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Apoio Militar Da Dan: MOSCUII Exige Retirada.· Francesa
CAIRO. 21 (FP). - Abdcl Kuder Hatenr, ruinístrn "Os franceses deverão que poI"!-ham fim "sem de- ao atual estado de coisas". tante zona do norte da dois . .pa:I&e$ Ponha.m jim, reconcníacão pnclftcn en-

de Estndo. da Republíca Araoa Unioa, publicou ontem à finalmente evacuar Bizer mora" a sua luta em �!- Lincoln White, porta-voz Africa, alimentamos a rir- 5em oetriç'rll. às hostíflda- tre el�s mesmos, diz a de-

noite um comunicado prOCla�andO � total apoio do go- i1�sc-;u de;l�rOuUma c':���t�� �:��'n[e,S�u��n�TspJ'��lf� �� ��r:d��mti!!�d�sd��Cpie�: me esperança de gue os des, ,R;.�'ra .corsegpltém' uma claraçao do Departamento.

�:\��a��r�:����e�'�a:tVaOs';�·����Ci:l: :��i�U�: ts: ��nrgs ��al T��I��on�ã� ��ir���a::ni�pre�saES��� �a�ft�a;li;e�;t�te:i�r!��l��
Acrescenta o ccmunícadc: "A Republica Arabe Unida apresentados como um declaração que exorta as como i:l Tunlsla, por inter-

está d,ispos�� a fornecer toda_>� ajuda politica e mll�tar ;�fá�Jesc:e�fa��!��'" pela g���e��f:e! I�O����ãOC�� ����I�o�odO��u�:í�e��ixado-
que a TU,n.lsla"necessite, especialmente armas e equipa- Os Estados Unidos pedi, busca de uma solução dos "Pela bem da paz e da
menta míütar • ram à. França e à Tunlsla problemas que conduziram establlldade nesta impor-

tem�nte seus amigos, não
vncueremos, junto com
nossos irmãos congoleses,
em pedtr-Ihe ajuda para a

orgamzação de nosso jc
"e� Estado". A declaração
fOI feita pelo ministro do

Sêlos Poslais nes Eslados Unidos

U Lcparramonto dos correios do:; Estados Unidos
emiUll no dia 28 do �unho último, em �ov1l. York, um

11ÕVO sêlo postal a�rco, no valor de 13 centavos de dólar
em hom<;nagcm ao Sino da Libel(dade, relíq,!ia h1stórlc�
dos lJrlmclros dias da Independência norte-americana_
lundlOo ell\ Londres, em 1751, o &ino chegou a Filadél
na em ag05Lo de 1752, partindo-se ao ser experimentado_
Depois de refundido, recebeu a denominaçào àe Sino da
Liberdade ("Liberty <Bell") ao ser tocado quando da
adoção da Declaração da rn"':epedência em 1776, Atual
mente, o shlO e�ti guardado nQ saguão do "Independen
ce Hall" em Filadélfia, A parte da direita do sêlo, onde
se vé ° sino, tcm cõr vermelha e a da esquerda, preta.

Comércio Com Países Socialistas:
Movimento Anual de 180 .milhões
1:ELO llOIlIZONTE, 25 llijlotcJJciál'io Joüo Dantas

(\1". ;\.) - Afirm.iJ.nuo q\le proferiu confel'êllcia,
o lira"i] pode ter um mo-- ::;édc da red,emcão das
\'imcnto lllllwt <lc 180 mi- Jndústl'ias de Minas Ge
lhõ<,:; <]c dôlares t!om os tai::;.
paíse:; sociali"t,ul e que
a" autoridades bl'll!,itciras A visita do embaixador
jú l'llcoutranllll uma iÓl� Joilo Danta5 ao Estado ue

m uI a (IUe (: h li mo u Minas Gerais foi feita
"0\"0 de -Colombo", panl em utCIH'tlO ao convite
finallciul' a l)ul'I.c de nos- especial do 30\'el'lladol'
!ia im;,)Ql'tação cm cru'- Magl1lháe::; Pinto, {Jue
zciros, o embaixador ple- presidiu ii 50lenidade,

Interior de Catanga, GOdo
rrecc Munongo, em entre
vista à imprensa, em nome
do govêrno do seu pais. O
presidente Moisés Chombe
estõ doente,
Acrescentou o ministro:

"come a ONU e o mundo
livre não querem ou não
podem encontrar uma se

tucãc racional e duradou
ra, catanee denldíu bus ..
cá-la, sem a ajuda dêles, à
maneira africana", Disse
que a;; autoridades catan
giiensr.s telegrafaram ao

governo lumumhlsta de
Stan!eyvllle, dirigido por
Antoine Glzenga, propon
do-lhe o envio de "uma

Jânio HOje
Em São Paulo

::;1\.0 PAULO _:,. UCi'lcm
bllrcul'lí, hojc 110

'

aCl'O"

llorto de Cumbica" o

pl'e::;iden,lc I da Repú�li('a,
O SI'. JunlO Quudr'J.s virá
yisitllJ' 1\ sua neta rpcêm
llascida_ E' .\)osshcl (LUC
<l.()\'o\'cit.e a oportunidade
pura prosseguir os eJ1-

t.endimelll,Qs político!! com
o go\'emadOr Carvalho
Pinto, com vistas ao plei
to de 1962.

delegnçâo catang iiense pa
ra nxnr uma pulitfoa de

conciliação entre as dtre
rentes facções congolesas",
Durante a entrevista,

Munongu atacou as Na
cões Unidas, os EUA e a

Bélgica, Referindo-se à

ONU, disse que "nas vés
peras da próxima sessão da
assembléia-geral, em Nova
York, trata-se de encontrar
uma solução fácil e rápl
da para o problema congo
lês, sem considerar nem a

realidade,' nem as aspira
cões da população, porque
para isto há os "boinas
azuis". armados, para apli
car a Iórça, se necessário,

Atudru. depois, à atitude
dos EUA aôbre o problema
congolês na ONU, dizendo
que êste órgão se inspirava
só no "desejo de fazer
frente à crcnsrva de grande
enveroadura que preparam
:3. URSS e as nações afro
cstéuces contra a presen-
1:a do secretárto-geral da
ONU, Dag Hammarskjolrí.
_" mls ...ria e a ruina do uo
\'0 congolês pouco impor
tam, comparadas ao temor
de um voto contrário ao

secret.mo-gernt das Na
ções Unidas, que desacre
d!tarir. os EUA e substitui
ria o secretérto-eerar por
':111a secretaria triparti ....a''.

Washingrou apro VOD
ajuda ao --EIIEIIOR_

\VASHINGTON, 21 � A Comissão de fot e:�::��lle�:e ��I�!:C��
Relações Exteriores do Senado americano, ao pelo senador democrata

aprovou sem qualquer emenda, o programa �����.� �l1���g�;, �:�l:::;
de ajlld� ao estrangeiro proposto pelo 'presí- J rttrnr- de suas anvtdades.

dente Kennedy, O govêrno I foi 'autol'iiado a Recorda-se que o pre-

emprestar 8 bilhões e 800 milhões de dólares �i��I��� �e�����ica:::��::
aos países subdesenvolvidos, nos

.

próx�os ouc rõsso aprovada o pro-

CJnco anos. 'rruma de auxilio ao es-
,. -: t rangolro, que considera

A Comissão rejeitOl; pro�ia� de em��· �����fi��'�a::; q;sS��ll na�:�
da, que iimitariam os etnptêsH.m.6$ 'a � pe- nejar seu rtesonvotvtmento

ríodo de dois ou três anos; A" autqrização do �iC�OI��O l�:��l:a����n�a��:
govêrno permite que grupos particulares eu· o; estercos dos comunistas

trem com 40 por cento nO$ emJ,)��iimos. Na :�nt���.tl'ib�lir ex_l��e;�e:��
operação serão aplicados Iundos. do. Tesouro, Eisenbower e o ex-vice-

em vez de recorrer a dotações aprovadas pc- presidente Nixon aprova-

lo Congresso, anualmente. �'���e �o I:�����o ::s ����

Hoje (Em São

As surrestões apreseu
tndns neto reureeentume
tJ'flhalltista mineh-o I'C In stula-se hojc, us 15
sultm-am da incumhànuia hcr-ns, 11 convencüo esta
dadn relu C.Ulll.ioSl�(j., de dual d,_, P:u:tid,i) Wbc.rt<�
Jn:'lU� 'll um in'UIlf) ""de""__'Jõi·,�;b';�;:;'�ldu tio
trabalho, P:l!'a esüHhr sr. Rodrigues Ah'cs' Filho.
anilO prorogaçáo da lei do \.'\as últimas horas de
ilHluilinato, ma.� lei es- ontem, II tcndênciu
pecial, de CllnileJ' perma- partido era pela paciíi
nel\Le, (!I1{! sub:;titua os

artigos do Código Civil :a�-il�. '.um a deeisão de

�i�O p;;�tC!):;����\'a �Ir�:��: • :�:�a��la�-á��O:t�i���.t:��I��
com fill::! residenciais. O du·ttol'lO nan-onal da

flgremiaCM e::;tani pre-
sentc ii; concl.\\e, ,ltl,l-

"ê.� de \�m obse]'\'adoJ-
indi�ildo pelo depuhdo
Raul Pila.

Paulo) a Con

Lei definitiva para inquilinato venção do,P.L.
DRASILIA, 21 _ A ramo::; Que o' refer-ido n n

CámH1'1< dos Deputados teprcje!o contém OIlZI.!

iniciou hoje 11 luborução artigos, versuudo SCgUill-{
de lei dcfinith'a eôere o tea pontos!

������i:��o. ��e�J��o�SU�: . RC1ljll_stfI�:�O ll�OJ!J-cs4.
grupo' de traba!ho du. S_I\'O de'_ a_lu:g"Jel.�·, em base\
Comiosilo de Constituj�ão nos_ :oef�t:l�Il�S �o salário

e Justira trablilho elaoo- m,lnlmO, Ilmltul;Ho em C:l
rado !'leio deputado San

rateI' pCl':nanente cta, a<;,ao!
Tiago Dantas (p'rn-

de despeJO ·e do dn·edo

1I1G)_ Destinando-se aPe
dn. retomada do senhorio;

nas ao estudo dos outros e iJw\'a�â() l;ôbre H <llIal
membros do 2TUpO, UIlU-

ainda s:i pouco t'onhe-
cidas as reações do lon

greso. <!�e é o direito {Ie

compm do imóvel pelo A Comissào de Justi<;a
inquilinato, com base 110 espe!'a conl']uir o .exame

instituto du deSaPl'Opl'ia- da mutél'ill no próximo
ção par interesse social. mês,

SÃO PAULO -

Lider da Oposíção Apói�

o CAMINHO CERTO

'�'.

o I)ja d� Aviação Em Moscou

(atanga não Vadiará: Pedirá
� " lede á União Soviética

�LIZA �
ILLE, 21

-(UPl;..fC; á que o futuro
d�h' pais o exige e o

"'""".:ilIui>x�ill!"ar li;r�ó11:0u��ãoq���
viétlca parece capaz de, no
momento, ajudar eücren-

oUIJCl'ado que!' J1a� ba,ses do p1un5W1l
mento em que se JIlSplra, quel' nu i;oma
dos recunws �Ue nre\'ê,

Pois fi::; sõluçõeg Que se propunha
conseguir tornaram-se com o passar do
tempo mai� dificcis, mais onerosas pela
sua própria naturela como pelos fato-

�r�n;���h�l���: aqUt:d� :�II,:��I::in��:;:= I
tJva a targo do� poderes públicos_ E1;I- (
ta\'umos cOlld-eulldos a marenr 1P1lfll:W_ I
Jlresos ao mal',ilSlllO das atividades 1'0-

tineims, enquanto as possibilit!ades
latentes de Santa Catarina se deteria
l'uvam, as dificuldades cresciam e o

potencial de progresso de Santa Oatu
rina se perdia na estagnação e na inér'
tia, â mingua de recursos e dc lIÇão
que os viessem dinamizar,

O Pl'e,;idente Jãnio Quadl'os, to
llUlldo com a mesma conjuntura nas

dimensõe:; da imensidão, pai5, não viu
também outra 5aida (IUe a de bnpôr
mai::; !:'ucrifíciO<l ao po\'o na e&perulIça
de afinal lilJertá-lo amunhã, definitiva
mente das angústias dos dias atuau.,

E qualquer homem ,públic,o hoje
chamadO a governar terá de' segujr o

me::;mo caminho ou resignur ao mail-'

dato, pois do contrário não se dcsill�
cumbil'ít de sua tarefa, Esse t!anlJ.nho
entretanto é oU 'rumo certo, desde que
haja honestidaae e competência no 115'0

daquilo filIe o -pov-o, com Ru'Or e ltigri
milS,· vai oIeJ''(!cc�' em holoCHllst\.i iJ.O

pr0gTesso c :10 bcm-colar dos dias iflltu

A pavimenla(:á da rodoyiil Join
ville -Siio FrHllci,;co, JJl'estes a ::;e il1l
ci;ll' e 11 !ll'e\'e conclusão das obt'U5 de
l'efol'nm da ElItmdn. DOlla Fl'aJlci,,;ca
Vi,;-1O dar gl'Qlldc impulso ao dcs.envol
vimcnt o económico da I'egião norte do

.K�tllllo e, 1)01' reflexo, do !1)'óprio Esta
do no seu todu_

E:'ipe:'ialmente São Frunci5co do Sul
se bene(iciul'ú de:;sas a'ell]izaçõe::;, pois
() �eu pórto é e:;colldouro IUttul'al da

prodlll:iio de uma, vasta zona, movimento
de que até tlg,oru se viriL privado justa
mentc pehl uusénda de boas estradas,

O problcma é dos mais antig'Üs.
entre (JS diversos uue têm envelhecido

no tempo sem nClll;uma solução, Esta
foi tenta<la pelo saudoso governador
Jorge Lacerdll, que de fato iniCIOU o

calç:lmento a paralelepipedoN, mas II

obrll foi abandonada pelo govêrno pos
terior.

,.� b dia .�à; ;"vltl.çiiu êstc ano ·cn'l Moscou foi comemo

rad� ,eol'ii,;�lh' .d:e�f�e� a�'reO TIú qual foram exibidos os

n_�VOB >h�délo�"Ide- 'a�Ú;es da, J:o'�r(,!a ."!.érea Russa. Na foto

o 1;{1k·18À/f!.O�0':l;Iomb6.l'deirO com 'foguetes,

P:,sf. �tk�ta, ,K.rucl�e\',· as:>istiu ao cle,�file acampa

rihà.d�. dOn ,tOS!U�:n3.1,).t� Y:url Gago.rln. O objet.ivo do

!e��J?:1:1���,;i:s�,essl�nar os adidos militares' e dlplo·

-. j'" " ,�.�< "

SR. J O SÉ S G A I
Regr,eSl:ia: hoje a São Paulo, pelo quadrimot.or da

ReaI, o Sr, 'josê sga!, tecnic'), que em nossa Capital,
montou a nova rotoplana de "O ESTADO".

A Direção do Jomal, reconhece oe publico a elevada

técnica e a alta competência do o,geroso Técnico-Monta

dor de Mãqulnas Elétricas e �'ealça o modo cavalheires

co, leal e dedicado do Sr_ José SgaL
Em nossa Redação e nos diversos setores da socie

dade florinnopolitana, o Sr, Sgai, pela sua. catlvantc

shl).patIa e modo gentii no tl':J.to dr,s peS!>Õas, angariol!
vasto cirqllo de ,amizades_

Ao eficiente técnico e prezado aJnlgo, desejamos boa

viagem aproveitando a oport.unidade para agradecer os

bóns
.

serViço� prestados ao n;JSSO Diãrio .

