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o co:monautn Yuri Gagarin, O primeiro homem a na

v _ -ar no espace cósmico, vem colhendo aplausos ao se-u
histórico feito, nos países por onde passa. Ei-Ic, na foto,
agradecendo as vibrantes actaiaacões populares, do balcão
da Embaixada Sovl�t1ca, ,em LonC.'ui. Da :nglaterr"., o

major Gagarln voou para Cuba, de oneie vlrá ao Brasil

e em seguida visitará o Canadá.

t4 c4.l... ' .e 'lIldco;:J/,;g,co, de

SE/X/.S NET1'O, nUI ([ {ltc eis 23,:ffi hs. do
dia 28 de julho, 1!)61

FRENTE FRIA; Término. 23,ld hs. /29/7; PRESS!'.O
ATMOSFt.RlCA MÉDIA: .013.5 mb: TEMI ERATURA
MJ!:DIÁ: 1';'.5.0 C .. UMIDADE ::tELATIVA MÉDIA:
!J2';; NUVENS: Baixe-r Cumulus/Cr:nulus-Nimb..!s
Incipientes 120nSO_o I 'cevce.ro: PLUVIOSIDAVF�
tChuvasj : 25 mms.: Negativo/12,5 mrus.: Negativo!
Grupos chuvosos nas margens do "Bolsão" no 1.0
período,
-------------------------------

t ]tIO,27 1\'Al - Já
est á concluído o estude
da Dtvísüo Econômica da
Conselho Xuc í onnl do Pe
tróleo para 11 revisão dO!5
préçc- da gusoliun e ti,
óleo "iesel. A e]c\"lç;io
dos ')j'êc:'-,o; s arú consc

quênciu (Ia inStl'lI<'::IO 20R,
d,l SUMOC, (Hill trnnsfe
riu para o cúrnbio livre

'

n

dólar ut.ilfzudn pura li i rn

]H))·ta<.;ilO elo dcrlvndus de

petróleo.

ter éutnrinuuso. li cidade
de .loiuvii!e. n deputado
Attilio Fournua Sucretú
rio (1:1 ,·\I!Ticulillt':\. Sua
Excetêncln integl'ill'á 11

carnvun-r do Exmo. SI'.
Governador Cetsc Rurno.r.
Posterjcrmcnt e, o titnluv
da l':,."t;, AIl"'itoh \"isila
l'Ú !':,. ola Agricoln
"Gumt-,. de OIi\'p;l'a" da
cidade de Araqum-í.

bt-e o assunto aimla estu

Co'�llCl"Ílh, come a nr-i
meira d;:ma do tv-uro do"
E"tado,.; L'lIidl)�, a Iumosu
Helen 11 a)'e" f:Au., virú
no Ilrnsll. ·em sct cmbr,
próximo, cem o ,P'upo di
Assoet.u-ão xone .\mcl'\
clIna de Teall'o pal'a I,p]ln
seut.u- ncc. ..� de Tf't\:H!S":'�

'Yilli,llb, 'I'hnrntun wu
dei e William GiUM)lJ
Com ela, entre outros.
c hetmr.i, também, o atol
l.cir Eri('ksull, d1l1U]U iI

l'e:\liZí'

Segunda estamos inful
mudos, o es tudn ela Divi
�flo Econômica do COI;,�e
lho J\"Htional co p�tl'lÍlei'
opina contra o aumont.,

Bra1il Rei!lará
com URSS até o

mês de dezembro
() SI', Afonso Ar-inos

apús des-mchar. com " sr.

Júulo Ql!adl'o�, iufurmou
nlls ';(lI':ntlislas que pnxs i

'\'ellllcnte antes de dexen
bro esl:II',: runrtonunrío
Emhulx.ula do 1:11'�\sil en

o est.udo (�O� túcnicos
do f'o!H;t'lho Nucionu! do
Pefi-ólen ,"lel'á <$uhmetid" 11

prúxirun reuniüc do plunú
riu do COll"elllO, (IUC fix},
I'á i, mu rgum do aumeu>
dos preços. g' oosstvet
que o pl''1fessôl' .loeaphut
Mar-inho ('onl'oque uma

reunião extl'aOl'dilllírill clu
plenúrio, para decidir sô

da l'j'csidê:i
ciu ctcs Estill!O, Cuido:
pu ra EmprccndinH'nl;'C1

n l'!J;UU't'Wl' di,,"'�, riml,.. Jl\I€'H,:1.. i(>lInh, um curátc
ndinnte. al,,),� r-cnfh-rnm- _ e:\.{'cPt:OI'.:I] nu -n-ogrum.,
vinrln {le Yuri Gal(arÍ!l uo de dinll!!Il(;,-,O ele HSJ'CI'fO,.:
Hrusil, (IUe, no urdxim. d:\ c ultur-a norte HITICI'Í('a
mé,.: dr out uln-o. o sr. J:i nu. Xa foto, ii . úlebre ai

nto 0lWdro,. se «usent.r t.istu auar-ece tal como fi
1"1\ ]):11' tt"intl, dia", ii firr !!Ill"�a lln fi:;11e ';.\'l:l"tá
tle I'i,.itar tOt!'1$ u.� ]l:tÍlIe!; cia", au hle!o de Illg-ri:!
da .�mét'Í a do Sul. Eer)!ma.: c Yul Hrynncr,

Ernbru-n l' ÍoO;J.f\€;l.hiJ Sa ,

tional do ·Petról.w· Iwcl8
tenha revelneo �ôUre'
assunto. os c írcutos liza
do>, 110 comêrcíc dos d<!\'i
vudo; do petróleo ecrenl-

