituto Bl'f-l
sil-Estados Unidos foram
entregues "Certifieados
de Mérito" 'aos Srs. José
Ouriques, Antônio Bal_
bosa MaChado e Teobaldll
Costa Jamundá. Os trêf;
homenageados voltaram
recentemente de uma via
gem de estudos nas
Estadas Unidos sob o pn_
trocínio do Ponto IV. EF_
tes certificados são outor
gados aos que fazem os

respec1i\'os cursos Cl)m
êxito.

O dr. Orlando B. Scr_
roedel', Diretor Cultural
do Instituto BrasiJ_1!:sta_ \.
dos Unidos, fez as apre
sentações em nome do
Ponto IV. Após ns apre
sentações os nremiadof;
falaram'sôbre o;" conhec:�
mentos obtidos nos Esta_
dos Unidos.

�e
Música Coral

A Associação Coral de
Florianópolis, atendendo
'a, pedidos, apresentará,
em segunda audição, às
15,30 horas de HOJE, na

Associação Atlética BancO
do Brasil à Praça Pereira
Oliveira, o CONCERTO
DISCOFóNICO - Israel
no Egito, de G. F· Handel.
Entrada frapca_

cou o Decreto número
O Diário Oficial da 50.580, que aprova os Esta-

União, na sua edição de tutos da Universidade de
29 de maio último publl- Santa Catarina.

AmADO PARA SETEMBRO o CON
GRESSO TURíSTICO DO RIO

do pela OlDA e iniCial':
mente programado para o

período de 9 a 14 de iu ...

Lho, reunirá no Rio de
Janeiro mais de 400 es..

pectaltstas em assuntos
turísticos de todos os paí...
ses americanos e de. ou ...

O Congresso, patrocina., tras regiões do mundo.

EXTENSO PROGRAMA DE ACAMPA
MENTOS DE TRABALHOS NA'

AMÉRICA LATINA

WASHINGTON, 31 (A.
A) - O Conselho da
Organização dos Estados.
Americanos (OEA) adiou
para 22 de setembro vin
douro o VIII COngresso
Inter..Americano' de 'I'u.,
rismo.

NOVA YORK. 31 (A.P.)
- Realiza-se, êste ano, o

mais extenso Programa de
Acampamentos de Traba
lho da histôria do ccnct
lio Mundial de Igrejas.
oêrce de 1:200 jovens par
ticiparão dos Aeampamen
to_s de TrAbalpo distribui
dOs per mais de 30 países.
entre êtes o Brasil, Chile,
Colômbia, México. Pôrto
Rico. e Estados Unidos.
O onmeíro Acampamen

to foi inaugurado a 6 de
abril. na Tailândia. O úl
timo será encerrado a 7 de
novembro, no Paquistão. O
Departamento de assuntos
Juvenis do Concilio patro
cina a formação de 53
Acampamentos de Traba
lho em 33 países, Hong

��n, Okinawa e Pôrto Ri-

Os jovens protestantes
ortodoxos e anglicanos, qu�
quer pagamento durante
um têrmo de cêrca de 4
semanas, farão excavações
para alicerces de edlficlos

e assentarão tijolos em

construções destinadas a

escolas, m�radias, capelas
e centros de !·efugiados.
As tarefas dêeees jovens

incluem ainda construção
de estradas, plantação de
árvores, embarque de ar

tigQ& de ajuda destinados a
países devastados por al
guma calamidade e ativi
dades em hospitais de pes
soas idosas e mentalmente
enfermas.

O reverendo Ralph wett
ge, Secretário da Secção de
Acampamentos de Traba
lho, em atividade na sede
do �onciIio Mundial de
rerejes em Genebra, decla
rou que, "por meio do
Acampamento de Traba
lho Ecumênico, se procura
u�nir grupos de jovens cris
t�os de diferentes catego
r�as e antecedentes educa
tIvos, para que vivam jun-.
to� c_omo uma comunidade
?flStã e trabalhem em pro

���sa,,�ue carecem de sua

NOTA DO GABINETE DO PREFEITO
O Prefeito Waldemar Vieir-a, nq. intúlto de bem

esclarecei' a opinião p.úbl{ca com referência ao caso dos
auto-lot.ações do Suh-Distrito do Estreito, vem fazer
as seautntes declarações.