PROBLEMAS DO MUNICI'PIO DE
RIO DO OESTE

P:lra (tr:ltar de. assuntos, r�lati\'o'.s ao, de::;envolvinwn
to do ,f1f.turoso lllul'l-icípiO de Rio do Oeste, no Vai> ç!o
Ita'jaC estevê nest!J, Capital 0"";"1'. Edtlàrdo l?cpinc, 'I'�
'prc�CI1L;lI1te. do dipám_ico e e.;wl'gudo Pl'efcllO 1lug,ue;

.. c�jl1un�, s,r _Leandro :Q.értoli.
,

.', <. "', '

'rf.'\

iIlllíii*fJ;.1IJ":'-i;'''
..; G>'flci.g�a.n��JI��.t1nçon;:cl�lj\'tXlLtÀ�l1t1!, �pu. l)'

(jO Orlaml0 !Jcrtoll, li(:ler llC�;cdl::;t� do V;;tlc do HUJUl,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Empresa Edil.ôra "Il ESTABt" lida.
nlla f'ouselheiro 1\1,lfl':I. 160
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Endereço 'I'elegrúfico ESTADO
Dlrctur

Rubens de An-udu Rumos
Gerente

Domuuros Permindcs de Aquino
H'edalul'cs

FI/n'jl) Alberto de Amorim e Osvaldo Melo.
Redntures Auxiliares I

Antonio Fernando do Amara I e Silva -

Sllveim Lcnzi.
Redator Chefe - E>õp01:te!l

Pedro Paulo Machado
Puillicidade

Osmar A. Schliudweiu
I'elaboradorca

PI'Of. Barreu-os Filho - Dr. Osvaldo Rodri-

pues Cabrul - Cid Gonzaga - Dr. Alcides
Abreu - Prof. Othon d'Eca - Major Ilde
ronsc Juvenn! - Dr. Milton Leite da Costa
- Dr. Rubens Costa - Walter Lange - Zury
xtachadc - Lázaro Bartolomeu -lImar Car
valho - Prof. Paulo. Fernando de Avauio
Lago - Muui-y Borges _ Amilton Seh
midt. - .A. Seixas �etto.

Representantes
Repreeeutueõee A. S. Lurn Ltdu.

Rio (OE) RUl\ Senador Dantas -to - 5.0 andar
Tel.: 22-5\)-24
São Pnulo _ Rua Vitória fi57 _ couj. 32
Te\.: 34-8!)-·J9
Pôrto Alegre _ PROPAL _ Praça. D. Feli-

����.�c:�5Tclec;l��jfi(l� � ��·/T�D4�RESS n�·-
TERNATION'AL rUPi)
Agentes e correepondeates em todos os mu

nícípios de Santa Catatina
Anúncios mediante contrato de ncôrdo com a

tabela em vigôr.
,\.SSI:\'ATURA ANUl\L - Cr!� 2.000.00
VEXDA AVULSA - Cr1'-; 10.00

A Direção não "e responsabifiza pelos con

ceitos emitidos 110S. artigos a"sinado8.

I
I
I

...\�lVgHS,\TUOS
J\lcnillo .\lL'I'ON 8('IIM'U1l

Yê P:I.��a1" nu. dula de hoje seu scgunrlo <llIi\·CI·:<:Í1"io
o . .a:alant,e menillo Ailton Sohmidt. dilétu=fillrc de noi{�·1)
(·(Jle�H de servtç c, SI'. Amilton 5chmidt. e donu Dilrun
Schmidt. Ao Ailton e também 1Ieu!I'g6nitol'eg no",�o:;
put-nbéns e votos 'de muitns relícídndcs.
FAZE:'.! A:\'OS HOJE�

1\I.\HU DE l"A'.UI.".\
Com g-rata :::atisfal::1o regi!!tranlll�Ú n a ofmnéritle

de hoje o nntãttcto da gentil menina. MUI'iu de Fúfimn,
filha de nosso amigo' e grande de-portista. SI'. Juvcuti-
110 Careta Cardoso e de dona 1\I;1l"ia Wilain Cm-doao. A""'"
nn iver-sârinn te

•
e seus geni!(ll"ei; l1():::l<0s votos de 11Cl"C-

nei' felicidades.
.

- ;:'I"ta. �eu:::a J1eil"/1o 1-:\IIIHast-li:;
� s,rta. Maria Célia VeiJ,!!I
_ sl·ta. TerezlI Marill da SilvlI
- "l'. João .Arcenio de Oliveira
- :\1"1\. Marin EHt.efallo ]{otzilllj
_ dr. Fml\ci:::cn (;Iottnrdi

Maria Madalena MncerJo Tives No clichê _. O Diretor Regional do SESI,fllz doa

çüo de uma máquiJl:l dI! cOtil..uJ"a a uma mo�;\ \lolu·e que

Hendo aleijada da:; dilas pel"I\<lS, 11�11l .ppr i:sstl .deixa de

trabalhl\l" e co:;tun1r para pro\·cr Wil.' \)l"ópl'ia :\ldJ!lil'.

tência. O!J;':'en·H H' tl !-'r. Guilherllle Renallx. quando
fazia li entrega dll lllú(!uinaJ a SI',\. Zilá �elldes, Presi

dente do Circulo RamaritallO Ilc Ilrusque, cuja entidade

conseguiu cOll("l"('tizilr ê""e ato de caridade cristã;
nota se também (\ <lil"('t(\1" da Radio Araguaia, Sr. ,"'IT
son Sallto�. fazendtl 11 entrega de um cheque de onze

mil cl'llzeil·O": Ilan\ a sra. Zilá Mendes, Presidente d'(l

C.E.�.,)a.n�;\I·iad(),.: por _a1luda emi;;sôra do prog1"e�sista
mUIlIclplO du 1ll"usql1e.

Sociais

Nossa Música
Às 18.55 -

CorresT1onrlente
Às 19.00-

Esta entidade foi honra
r'n com convite do Sr. Go-:
vernadcr do Estado para
part.ícípar com dois mem
bras, 00 grupo de trabalho
destinado a equacionar os

mais urgentes problemas cio
E:::treito; acha aquela al�a
'lutoric!ade, que sendo a Ca

pital do Estado a séde da
rasa do govêrno, merece es

pecial atenção do poder pú
blico estadual.
Sendo do conhecimento

desta entidade que a Jus
tiça deu glln htl de causa à
Prefe:l,ura Municipal, com

�'eferêncla ao rumoroso ca

�·o dos Ilotações, e que assIm
:,endo o Serviço de Auto Lo

tação para o Estreito pode
ra ser a qualquer momento
letlrado de circulação atê
decisão de superior entrân-
cia, a SODE conclama o

-------

'Jrdelro povo do Estreito a

3catar a decisão da Justiça
de nossa terra) ciente de

(Cont. na S.a pág.)

Momento Esnm-t. Bruhma

Às 20.05 -

Terce em Louvor à Nos

sa Senhora
Às 20,35 -

,

Telefone Para' Ouvir
Às 21,00-

Repórter ALFRED
Às 21.05 -

"ai da Valsa
Às 21.30 -

Conespondente Guarujá
Às 21,40 _

Momento Musical Simca
Às 22,05 -

Grande lnformativo Gua

rujá
Às 22,35 _

De�file de Bolel'os
Às 23,05 _

Xoite de Gala

KtlJE: DfB"E 001 CMSAIS
Plrn-innópulis "hospeda desde o dia 22 do currunte

os ('1HIUi::! SI·. (l Sru. D\·. Pedro Moncau Jr. e SI·: e Sm.

Dr. João Pnyflo Luz, vindos de São Pa ulo.: especialmen
te pum reulizur conferência sôbre assuntos atuais, de

mterêeee familiar e conjugal.
Para êsse encontro que se realizará hoje, às 14

horas. no Coiégio Caterínense, convidam-se todos os

casais interessados.

na região de Demba, tra

zendo mais de mil pagãos à

fê católica.
Na ocasião em que uma

horda de bandoleiros Inva

dia sua aldeia, reuniu dcn

tro da Igreja todos os crts

tãos que pôde, e Impunhan ,

(lo o crucifixo, saiu ao en

contro dos assaltantes. Ro

gou-lhes, pela carldado

cristã, que se retirassem.

0s terroristas, no entanto,
Investiram contra ele aos

gritos: "Mata que é católi

co"; uma bala assassína

prostrou no mesmo ínxtan

te o corajoso missionário.

Segundo informações da

Imprensa portuguêsa, os

-hercs terrorista.s, ôcstrut
dores das mt.sões catóüens,
seriam catequistas protes
tantes assalariados.

Igualmente lamentável se

apresenta a situação dos

pabres negros. O Governo

suspeita de seu. acõío ao

movimento nacionalista e

por taso vivem pràttoamen
te sob vigiUi.ncla policial.
Os' de malar prestígiO ro
ram presos; assdm o vtaé
rio Geral da Arquidiocese!;.
de Luanda, Pe. Mendes das

Neves, o Padre Pinto de

Andrade, irmão de líder
nacionalista. Mário de An

dr-ade. Em face das violên
cias aos padres negros, os

colonos nacionalistas por
tueuêses publicaram comu

nicado, onde se declaram
"Indlenados com os ultra
.es infligidos pela policla
r o clero angolês".
Enquanto os membros na

ONU discutem uma solução
para Angola, os distürbtos

lerroristas, não amainam,
mas recrudescem mat'! e

mais. Os nativos que n�o
aderem aos "nacionalistas"
são sumàriamente assashl
nados.

DOIS SACERDOTES MÁRTIRES E
PRESSÃO CONTRÀ O nERO NA

ANGOLA '.

VtJALlDADE DO. CAJOLlClSMO
EM, GANA

pela compreensão exata do primeiro sacerdote nativo,
AnastácIo Dogll, foi arde·
nado a 3 de julho de 1922,
i"Ja igreja de São Francisco,
em Cape Coast; trabalha

1",oje em sua terra natal,
Keta. O número de candi
datos ao sacerdócio é anI
mador: 35· em Pedu, 7 em

Tamal e 148 em Amisaqo.
Mais ãe 3 cantenas de estu
dantes frequentam escolas
preparatórias para a en

t.rada no seminário, em Ja

mase. Ha igualmente cérca
ele 40 seminaristas malares
em Tamal e Effidusa.

A influência da Igrejij na
vida pública do país cresce

continuamente. Em data re

cente, o Ministro da Edu

cação, Dowuona-Hammond,
f!ngrandeceu a obra dos Pa,
dres Brancos, que dirigem

.. .o Colégio de !São João Bos'

\.o, em Navrongo, pelo seu

trabalho pioneiro no cam

po educacional. no norte de

Gana. Outro fato slgniftCu·
t-ivo: o ministro Kofl Baa
Im insistira fortemente j�n'
to aos pais de familla. per
mitls:;em aos seus filhos,
fôssem estudar em univer
sidades estrangeiras tanto
do ocidente como do bloco

O povo na sua maioria

professa o paganismo, con
servando os cultos herda
dos das tribuos selvagens.
O Islamismo conta apenas
uns 150 mil adep,tos. A Igre
ja Católica alcança a cifra
de 650 mil fiéiS, atendidos
por 251 Padres. O extraor
dinário da Igreja em Gana

é a rôrça que o clero natl-
1'0 lhe vem aprestando. Há
55 sacerdotes autóctones;
entre êles, um Arcebispo e

um Bispo. Com exceção de

Tamal, tôdas as outras Dio_

ceses já possuem represen
tantes do clero ganaense. O

Gual"ujá

(Antenor Serra - repor

tagem para o CIC) - En

tre as milhares de vitimas

do terrorismo angotês tcêr

ca de 30 mil), figuram mais

de um milhar de europeus e

dois missionários capuchi
nhos, Padres Angelo Ora

zlani e João Flllppl.
O Padre Angelo Grazla

n! nasceu na Italia em 19í9.
Partiu para Angola em

1!){i7, tendo recebido o cru

cifixo missionário das mãos

do atual Pontífice, João

XXIII, então Patriarca de

Veneza. Trabalhou com

grande zêlo, na missão de

São Salvador, na Provincia

do Congo, durante 4 anos.

Na manhã de 15 de março

dirigiu-se à localidade de

Pangatn. para batizar al

guns Indlgonns. Inespcta
demente Irrompe da nores
ta um grupo de t.erroristas,
prendem o sacerdote, amar
ram-no fortemente a um

poste, içando-o. Nesta po

sdçâo sofreu tôda a sorte de

maus tratos, pelo espaço de

48 horas. Ao cabo dêstes

dois dias de suplicio. num

arremêssc selvagem, os ter

roristas retalharam o corpo
do Padre Grazlani. enquan
to executavam dança fol

clórica. aeurauoo-se, os al

gozes. vieram uns POUCOl'
cristãos e recolheram o

corpo. Testemunhas da ee

na bárbara, asseveraram

oue o missionário não dei

xou de rezar, em voe alta,
durante todo o suplicio, pe
las missões e pelos seus car

rascos.

A !legunda vitima foi o

Padre João Fllippl. Proce

dente de Trlestes, norte da

Italla. contava apenas 34

anos de idade. Chegara â.

Angola em setembro de .

1956. Desde o Início, desen
....olveu p�ofícuo apostolado

OSVALDO MELO
CAREQL'I:\'A HEVOLUCJQNA A GAROTADA _

Com a feliz idéia de traZe!" à Capital, o artista da me

minada _ Carequinha _ vai !ler possível vêr e ouvir
bem de perto, o queridJ idolo das cl"ÍRnç:\s numa pro
moção de Dakir Polidoro.

Com uma a].egria. hreprimível, todo o mundo illfuntil
agual·da sem poder conter geu nervosismo, a hora de
"e enfrentar.com ° seu amiguinho, que tem todo o Po
der de atração. !lOis, não há criança que deix·e de ouvl
lo com atençüo e Siml)utia, qU8l1do as emissôras de to
do o pais tranl;mitem setl::! progmma.s.

- E' o Cat·equinha - gritam todos alvoroçados e

deixam brinquedos e até ns lições pOr fazer, para escu

tá 10 e denois, di�t!uti-Io.
Pois Car.equinha \'em ld pm'1: a alegj·ia· da peUsa

da com recepr;iio fe�ti\"ll jJura seu maior goso.
Aliás, diga ·:::e de pas.sagem, Carequinha está fazoll

do uma obra de edutar;üo e instruç1io notável.
Ensinando com n1\1Ilicl1, dundo verdadeira.s aulas

de moral á .gemr;110 satl1rnda de (1l1udrinhos que en:<a
meiam as re"i,üas e nem !'.emlll·e illstruth'as, porqUe as

historietas de bandidol'l e de temas desaprová"eis, são
\"enenos ino<'lllndoi'l IH\ espírito da criança.

Carequinha, não.
Uma escola de ensinamcntos SHIlt!Ú\'eh; e pro\'ei

to:-\o!'\.
POl" isso scní I·ecepcionado 'com tOda a simpatia

pela c.rian�ada. E' um tributo (jtH) lhe l'r(!sfam os sel1�

inúmero;; falls.
O Clube. 12 de Agôlito, o toní. em seus sulões, ce\

cada da estima e lIgl"ltdCclmento do·s pequeno:> c ..

p"mn(lc;; também.
V11Ú sei' dilll:l de C:::fulliulIte alegria. O Teatro vui

ficaI" lieqlleno. Onde Cárelll1inha estiv.er, com ê[e estará
, ". \'l"Ia\)(;a.

\;. Care(luinha n:1o\ê IIIll �ill1pl(Js ,p;\lhaçy pal"a di�cr

�1��1Jf�r�;rf·��1ji61;r�i�1·����f·�·1�·i1��V�1��:.I;;.�:'�,�-�'h'f>li%\i:fn�
!;tnd" (' l'n�inalldo ÚS (:!"ianças.

-

pCl:lgo" que o comunismo

representa para seus filhos.

(Antenor Serre. - repor

tagem para o CIC) - Ga

na, jovem e pequena Repú
blica Africana, situada nã.

coste. ocidental, entre o To

({O, Volta e Costa do Mar
tim, é dos poucos paises do
Continente Negro em que
os habitantes gozam de

paz e tranquilidade, prote
gidos contra a onda nacio

nalista·comunista que in
\'adlu a Africa. 4.910.000
almas perfazem o total da

população.

r-tNSll\10I _..