Portugal acusado na ONU
de morticínio em Angola

no território de Angola, hOje, ,gO ,I ))'12 e :� �egtll'allçô.
pata "crificar .a::; coa(�; Em cal'ta ao .�ccretitl'io

.
int.ernllcionais Rl!xel'vll

çõe:; nli reinante�, O p,e gCl'al \!/l ONU, chamandc 3110 nOs o dirl!ito de �ol:c,

::��:��a::r ���:sm��f��' fi "atençiíu tll'JJcnte 'pUl'O tal' medi{la" eficaze� pelO

manca, da BOlívia, disse ��! S�;:�:]a,�:c���CC����Il�,�� ��:�!5e�ls:e(��b�Zi������r,�� (lU
O Capitão Virgil I, Grison, com. o traje espec{rrl usado nt�

('ue 'a se!;:;ão tratou do situar;iio e,rI Angola é iI! segunda prova norte-americana de võo e�}(tcial.

:"���::;;��O�;�:;�;M:;��r -A��'"'". d. B,;,,,.ú•••,..,. S/A S,.•",.. 1
no Brasil '

!\ \('ÕES L'KIDAS, 27

(AP) -- O gl'llpO nfl'o
asiítL:ó (la ONU aCll·�OU

POl'llIl�l\1 n<: �'I'epI'eS-8ií"
,;('nl niedade ·e (le assas,<,i
n ..to em ma::lC1l1", em An

gola, :;olici�alldo em segui
(l'!. imediata inlel'ven
(,<,.0 d(l Crlllselho de Seogu
!'lu){'a nu du Asszmbléi:l
'Gentl da ONU,

Em ('art!1 dil'iglda ao

:êt'n::tiÍriu geral Dug Ham
mar�kiuld. o grJ!)O afi'o
asiúiLn, cOIH;tituído de
::;n memo!';)", decluJ'{ju I[UO
l'ol'tuga I "mio deu li me

IH;" jmporlúncia" àx rel'O

n cncla(;ões do Conselho (I

da As��moléia, e QUC sa

tinha rccusado a coopC
raI:. �orn li Subcomissflo
l>ôbre AngolH,
A Suucomil;Slw l'euniu,

se par dum! )orH�1 est:l
tiln]c, a fim de discutir 11

1'�itcl':Hla l'eCU!ia du p.()l'�
tugal '�1l1 permitir que um

llTllllO de illspeção .entre

o SI'. Cleanto de Pail'u
Leite diretor do Banto
llltel'�mericallo de Desen
v!Hd!l1emto, disse I!ue a

del2gação norte�am�rica
na ii Conferência de Mon
tevidéu tende a apoiar :'

cOllcentraçilo, no Rio, dll

;:8iO�c���I�'�ir���� à:ti:';;;�
ma inteJ'amel'iiano, insü
ll.lndo aqui não sàm-�ntE 11

comis�ão dos sete téc�li
cOs COmo tamoém o Deplú
tu!nento ECOllômico e So

EDER JOFiU VfNCEU POR
NOCAUTE tW 10.0 ASSALTO

ciul q2 Ol'ganizaclio do,. I
Estados Amcl'iclII;os e o 1

In4"'jtuto de Plllnejamcl' Ito };('onõmico,
{

- Eviucntemellte, tô(hl' 'I
'

essa,� ,�edidas dCllenC:el'fH

Ido 111'010 Jo,'I demais .Pm
se, da Am.!!l'ica Llltillll (

d,l.� facilidades mlltel'il\i;
I(IUI' o gO\'CI'l\O bl'U�i!eÜ'o

imdcl' otcl'cccr, estando
-eu certo de qlH' estlls nftf
fultar,-IU - aCl'e�centotl
o �r. (\:IIn1<I de Pai\'a Lei
t,

lem a s!llisfação de informar aos seu, distinlos dienles e

amigos, CGDSI!midores. que apezar do ,;inislro com que foi

alinjida, a fábriGa de rlrinquedos Eslrela, denlro de poucos

dias funciol!ará normallllenle, eslando capacilada a alendel I

Iodas as encomendas para as feslas �e fim de an�.
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fUl'lp�[iO Rnpp, Prof. da
lo'a�\'1c!:'rlf' (lI' Di!.eitu dc

Santa Catarina
sr. Jose Joaq:.lim Silva

- dr Ivam Celso Costa
- sr. Sebastião Carlos

ANIVERSARIaS
SRTA, JAMILE FORT·

KAMP \1ACHl\OO
Com �:1tisfação registra

mos n�-. efeméride de ho

;e o !'l&.talicio da srta, Ja
i'lile Fortkamp Machado
cl:éta flllla do sr. capitão
ilráulio Machndo e de sua

'Ioneru
- "m. Vita]ina Bot<.IilO

�l'. J();i.o Afonso Zanini
_ :';1'. Luiz Nuncs
_ �rt:l. Dalva .Anita

M'la, JUl'aei Jaquc�
- sra. Edite Vieira de

esposa dona Crls·
Una Fortkamp Machado
.� naLallciante os nossos

t'nccl'Os votos de perenes
felkid:.l.ct'c:;.
FAZi:.M ANO", HOJE:

",-ln. Jcrusa Boiteu:,,;
,<;r�:1. Cora Nunes

- dr, Abelardo de As·

8nm-::1 Gondiin
�ra. N'llalia SanU"o;o

\1I1:�rul
- jO\,{�1lI Paulo Roberlo

Pel'eir,l

,\ ELr.:GÀNCIA DOMINOU
A NOITE FRIA' DE TER
GA·F:l:IRA NO QUERi!:N.
CIA PALACE

Medicina e também 'l dl

-ccác do Q\.J.erência =ntace
pcia fi apresentação da

linda festa.