1. O Sr. Osmar Eloy 'Meil'a, em nome individual
requereu à Prefeitura, em data'de 18 de novembro de
1960. conce�são e licença para a exploração de trens,
partes coletIvos em auto-Iotaçpes, ao prêco de CrS 5,00
por passagem:

2. Levado o "equej-lmento à consideração do De;

�al'�amento .!urídiCO da Municipalidade, êste deu pa
I ecer n� sentido de que Fôssem cumpridas as exigência.lt
dos. artigos 1820, 1850 e 1851, do Código Municipal
:�e�l n. 246, de 15 de novembro de 19!?5), que esta-

Art. 1820 - O interessado em obter permissão ou

autorteação para explorar determinado serviço de uti
lidade pública deverá requerê-lo aO prefeito fazendo
o oedido com:

'

I - prova de idoneidade moral, técnica e ünan;
ceire:

II - prova de quitação com a Fazenda Municipal:
III - tratando-se de pessoa jurídica, prova de sua

constituição legal;
IV - informações minuciosas sôbrc a natureza.

fins e utilidades da prerrogativa;
-

V - projéto e orçamento, conforme a natureza do
serviço, e outros elementos que possibilitem ao Prefeito
formal' juizo sôbre a sua real utilidade;

VI - informações sôbre o capital a ser e1hpl'egado:
VU - indicação das tarifas a serem cobradas:
VIII - justificação do cálculo das tarifas.
Art. 1850 - Tôda pessôa física ?u jurídica que

pretender explor-ar o serviço de transporte coletivo de
passageiros dentro do território do Município, deverá
requerer a concessão à Prefeitura.

Parágrafo único - Se o requerente fôr pessôa ju
r-idica. cumpre-lhe provar que se acha legalmente cons.,
tituida.

Art. 1851 - f\ oetíçãc referida no artigo anterior r-"-'::==""",==-,;
será inf;truida. com os seguintes documentos: � TELHAS. nlOLOS �

I - planta esquemática do percurso da linha mu- CAL E AREIA

nlcipal que deseja explorar, com as respectivas distân- IRMÃOS BITENCOURT
das quilométricas, 'R indicação das localidades ou bair- c ... 's 'AOARÓ ' fO�1 110'

ros a sen�m servidos e a sua pOsição quilométrica;
"N.lIGO OlP6SITO O"MI .......

II - memorial declarando as vantagens do estabe
le(;itnento da linha, as condições de exploração, per-
curso, pontos de escala, hçn·ál·ios. tarifas quilOmétricas.
etc .... ;

III - informes sôbre se a zona a ser servida pela
lir:.ha possui outros meíos de transporte coletivo de pas
sageiros e quais sejam êles, com os preços das passa-
gens. horârios e itinerários. ..

3. Em )lova uetição, datada de 5 de janeü'o de
1961, já dessa feita requerendo autorizacão "a título
precário", 'apresel1tou apenas parte da documentação
exigi?a pelos dispositivos legais acima transcritos;

4. O Departamento Juridico municipal voltou a

ser ouvido, insistindo na falta da documentação, e, em

espedal. no que concernia à prova de idoneidade fi�
nanctira;

5. Em 22 d� maio de 1961, o Sr. Osmar EIQ"Y Mei
ra. em nOvo requerimento, na qualidade' de sócio da
nova firma comerciai Osmar Meira & Cia., sociedade
constituida em 10 de maio de 1961 para a exploração de
transportes coletivÚs, juntou apenas os documentQs
compcobatorios da constituição da firma COmercial e

da aquisil;;ão de cinco veíCulos;
6· Em data de 30 de maio de 1961, tendq em vista a

exigênCia da Prefeitura no sentido de ser fornecido o

cálc,do de justificação das tarifas a serem cobradas, o

requf;ernte alterou o prêço das passagens, de Cr$ 5,00
pra CrS 6,00;