._ VENDA MAS

8�lS DE IDRNMS

E REVISTAS,

I

CASA,

•

Aluga-se lima recentemente construida, com con
forto Jlum moradia de familia de tratamento, II rlla

P.rofa. En6e Schutel. 37 nas imediações da penitenciá
l"m do Estado Informações á rua Crispim Mira, 89.

27/7

APARTAMENTO
ALUGA-SE ó'.rIMO �-\PARTAMENTO COM SALA 2
DORMITóRIOS, COZINHA, BANHO E AREA COM
TANQJJE, SlTUA,DO A nUA DUAR'DE SCHUTEL
DIRIGIR-SE A nUA FELIPE SCHMIDT, 134 SALA 13:

80/7

P A R J I C I. P A, ç Ã O'
FHANCISCO llOHJA· E SllA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DIA I

20 _ Ministério da-Fazenda-e Justiça, -peder JlH'llriârio,
'I'r-íbunal de Contas, oatedrátícos da Paculd.rde de

mretío. ':
21 - Ministério da, Edu,cação,' Agri�ultura, Trabalho,

Viação.
22 .:.... M.lnistério ,qa Saúde,

.,
'

24 - proéuradorta de Ativos f a, .tcdqs. OS que não reet-

oeram nos dlns acima.
25 _ Aposentados nefinitiv.os, orahücacão Aot-vennl f>

Sa)..árlo samtue 90s que recebem pelo IPASr..

26 -:_ Aposentadas Provisórios e procuradores de Inativos

2� _ r-ensícnrsres Militares e' Provisórias
28 - Pensionistas Civis P Pr6curadores de rnattvos e de

pensíons-tas.
", , '

29 --. Procuradores e todos os oue não receberam nos dias

acima.
31 - Idem.

•

3 a 10 de Agõsto - Pagamento de todos os que não rece-

Família de fino trato procura casa ou apartamento,
para alugar. Da-se preferência se tiver garagem e depen
dência de empregada e todo o conrcrto.

Tratar com o ar. Alm::'o á. rua Gerônimo Coelho, 16 '---------'
- Filial cotumo.,s. 23-7

- Dr. Walmor-Zomer
Garcia

... '\

Diplomado Pela Faculdad&'

Nacional de Medicina da

Universidade do B("asil
Ex-interno por concurso da

i Maternidade-Escola. (Servl

ço do Prof. Octávio Ro

c\rigues Lima). Ex-interno

do Serviço de Cirurgia do

Hospital I.A.P.E.T.C, do Rle.

de Janeiro. Médico do Ros

pita! de Caridade e da

Maternidade Dr. Carlos
Corrêa.

PARTOS _ OPERAÇOES
DOENÇAS DE SENHORAS
_ PARTO SEM DOR pelO
método psíco-pro/ilatfco

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

18,00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone

3035 - Residência: a\1R
General Blttencourt n. 10l

Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
c.omprovada ...

* Eis os três Ictêres de garantia que os Motores Arno fepresentom poro o

consumidor.

* Os Molore� Arno são rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. G .• Con
!rale Integro I de Qualidade, o único que ossegura perfeiçõo máximo na

produçõo em série.

* Motores monofósicos olé I V2 H P

* Motores trifásicos olé 300 H P

* Motores poro móquinas de costuro

* Motares especiais

®
ARNOSA.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENT ANTE EM FLORIANÓPOLIS 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� ,----::_ .' - 7'
I FVMSC HOMENAGEARA A IMPR�NSA ESCRITA .E fALADA. - Firmado pelo- desportista Chrystaldo Araújo, presidente da Federação Ide Vela e

' I

Motor de Sanla Calarina, recebemosatencioso oficio convidàndo-nos paraas solenidades que a entidade veleira fará realizar na manhã do próximo
domingo, na séde do Veleiros da Ilha, na Prainha, .em homenagem à imprenía escrita e falada e con�tante do programa que segue: Às 10,30 hora:
- Recepção às ,autoridades e demais convidados; As 10,.5 horas...! Coquetel; Às 11,20 horas - Proclamação dos campeões de 1961, nas classe:

I sh�rpie 12m2 e lighlning, seguindo-se a entrega dos prêmios aos melhores classificados no Campeonato Estadual; Às 11,45 horas - Encerramento.

: I Gratos pelo éonvite, prometemos comparecer. ",,!.....),__
.

'-"" - -

-----r-. __ ._._:!J

São Paulo X Flaméngo e Pos-
tai' X Tamandaré abrem hoj€

o returno dmado�ístaFLORIANÓPOLIS (Sexta- Feira), 21 de Julho de 1961

Turú sequcnlla, nu

tarde de hoje, o

unto amudorista tia
de .com a -etetuacnc ele
uma rodada dupla, já que
fi- Feder-ação C�tal'inense
de Futebol aSf;im deter
minou, nuis pretende an

teci.par ·0 final do certa
me �,�irH !ll:.opeder à re

construção do estádio da

F.C.F., com vistas ao Bra
sfIeu-o. Jogarão na -u-elí

tabela do campeonato de

«madorea, !1aI'U a tarde
de hoje, com líder e vice
líder em ação.

minn., com ínício às 1:3,;)0
hs. :,)s esquudrns do Sâu
Pau lu � do Flamengo,
vire líder e terceiro cuia
cado. respectivamente. No -------

cotejo de fundo duelarão
postal x 'I'amandru-é, de
fendendo o grêmio posta
lista a liderança íuvfcta
diante de um 'I'amandaré

perigoso, desejoso por
uma completa renbllíta
ção. Bôa rodada anouta a

Lufou muito o 80caiuva mas aca�oulli�an�o com a lanterna
Vitória difícil do Avaí -definide aos 25 minutos da segunda, etapa - Betão, o artilheiro - lxpul
..., •. -). 50S A'Iair e Juarez - José �ilva o érbitro - 'Outras notes, .,'

pes atuaram com virtudes
e defeitos, .êste último

com maior predomíuân
cta. O Bucaiuva exbglu
muito do Ava l, basta que
se diga sue a primeira
etapa terminou com fi

contagem de lxO, o que
traduz a dureza do com

bate. Na segunda etapa ()

(Cont. na 6.0 pagina)

Sele Emissôras Ir�
radiaram ,Melro
pol x Marc!lio

Dias
Teve sequência nu no i

te de anteontem, o cam

peonato da cidade com a

realteaçüo do cotejo que
colocou frente fi. frente 1tS

tulo de vice campeão. Ao duhitàvelmente fêz nu- . Boonluva e Avai reali-
mentar de tnterêsse 11 zararn uma regular paetí-
partida. da, 'Pois ambas as equi

Bocatuva restava defen
der a posição de penúlt.i
mo colocado o que logra
ria êxito em caso de uma Programa Comemorativo do 20.0

Aniversár;o do Ip!ranga

A fim de dai-em 1,;OlH!r
turu ao sensacional ,iôgo
ôe domingo, ouundo es

tuvu em jôgo o título os

tudunl. nada rnenox de
sete emtssôras do Eatadr
disseram presente: Rádio
Guarujé, Biário da Ma

nhã, e Anita Garibaldi
da Cuoital , Di-rusora e

Rádio Clube. de Itajaí; El
dorudo Catalrinense, de
,criciúma e Rádio Clube
de Lajes.

r-epresentações do Bocaíu
Vil e do Aval. O Aval

procuraria ulqrapassar
maig um obstáculo em di

vitória.
Além disso o clube bo-

Sluense vinha de uma

magnifica vitória diante
do Figueirense, o que in

futebol, entre sócios
ter-anos do Clube, em

homenagem ao ;Sr. Alcino

Em cornemorução ao

seu 20.0 untversãr+c de

fundação, que ocorre no

próximo dia 31, o Ipiran
ga elaborou o. seguin te
programa:
DE 25/6(61 -a S/lO/til
Partidas de tutebct em

disputa do Campeonato
varseano, f'!TI homenagem
aos Exr»os. Si-s. Oeruldo
Wetzel, 'Secretáric da Fa

zenda e D�. Ivo Reis M:)Il
tenegro, Deputado Esta

dual.

reção a conquista do ti-

CLASSIFICADA (BTA.
CATAIUNA

no próximo compromisso,
Wílson possa integrar o

conjunto principal.
DELICIA DE
"l\IELADO"

A reportagem, em cou

\'eI"SI'l rom desportistas de

Cancinhaa, foi informada
de que o Santa Crua, cln
be cnmneâo da tempora
da daol;ela cidade serra

na, conta em seu ataque
com o jovem MELApO.
arbitheiro do campeonato
com 12 tentos e uma dne
mais brilhantes figuras
do certame, Acreditam os

, m,entores do clube que
}i;{elajo "-tleveria ser con

vocado pata OS' treinamen
tos do s.elecionado.

Clube Náutico Francisco Marlinelli
CONVOCAIÇAO

A Diretoría do C. lN. Francisco Martíuellí tem o

grato pr-azer de convocai, seus diatíntoa associados, para
li aseemblé!a geral, que fará realizar no dia ao do cor

rente às 9 horas da manhã, em primeira convocação
ou 9,30 horas, com qualquer numero, a fim de .eleger o

Presidente' e Membros do Conselho Fiscal para rege
rem os destinos do clube no biênio 1961/62.

Antecipando, agr-adecemos sua. valiosa presença.
A :DutETORIA

Vieira.

27/7/61
Às 20.00 hs.:Jornalista Gilber

to Nahas

A rejn-esent.açãc de

Santa Catarina QUO! par

ticipa do 14.0 Campeona
to de Basquetebol Juve
nil ora em realização em

Ponta Grossa, conseguiu,
finalmente, a esperada
rea,biJitaç�o, vencendo,
na noite de terça-feira, a

equipe do Pará, pela. con

tagem de 88 a 57, depois
de vencer parcialmente a

primeira etapa por 37 x
17. Assim sendo, Santa

(Catarina cluaalféeon-se
pl!-ra as finais.

SANTA CRUZ O
CAl\lPEAO

A agl'emia.ção do S"flll
ta Cruz foi a campéã do

campeonato regional de

'1%1, ir,ecen6emente eu'
cerrado em Canoinhas, O

quadro do! Santa Cruz
,contou em seu passivo
apenas 1 ponto perdido
o que bem l'efléte a sua

magnifica campanha.
IVO, O CESTINHA

O basq_uetebolista Ivo,
da l'épresentação crltari
nense, é o atual cestinha
do campeonato ::.om 45

.pontos. Na, partida contra
'O Pará, o jovfm valôr da

-equipe {'.a.taril)ense mal�

cou 30 pontos, tende

atuação destacadísslima.
ODY VARELA CU�[·

PRIl\lENTA
Tão logo o sr. Od!y Va

rela, Presidente da 'FAC,
tomou conhecimento da
vitória dn equipe de San'
ta Catarina diante do Pa

rá, classifi.::::a.ndol-se ]lara
as finais, te�egl'afou ao
chefe da embaixada, feli
,citando e incentivando ti

rio&,sa l'epresentação a

uma bôa cnmpanha nesta
fase final.

PAZ PARA TRILHA
Finalmente Q zagueiro

Trilha, do Figu,eirense,
voltou às bôns !:om o elu

be, ��ll(lo inclusive atua-
do frent� ao Atlético
Ddravaute o vigoro!lo
atléta de\'erá el,llprestar
seu concurso ao seu clu"
be quando o treinador.
assim ne::essitar.

ÊLE VOLTAUA
O sr. Amilcar Scherer,

que deixou n l)l'.esidência
do C. A. Catari�lense para
se t/Jl'll:l. :lUêta em vista
da contuútO sofrida pelo
ar{[ueiro de sua equipe.
falando ii l'eDol-ta.gem -1.11
formou (lue deyer(t voltar
1\ pl'e:;idbncia '«o clube
tl'icolol' do Estl'ei'to, tão
ló!t.o termin.e o �ampeo
nato.

WILSON AINDA
CONTUND1DO

. WJ!s...QJI, da
do Clube

Corrida
de resistência, constante
de 15 voltas à Vila Ope
r-árin, em homenaor-m a

um grJ.lno de associados
do clube.

29/7/61
Âs 15,00 hs.: Provas

diversas pura crianças,
no -ampo do Clube, em

homenacem �, direkria
do Clube. À':\ 21,00 us.:
Soirée nos Salões do Clu
bc Recreativo Coríntians

30/7/61
Ãs 14,00 e 16,00 hs.:

Partida de futebol entre

lpiranga x Olal'i&, em ho

menagem aos Sl's. Verea
dor Valdemar Vieira e

Dr. Celso Ramos F·i!ho.

31/7/61
Às 06,00 hs.: Salva de

21 ti;:os. Às 20,00 hs.:
Sessão solene na sêde do
Clube com entrega de

]H'êmios aos vencedores
da.s diversas provas.

Na. data de quarta-feira
última untveesaríou
noeeu colega de .mprensa
Gilberto Nahns, sargento
telegrafista du Marinha,
servindo no 5,0 Distrito

Nnval, e coluborndor dos
ta fôlha. Gil.berkl" que
vem de demitir-se do DE'
par-temente Técnico <la
F.C.F. para melhor se de
dicar no jornalismo es'

portivo d,e nossa terra,
óra carecendo de valôres
é o ímtor das apreciadas
crônicrs sob o título ,'Fa
lando <le Cadeira," que --------

assina com o pseudônimo
' .. que o senhor Os.ni de LeJis Marcondes.

Melo, Presidente dã: Fe- Ao Gilberto, embora
deração Catarin,ense de tàrdiamente, aqui deixa-
Futebo!, num gesto mui mo!>, na simplieida<le .dês
to simpático, ofereceu a{) se brev,e registro, o nOS30
Fíguehrense F. C., dez abraço de parabéns.
mil tijolos para a conclu' ,, _

:��io�on:u��t':7:o."u E,

,

,

j IInr.ê Tnn"cnÁ '.1fll/O,ll'
.. ,que o Atléti�o Ope-

.

'Uf)C IUllllCIrII ,',11'1}
rál'io, de Criciúma, dis- ------��----------------------------

E::t����ªg· �_�_�-.
-

)Fi'R'E"si'Õ;N�Ê1, .. que até ° presl:lnte _ _

momento o Boto.fogo não
havia "'poudido:o con' NOS

ESPORTES.vite do Paula Ramos pa.-
ra uma exibição nesta
Capital.

... que a renda do jôgo _

Ma�'cílio Dias e 1\1etropol

Iniciada a Cons
trução da Séde

da L.J.P.
Em palestra com a nos

sa report-agem, o P;.:esif
dente da LigR Itãjâiense'
de Futebol, Sr. Francisco
\V;ipp.el, adiantou que ja
foram iniciadas as obras _

de c'onstrução da séde
pi ópria da LIF. 8.S. esc]a
l'eceu que 11 obl'a éstá ar

cada em um milhão e du
;'eutos mil cruzeiros, em

terreno que já pertence à
Liga, e dev,erá estar eOIl

c]u:!i.a de1ltro de P:Ol)COS
mêses.

22/i/61
Às 15,00 hs.:

de biciclêtas de
constante de 30
Vila Operária, em horne

uagem a um gru po de
associados do Clube.