Sopiais

Ir} Amanhã, O Clube la de
r.A'nlo na cidade de .roace
ba escolherá sua Miss Ele

gante Bangu. Quem será
o. suustttuta de Nice Mas

slgna-r.

GI A soníta Maria Canóta
Costa jantava no cuerên
da Palace em companhia
ee seu noivo q jovel:: 'sr,

Oan20.

'i) Doming.o:. comentarei a

festa da suave Alzirlnha
Ferreira.

8) Manoel .rosé e Gil
Abrantes Veiga de cerva
lho, dcts jovens do -socíe
ty" paulista que circulam
com muita simpatia em

nossa sociedade,

CQmbate. Civilizado

21 Na lista de hospedes de>

cn Porta Hotel. O' aimpá-
1)(-0 rasai sr. e srn. Dr. Hi·

Iártc rBeatr'iz) Veiga Caro

valho. O casal em roce e
tia sociedade de São Pau

lo. em nossa cidade é In

t em-ante do congresso de

Medicina que hora está
sendo rreaUzadOI

1) Aconteceu ontem nos

� otões do Querencia Palace.
fi movnuentacto coquttcl dc
»bcrtura do IIIQ Oongres
[00 da Associação de Medi·
r-tna em Santa Catarina.
Foi verdadeira parada de

rlegárioia e bom sõsto.
contou com a presença do

Exmü. Sr. Governador do

Estado e senhora Celso

Rnlllos. A pre-enca do ca

sal Dr. Muni;.: de Aragão e

senhora. Presidente da A�-

:n NéI" salões do Pinheiro
Tênis Clube na cidade de

curutbanos realizou-se na

noue de sábado,' o jffimei·
i-e rtesüre Bangú para a

:��CO;!ll�_:thl�afi�l��e::i����
"Mis� Elegante BanR'u
f:i,o.'lta Catarina" - A fes·

ta foi de grande repercllr-'
dio e a todos os convidados
encontrou as a.tanções da
(Üretorla do Pinheiro Té·
nls Chlbe. Miss Santa Cn·

lnrlna srta. Neuza Carmen

Formighieri, t.ambelt� foi

(!ma elas atrações da ele·

�·:m�e. noite - Após:) des'

flle .dús quinze concorren·

tes ao titulo Miss Elegante
l3angu Cu:·itibanos. a co·
missão julg�dora apresen
tpu o resultado sendo a

�ata. Harilda Ribeit'O a

\encedora, suplente a srta.

TCI'ezmha: Didon€'. Tam·

I'em (;stiveram presente a

mo"i:J-:entada festa de ele·

IlJlllrLt as colUNistas so

e i(ti� sebastião Reis da

rldad� de ItaJai e Nagel
de Mel]o da eidade de El'u'

o Preside1lte Jàllio Quadros ao prol!i·
denciar o re(t�a1l!ento dás relações d.iplo·
moucos com a Unttw SoviétiLa, iniciOU,
ete-namente, 11111a das maneiras melho·
res de comb'at'! ao comunismo em 7WSSO

país. ,

.o ato rio nresuiunte, além de demons

trar que ja
L
estamos crescidos para saber

C011i quem devemos manter relações co

mercuus e diplomáticas, justam�nte nesta,
época aeeeivoounmenusta, vem trazer ce

nefícios íneçáueis p:J,ra os n.HOS tnterésses

netícíos inegáveis para. os nossos tneerés

ses eccnõeuccs. A melhoria das cOlldições
sócio-eC07iÔ11tLt;aS do Brasil, depende, jus
tamente da nossa capacidade de produção
e a coneecueae abertura de mercados pa
ra a ccrccccõc dos prodldos.
O aspecto p"leoló(jlco ,explorada por al

guns setores, r;uer nos parecer, IljiO é tão
leviatânico como apregoam, Somos dos

que pensam que quanto mau nos mostrar

mos como BUORES arredios, procurando
encobrir a existênda do inimigo que já
mora em cus-i, tanto pior; quanto mais

nos mostrarmos covardes e incapazes de

dirigír a nossa própria politica tntertuunc

nal, maiS envolvidos e submissos ficare
mos cis investidas do perigo vermelho;
(n/anta ma-is deixarmos campo de reela·

;nacão pam os com.unistas brasileiros,
mais valor lhes dal'emos, na sua luta pela
conquista de ,�ectarios, �

.

Como Nacão de futuro defino, se alen-

dermos tis sOlicitaç?pl> da grande maio;ja
esfomeada e ,itlsassistida, dentro dos nos

sos moldes de democracia e liberdade, me
lhor estaremos agindo c01ltr,\ a importa
ção de ideais que não condizem COla as

nossas trtuucõee e nossos anseios.
Ê visível a preocupação do Presidente

da Rel1tiblica e isto €'stá acima das paixões
partida rias -, na sentido de tortoieeer a'
economia inLma CJ.o Brasil e melhoria do
nível de vida da nossa população. sste

fortalecimento, presci1�de, muito natu·
ralmente, do -Lcúmulo de divisas e da ete
vação da nossa 1 .. cede. A solução, é a am

pliação de mercados; são as trocas e os

coueéntos favoráveil,

soctacõc de Medici1la do

'"'
Brasil, foi satisfarão aos

presentes. A maneira dis-
'inLa e simp3.tica do c:t�al

sr, e sra. Dr. Zulmal' iE�

Illel':\.rda} Lin", Ele Presl·
dente da �ssociação de

Vledi<.:lna em Santa Cata
rina. encantou aos COl1�
·'idados. Impossível para o

colunista, anotar os que lâ

(omp:1receram, mais P::I"
clemo� afirmar que foi s{'m

cl(nrirla mais uma das ele·

'�antes raunões que mar-,!
('OU época para a sorjl'darle
ere Santa Catariu:l. Está de