7. Cumprindo. as ameaças veiculadas :gela impren
sa f...Iada e escrta da Capital, o requerente surpJ'e·
endcu a Prefeitura COm o início do tráfego da linha
sp.m a devid\ autorização, uma vê'l que ainda não ha
via �ido feita a complemf:ntação dos documentos exi

gidos pelo Código MunicipaL
8. Ante o fl�grante desrespeito aO Poder Públi

co, foi indeferido o pedido, cujo despacho é do teôr
seguinte: "O requeref,lte não cumpriu o despacho de
13 de dezembro de 1960, para preenchimento das exi

gênCias do Código Municipal, de acôrdo com os pare
ceres do Departamento Jurídico de 7.12·60 e 23.1.61. ---------

Não só não o cumpriu, mas, dolosamente, infringiu

I
� VESTffi BEM?

IdispOsitivos legais, investindo públicamente contra a
.

autoridade constituida. Indefiro o pedido e detennino - BRITO, ALFAIATE!

ao Departamento Jurídico as pl'Ovidências legais que .

o caso requer. 2.6.1961. Waldemar Vieira"; Rua TIradentes, 9

9. Em data de 3.6.61, o GOvêrno MuniCipal fêz n _-.". _

necessária representação contra o Sr. Osmar Eloy
�

Meira, ao Juízo Criminal da Capital; C t10. Determinou, ainda, ao Departamento Jurídico oncer Oda Prefeitura, na fonna da legislação vigente, que ela-
bOt'asse edital de concorrência pública para a explo
ração dos serviços de auto-lotação na linha Estreito

Florianópolis atendendo aos reclamos da populaçãO
do continenle.

Gabinete do Prefeito, em 3 de junho de 1961·
Walõem((1' Viei'ra -Prefeito Municipal

Segundo informou a gloriosa .

opos�ção da venerável U.D.N. catari����s��t�:a
�e�çao ao sr. Embaixador André Domi�" a'"
c��:ir��r�:, c:��:�ridos nada menos de l�;' mi�
,

Para um entendido da discutida iguaria rus
�a IJJ�radoxahnente o nobre caviar é de orlge�p e I� e proletária", coma .diria o sarcasm

iuevedesco do nosso Othon d'Eça _ Cr$ ..... �
_862��0,00 do produto equivaleriam a 465 latinhasde gramas, ou sejam 116 quilos!!!

Cada latinha, sendo o caviar servido e
napés ou quadradinhos de torradas, é sufi�e��;para empastar 40 df>ssas unidades"

]8.0�e�:nr:��S�!�sim, na recepção: nada menos de

Sendo �erto qúe 50% de bl'asileil'os não 0«iam de CaVIElr, numa reunião de 300 Ag ....

nas 150 se set'viriam dos canapés.
pessoas ape_

.(Entre um sanduíche d'e caviar da meUtol'quahdade e uma ova de tainha "tl'abalhad" Imeu velho amigo Luis Polli, eu opto �r :t�COntra .0 voto do meu fígado, que rejeita ambos)POI� _bem! Com os dados acima, teríamos qu�
o� encall egados pelo serviço da recepçãO hajam
�onc��a:o!��da menos de 120 canapés para cada

COmo êsses encal'regados do serviço fôssem
os m�s�os que contrat3l"am com outros govêrnos,
n�s últimos dez anos, de logo ficará, para Os pró
pnos. maledicentes, afastada a hipótese de um
fOITmdando e gigantesco êrro de cálculo!

�

.

E cOm isso, a denúncia indecorosa encurta e

Ílc� reduzida às suas verdadeiras proporções:
cOIsas de quenl não tem que fazer e quer enve_
nenar a opinião pública com mentiras criadas
sem a: meno!" inteligência!

Como o caviar é supinamente enjoativO n

pen� : ser aplicada aq patranheiro devia ser (!s;a�
obrIga_lo a devorar 60 canapés�

.

Garanto que nunca mais mentiria!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