23/7/61
Às 9,30 hs.: Partida de

Corrida

FALANDO QE CADEIRA
Sim, senhores despol'

tist,as, Aconteceu mesmo,
e na cidade de Itajaí,

a acolhedora, a a:prazí'
,'el cidade praiana, onde.
pontifica 'pma centena de
bons desportistas, que a

estas hiOras lamentam a

vergonha (lue presenFia
ram 110 domingo, apôs um

prélio de futebol. Foi de

primente e covarde a

agressão levacla a efeito

.contra o sr. Iolando Ro

drilrues e seus a.uxilia
res, após a. partida. De·

primente,' porque Q Brasil
in�iro tomou conh�i
m.ento do fato consumado

por uma turba de maus

elementos, apost..dor�s
eostumazes que amarga
ram o sabor da derrota
recalcando-se contra o

árbitro do encontro. Co

varde, porque n1tO apare
ceu um valente, pa.rh
braç.o a braço, brigar com

Iolando Roclrigues qu,e,

acompanhado por autori
dades policiais ,e despol"
W;tas, era impiedosamen
te a,pedrejado por um

bando sequioso d-e pira
tas, tal como na Roma
antiga.
Sabemos oue o árbitro

de fntebol- é a il_)essoa
mais vigiada r

durante uma

partida, Contra êJ.e· é
criado um clima. hostil
par parte do p,úlblico, o

mesmo público que pouca
atenção presta às falhas
gritantes e técnicas de
seus atletas, que !;2m as

!:alariados SilO os ídolos
de perfeição, errando 110'S
arremates � '!ngolíndo
seus

_ frangos � somente por
azar. O árbitro êste sim
terá que ser' infalív,el.
Basta um êlTO, um des·
cuÍflo, para ser' o bóde
expiatório. E a verdade é
que o::olltra os árbitros
SilO lançadas tôda sortI'
de injúrias e injustiças,
uma classe Que deveria
merecer mais estímulo €

DIZEM ..

2 X 1
VENCE OS PNEUS

DUNLOP
Rainha das Bicil:letas,
Rua, Cons. Mafra, 154.

GOST� DE CHÉ?
ENTÃO PEÇ� CAFÉ tlTO

Campeonato
Bancário de

-

Fulebol
Em prosseguimento o

C,tmpeonato Bancário de
Futebol d.e 1961, Ipara a

turde de hoje, no campo
principal do Abrigo de
Menores, será levada a

efeito mais uma 1"odada
de dois encontros, a sa

ber i Nleional x Inco e

Cl'édtto Real x Caixa Eco
nÔmiCll.

não c.ollvellceu

guém,

,.I,que alguns torcedo'
res do Marcílio Dias an·

daram "en'grossando" -con

tra o árbitro Iolando Ro

drigu.es.
Em /FJorianópolis: Atlético x Guarani
Em Criciuma: Bo(afogo (Rio) x Operário
Informações dós jógos em todo o Bra�ilO novo Departa,

me nlo Esportivo
da Rádio Anila

... que a ·festança- , �m
ltajaí estava cuidadp�
mente prepp.rada, :Muifo
foguete, conféti, se"p(,!l!'
tinas e desfile dos Cl'llr

ques mal'cilistus em au

tomóveis, nelas principais
ruas da cidade praialla,

consideração.
A Rádio Anita Garibal

iii, que esteve domingo
em Itajaí, inaugurou 110'

vo sistema. de transmis·
sões esporti\'[ts com uma

Já é olhado com <lesa·

gradável im!1l'es::;üo, mes

mo antes do encont]\o, �

nota mesmo aquela at
mosfem. �al'l'egada de

ant,l:)atia e rancor. N;'i,o
vumos dizer que êste

rl\:.oblemll é no::;so. K;'io
E' nacional, é m(!smo in
tel'nacional. Mas pensa-'
vamo::; que, à medida que
llO,%O futebol progl'ide,
também a -educação da
tOl'cida uumentHsse, clei
xando de ':hamnr o ár,bi
.tro de faccioso Cretino e

vem!l, Ipara ac��o re

,,;u'H1\<lo da partid:t com

sCl'ellidade e espírito <le

c��;�����;�t��:\,�fi�1:i;t.�'l:�1J.4r1��:���:t'tl�l4:����j�,�i��I'
li;Í.na . .'í esta a prova

PELA
J

,
BAp19_9_f.!_�BYJAFu·t.�b��ede l�a�tI:ÇdJt'a��

na jogará brevemente �11Cuba. N.êste sentido,,, 4Jtl
Deputado Federal, !pelo
nosso Estado vem toman
do tôdas as provi<lências.

homens
visando pl'oporcio1HIl' aOS

!:eus {)uvilltes iI"ontecíJ
mentos esportivos de nd
to e trabalhando desta
forma p�H'a o esnorte Ca
lal'illense. Assill� ficou

ondas médias: 1.�20 kc - 5 kw
ondas curtas: 5,975 kc - 10 kW",\

Com o moior e melhor equipe de locutores e comentaristas 1
de SOrlrO Catarina: Nazoreno Coelho, Fernondo Linhares, Rui

;J:r�in��ii� �oue�:�'C��r�lz!aga Lomego, Mauri Borges, Osnildo {
, .. quC cstá nas cogi

ta.ç.ões do senhor 0l:lJ1 i
Melo transf.2rh: a séde da
Entidade uura o EtitiLdio
Adolfo; KÕl_l._�,l" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CHURRASCO DA SAUDADE
I - Dr. Máfia Laarlndn
2 - Dr. Sld,lCy da Silva
3 - Hermann Beck
4 - MuJ. Hcm-tqus Klapott
5 - Dr. rvanenko wladímíj

.

6 - Dr. Geraldo seues
7 - Dr. Ayrton de Oliveira
8 - Dr. Ledo Braullo Barreto
9 - João Sallum

10 - Dr. .roêc caveueeai
11 - Waldir de O. Santos
12 - Dr. MárIO Mafra
13 - Dr. Paulo C. Wendhausen
14 - Jairo oeste
15 - Dr. Jose Edu Rosa
16 - Pauto valente Ferreira
117 - Hamilton Alves
18 - Hamiltm Híldebraud Dr.
19 - Dr. Nelson Abreu
20 Dr. Otávio da Silveira
21 - Airreco Mueller Junior
22 - Dr. Jutto C. Goncalves
23 - Dr. Jorge KOfzia's
24 - Dr. reão David de Souza.
25 - Dr. Moacir ce Oliveira
26 - Dr. Carlos Bastos Gomes
27 - Jair Borba
28 - Waldir oarret-ão
29 - Yoldori oeroranís
30 - Dr. Lul,: A. Q. da Veiga
31 - Dr. Acy:' Pinto da Luz
32 - Henrique Richard
33 - Dr. Armando Miroski
34 - Dr. wutrcdo Bayer
3r - Dr. Dítc-mande Brito
36 - Dr. Carlos José Gevaerd
37 - 01'. José Damiano Carretrão
38 - Dr. Hélio Rosa
39 - Romeu ce la Marfiníere
40 - Dr. Yvany Santos
41 - Dr. Atthur Boas
42 - Lnmartdne Richard
43 - Milton Filomeno Avila
44 -. Túllo Goudin
45 - Ney M";nd

46 - oerma-io Mâr!o de Oliveira
47 _ Dr. Ernesto Mever F.o
48 - Moysés L. da Silva
49 - DI·. Benno Meyer aeressom
50 - Dr. IIton Caldeira
51 - Dr. Rafael Cruz Lima
52 - Dr. M?::.cir Pereira
53 - Edgar Schneider
54 _ Otavip de Oliveira
55 - Manoel Alves
56 - Manoel Abreu
57 - MárcIo di Bemardi
58 - Dr. Walter KuemlCt·
59 - Dr. Aloxandre Evangelist!t
60 _ Dr. Jo�é Felipe }�.o
61 - Walter 1'.4ussi
62 - Oscar ;\. Capela
63 - Dr. Newton Brueggemann

Acontecerá dia 29 de julho às 13 horas
minam dia 25 deste.
Reserve seu catão na "Casa América".
Até o momento inscreveram-se os 241 se

I Russi e a lista da Casa América.
6l- Dr. Valmir Dias
65 _ Dr. Aloysio Gentil
66 - Airton Perrone Machado
67 - Paulo Camllli

68 - Alcino M1llen da Silveira
69 - José Michel Cherem
70 - Aloisio Soares de Oliveira
71 _ Michel Curi
72 - Martinho Callado
73-Dr.HeltorF'e�·,,·1

74 - Dr. João Carlos Ramos
75 - Jú
76 - Dr. Helio Sacillotti de Oliveira
77 - Aderbal Rosa
78 - Dr. Otto Entres
79 - Oro .ruceuo Costa
80 - Pascoal Simone Netto
81 - João B. Bonassis Dr.
82 - Dr. Antonio GrlUo
83 - Dr. José Carlos Daux

84 - Miguel Daux Dr.

85 - Dr. Miguel Hermínio Daux
86 - Waldir Macuco

87 - M. Hobold

88 - João Jorge Mussí

89 - Hélio Roque Rubíck
90 - Vicente Schneíder
91 - Dr. .roão Luz Ferreira de Mello
92 _ Dr. Ernürrí Bayer
93 - Rogério Stoterau
94 - Altair :.Jebona castenan
95 - Dr. Nilton José onerem
96 - Políblo Bittencourt

.

97 - Jorge Cherem Dr.

98 - Osny Raffs

90 - Adi Ca�. Silva

100 - Dr. Heitor Stelner

101 - Luiz Machado

102 - Luiz Henrique da Silveira.
103 - Raimundo Vieira

104 - Miguel Daux
105 - oeucno
JPR _ ,....,.,1fo� T n�_Q Jr.

lG7 - Darcy GouJart

108 - Eimo LP. P. he.
109 � Dr. Miguel DiQ:iacomo
110 - Dr. João B. G{1ncalves
111 - Osny Gama D'Eça
112 _ Wilson de Moura

113 - Aurélio Bonetti

114 - Dr. Ja'!l"o Linhares
115 - Dr. Lecl.an Slovinskl
116 - Arnaldo de Oliveira
117 - Adema: de Oliveira
118 - Dr. Alamir Faria

1

119 _ Dr. Bulcão Vianna

120 - H. de Carvalho

121 - Reinaldo Wendhausen

no coiégtc catarínense. As inscrições íei l 180 -'Dr. Newton Ramos

181 - AltamÍl"Q. Cunha
182 _ Dr. Kuiedo Lins

guintes, faltando a lista do Sr. Alfredo 183 _ ceser Seara F.>l
184 - CeI. Spalding

122 -r- Paulo Lange 185 - Renato Peixoto

123 _ Dr, Blase Faraco 186 - Antônio C. Westefal

124 - Biase l<�l1ho 187 _ Alfredo Daura Jorge
125 - Dr. Carmelo Faraco 188 - Dr. Murillo Capela
126 - Heitor Faria 189 - David F. Lima

�:::7 _ Oarros e-orto

128 - Sérgio Reitz
129 - Hans Alpertedt.
130 _ Dr. Laura Rupp
131 T Portolomeu Bittencourt

132 - Dr. AroIdo Caldeira

133 - P.�Agostjnho
134 _ José Ferreira da Cunha

135 - Dr. Osni Lisboa

190 _ osví de Souza

191 _ Qr. Rui Hulse Dep,
192 - Carlos Augusto Schmídt,

i" 193 _ Dr. Paulo Biasi

194 _ Dr. Celso Ramos
t95 - TC. wanace Capela
196 - RC. Newton Prado
197 _ T, Ney de Souza,
198 - Cl. Teseu M. de Aragão
199 - Dr. Pauto Fontes

�OO - Sady Berber

201 - ceser Campos
202 - Dr. Sebastião Nevês
203 - Te. Fernando Viegas
2.04 - Dr. antônío Almeida

'J 205 _ Dr. C. Barbosa Lima -(8. roácr,»

136 - Dr. Aloysio A. Gonçalves
137_Dr.llegivcl
138 - Gal. Weber da Rosa

139 - Dr. gmenuer Fontes
140 - Dr. Má::lo Celso Coelho

141 - Dr. Dalmo Bastos
142 - Nivaldo Huebener
143 - Deodoro Lopes VIeira

�:: = ��!��n�l:em�7i�eira. ,r', �� = ���:c�r�:perger
�:i == g�: ���:s;�il!a��sAlbUqUerq�lE1; ��� = �t��:d::��eu

211 - Dr. Evaldo Luchl

206 _ Dr: Ivo da Silveira

H.8 - Dr. Almir Rosa

149 _ Dr. Osvaldo Fernandes

150 - Hélio de M. Mosimann
151 - Des. BeHsário R. Costa

152 _ Dr. .roeé A: de Santiago
153 - Dr. Enio ceveuazai

154 - nes. José de .P. Galotti

155 _ Dr. João Makioweski

156 - Dr. Celestino Sachef

157 - rir. reénc Luz

158 _ Dr. Nicolau de Oliveira

159 - Dr. Alvaro Mmen da Sllveir'"a
160 - Dr. Trindade Wendhausen

.

161 - Estefano Savas
162 - Ney Hnebêner :1 225 _ He110 Lacerda
163 _ Dr. Fernando EmUio Wendhausen

r

�n2 - Dr. João Maria de onvetra
.. 213 _ Dr. Frederico M. da Silva Netto

·214 - Dr. Roberto. Lacerda
215 - Dr. Victor Fontes
216 - Dr. Rubens snverra
217 - Dr. Hans Buendgena
218 - Dr. Ney Gonzaga:
219 - Dr. nercío J. S. da Moreira
220 - Jane Vieira· ...

-

221 - Dr. .roão B. Rodrigues
"22 - Dr.. José Guedes

223 - Dr. Nereu Riguetto
224 - Dr, Cesar A. B. da Silveira

....
-

...

164 _ Dr. Juli:! Paupttz
165 - Dr. Altamiro Dias

226 - D:-. Gercy Cardoso
227 _ Wilson Elias

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

230 - CeI. Lino
231 - Cap. Ari Oliveira
232 - Dr. Cid Gomes

233 _ João Joaquim MiJ.!anda

234 - Dr. O-t'.:ar Cardoso
235 - Dr. Miguel drofino
236 _ P. Quinto
237 _ Cap. Leo M. Coutinho

238 - Gllberto Mosimana
239 _ Cid Mosimann

240 _ Dr. Ari MORimann

241 - Dr. Huri MZ!ldonça

166 _ Dr. Bat.ista
167 - Luiz C. de Mello
JP:1t _ C!lrln� A. d,..,s Ranto"
169 _ Dr. Cesar Seara
170 - Dr. Frederico Buendgens
171 _ Dr. Jos� E. Spoganicz
172 - Dr. Syl"io Pirajá Martins

173 - Dr. Moacir Benvenutti
174 _ Dr. Ernesto de Giorn

175 - Dr. Cascaes
176 - Dr. GilJOSEO
177 - Dr.· Ralll Bastos
M8 - Dr. Genúvênclo Mattos
179 - Dr. Pederneiras

(Campanha de Mais 1000 Assinantes)

+'

Aproveite?

QUINTA P.Á.OINA

Reatamento é Líquido e Certo
restabelecimento p"oderá
ocorrer ainda antes da
volta da missão oficial so

viética que ora se encon

tra no pais.
No contato que com o

presidente Quadros, à Mis
são de Boa Vontade da
URSS entregou ao chefe do

acvêrno braslleiro uma

r<l."�l!. oessoal do "premler"
Kruehev, em que este alu
a.� <lo:l vantagens do reata
mento, e foi portadora,
também, de proposta pro
tocoiàr nesse sentido.

BRAS1LIA _ t: coisa li
quida e certa o reatamento
de relações diplomáticas
entre o Brasil e a União
Soviética, agora na depen
dência de alguns detalhes
que serão removidos até
amanhã segundo os claros
termos de um memorando
enviado pelo presidente Jii
nlo Quadros ao mInistro
Afonso Arinos.
Nesse memorando, expe

dido horas após a visita da
Missão Soviética de Boa
Vontade ao palácio do
Planalto, o presidente da
República determinou ao
ministro do Exterior a
conannncêo de um grupo
de trabalho para estudar
as propostas formuladas
pela delegação soviética e
fixou o. .prazu de três dias
para às conclusões.
O ministro Afonso Ari

nos connrmou tn.enamen
te as informações de que
está ror dias o reatamen
to diplomático Brasll
URSS. Afirmou, mesmo, o

LEIA
Panaram
A REVISTA 00 PARAHA

em tôdas as bancas

Sociedade Pró.
(cont. da 2,R pág.)

que essa mesma Justiça não
vai nos deixar sem v servi
ço de auto lotação, visto ser

. uma necessidade premente;
outrossim, a SODE informa
que está. solicitando às au

tortdades competentes, a

diminuição do preço do oní

bus, em Cr$ 0,50 (cinquenta
centavos: por passagem,
uma vez que o Serviço de
Auto Lotação o está raaen
tio por esse preço, isto é, por
CrS 6,00 (seis cruzeiros).