po.rabclls a .A"sociaÇ�-'o de

Se o Presidente con�iIiU,lr agil.do as

sim, nacionalisticamente, na preocupação
de atender as disc7<!p!_incias e os desnive
lamentos sociais extvtente« - dentro das
p7errogativas democratieas, como já dis
semos -, cceccr-se-éc as explorações
comunistas, as agitn,;ões histéricas dos
çne -pretenáem: fázer revolução eançren
temente demagógica, para implantar siso
tema de ooiemo que nâo se coaduna com

a nossa torm..'lção e os nossos desejos.
O cérto e combater (). peri.ao em cam·

1JO aberto, de olhós abertos, 7'entar elimi·
ná·los com uma venda nos olhos, com lan
ces esparsos, :w ar, ê o mesmo que fazer
eQmo avestruz, que se esconde do perigo,
enfiando a cabeça na a.reia!

'r:)

4) Do Rio. cirCUlt em

:��:aMa�:2ad:' L��za. rot�s;
brotos em questão, encon

tram',se em companhia de

,'!-fan(L BeatriZ l'inltais a �{,lIS pais sr_. e sra
..Sena�

linda Clnd('rela que usará dor Gerommo �O!l1lbra.

c. sua corôa de brilhanles Bueno.

(CL)nt. da 1.'\ pag.)
a rn(/Iiciapc scÍf'.:iO·Ç(\)llomlC'(I, Cttrefl'és de

orgunl::.ar(ics F 'ltccallismos ade(l'wdos. po·
dera o Estad'J acolI','í(whar o rápido d",·

"c1H'oli'ünculo clf O!(t1'(l,� w�id(lúes, numa

100U'([!'d tcnta/ira de cquilíhrar, o (Jllanlo

fi) RegIna Patrícia Lins, a

Cinderela que deu n�ta
;!Ita rl!lrante o coquilol do
lIIo Congresso de Medrcl-

�A

le/aB (/ue usará 1/m custoso
1'elltido tem org(tlldi borda
do a pedrarias tOllS suaue.
Fleonora dallçarâ a primei·
1'a valsa com seu pai Dr.
Ernani Polidora São Tiago,
os outros dois pares está a

Cinderela penS�1!do

PLANEJAMENTOS
Dicwte dess�s motilios, é estranho ° talo

de a op08ição ao Ooterno Celso Ramqs,
desJechar campanha contra o Plano de
lt1et�s. insta/aeão de Bancos, Codesul, pois
há tempos o povo aqu!lrda iniciativas co·

rajosas para solnção de problemas básicos,
Essa opo�ição, inr:onsequente e l·eacio·

nári(t, combatendo t(lda especie (te plane·
làmentos; está cç'lltessando a incap(lcida�
de revf'laq.a, WIOS at1'az ao deixar o Esta
do. 'jora (ias ,'tfetas de Juscelino. quando·l
todo ° Sul,. sofreu o processo de descapi
talizaçüo e01n as cOllsequencias c01�heci
das. Os governadores do Sul, agora propõ-'
em e, obtem cjtma /axorável para lIma rea

ção, sendo creãores de aplausos generali·
zados por sita ;I.lrogramaçqo conjunta, e a

-oposição catarinense pretende afnda ex
cllti1' nosso E<>�ado dessa mag"ifica opor·
innidadp de da,<;e1wolvimentQ.

po,çsil'cl. a eCOllOmf(t lU/ciona/
E c i.�lo o (/!tC o G,ll'ênw do Estado pre

lente Jaz.er tendo alcallçado as simpatias
e co[(tlJOração do Oo'Oe/'1lO Federal, I,vi!?a-,
mente illtcl'es.�ado flASS€' pl(mcja�nento re·

gional. como se ob.�en'a.

E. 110 P/uno de Emergellcia, já integra
S. Catarina C01'. uma serie de projetos, de
relevante sentido econõmico e social, re·
pl'esent.mdo i!pticação dc avultadas so

mas, nos setores de energia, transportes,
com unicações, annazenagen!-l e industrias

bâ,�icas (sidenil'gica c qltímicaJ,
Ademais, o Presidenla Jânio Qllcrdros,

i'eltnindo num todo os diven;os planeja
mentos regionais, elaborará e por certo

lIará. cxecução, ao Plano Quinquenal, e

para isto elal)orou 1I0SS0 Estado e, dará
execILção, ao õelt pl'lnejame7tto, sob pena
de ficar alheio (( realidade e à margem do

l)rogl'esso nacional.

Entretanto, Celso Ramos, independente
de mesl'1uinh!.r ias políticas, vem c01�du
zindo o Estado no sentido do planejamen·
to total, que Gxecufado, redundarâ em

progresso ma/erial '3 bem est(lr social,

(Do f'J'Jmal de Lajes",

Casa "'do Pequeno, ..