Devendo de realísar no

próximo dia 25 do corrente
mês. na séde do Clube Seis
(;Q Janeiro, &$ 20 horas, a

Assembléia Geral desta en

tídade, cesunace a .Ihv"e-

FORRO
IRMAos BITENCOURT

",..IIGO OIPOS'TO ""101''''''''

�'i!q.s:!V(oMfl(QOI(l7oUAtOUE�IIPO
DI (�..�I'

h. "wlictlolt....·:I

COLABORE COM O MELHOR DIÁRIO DE SANTA CATARINA E RECEBA JORNAL 5 MESES DE BONIFICAÇÃO.

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

AQUI NA CAPITAL PROCURE A NOSSA GERÊNCIA OU NOSSOS CORRE TORES. NOS MUNICIPIOS DO IHTERIOR
REMETA cr$ 2.000 (DOIS MIL CRUZE:ROS) EM JHEQUE OU VALE POSTAL. \

•

.

.

der a eleição da nova dtre
terra, pedimos o comparecI
mento naquele dia, do
maior numero possível de
associados, a fim de que a

escolha seja fruto da cecí
.êo da maioria do sessocre
dos em dia com a entidade.
Mais dois recentes melho

ramentos, frutos da inicia
uva privada, vieram contri
buir para o melhoramento
e desenvolvimento do Es
treito, quais sejam o Bar e

Lanche Paulista e a Pada
ria Santa Catarina; nossas

congratulações aos dignos
proprietárlos dessas mode
lares organisações comer

-rers: no próximo Boletim
desta entidade, serão as

mesmas, melhor rocansa
das.

Em reuniões da Diretoria,
'JS dias 11 e 18 do corren

e mês, continuaram em

óco GS estudos de provi
Jencias relativas ao proble
ma do esgõto, ginaslo, pro
longamento da rua Gaspal·
J:utr:l.llú�ação e outros.
Fpolis. (Estreito), em 19

de Julho de 1961.

Celi1iô Camargo Pires _

Diretor do Dep. de Pes

quisa"! Publicidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tin ,IDUÜO I lauva '1MB...
(Ccnt. da Quarta pag.)

. Avaí continuava pecando
em todos os seus setôre« .

apresentando uma utua
ção. heia de altos e baixos

enquanto que o Bocaiuva
chegava a atuar dentro
de suas posaibilida des.
ameaçando o arco avnia
no com pontadas perigo
SIl.S, fazendo a partida aa
nhar interesse. Somente
.nos 25 mtnuto, pOLI de o

·;ivaí respirar aliviado da.

2 conaignndo nor Vadio.ho
após receber ótimo passe
de Bejão. Um minuto de

pois numa troca de pas
ses entre Vadinho e Be
tão, terminou por Betão
asstnetar o terceiro pon
to da noite. O i Bceetuva
tentou reft'(ir nceém não
teve fôrças' suficiente
para isso. Aos 38 miau

tos, Betão la-nçalldo' nele
miolo, atirou .e

'

queica
queh-o Tat-ú. enceeeendo a

pressão que sofria com II. roupa pura veneer o ar

ma'l'eaçiio do tento de n,o eontallem. No' Aval IlOS-

COMISSÃO CENTRAL DE COMRIW
," Resumo do Edital de 'Corn!orrênI!ÍiI

'Pública N.O 4
.!.' DATA E LOCAL DA CONCORRENCIA:,A'co,noqrrên-
ela será realizada no dia 3 de aeõstc p. vindo\l.J:9,. às'�!),OO
horas. na séde do Serviço de Fiscalização da, F�an�a,

OBJETO DA CONCORR11:NCIA: p._ eoncorrênc.i,a de Que
trata o presente edital destina-se a aquisiçãcs Ide' �erl.a,lj

.: e::�ul��SO;��o��a!��::�;�c:s�!rde ��6�Placamento �e

.. Placas para veículos de uso partIC\llar,
t

- '

eôl' larnn:a com Inscrição do nÚluero
';

,

e .munlelpio em pl:eto .".,.",.,.'

Jl'lae.as. para veieulos de uso aluguél, oôr
,

vermellia - com i,nscrlção do núme-
ro e município em braneo ..

Plaquetas indicativas para o ano de 1962,
em fundo preto, inscrição do núme-
ro em branco, destinada �, veículos
de uso particular .

, Plaquetas lndleªtivas, para o atia de 1962,
em fundo branco, inscriçã3 em preto,
destJ,nadas a veículo de aluguél ,

Plac,as brancas (oficial) em inscrição
, preta, para uso de cnrros ')Jlclais" . ,

�' Plaquetas, para carros oUeiais, as do Ser:
',!' 'viço Público Estadual em fuudo ver-

de e vermelho, inscrição em pretQ: as

do Serviço Federal em fundo verde,
mar Jnscrlção em preto e as do Ser-

viço MunIcipal, em fundo laraQja,
,irlscrição em preto.

Placas :para motocicletas.
Selos de chumbo de 16 {deze,-;selsl mllí-

,2.'ilf)O :pares

15�OOO

19.,0.00

1..000 \parell

2.000
2:000

metros 30,006
,

Rolos .de arnil1e, para costura de placas
de identificação no chassis da cal'ro-

cerla, com 5 (cinco) fios, mio de de
(vinte) metros

Par1l.Iu'SUs com porca, medindo iO mm, x
3 mm, (dez milimetros por três mIlí
metros)

Parafusos com porca, medindo 20 mm�.x
5 mm, (vinte milímetros por cinco
milímetros) 16,000

MatrIzes :para alicato ' 1962 , 214
,

OBSERVAÇAO: Deverão ser atendidas as normas do
Decreto lei n.o 96'A, de 23 de l\)::>rll de 1938 e as constan
'teS' do Edital publicàdo no Diário OHelal do Estado,

Florianópolis, 18 de Julho de 1961.
J-Tenrique Arruda Ramos - Presidente
Rubens Victor da Silva - Membro

1.000

144,000

AI/redo Russi - Membro
ssP/,

,

(Reprodu�ido por ter sido pUblicado com incorreção),

Pl'1�
.

COMÉRCIO e ADMINISTRAÇAO
Rua Deodoro, 3 - S/3.

COMUNICA AOS SEUS CLIENTES
QUE MUDOU SEU ESCRITORIO PA·
RA A RUA DEODORO N.o 3·SALA '3.
E»QUINA F. SCHMIDT, ONDE CONTI
NUARÁ ATENDENDO TODOS OS IN
TERESSADOS EM ADQUIRIR OU

VENDER IMOVEL.
.

tarnos do trabalho de Gel'
s inc, Mirinho, Alair, [1)

Quanto esteve em campo,
e Betinbo, na primeira
fase, No Bocaíuva WiJ
aon, Jaime, Pitôla, Gu�rú
e Odilon,
Quadros: Avaí : João-

zinho; Binha, Bonga, Mi

rinho e Gersino; Hermes
e Nelson; Renê r Betãoí.

AJair, Vadinho e Betinho.
Bocaluva : Tatll;'Wilson,
Juarea" (Pftôla ) e wet
mor ; Jaime e Pitôla tüuu
rá); França, Gua1'1í
(Luiz), Odilon e Carli
nhos.

1,0 tempo :

Final: Avat 4 x Bocaiuva
O, Tentos de Alair aos 6
Vadinho aos 25, netão
aos 26 'e Betão aos 3ft

IA1'bitragem êe José Si!
vu, sem grandes trabu
lhos,' apesar de, acampa'
nhar do meio do. CJlmpo a

mataria das j�gadas,
Achamos tenha sido an�

tecipado em sua decisão
expulsando Alair e :Juarez

quando deveria a'PCJlnS
jr para o chuve.iro f)

atléta. boquenfle que atin

giu o avante a7.u,rrR. Ren
'

da: Cr$ GfiO,OO,

.DI. HOLDEMAI O.
DEMEHEZES

Formado pela Escola de
Medicina e Ctr'urltia do RIo
de Janeiro. Ex,Interno fio
Hl)spltal da .GambÔa - Da
Matp.rnldade Clara Bas
bpum - Da Maternidade
M��-Pobre.
Especialidade: DOENCAS

DE SENHORAS - PARTO
_ CIRURGrA,
Consulta: Mate',-nidadp

Oarmpla Dutra. pela manhã
, Residência: Esteves Ju·
<'1'I;Ior, 52 _ Tel_: 2235

Falando de 'Cadeira
t Cunt. du «unrt.r P:lg,)

dente de uma parcela de
mHU.'\ desportistns. que
mio se conrormando tum

I! de!'!�ta, com a perda
�o titulo, como feras sôl
tas apedi-aja rnru o árbitro
E' inclustve os muntedores

da ordem públir-u, (IUl' di
ga-se de passagem. roram
por demais serenos, 11ÜO
usando, de rôrcu para c ou

ter os ânimos dus covar

dea, Iolandu Hudriglle.�
referiu (I ptélio com segu
rança. Sereno e impnr in l

AGiADECIMENTO A tIDSSO
COLABORADOR

Agmdecendo a Ildefonso Juvenul, ncaso prezado
colaborador, a apreciação sôbre o livro "Três F'ases
da Imprensa Brasileira", dirigiu-lhe o [cr-nnfisba Jus-
1'('1. Bahia, seu festejado autor, a seguinte .honrosa
missiva:

,'Santos, 13 de Julho de 1961.
Caro amigo Eecrtto- Ildefonso Juvenal.
Respeitosas saudações, \
Por intermédio docomum amigo .!"'rof. Durv» l Per-

i-eira. r-ecebi o apreciado jornal de Santa Catarina, ;'()
F.Htado", 110 qual .edá li sua generosa jmpre'lflào :-;ôl1l'(,;
o meu livro 'Três Fases da Imprensa Bnasüefrn". Cc
llel'f)Sa no C1jH! tem de bondosas rererêncíns purn r-rim

o autor. E autorizada, tão valiosa quão n utorizndn, no

que encerra de dtssertacão aõbre .aspê-tos do jnrnaiis
mo brasileiro e, .em pal'ticulal', do rico jornalismo de
Santa Catarina,

Sou muito grato ao ilustre escritOr e jOl'l1f1.l!sta
pela atenção que dedjcou ao modesto tra.balho, O seu
brilhante artigo está no meu arquivo, com muita '!!On-
rEI para mim,

Queint aceitar as minhas ex.J)l'eSflÕeS d.e ngl'/ldeêi
menta e respeito,

Cordialmente,
I JUAREZ llAHlA",

EDIT,AL
oi:DlTAL DE LEILAO

O Doutor EUGENfO
rROMPOWSKI TAU,

LOiS FILHO, Juiz de
Direito da l.a V.ra Cí
vel da Comarca rle Flo

rianópolis, Capital do

Estado de Santa Cata'

rina. na forma da leI.
'FAZ SABER aos que o

present.e edital de leilão,
virem, ou dele conhecl

n,1ento tiverem, que, no

dia 27 de julhO próxllllO,
tIS 15 horas, a porta do
pdlfíclu du FÓ:'uJl1 desta

Comarca, sito à Pmça pe

Teira Oliveira n. 10, o

P',rteiro dos Audltôr!os

d�ste Jui"o, levarâ a pú'
hlico, leilão. a quem mais
der e o maior lanço ofere,

cer, sôbre o imóvel abai
xn descrit.o, penhorado a

IIIRIN''-CU "IMACHADO
SANTIAGO, nos àtltos n.

12.945 de Ação Executiva,
oue lhe move IVAMAR

IFRANCISCO DE ALM�,.
DA:
Uma. casa situada no

Bêco Caramurú, s/no na

EDITAL
I JUIZO DE DIREITO DA

l,a. VARA CIVEL DE FLO

RIANóPOLIS
Edital de P.l1'lÇa. com

J

o

prazo de vinte (20) dias
O Doutor Eugênia
Trompowsky Taulois

Filho, Juiz de DI,

reito da Comarca de

FlorlanôpoJi�. Esta'
_

do de Santa Catari

na, na forma da lei,
FAZ Fl-ABER aos que o pre
:;eqt� edital de praça com

o prazo de vinte (20) dias,
,vjrexn, .ou ,dêle conheci-
manto tiverem, que, no

<'ia 14 de agõsto prôximo,
às 15 horas, o Porteiro dos

Auditórios dêste Juízo, tra
rá a público, pregão de
venda e arrematação, a

�u:: \��:r�::r e �ô:;:IO�
� vallação de Cr$

JA A VENDA O 2.0 EDIFICIO DO
CONDOMINIO LUIZ GONZAGA

LOCALIZAÇÃO -Av. Rio Branco, 31

ACOMODAÇÕES -Apartamentos com 2 dormitórios, 1 sala, 3ll1p
pIa cozinha, banheiro completo, terraço oe
serviço e dependências completas de empre-
gada (frente).

.

1.100.000,00, do imóvel abal
xo de,�cl'ito, penhorado a

CALVY DE SOUZA TA

VARES, nos autos n.o 32-

IH de Ação Executiva, que

lhe move ELIAS FEIN,

GOLD:

qual reside o executado, e

é ,de sua propriedade,
multo embora não seja
::.eu o respectivo terreh0,
sendo de madeira, a re

ferida casa não tem do
cumen,tação que prove ser
do executado. não sendo
�eglst.r1tda em Cartório.
Olta ..asa foi avaliada em
CrS 30,000,00,
E, para que Chegue ao

.;onhecimento de todos
lllandol' expedir <O presen-
1,e edital, que será afixado
no lugar de costume e pu'

\
blicado na forma da lei,
Dado e passado 'nes.ta ci
r!adE: de FIQtlanópolls, Ca
pital do Estado de Santa
Catariua, aos dez dias do
mês .de junho do ano! de
mil novecentos e sessenta ----,--------
, um. Eu, ,,,,.) Macia Dr. Hélio Peixolp
�:ra�:tJr��:��:�a,Es:r:J��� Advogado
c r e v ú (ass.) EugêniO ResidêncIa � Alameda
Trompowsky Taulois Fi- Ariolfu Knnder. 27 _ C�l'C'll
lho - Juiz de Direito. Postal, 406 _ telefone 2422, -----------:----:c:----�
CO"':ere com o original. Eswtiillo � Rua Felipe PNEUS DUNLOP� O me1hor

\ES���:nt�ura��r�c:n:�!��a, ���;!dt, '37 - 1.0 andar - Rainhtl. das Bicicletas, Rua Conselheiro Ma·
f,'". lS4.

Conteve Q jÔ)(f) ln-useo e

ncompanhçu H'I jogadas
de pel'to dando ao uúbl i
c o de lt"njni uma demcns
b'ação clara de que não
preclaamos cuanuu- ãrbi
INS de f'orn como :�&d,
cher nu aquele í'a-ncso
paulista 0112. acabou com

o Carlo., Renaux na dís
puta do' Estadual de 5R,
E, em verdade, além da
elevada ouan tia que soli
ritam, abertamente êles
rn-eiuotcem determinado
quadro, e saem daqui
ilesos." com fama de bons
npi tadores. Mas para ox

nue conhecem e enxergam
bem as malandragens de
uma arbítraeem facciosa
'êle� nno »assnm de !Iro

F�l!i9naí!! do nnito, nuc
adentram a cancha ('O'l�
o r-esultndq da partida
em mente.

A ntuncâo do árbitro
em Itajní fli correta e ho
nesta. O c'le' nüo foi ror
reto nem hon�sto foi as·
sistirms aquela \'el'qo'
nheira tôda, sem moti\'o
algum, .irl (!_ue venceu o

que v.('llCeri'l com qual,
(]Ul'l' árhitro de futebol
honr,;to,

T,élis Marcondes

(A�
Vende-se uma casa sita

à Rua General Bittcn
('OU1't, ]79 e outra ii Rua
Fl'ei Eval'isto (ex-Ttajaíl,
g2. Tl'atar na Rua Emílio
Blum, I'!, ou pejo t"lefo
ne 2092. 27/7
I ....1A1)[IHAS PARI-

1'\ ;O;IISTRUCÀO

�';�.2�,?�\ I�,I: :'�::��:;:�
Dr. AyrloR Ramalhr '

CL!NICA DE CRIANÇAS
Consultas: Pela l').lanhâ

eom hora marcada pelo
telefone 2786,
A tarde, das 15,30 às 17,30

horns,
Con!'ultórlo: Rua Nune.'!