08 pequcnos jornaleiros alinham·se em àireçáo do salão de refeU;iJes,
para o lanche das 3 /toras,

._----.,
(Cent. da 8,a página),

que as bases e'stabel·eci·
das' pelas dirigentes da
Casa do Pequeno Joma-
leiro, são molà;l.das a

constituir daqueles pa-
queninos ente�, futuros
obl'eiros de utilidade não
só vara � família, coma
para a sociedade

A senhOril D. Adéli.t
Chel'em Amin. convidou o.

nossa l'.epçll·tagem para
assistir ao lanche, àas 15
horas, o que con�ti,ui
um prazer, poi� ,'erificou
se que de fato a Ca!'la do

Pequeno Jornalefro vem

pI:oporcionando grandefl
beneficios aos seus filia
dos, qu.e dentl'O da mniol'
O"dem CO-"llparecerr. no !;Ia

Ião de refeiçõefl, assisti
dos que são pellls dil'igen
tes, que distribuem o lan
che o qual decorre em

ambiente silencioso .e res

peitoso.

flua genitora, Sril, Benta
Bal'bato, cOmo uma das
colaboradoras daqueht be
nemérita obra de as.':!istên
eia social. f!ue somente
ben.efícios trar;á certa
mente ao pequeno joma'
leil'o de sua tel'nl,

Dentro em bl'c\·e. é

pensanlento de "ua ,ltUlII
Pr.e�idente, 1), Ameiia
Cherem Amillr inicial' a

ctmpanh:-. pai'a a realiza
ção do dormitório .1a Ca
5a do Pequeno Jornaleiro,
o que sem dúvida concre

tizará uma das suas maio

res aS;lil'a<;ões, sabido co

mo é que tal realização
.se jus],;lfica, 1,.:10 que te

mos observado cvmumen

te; aquel/l;l me.�mas crialJ

ças que recebem 11m tl:a

tamento adequado duran
te o dia, llem f;,empre têm
à noite, um leito para dor

mir, ficando muitas -a.o
rele.nto, quando não con

seguem se acomodaç nas

próprias 9ficinap, dos jor
lIais,

O cora cão do povo cat�
rinense' é" grandioso e nó
bl'c e estamos certos de

que êsse mesmo pOvo, to
mando conhecírrlento da
existência de obra b-'o

digrlificllnte ('amo seja a

Casa do Pequeno Jorna
leiro, não deixará abllolu
tamente de auxiliar den
tro d.e suas pOflsihilirla
des, 1) trabalho exau.<;tivo
que a!';. senhOras D, Adé
lia Cherem Amin, Benta

(Continua nll 4.ft página)

Aliás, tivemOs a f;.atis
fação de visitar a Calia
do Pequeno JOl'nalei,!\o,
no mesma dia em ou·e a

\'isitavu a Exn?u. 51'1\. D.
Sônia BariJato WOlff, cs

põsa do Sr. Dl'. AUl{usto
Wolff; sub-chefe da Casa
Civil da Presidência da

República, a (lu'al teve a

gentilezã" de f;�el' comei!
tál'ios a

l.espeitO'�daqUela D. Sania Bal'ooto Wo1.Jj, lctdcada pelas se,,',o1'as Adélla
instituição, dizen o de Cltcrem AI/ltll e Benta Barbato.
sua satisfaçãO em ter n .?o"" .o..._I..!-.-
.... -,. ...--r---------- ...----� ..--",

-
: TEATRO Â L V A R O D ,E C A R V A L H O •
· -

:. H O J E :
.�

'"

) .
• ASSOCIAÇÃO CPRAL DE FLORIANÓPOLIS -
• •
- Xs 2030". oras;' "Festival de Música :'. �ç 1IIa({elm q/le o tornaram famoso, Na

.

de cl�1nin?p este:. Ji I .,�. �
, :.,,)omaU;st.am esta7lljJcu/du,qmpla ,e_'Po.rlagcm sob:e o anjltlleto onymal e

" • . _" .,' ' •
�.._liIIíiiililill....�.;..lIÍiiiiíío.i.;;.�il��i:ii,.�'��'�!":'':"�':·2:h!!"�-''!·!i.��"!"�n�·n�ti�c-��.,'ll�f�t��D�·-·��,�!1�r;;�/)�,fii�·;I,�.;:g -,. -;>ê,*' ,�-." á,-,�_,,�:'�_ ..-�.....--w.-�- ..!�: .....�..., -- ...- ,�-I��:;,. "• iINü:r_'i:_,�...,��:'i:.;,:.'i"" __k, t ,..,.,.." '-.,.-", '_�{>".·,,�_�"'h';
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ULTIMOS DIAS!
ULTIMOS DIA8!

Somente até o dia 31 a sensacional

VENDA DE MAOUlNAS DE
COSTURA CROSlUX

100 cruzeiros de entrada e 1.020 mesccs

a.fNIdo!rJ

COLUNA
CAT,ÓLICA

reri�o �ermel�o
Ffdel Castro pôde abafar Religião. A hístóría é teso

lima greve dos est�dantes
catóttcos, mas não foi ca

paz de evitar o gritar de
um deles: "Cuba é o maior

país do mundo: Sua ca

!)ital fica em Havana, seu

,;ovêrno em Moscou, c seu

povo nos Bscadns Unidos."
Como se explica que so

mente para a região de
Miami, na Flórlda, tenham

fugido 60 mil cubanos?
Uma vêz mais �� natento.r
o contraste: abandona-se
u tôda pressa o "paraíso"
terrestre, em busca de ar

temunbu. Nós mesmos pre
senciamos a dolorosa trn-

gédla de Cuba.