Machado, 7 _ 1 ° andp.r
Re_,,;idência: Rua :Paol""

Roma, 63 - 'l'<>l"''':le 27811

., João José Gomes Mendonça e
Maria Helena Hoeschl Mendonça
Têm o prazer de Pill't.icipa,r aos parentes e amhroA

o nascimento de seu filho JOSÉ HENRIQUE, ocol'l"ido
na Maternidade "Dl'. Gados Corrêa", dia 17 elo cor
rante.

Florianópolis, julho de 196'1,

Um terreno situado nes,

t.a Capital, à Travessa Ar·

<!:entina, com a ârea de

228 metros quadrado�, de

propriedade de Calvy de

Souza Tavares e sua mu'

iher. no qual estâ cons

lruid'l um prédiO de dQis
pavimentos. sob n. 10, da

referida Travessa, DU-o

imóvel acha-se registrado

no livro 3'E, fls, 171, sob
n. 5665,

,E. para Que chegue ao

conhecimento de todos,
manr!oll exnedir o presen'
le edital crue será a,fixado

no IW!:ar de COstume e pu'
hllrarlo na forma da IpI.
91'1r10 e p<I,.'\Sado nesta eI
(,Mie de F!orianômlls. (':�,

tMal do Estado de Santa
r,l'lta:-Ina, aos dm,e dias
cn mê<: de inlho do I!.no de
mU nO\ip.centos e se.�sent,a
P. um. Eu.' (ass.) Maria Ju·

'��;�'�.I:������.� ����,:;;����e. =============::::
·/I�s.) F,n..-pnin Tron,nn-
,,'">v '1'."10" Fnhn - J"', DR. GUERREIRO DA FONSECAd ... Dlrplto da 1.A. Vara ci-

;'���lcnnf'" com ••,1- Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta

É FACIL COMPRAR UM APARTAMENTO NO

Ed,fícío Armao'da
-

,

PR!lGRA.MA DE FÉlíAS
IJIA 23 - Domingo - Tal'\h I.nÍ<IJ1tiJ - Dtstrtbuícão

ele Bombons para a Galotada,
�;IOW do CARtQCLNHA.

DIA 29 - Sábado - Soirée - J?nt31' da Saudade
rCrande Surpresa).

--------

IJÔ� UO.1l;
\

PAGUE OEPQI!l

PRAZO

CLlNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

, ,

[)opncas Nervosas e Mentais -

AnllU�tla _ Complexo.!! - AtaQoel! - Mamu -

Probl"métlco ",,..lva,. 8exual "

Tr!lb.rnf'nj;o pplO 'EJetro('hnoll(' com anl'At,.1I1a -

JnsnllT'At<>rRDla _ Carc1Jozolora-pla _ Botlot,.ranl. ,.

P�I�oterapta, ·lF'·'....!�
Otrpção dOIl P�lOlllll.trlU -

DR PF.R,CV JOAO DE BORR"

DR. JOSt·TAVARES TRA�F.MA

DR TVAJiI BASTOS DE ANDRADa

rONRUI.TAS: Das 15 às 18 hora.-

Endf'r"C'n Av"nldA. Mauro RamQ� 2'11"

(Praça Etelvina Luz) - Fone 87-53

MAURICIO DOS REIS
NORBERlO BRAND

A D V O G A DOS
João Alf,'edo Campos

e seus auxiliares José Carlos p, Vieira
Hélio Roque Rublcre

tem o grato prazer de comunicar que, na intenção de
melhor atender e oferecer mais comodidade aos clientes,
ampliaram suns Instalações transferlndo,ns para:

Ed, Sul América _ Conjllnto 511
Tels. 2198 e 2681

Florianópolis,
30/7/61

A:. G:, D:. G:. A:. D:, U:,
Aug:, Res!):, Subi:. Loj , 51mb , :>RDEM E TRABALHO
De ord:. do Car:, Ir:, Ven:. convido a todos os Ilrs:, do
Quad:. para a Ses:, Econ:, de 24 do corr:, onde será
discut , a prop:. de aum:, da contrib:. mensal

OI' . de Florianópolis, 19 de julho de 1!'161 E, V,
W:, K:, 3:,

Sec, 23/7/61

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLUBE DIZE DE AGOSTO Dia ·23 • Julbo • Domingo às 18 Horas
�onumental show com CIREQUINHI, FRED, ZUMBI, MEIO QUIlO e Miek-BaIay

, IngreUQS aos. associados na Secretaria: Adultos - tOO,OO; Maiores de 3 anos� 60,001 e Menores da 3' anm' - 31;00.
.

Publicado 8 Levantamento Econômico MURdi'al' tias·
A t e n ç ã o �!aÇ!!�pu-Ui�!,�n�a�antou����un�d�ª!9.:

bJicidade pelas Nações U- mais de 10 por cento - anexos) servirá como prln
nidas;' em versões ínglêsa e a taxa de expansão come- cipal documento ee. base

francesa, o Levantamento (;011 a declinar desde o se- para o debate anual sõbre
Econômioo Mundtal -

. gundo quartel do ano. Na as tendências da economia

1960 OVorld sconomsc SUT- Europa. ocidental as taxas mundial e sóbre o desenvol

vey - gtude SUT l'Econo- de crescimento logo come- vímento econômico dos pai-
mie Mondiale. -t çaram a eetamnaac-se, po- ses subdesenvolvidos que

Segundo o estudo, a no- rém na América do Norte terá lugar no decurso da
va década de 1960 foi aber- li econornta entrou em re- 32a_ sessão do Conselho E-

nu.

i I
ATENÇAO! SENHORES INDUSTRrA:IS E C0MERCIAN't'ES _ ATENÇAO!

- UMA OPORTUNIDADE _ GRANDE OPORTUNIDADE A SUA

INTEIRE DISPOSIÇA'O. - NAO PERCAM!
SOMENTE DURI1NTE 1-5 DIAS
SOMENTE DE 16 a 31 DE JULHO

I
TRANSFORMADORES I T E L _ Pi. GARA'NTIA ?ARlI: A SUA INDúSTRIA

VENDIDOS DIRETAMENTE DA FABRICA _ COM DESCONTOS DE PAPAI NOEL

PREÇOS COM AS SEGUINTES VANTAGENS:
PARA CONSUMIDORES _ 10' % - - 3 I 10
PARA REVENDEDORES - lO %

-

_1- 10 3 4- 11)
PROCURE HOJE MESMO AS LOJAS "ELETRU-TÉCNICA", REPRESENTANTES

DOS TRANSI!ORMADORBS DE l::CRÇA

E FAÇA O SEU PEDIDO

=

DEPARTAMUTD .DE ,SWE=Pi;'iiLiêÁ=
PLANTÕES DE FARMÁCIA
MÊS DE J'ULHO

j16 - Domingo
22 - Sábado (tarde)
23 - Domingo
29 - Sábado (tarde)
30 - Domingo

Farmácia Cátarinense
Fannáoia Noturna

Rua Trajano
Rua Trajano
Roa Trajano
Praça 15 de Novembh
Praça 15 de Novembro

Farmácia' Noturna-
Farmácia Vitórir.
Farmácia Vitória

"o plantão noturno será. efetuado pelas farmáolas Sto. Antônio, Noturna e

Vitória_

O plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 horas será efetuado pela
farmácia Vitória.

ESTIlE'fTO
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
Farmácia Cetarínense

Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

}I) - Domingo
23 - Domingo
30 - Domingo

O plantão noturno Será\ efetuado pelas farmácias do Cento, Indiana e Ca-
tarinense.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia eutortaaçãc dêste De

oertémento.

�o Dia
-tENTRt

cine SÃO JOSÉ
I

às 3 - 7� e 9!12 horas

-BAIRROS
Cine GLÓRIA

(ESTREITO)
às 5 e 8 horas

Fone: 6252FONE: 3636

-_ Um filme diferente, cuja hlstôrln

gira em tôrnv de uma famosa lenda

Orier..tal!

�l

_ Um poema dedicado à compreensão
umanal
_ Uma h!stôrla Simples e humana

(como
a prôpria vida!

�om: � :/�J6r��ySeA���ldM;(!��an
Direção de: Léo Me Carey

Censura: até 5 anos
'

A SEDUÇAO DO �MONJE

___: NikkatsnScope - Éast.manColor -

Com: _ Yumejj'.Tsukloka e Ryo,ll)iaya!U!:l
Direç<t.,) de: Eisuke Takizo..wa

I Censura: até 1S-anos
Cine RITZ

Cine IMPÉRIO
�

,

às 4% " 7'12 e 9% horas
- Nos abismos do Pncífico, um punha

do de herôis anônimos lutam por sua

pátria!

(ESTREITO) Fone: 6205

'\-�
às 8 horas

JOSELITO
_ o ator-ca':ltor _ da Espanha, que

empolgou o mundo Inteiro! _ e.mPERISCóPIO A VISTA

l":'m: _ James Garner - Edmond Q'Brlen
e Andra Martin.

Dlr�ção de: Gordon Douglas
Cem;ura: até 10 anos

SAETA - O Canto do RouxinoL

_ EastmanColor _

Humano!
Comovente!

Direção de: Antõnlo deI Amo
Censura: até 14 anostine ROXY

FONE: 3435

.,..--
às 4 e 8 horas

- A mais arrojada realização, focalf
zando o fim do nosso planeta

Cine RA.iÁ (S. José)
às 8 horas

_ Um drama profundament.e pslcolôgleo!
_ Uma histô!.'la forte e impressionante!

'WMII
AS P O S S U I D A·S

com: _ Raff Vallonc - Marlene Robins0l'!
e Magali Noel

Direção de: Charles Brabant.
Censura: até 18 anos

O DIA EM QUE A TERRA EXPLODIR

com: _ William LesUe e Kathryn Gtant
Forte! ..

Impressionante!
Dir�ção de: Fred F_ Sears_

Censura: até 10 anos

A SEGillR! ...

_ Outra histôria encanta-

dora da nova dupla romãn·

tica

Crislioa
_ EastmanColor -

E{lcant,adorl

ta com uma "nota contra
dítórta", observando-se pro
areseos na atividade eco

nômica e no comércio mun

dlnis, acompanhados por
retrocessos em diversas á

-eas. A seguinte visão ge-
-al da economia mundial
em 1960 é' apresentada no

'vLevantamento".
"snouanto a procucâo

no mundo da iniciativa pr!
.

vada, em 1960J foi acima
de 4 por cento mais eleva
da que em 1959; e enquan
to o volume do comórcio

trccesso. Com o advento do

recesso econômico, os

prôcos da exportação dos

p a í ses subdesenvolvidos
rcessumtram, de um modo

geral, sua tendência deca

dente. Nos países de econo

mia planificada, a produ
não na indústria _ embo
ra' o mesmo não ee desse na

agricultura - registrou um

aumento 'ainda maior que
na área da ínrcrauvc pi-i-
vnda.',

.

-otevanuunento (publica
..do como documento, das

conõtníco e Social das xe

cões Unidas, a ser aberta

em Genebra a 4 de julho
de 196L

O documente e seus ane

xos podem ser consultados

no Centro de Informações
das Nações Unidas do Rio
de. Janeiro ,-

S;i\ B�O,R,O:S (1'1'
SÓ CHE Z.l1l0,

,

DESIGNADA PELA REPARUÇÃO SAIUTARIA ��
AMERICANA A PR'ME!RA ENFERMEIRA PARA O,

ESCRITÓRIO �E EL PASO

CG,MIiSAO CENTRAL Df COMfIW.
Edital de Concorrência Pública n.o 8

A Comissão Central de Compras, Instlfuída 'Pelo ml}.

ereto SF 26'06-61/.113, pelo presente, torna pilbllco1 que
fam realizar, no dia 16 de esõeto vindouro, às' l'O,{I0' ho�
ras, na séde do Serviço de Fiscalização da Fa:zendà, corre

ccerênote. pública nas condições abaixo especificada.s;

I - OBJEl'O DA C0NCORR�NCIA: ';1

DR, SAMUEL FONSECA
CmURGIAO-DENTISTA

'reparo de cavidades ptlla alta veloc.ldade.
BORDEN AmOTOR s. S. WHITE.

Radiologia Dentária
CIRURGIA E PROTESE BUCO-FACIA"

A ReQartição Sanitária. Consultório: Rua Jerônimo Coelbo 16 _ 1...0 _dR _

Pan-Am!;!ricana e o ramo Fone 2225

ALU�;SR�. :RÓ���t �OT�:���DAO�S g��rINT�� �:�c_��Zrl��a�:=��ã� Ex<l-luslvamflllte com horas marcadaL

ABERTA A MA'l'HíCULA PARA A'{ILAS, D�,INGL1l:� EM �ervc também.cíé E::;critório CAMARAS DE.AR DUNLOP.,;a._�eJlio.rl�,
:rENHN�E SILVEIRA, 42,. f't�!!iqní:!r,;,c1�,.,qrg_antzaç'-ão R

-

h·d ;a
.. l·t�'Ri.ta"-"C(mseIljêirnMa,..

;t�������k��f;�11''�'.. ,��.'-'IIi'i'��\="I�%�f' "�,�i®1.�' f�if�l�����'!'���1ifr��,5':"�'�'�-_';À01C �'��?(,r�b - �, �:t- ,.�, ' �

dos e o Mérlco.Washington, D.C., j1,llho
((OPAS) _ A �epart�ção
Santtárta pan-Arucrícana,
.Iestgncu a Sra. züdn Car

valho Hughes, atualmente
Consultora de Enferma

gem da RSPA no Paraguál,
para o Escritôrio de Cam

po da Repartição na fron

teira entre os Estados Uni-

A SI·a. Hughesjserá a pri
meu-a enfermeira designa
da pura o Sscrttóno de

Campo desde a sua funda
lião em El Paso, no Texas,
r-m 1942. Entrou no exé�ci
cio das suas novas funções
a 15 de! junho último.

Antes de sua. designação
para o Paraguai, onde vi- Henrique Arruda Ramos, PresUl6nte
nha trabalhando desde .• Rubens Victor da Silva, Membro
1957, a Sra_ Hughes foi di Alfredo RU8Si, Membro
retera-assistente de um ln- ..........

quérito sôbre condições de

enfermagem efetuado no

Brasil, sob o patrocínio da

Repartição Sanitária Pano

Americana e da Fundação
Rockefeller. _

AUlAS DE INGtES
INSTITIYrO BRASIL-ESTADOS UNlOO8'
A direção do IBEU comunica que s� aoham aberf.

tll·s 1:(5 matrículas para o Gurso de Inglês, As aulo t'e
rfio irJido dia 7 de Agôsto próximo.

Aulas diurnas e noturnas.
Cursos especiajs para crianças.

m�:a�:�:f: 1�5:,���:r,:; Informações diAriamente na secretaria do IBEU.,

Adestramento Rural da Rua Felipe Schmidt. 25.

Universidade de· São. Paulo �:�c��9��IA, 6.0 andar.

�:8A;�ra:.:�ô�: ���a _

cola de Enfermagem de

São Paulo, e de 1943 a 1945

foi enfermeira chefe inte·

rina 'do Centro de Saúde da
Escola de Saúde Pública da
Universidade.

Natural de São Paulo,
no B!.',,�i_L a are. Hughes a

[udará enfermeiras e ou

tros r-n-tonértos sanitá-
rios. nos dois lados da reon

teir� de 2.400 cuüômetros
de extensão, a coordenar
os aspectos. internacionais
do seu trabalho de enferma

gemo Estão situados na

fronteira quatro Estados

mexicanos e seis norte-ame

ncenos.

Em suas funções anterío

res, a Sra. Hughes razia

parte da equipe da Repar
tição Sanitária Pan-Ameri

(;ana e da Organização
Mundiaf da. Saúde que a

juda o Paraguai a ampliar
os se-,JR serviços nacionais

(ie saúde. A equipe é com.

posta de um médico, um

engenheiro sanitarista, um
técnico em métodos adm!

nitrativos,_ um epidemio·
logista e uma ,enfermeira.

A Sra. Hughes ê diploma
da em Edu<;ação Sanitária

pe-1a Uni.versidade de São

Paulo e recebeu o seu di
ploma de enfermeira quali
íicada e de enferm'elra de

saúde Pública na Univer

sidade de -Toronto em •..•

1943.
Também fêz estudos pós·

universitários de Educação
em São Paulo e recebeu

um diploma de Sa�de Públi
ea da Universidade John

Hopkins, de Baltimore,
Maryland, em 1950.

20-7

Antes disso, serviu como

·professõra na Escola de

Enfennagem Santo 'Iloníás
e como Supervisara. da- Eh
ferma�m de Saúde Públio

'

ca no Panamá_

A concorrência de que trata o presente Edital desã
na-se a aquisição de 2 (dois) mimeôgrafos pata o Servi..
co Publico Estadual.

II - ES'lIIPULAÇOES

Os interessados deverão apresentar:
1 - Propostas, devidamente seladas, em erwetones.

feQItij,dos e Jacredos, coneencu:
a - EspeCificações d,o nome e .enderêcc da 11nQa;.
b � designação da'mercadoria que se proRÕe toe

necer;
c - preço unitário _é global, com a especttlca.gão se'

estão Incluídas ou não
-

despesas como ImpostoJt!
ou seguros, etc.:

d --contlições de entrega;
, �-�' declaraç'â,o de- conhecimento e submíasâo \ ls;

normas
-

dêste' eaita!,; .,

r - nu: narte· externa dos envelopes deverãO.O'Q:nter'
os-segutrrtes díaeres: concorrêncíet Pú�ltcll;l pa.,.
ra aquisição de' 2 rdois)' mimeógrafos' para, ro_
Serviço Público Estadual;

- Em envelope separado, os documentos compro
batórios de identidade e de ídonetdaue, deven
-ee êste último ser fornecido por' um' Ssnrco ou

duas firmas comprovadamente idôneas.

Além das provas de identidade e de idoneidade de..
rão ser juntados ainda:

a _ prova de qultaçân com a Fazenda s'edeeat, Sg.
tadual e Municipal;

b - prova de que está registrado em Junta eceree
cia1, eenecrncendc o capital registrado.

1- As propostas deve:.ão ser apresentadas com a

rubrica dos proponentes em todas as páglna's
a cc:n a prova do pegamento ão Impôsto .eo Sê
lo Estadual _ c-e 2,001por fôlha.

4 _ As propostas, deverão ser entregues no serm;.
ço dp Fiscalização da Fazenda, Edific10 dae!

Secretarias, sito à rua Tenente Silvelra� nestà

Capital, até as 9,00 horas do dia 16 de <t@sto
do corrente ano, mediante recibo em que se

�::i���r�:a;�s e l��%�r:; ::c��::I:rx:.\ a8s1�

5 - As propostas serão examinadas às 10,00 bo�Ai;I; ",,"
do dia 16 de agôsto p. vímlouro, pela Com1Ssão
de Compras, instituida pelo Decreto nO sr.

26-05-61/113, pUblicado no órgão Oficlkl de; '9
de maio do corrente anQ e na llresença dos

propoflentes ou seus representantes legais.
Serã declaraqo vence:!Or o proponente que Oret�

a - menor preço;
b - m�hores condições de entrega;
c _ em igualdade de condições, serã dado pref�

rência às firmas estabelecidas no Estado;
d _ caso haja absolut.,. igualdade de proposta, se-

.

rã feito sorteio para decidir o vencedor.

6 � Abertas � propostas e antecedendo ao jUlga·
mento da concorrência, cada um dos Interes

sados tem o direito de apôr, a sua rubrlc�_:d1191

rõlhas da proposta dos demais concorrentes.;
rI - Dever.ão ser observadas todas as· cond1�e'f,I e!!I

tabelecidas nêste edital, bem como as dEJD:láliJ)
exigências previstas no Decreto-lei nO 98/A, de

23 ·de' abril d� 1961.
, & - A concorrê'ncia poderá· ser anulada. de!lde-- q\ie

tenha sido preterida- tormalidade expré�l:!-nien�
te exigida pela referido Decretb-Iel, e,� omls·
são importe em prejulzo aos concorrentes ou

à m'oralldade da concorrência_
'

9 --'- A Comissão reserva-se o dIreito dC' Dnu.larr ao

ooncorrêncla desde que, as propostas apresen
tadas não correspondam ac interêsse dO-' JÍàta..
do. �

.

FlorIanópolis, em 14 de julho de 1981.

DR. LUIZ E. ROCHA FREIRE
C1RI.JIlfnifO D'E:NTrST.<l.
AD:JLTOS E CRTANÇAS

-

Pa rttcipa a sr-as cnentes e amtrcos o msteracão do
seu novo consunért-, equipado com motor de alta rotação

Rua FpliDf' Srhmidt_ 34 -' 1° Anfl::tr - 8/3

@]!�@1
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PROGRAMA DO MES
DIA

DE J:ULHO
23 � SHOW COM CARJ!:QU(NHA, FREDY, MEIO-

QUILO E ZUMBI Ingressos a venda na

secretaria aos associado!; do Clube.
25� CINEMA

A venda o segundo número de
RRVISTA LUSO-BRASILEIRA
a melho pUblicação de Florianópolis
SENSACIONAL! MAGNIFICA! NOVIDADEI

DIA

DIA 2':' - HI-FI _ inicio às 20 horas.

ATENÇAO
LUSTRA-SE, LAQUEIA�SE, ENGRADA-SE E ENVER

NIZA-SE MOVEIS. MAIORES INFORMAÇOES RUA CON
SELHEIRO MAFRA, 164 FUNDOS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Associação Calarinense de

Engenheiros
o Pre<;idente da A. C. E. no uso de suas atribui

ções convoca uma. Assemblêia Geral Extraol·dínária,
para o dia 3 de agôsto. ,próximo vindouro, cuja ordem
do dia será:

1.0 - Reforma dos Estatutos.

2.0 - Assuntos Diversos.

Florianópolis, 17 de julho de 1961.

VALl\IY BI1'TENCOURT - .Presidente

P A R T I ( I P A ç 11,0
PEDRO SANTOS DIAS Vva. HILDA HAVIARAS

e SENHORA

participam aos parentes e pessoas de suas relações o

noivado de seus filhos
MURILO

Curitib�
_ R. Delfln Moreira, 52

e_ MADALENA

Florianôpolls
Av. Mauro Ramos, 208

VENDE-SE
VENDE-SE, A PRESTAÇAO E POR PREÇO MODI

CO, UM LINDO VESTIDO PARA D1��UTANTE.
TRATAR A RUA VITOR KONDER, 63.

22/7/61

A V I S O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Considerando a necessidade do Estado proporcionar
aos seus servidores, assistência hospitalar;

Considerando mais que, para alcançar tal objetivo,
necessário se torna planificar e criar condições para a

construção e manutenção de um nosocômlo e sua pos
terior manutenção.

DECRETA:
Art. 1° - Fica designado

c Montepio dos Funcícná
rios Públicos do Estado de

IMPORTANTE DECRETO ASSINADO ONTEM PELO GOVERNADOR CELSO RAMOS
sente Catarina, como cor

retor oficial de todos os

seguros que devam ser con

tratados e pagos por ver

bas próprias do Estado

referidos seguros, o cum

primento do disposto no

artigo 1°, dêste decreto.

nncêncío, .Acídentes do
Trabalho e Acidentes Pes
soais.
Art. 2° - A Secretaria

da Fazenda, na qualidade

de órgão centralizador de

todos os contratos de se

guros do Estado exigirá,
para a contratação dos

NOTAS

ResultadO �a Reunião �os �ecretários �a fazen�a DR. JúLIO ZADROSNY
COM o SECRETARIO DE"

SEGURAN\lA
Es�ve na tarde de ante

ontem no gabinete do Se
cretário da Segurança PÚ
blica, o Dr. Júlio zadrosnv.
diretor-presidente das Cen
trais Elétricas de Santa
Catarina S/A _ cetesc.
tratando de assuntos rela
cionados com o Importan
te orgão que dirige.
CATARINENSES NA 3.(1.
REUNIAO DE CONSULTA
SOBRE CARTOGRAFIA
O Governador Celso Ra

mos vem de designar 00
senhores Carlos Büchele
Junior, diretor do Depar
tamento de Geografia e

Hélio Amaral Lange, certô
grafo. para representarem
o Estado na 311. Reunião
Brasileira de Consulta sô
bre., cartograna, a reali
zar-se na 2.9. quinzena dês
te ano na cidade de Porto
Alegre.
ATtLID FONTANA NA
PRESID.tNCIA 00 DIRE
TóRIO REGIONAL DE

GEOGRAFIA
O Chefe do .Executlvo

Catarlnense designou o

deputada Atílio Fontana,
Secretário da Agricultura,

��!:id��e{ecedO a:>1:��J�sR��
gfonal de Geografia do Es
tado, bem como o sr. Car
los Büchele Junior, diretor
do Departamento de Geo
grafia e Cartografia, para
exercer as funções âe Se
cretário do referido orgão,
e para fazerem parte des
se Diretório, os senhores
Paulo Fernando Lago, Pau
lo Preisa, Waldir Fausto
Gil e Anna Fortes nuste
mante.
COMTE. DO 5.0 D.N.
VISITA SECRETARIO
O Contra Almirante Luiz

Esteve nesta Capital" Partido Socía l DemOCI'ã- Clovis de Olívêlra, Coman-
ti o d.: Xanxe rê, tr-atando dante do 5° DN, esteve em

com reaultudos sat.isfa- visita ao Secretário da
Segurança Pública, na tar
de de ontem. O ilustre Co
mandante manteve cordial
palestra com o titular da
Pasta. Dr. Jade Magalhães.
\

.

COMISSAO DE RIO
NEGRINHO

N t d 16 O D R F d I
Tratando de assuntes

O as! � :J. • • e era �:r�rOe�:�in��, ���;�i��
'I'er-replanagem e Obras Joínville. contáto com o Dr. Jade

de Arte correntes, em ACESSO CRIC'lUJ\lA Magalhães, titular da SÓP,

execução uo Trecho La- Foram concluídos os ��?�i:::Op��;:�d;r.d��v!��
jes - Joeçaba, pela Pir- serviços de terraplana- 00 Simões de Oliveira. Pre
ma Construtora Fernan- gem do Acesso a cidade feito Municipal, Dr. Eládio

Olsen da Veiga e sr. Eugê
nio Dettner.
FLORIANóPOUS E O
GOVtRNO DO ESTADO
É louvável o Interesse do

Govêrno atual pelas coisas
de Florianópolis. Há alguns
anos, esta capital vinha
mez:e,*ndo uma malar
atenção do Execut.Jvo Esta·
due.l. em fase do agrava
mento de alguns de seus

llroblemas.
Em bôa hora, o sr. Celso

!õl."1 ....!; voltou as SUaJ; vis
tas para o estado da Pon
te Hercilio Luz, braço de
ferro Que lilm a Ilha ao
Continente. Durante quase
10 anos, aQuela obra sofreu
consicleráveis desj1,"a!>tos,
sob a; Imdiferent;.tI. dos go
vernantes. Andou tambem
muito acertadamente o go
vernante empossado em 31
de Janeiro, determinando
Que se cumprisse o convê
nio firnlado, há algum
tempo entre o Estado e u
Prefeitura.
Em decorrência, o Mira

mar passa por completa
remodelação e a Avenida
Mauro Ramos será pavi
mentada em bréve.
Ainâa visando o progres

�o desta cidade, o sr. Celso

PLANO DE EMERG�NCIA :;����� d,;�':,!;�g� �e c��::
balho. para estudar II. lns.

Pedido de Financiamento ,Para Obras e Serviços de S. (. ��:�j;� • ��t��� ���em:,�
ros e suburdios de Floria·

Trabalhando em condições suma.- pesquisa de pesca, o que importaria nÕpolis.
mente dificeis, sem aparelhamento c'm cr.'6 12 milhõe!>; O nosso esporte também

Ao sr. Laer� VieIra e aos deputados udenistas falta ad.equado, seguindo. apenas a experi- Aparelhamento da escola de pest.:t' �t�ofOlqU;Sq�e���'ern�d��
autoritlade moral para qualquer criticà relacIonada ao ência.. dos seus antepassados, o() niveI de Ribei.rão da Ilha, na Ilha de Santa Catar!nense. cumprindo o

a/taire dos TREZE, na Policia. Militar. �e��d�:�s"Pep���ol�;::.de Santa Cata.rina Cata��i�ap'li�Çu� i�a�1"�ia.Cpl':sq1�.e��I,h�:� 6roeu P;oll�i�\�r��e�i�t�d��;Na relação de causa e efeito 11M podem eles, no ca·
oQras de restauração das

so, entrar, porque aceita!:am e aplaudiram um ato ver- a seguinte discriminaçflO, 5 barcos d9 arquibancadas do "estádio
gonhoso e Imoral praticado 11elo seu govêrno, para en· Além de não contarem com nenhum feiTO de 20 metros, 100 balecirlLS ite 10 "Santa Catarina" à Aveni·
cobrir, pelo sUbôrno, que um crime eleitoral fõsse co· allôioo, abandonado!> à ,próPria sorte, melros, 40 baleeiras com 14 metros de da H('�'C[lio Luz.

tlhecldo e...n todos os seus detalhes. lutando em condições adversas, tem cOlJvés, 100 motores de 40 HP, 40 mo-- n:nt� o���i{t�_��rd� gO::[i
Sendo cumpl1ces do retôrno à Policia de um ele- ainda, contra. êles, as grandes firmas tore!; de 15 llP e 5 motores de 200 BP, empenhadíssimo na cons-

mento dela excluldo por incapacidade moral, compro- de fora, com grandes barcos e apare- necessitando-se, para o conjunto, 48,5 truca') da rêde de água c

vada em sindicâncIa feita por um oficial correto, sobra- lhamento moderno, que podem perma- milhões; E'sgôto do sub-distrito do

lhes agora caradurismo para impugnarem a convocação ne er par -dias no mar alto, aguardando Armazenumenllo, (:.Qnservaçiio -e �;���i�iuParflna�c���eni:.de militares dignos e brIosos, que não patuaram com o a passagem dos grand-es cardumes. Apa distl·ibuição de pescado, mediante a. IlIual benefício deverá atln-
atentado as tradIções da Corporação. O conceito de nham o que podem e o restante foge. construc;ão e .npal'e!hamento de 5 postos vir mais de 20 municiplos '

disciplina comporta erros de entendimento. E por I:;so Isto vem criando uma situação cada de recep�ão, CI'S 25 milhões; do Estado.

compreende-se que muitos oficiais, merecedores da me- v.ez mais precária para as condições já Aparelhamento sanitário daM comu- �iSU6J'°�Jxc1�i�R��
Jhor consideração, posto repr,lVassem o ato incrível do de si precaríssimas de vida que leva.m nidade)O peS(IUeiras, crS 45 milhões. TIJUCAS
governo da época, cuidassem 'não lhes competir apre· aquelas populações. Jm;lDrtand.o a. ado((!10 do esquema

O Deputado Pessedista
ciá·lo. Mas os paisanos da UDN, vinculados ao govêrno, Medidas de vária 'ordem ::;e fazem na melhuria dlls condições de vida de �����nh���entdo s�°'f::;licientes e consciente.:; da. imo!:alidade do ato, da sua nec:l!ssÍll"Ías, no sentido de ser 'alcança- 50 m i I famílias d o I. liturul cata- Santv Telles, Presidente
efetivação para os fins a que se .destinou - não têm o da uma melhoria do llivel de vida do rinense, a forma ele execuçil.o seria um da Câmara Municipal de
direito das explorações politicas que vem tentando fazer. pescador, com u elevaçü.o da produção acól"do entre o in!:;tituto finunciadot. e Tljuca!; e do Sr. Sebastião
O ato foi feito em troca do silencio acobertador de um do !pescado o GovenlO de Santa Cata.dna.