Avança o falsário. "�')S

e os' comunistas marcha
mos juntos. VereI'1OS ainda

todos os povos latinos
arnerícancs se converterem
:'0 comuntsmo. "Eis aí uma

cecierccâo aberta do co-

-numsmo cubano. Estas pu
lavras disse-as o coman

dante s'eure Çhaumon
«mbatxador cubnn. n

União Sovíétk a, num co

miclo ao lado de Fidel Cas-

HtJca mundál N�c ('Slra

:lhamos, P<' ·tanto que as

Indiscretas at",nc[.es so\;iê
ticas contl"mpl' m nossa

Pátria e coroscc a Améne
Latina.
Cub:l é comuni."t A

América Latin ... é r. ti

Não! Não a Amiir LaUna

seu pai. Realíaadc O com

petente processo judiciário
Jicou comprovado o roubo
I? José Fernandes acaba de
r,ér condenado apenas a

dois anos de prisão por
ser 'meno- de 21 anos de
Idade.

INTERROGATóRIOS JUL·

GAMENTOS E SUMARIOS
NA a.e VARA CRIMINAL

Dia 28 - José Paulo Mo

rais da Luz ünterrogatô
lia).

Dia 31 - '3 testemunhas
- sumário de José Paulo

Morais da Luz,

CABO ::'IfOTORTSTA
AB..';OLVlDO

Os cícustes, vinham aa

ttsfeitos. contavam ptn
das. olhavam a); moças,

quando ao detxa rem a
I Avenida Rio Branco na

entroncamento das {'UM;
Felipe Echmidt e Dum-te
Bchutel, um dêles foi co-

Ihido por
do exército,

um cnminhãc

ccont. da 8.0. pág.)
'Ocorrências Criminais ·_·CARTA DA �LEMANHA ..

I JUizes nazistasccmecarnm os julga
mentes dos ladrões. de

teces quo no p(inciplo do

une mreataram nosso Ca

pital.
Foi condenado a pena

de doi", anos oe prisão o

Indívtduc José Fernandes,'
que no ano passado, rou

bou um [oep di! pmprledn
CP do indusj,rlal Augusto
Bndusckí, residente na cl

\iade de Gas�Jar.
José Fernandes sempre

.foi um momno mimado.
Caçula de familla monopn
hzava todos os carinhos
na vtova. sua mãe. Foi cres
cendo, sempre cheio de
vontades, até que sentou
praça na FAB.
No quartel. tudo ia mul

to bem até que um dia Jo-

sé apareceu guiando um

.reep. imediatamente ven
!"icada a impossibilidade
de Jose Fernandes possuir
lal veículo, fdl o mesmo

apreendido,

Enquanto <) bloco soviético continua 1

qua is ziguexngueam em acusando a Ropúhjlca Federai da Alema-
Ir-ante do,� automóveis, nna ele "ne-detra do nazismo", de "revan-
ocasionando os acldentea. chista" e "m;;itarillta", o Parlamento Fe-

deral em Bonn votou uma lei, que regula-
----o- nlenta a ocstcêo do juiz, tendo mcluídc o

"pr.d\Y-BOYE:::l'· EM parágrafo 111 de grande importância
AÇÃO para um determinada número de juizes

TLí dia� três "plny- nazistas,
boyes" totalmente nlco

Naquele parágrafo é dada aos juizes ou

olizndcs. altas horas da procuradores de estado nazistas ainda em

madrugada atinham pe- serviço à oporrunldade de bma retirada
di-ns na casa do conhecido honrosa.

'

fRcultativo Dr, Enory Diz aquele dísoosíuvo. que Iutees ou pro

Teixeira Pinto, ngeedlndo
"

curadores dI:. estado atuantes desde 1.0 de

ainda, o saldado que lhes setembro de 1!)39 até o fim da guerra no

Prontidão Noturno da

livre e de vida, enquanto troo

em Nova York, a "Comís- Avança o irdmigo a pas

são de Ajuda Episcopal", E.OS largos. Também sôbre

organizada pelo Cardeal o Brasil. Bem sabe que

Sç.:::llman, oferece abrigo construimos uma prêsa.
aos refugiados. Desd� 1948, preciosa, pai-- o Brasil não

27 mil fugitivos da opres-
:'i sómente a na do futu·

são comunista têm encon' 10, mas jâ pre,.;en'e so

lrado teto e trabalho, alfa- !:Jfessai na pcrspe('ti"ra po

vés desta obra caritativa,
nascida do espirita reli

gioso,
Não pára o comunismo

enquanto não vir O mundo
E.ob suas garras. f:ste aten
tado flagrante contra a

liberdade e dignidàde hu
ma.nas I conquista simpa
tias, gera fanatismos, To

davia, no programa c':!mu
nista, figura em prlmeiro

Des.lj)QI'ccera na véspera.
alta madrugada, o jeep
pertencente' ao Industrial
Augusto Bedusokf Seu fi
lho procurou o veiculo em

várias cidades dr Estado,
Finalmente, desanimado
regressou a Florianópolis.
Já havia dado por perdido

o jeep. quando na Praça
do Mercado ouviu que
exisUa um apreendido na

TIase Aérea. Entre ouvir e

:!" atê lá foi um jato.
Na Base Aerea, reconhe

ceu o ...eículo como sendo o
J ecp de propriedade de

CAFEZINHO, NÃO!
CUE ZITO!

Inspetoria de veículos".
O Juiz da 2," vara 110<;

informou que a maioi-h.
dos aCi(lellte� de trânsito.

�:�I':�d:sco: c�\����\I��P��

veio deter.

Após muita luta. Foram
dominados e recolhidos ii.
Delegncill Ragionnl de
Polícia. O.� )J!lÍfI impatrn
ram 11n beas-corjius em f ..
VOr doe play boys.