Ramos foram recebidos

ryne eleitoral, em Turvo, do qual Ofi beneflClários não .1'<í. falam dc\idamente estud,lâoH O� reclfl·sUf; nu!":! a Hmurtizal;fiu l'fos �:��eg�foJag� �::�!·���i'Iám Imiltules da Policia MIlItU\ mas pl(!clsamente cles, os mOlu:,; lMI li sc taiS obJct\�> itWel5tim.u.',i' t.lico!"!"c.l.l.le� (h adoçiío do Pllblica, solicitando lll.el.h?-
':'l� os Alolall:;las de agol:!

1-1 \0::; Sg,itdô clqJ, ,:�.{�! dd ..

e" • ·ii{".:!. C .tiíO .nhvi'sta;', 10 '.
;
�·mlle�l.tos parf\ O 1l11IDIClpl0

-...ii>;, o., C'O fiÇ onve.rgpnham do que fizeram, p@loUlXv,..C� 'i!"Vi �i{.� ;""'::\ ·�.il;.iI' dtl· m�� \.1 ::c.',' / 'il] ... ,EiA"l',:.rTI�S.. �Ot tC!,cante?: .

� Jiflê1'1-elhe!o, ....:,_:__ • �\'",\ 1\" JC �3g��2�g'�"fd'�' P�tl�.os��en��·'�Jic!l":·"'fiI'I��F"IlF'"IItiII:lr"''''4l1!1111111., ,._ • . _

Foram os melhores passiveis, sob todos os aspectos,
os resultados da recente reunião de Secretários da Fa·
eenda dos Estados do Sul, reauaede em Curitiba e onde,
entre os titulares da Fazenda do Paraná, Rio

\

Grande
do Sul e Santa Catarina, se debateram problemas de
relevância e acertaram pontos para uma ação conjunta,

Santa Catarina se fez presente pelo Sr. Geraldo
wetaet, secretérío da Fazenda. e ainda o Sr. Henrique de
Arruda Ramos, Diretor do Serviço de FiscalizaçM da
Fazentla e Ari Kardec de Melo assessor da Secretaria.

Das medidas debatidas, algumas já para execução,
outras para serem novamente estudadas em próxima
reunIão conjunta, a se efetuar em Florianópolis no dia.
9 de agôetc próximo, destacamos:
Proposta para que rõs- acôrdos já existentes.

sem definitivamente. ebc- A respeito da exporta-

�i�:e �� ����t:����ot�c:�� ��� �:ta����: :eioP��d�:
do-se aos agentes fiscais, do Sul, ficou assentado que
devidamente credenciados, a madeira transferida pelo
ampla Uberdade de ação. produtor não será exigido
Aceita por unanimidade; nenhum imposto pelo R. G.
ficou decidido que as res- do Sul; quanto a-madeira
pecuves Secretarias expe- t.ransrortda por ccmercían
dlilam instruções aos seus tee, o Estado de Santa ce
funcionários, no tocante tarIna cobrará o imposto
ao, assunto, respeítadca oa de Exportação.'

Comandante Retribut Visita
,

Contra Almil'ante J:,uiz
posse no Comando do 5.0
Dtetríto Naval,

.

Na foto de ,.. '. com (I

Deputado Estivh.J.et Pin�s,
quando de. sua visit� à
Assembléia· Legisla�iya do
Estado;

Clovis de Oliveira, lia

ocasião em que retribuia
ao Govel'nador Celso Ra-
mo�, a. visita Que êste 'lhe
fizeru POr ocasião do sua

Conferência do Professor Hilário

Veiga de Carvalho
o Profes!l-or Veiga de

Carvalho que vem a Flo
rianópolis, 2- convite do
Centro Acadêmico XI de

Deverá chegar na pró
xima segunda feira a

esta Capital, o Professor
Hilário Veiga de Carva
lho, C'l.tedráticc e

I
Livre

Docente de Medicina "Le

gal das Fsculdades de
Direito f' Medicina de S.
Paulo e e Criminologia
da Escola de polícia
Técnica de São Paulo.

Fevereiro, llroferirá uma

Oo.ni-erência às 20 horas
da próxima terça feira,
no Salão Nobre da F"á-
culdade de Direito sôbre
o Tema: "PANORAMA
DA CRIMINOLOGIA".

Busca�.pés ,

outro assunto que mere

ceu atenção acurada foI o

da uniformização dos do
cumentos .nsceté, tais como

a Nota Fiscal e a Gula de
erxpediçâc de Mercadorias.
A padronização orçamen

tária também foi ponto de
debate, deliberando-se to-

• mar as' seguintes medidas:
expediente ao Conselho Téc
nico de Economia e Finan

ças, no sentido de serem

reiniciadas as conrerên
clas para atualIzação das
normas do Decreto Lei ....
2416; e ajustamento dos
orçamentos dos três Esta·
dos dentre de normas co

muns, ficando o assunto
em pauta para à. próxima
reunião.
Quanto ao Projeto de

Lei Federal de nO 813/1955,
como os Estados do Paraná
e Santa Catarina ainda
não tivessem estudado o

assunto mais minuciosa
mente, roí-lhes entregue,
pelo representante do Rio
Grande do Sul, valioso ma

terial a respeito, ficando o

estudo também para a,

próxima reunião.
Também, pela Importân-

.

cía e complexidade de que
se reveste, ficou pata es
tudo mais acurado na pró
xima reunião, o problema
das medidas a serem ado
tadas com referência ao

Contrabando na Fronteira
com a Argentina.
Em uma primeira aná

lise, sob diversos aspectos,
foI assim colocado o pro
blema: 1 _ Balsas não 11�
cencladas transportando
madeira de Santa Catarina
para o Rio Grande do Sul,
êste Estado devendo on
cíar ao de Santa Catarina,
soücttando entendimentos
com o 50 Distrito Naval
para cassação das balsas
não licenciadas; 2 - UM

relatório deverá ser enca

mínhadc ao serviço de

, CONCO,RRtNCIA
.. BR-59 ..

Realizou-se a concor

rên. ia para execução dos
serviços de pavimentaçã.o
do Trecho Itajlli-Join
ville - Ph-atuba, na

BR-59, entre o Km 96,
perfazendo um total fi
nanceiro de cr� •••.•

670.000.000,00. S a i r a m
vencedoras ns Firmas
Companhia Cónstrutora
Triângulo S. A. (Km ° ao

KIV 48) e Pavimentadora
1I1antitjueira. (.Km 4S

.

no

Km 96).
.

,
.

>:STUDOS GEOTE'CNI-
COS

.

Ácham-se em execução
os serviços de estudos
g.eotécnicos do Trecho
Itaja!. - JoinvilIe - Pi
ratuba;, na BR-59, a

cargo da Firma Rodoso
los.

BR-J6 TRECHO LAJES
- JOAÇABA

Pross'eguem em rítmo
�celerado os set'fiços de

Repressão ao Contrabando,
assinado pejos três Esta
dos .

DIversos Grupos de Tra
balho foram organizados,
cada qual com tarefa es

pecínca, ficando assim
constituldos:
1° GT: Estudos sõbre

I.V.C.·
Rio Grande do Sul - Dr.

Cesar Couto; Santa Cata
rina - Henrique de Arruda
Ramos; e Paraná - Dr.
Iracl Queirós.

20 GT: Estudo sôare ou
tros wtbutcs:
Rio Grande do Sul - Dr.

Nelson Monteiro Filho;
Santa 'Catarina - Dr. .an
tonto Romeu Moreira; e
Paraná - Dr. Fernando
Van Erven Der Brooke.
3° GT: Finanças, Orça-

menta t:: tontablUdade:
Rio Grande do Sul - Dr.

Olly nevaneüo: Santa Ca
tarina - Dr. Ary Kardec
oe Melo; e Paraná - Dr.
Ezequiel xoncrto vtaue.
40 GT: Estudo da Estru

tura Administrativa:
Rio Grande do Sul - Dr.

Luiz Felipe ema: Santa
catarruao-, Dr. Hamilton
Hlldebrand; e Paraná -

Dr. rvo Arzua Pereira.
Para a próxima reunIão,

que terá como elementos
coordenadores os Oficiais
de Oatnnete dos respecti
vos secretarros da Fazen
da, deverão se reunir, no
dia 8 de agosto os Grupos
de Trabalho, sendo que no
dia seguinte os secsetertos
apreciarão os resultados do
Que tiver sido estudado,

Art. 3° - Com os resut
tados obtidos por essa cor

retagem, o Montepio dos
Funcínnâríos Públicos do
Estado deverá construir e

manter um estabelecimen
to hospitalar déstlnado a

atender os servidores pú
blicos estaduais.
Art. 4° - Para a planlfl

cação e supervIsão da

construção do hospital pro
visto nêste decreto. como

órgão especial consultivo
junto ao Montepio dos

Func!onários Públicos do
Estado. fica eonstitulda a

cegulnte comissão: Doutor
Haroldo Pederneiras, en

genhelrc; Doutor Heitor de

Alencar Guimarães ...Filho,
advogado; Doutor Fernan·
do Oswaldo de Oliveira,
medico; Senhor Antônio
Miroski, contador; e, três
servidores públicos esta
duais, que contem com

mais de dez anos de ser

viços ao Estado, que serão
indicados, no prazo de
quinze dias contados da
publtcaçân dêste decreto,
pela Associação dos servi
dores Públicos do Estado
de Santa Catarina.
Art. 5° - Este decrete

entrará em vigor -ue data
tia sua publicação, revoga
dos as disposições em con
trário.
Palácio do Governo, aos

21 de ."Julho de 1961.

Membro do PSD de Xanxerê

em contacto com os de

putados Ortando Bertolí
e Elvídio Luuardi, ambos
da bancada pessedlsta- o

sr. Natanoel Machado,
membro do Diretório do

tõr+os, de interesse de
sua r cmuna.. Na foto, o

ar. Nutanoel Machado e

deputado Elgídiu Lunardl

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGA·
I MENTO PARA TUBARÃO

o sr. Quintr_nilha Ri

beiro, chefe do Gabinete
Civil da Presidência da
Repúbliea, encaminhou à
Secretm-ia da Câmara
Federal mensagem do
Executivo acompanhada

de anteprojeto de lei cue

cria lima Junta de C�n
ciliação e Julgamento IIl1

Quarta Região da Justiça
do Trabalho, em Tubarão,
Estado de Santa Catar+

NA.

des. de Er-iciurnu, obras que
estavam II cargo da Fir
ma Tavares e Pinheiro
G. A.

o ESTADO
O PlAi& ANTlCO 0lAll0 DE: SANTA CATAR1NA

FLORIANÓPOLIS (Sábado), 22 de JULHO de 1961

�:l
Loteria do Estado de Santa Catarina

RESULTADO DA EXTRAÇAO �E ONTEM:
5.743 CRS 500.000,00 Florianópolis
3.490 CRS 50.000,00 Tubarão
3.273 CR$ 30.000,00 Chapecó
2.�78 CR$ 20.000,00 Florianópolis
2.628 CR$ 10.000,00 Herval D'Oeste

Dizem por ai que meus conterrâneos, os Iagcn
nos, são campeões ui! bau·rismo. Pura ltlnda. Ma:) ...

que sejam. Coihi, vai tempo, que o regionalismo
é um mal virtuosamente cívico.

xxx

Sempre que leio coisas bonitas sóbrc os pagos,
transcrevo-as logo, aqui lia coluna. Será batrrtsmcv
Não. Apenas um jeito de valorizar este canto de

página.

Da pena. brilhanf.c c ojmlenta de Adel Carvalho
sairam, anteontem, para. o CORREIO DO POVO es'

tes traços de colorido encanto:
.

POESIA.

QUEM larga de Vacaria, rumo ao nortc, va.I en·
contrar uns sessenta quilômetros de boa rodovia, as

faltada, que cruza os lindos campos dobraélos de cima,
pontilhados de cupões sombrios. Começará, entõp, O

descer pela. cncosta da serra, até a bonita ponte de
concreto já em oalxo no passo do Socorro. Atraves·
sado o Pelotas - q.ue e como se chama o rio Uruguai
desde as n�scéntcs até receber, em frente a. Matce·

... lIno Ramos, o Rio do Peixe, que vem do norte, _ su

birá novamente o viandante a outra encosta do valo
e começará, no altiplano catarinense, a cortar os

campos de Lajes. Há nesses campos, nos pinheirais,
nas encostas do vale, no lia que serpeia la embaixo,
e nas matas que o ladeiam-; - há no ar, nas nuvens,
nas ponLas de gado, nas velhas cercas de pedra.. Já
enegrecIdas .pelos anos, � há em tudo isso, sente-se
por tôda parte, uma funda e vivida poesia. E' a
poesia da natureza, sem'p�'e renovada. E' a poesia
do homem que primeiro cruzou estas paragens; dos
lllonelros que aqui larga!"am as primeiras tropas;
dos pobres negros, escravizados, que aqui quebra
ram tanta pepra para dividir os oampos dos seus

senhores. Impregnei-me dessa :pOesia cada vez que,
indo do sul, ou volvenp.o aos pagos, pcrcorri· o tre
cho de Lajes-Vacaria, tão parelho, tão bonito, tão
jgual, que ninguém, na I"ealidadé, sentirá se é cu

tarlnense ou gaúcho o chão em que vai andando ..

x x x

QUANDO, agora, l·el.ebi de Lajes o "Ciclo da
Vida", do poeta RDnizete Monteiro, achei m.ulto _na
tural que a poesia imanente daquelas plagas ir
radiasse tambem em livrCli> para ·alegria nossa. Acon

tece, porém, que Donizete Monteiro não ê lajeano.
Nem meSIT:.l sulino é o ;::oeta. E' sergipano. E' um
filho de Aracaju, que trouxe para Lajes a alma car

regada da poesia do norte; cheia da saudade de
seus amores; transbordante da beleza das enseadas
atlânMcas, povoadas de palmeiras. Em Lajes, nas

noites frias, o poeta reco:-da o "bando de mar que
dá saudade, água de côco, beldade, sob a sombra de
um coqueiro ...

"
- Recorda e canta, emocionado, o

seu "ciclo da vida". Vê-se então, que a poesia não
é daquI nem dali. E' universal. E' humana. Onde
estiver o homem, se souber viver, elevando·se, em

belezando a vida, haverá de sentir a poesia que
parece vir de fora, mas na verdade, está. dentro de
nós·mesmos, inesgotável, perene ..

ABEL CARVALHO.,...

SERVIÇO DE RADlO
COi\fUNICAÇÕES

Já se encontra em mail

tag-em a estação de rádio
do Escritório de Fis'ru
lização em Joinville -

EF-16-1, e Que deverá

Semana da
Juventude
Adventista

entrar em operação den
ti·o de breves dia�.

CONSERVAÇAO ]lA

-bos !R::::r�os esLllu
sendo envidados pOI' i:sle
Distdto através o Escri
Urio i4ia Fiscalização lo
cal .no sentido de garan
tir O tráfego no Trecho
Itajaí - Joinvile - Pira.
tuba. Para talo SI" Eng.O
Chefe do 16.0 Distdo

Durante esla semana,
a parti l' de amanhã. às
1\),30 horas, ser l·ealizada
a semana ela juventude
advenlista de FI-orianó-
poli:;. Nesse horário 110

templo ii rua Vise. do
Ouro Preto. 77, havel'ú
palestras de grande im

portância para 11 mo::ida,
de ,proferidlLs Pelo pastQr
e jornalista Arthur S.
Yalle. Todas as noites
desb' seman:\, às J9,30
horaS. ·A entrada é 11'an-

Rodoviário Federal de--
terminou o reforço ime
diato do equipamell10 de
cQnservação do Escritó
rio de Fiscaliza\:áo queada ao llÚblico.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