O Juiz da 2.11 vara aca

bn ele negnr or-dem de

l'Iabenfl.Col'PUfl, sob o fun
'<lamento de que, sendo

O
.

saldado da' Policia prê�oR em f'Ingraute, só
Milifal' Gabriel Firmino sob fiança poder-iam ser

Cncilhns foi transportado sôltos Pr-extadn a fíuuca

imediatamente para o de ('rS 10.000,00 forR�
HOflpital. Dil'Ígia o cami Q!I me�mos POfltO� em li

nhão, o cabo do exército bel'dade,

:a:,�� L;�:i��S 8E:sj�;:;�O. -_'___j___
nha.�. O caso -te\'e, agora,

!lolução cam a sentença
do Juiz da Segunda Vara
que .absolveu o cabo mo'"
toJ'Ísta, flln�amenUantlo
sua sentença na seguinte
certidão da InspetOl'ia de
Vefc'ulos; "ao pretender
passar com sua bicicleta

pela frent,e do referiria
veículo, foi pelo mesmO

apanhada, caindo ao s'010,
�e.ncto eon

Prof. Dr. Hermann M. ooereen,
Deputado Federal pela União

cristã-ticmccrata.

judiciaria nazista podem pedir aposenta
doria antecipada. O requerimento devem

ser entregue até 30 de junho de 1962.

O Parlamento votou ao mesmo tempo
com unanimidade e poucas abstenções
uma moção da cmtssâo de justiça. Expri
me a moção a esperança, que êsses juizes
ou crocuraoores de estado participantes
de sentencas -íe morte durante a época.
nazista abandonem a magistratura para

evitar queixas e ataques por suas ativi

dades no passado. A justiça de um estado
baseado no direito não pode ser de manei
ra nenhuma ttenttücada com os erros, as.

falhas e atê os crimes da época nazista,
Nem ligação Qualqu(;r pode existir entre

aQ.uela nefasta êpoca e a nova Alemanha
de hoje, dem�,�rática e respeitadora da

ordem jurídica e dos conceitos juridlcos
ocidentais. CasQ êsses juizes e p"t-ocurado
res nãq aproceitem a chance oferecida
pelo parágrafO 111 cia nova lei, o Parla
mento se teserva o direito de tomar ou

tras medidas para que os respons4veis por
jUlgamentos !!"l'esponsáveis e ate deshu·
manos sob o ponto de vista atual percam
o seu posto,
Felizmente, como se deduz da moção, o

maior número dos juizes e procuradores
alemães não está sendo a,tingido pelas ad
vertências do Parlamento Federal. É .a!le
nas pequeníssimo u número de juizes e

'procuradores n)emãe:; não está sen o atln
g-irlo pelas adv('rtêll('Ü':; do Pnrlamenl.v
Federal. É apenas pequeníssimo o númt;lI'O

de juizes e procuradores _ ainda eru ser

viço -. suspeites de' terem participado de

julgamentos contrário); ao conceito de
um' estado fundamentado na lei e no di
reito,

O chefe de uma comissão especial parn
a apuração da conduta de juizes nazistas,
o Presidente do Tribunal do Estado de

Baden-wui-tternberga, Dr. Hans Neidhard,
declarou depois de concutdas as tnvosüae
"t;ÕE'S, Que os juizes eiemêes em geral não
se têm sutnueüdc ao cntaoc da tirania na

zista. Mesmo "'l. maior parte dos tribunais

especiais se tem esforçado para evitar sen

tenças injustas, o que não impediu um

determinado numero de sentença", cheias
de concretos c motivações nazistas. A

malar parte dos juizes teria empreendido
todos os esforços para evitar sentenças de

morte.

Alguns poucos tribunais só julgaram
com tôda severidade, de acôrdo com a lei

bélíca, tendo proferido sentenças de mor

te inspiradas por um zêlo exagernõo. ruuo
de habilidade ou excessivo acanhamento,

Perguntam, com certeza. os meus lei

tores, porque não se aplica a lei a esses
Jul:::es, Ievandoros às barras de um trrbu
naf competente. A resposta é rlrnples-: é
muito difícil provar a parte exata que
cabe a um determinado juiz na formula

ção e na votação de uma sentença. uma

vêz que ela foi proferida por um convênio
de juizes sem que a votação de cada um

fosse conhecida,
Outra razão é, Que essas sentenças em

geral correspo:ldiam formalmente à leI

vIgorante naquela época. de modo que se

torna muito dificil a prova necessária para
julgar êsses juizes, que alegam terem cum

prido apenas o seu dever, de acôrdo com

a 6g�1�i:;::�OF:�;e�:�n!� Bonn achou
.como o melhor caminho para a solucão do

:fs�l:�: ��!�:�:�:��:,otada nos últimos

Esperam os responsáveiS que o pequeno
numero de juizes atingidos flaiba retirar
se de acôrdo com a c-hance oferecida pum
que não palra futuramente,sôbre D. jus
tiça alemã a mais ligeira suspeita, quanto
ao seu crêdito ,onfiança dentro da

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLUBE DOZE DE AGOSTO DIA 29 - SABADO,SOIRÉE DA ÃSSOCIAÇÃO' MÉDICA CATARINENSE,-INíCIO AS 23 HeRAS-
NÃO HAVERA, VENDA E RESERVA DE MESAS.

'
'

---------------,---------------------------------------

Empenha-se o 6ovêruo na...
(Cont. da S.a página), rnsntutc Eletrônico de rta- la região de uma usina de Lajes, já no dia 10 dó pró-

Usina da Companhia Bon- jubá, cuja delegação deverá grande capaciCade. Flnali- ximo mês contará com nr-

sucesso de Eletricidade que estar em Santa Catarina na zando, é bom não esquecer 11.1a idônea e projeto l'Cl.,P"'_-

tem um potencial de 2.400 próximo domingo, a fim di, (IUe, conforme ncou assen- UVQ ?-tlvenrlo atingir o mu-

, cavalos. Para Capinzal, Pi- estudar as possibilidades do t<...1o na Reunião de Gover- nícipín de Joaçaba, dando

mtuba e Joaçaba, já foram RlO Canoas, dotando àque- nadares a l'.n':la captvarí. com isso à tôda região do

estudados planos da primei oeste e extremo-este COlTI-

ra unidade para a Usina de Casa �o rC�ucno Jorn"aICI'ro
plementaçãn de energia eté

Santa Cruz na ordem de tríca do sul, possibilitando
2.400 cavalos. Com rererên- amplamente o desenvolvi-
era a Concórdia, Ponte Ser- menta daquela zona",
I ada, soara, Faximt1 dos (cont. '<I 2.(1. pág.) Presfiginudo o trabalho
Guedes t: Xanxerê o govêr- Barbato e Cóm Oliv-eira desenvolvido pela senho

�� C��i:ltagl�v���n d����:� vem efetuando em pról do 'ra D. Adélln Cherem
região está órganteando a pequeno jornaleiro de nos Amin, estaremos valor+ Entru, nesta data. 110

"Companhia Oeste Catari- sa terra, eetimulando-ns zando o esfôrço que a mu Sim 33,0 an iversár-io de
nense oe Eletricidade" que om a sua colaboração em Iher catariuense faz em

, ��,;c�as��'ae�� �:l��' �� ���� qualquer sentido, \ desde

rtnha, na ordem de 4.000 c. que seja em benefício da
A son.cêo definitiva será a- continuidade daquela be-
través das Usinas do Rio nemérita jpstituic110, Que

���d�I���� �ll���e�i:�r;�� significa uma útÚ reaÜza
para 4.800 c. estando sendo ção em benefício da nos-
ultimados estudos que ga- sa cl'iall(;�, tão -súcl'if\c_a-
����;ir!�ap�s ��n:��gggoc�ve da hoje, pelos problemas
perfazendo assim, o total naturais da vida,
de 77 mil cavalos que garan --'o-�----------------_
tir âo urn abastecimento

�, �contínuo para o desenvolvi-

U' ementa daquela rica região.
'I'ambém estão sendo ultl- '

rnados entendimentos co .. n

-l Comissão de Energia Elé
i rica do Rio Grande do Sul
para ° abastecimento de d'. '- O Clube dos 50 é lima

������ �rl���csípi��sd�s���; Associaçúo de curacterts-

Guanita e Frederico West- ticas illteressantes, recem

::'allen. Pal'a a zona dos fum;/'(Ia nestc\ Capit'�I,

��'��Yâên�1a�aj�t�%I�[������: nos moldas de IZntidadd
i,c crmcretas. As de ordem COnvÊlneres iá existentes
n.efhlitiva serão dadas atra ll� Rio de �Taneiro, _�m
vé� da nova linha de tram:- Sao Paulo � em C'll'itib .. ,

�'�:ã�e ��'d��i��r�n�e�:J�� Tem <l S:lci�dade COmo

da, através de sindicâr,cias l�ns <:los principais obje--
t.éCl1lC2S que estamos reali: tlVílS mostrar nas _assor'ia

���.1t�bt���s�lt�0��� �er��.��� c1()� as paisagens pitare:;-
çi!o de UI,la Companl1ia de
eco. ,omia mista. que ",,_p'o
rará aquele salto, instalan
do bn'!\'ement:� uma usina
de 2 mil cavalos. bem como
estão 1;en(\o ultimador pIa
nos UI) sentido de dotar a
l' ,_,�a do Caveíras, de mais
t1ma unidade de 2.400 cava
lOS. Além disso r g'ovérno
está iJ",�rocinando a vinda
,ie e�tudn.ntes do famoso

MARINHA FAZ ENTREGA A SAÚDE

Na foto, contra-atmrrancc Luiz Clóvis de Oliveira,
Comandante do 5.° D.N. e D.-. Edmundo Maia, re�'esen
tante do Ministro da Saúde, no momento em que o Secre

tário da Saúde, Dr. Walmor de Oliveira assinava a ata

da "entrega",
'

�. '1/ _�!""".-"""-'"
Cumprindo o Decreto Presidencial ri.v 50674 de 31 de

Maio de 1961, que transfere, do Ministerio da Marinha para
u Minist.ério da Saúde o imóvel constituído Relo terreno

e edificio onde funcionava a aut.iga Escola de Escreventes
da Marinha, situado no Bairro do Estreito, o Contra-Almi

rante, Luiz Clóvis de Oliveira, Comandante do 5.0 D.N. fez,
na manhã 9-e ontem entrega, -Iaquele "própr-io da União",
ao Estado de Santa Catarina, representado pelo Secretário
da Saúde, dr. Walmor de Oliveira, para nele funcionar um

Hospital de Doenças Mentais,
Ao ato, além de inúmeras autoridades civis e milita

res, estíveram presentes o Dr. gdmundo Maia, na quali
dade de Representante do Ministro cc Saúde, Dr. Antônio
santaerc. Dr. Percy J. de Borba, diretor do HCS, Capitão
tenente, Armando Gonzaga e CfI.pitãú de Fragata Carvalho

Armando, Chefe do Estado M:aiol'-;-

MOVIMENTO INTENSO OBRIGOU
ALTERAÇÃO DO TRAFEGO

Segundo portaria bUI rua Gal. Gaspar Dutra,
xada ontem !leI,.) Diretor pela \qual seguida até .tI

da Diretoria de Veículos
e 'l'rânsito Público,
COI'o:lel !'t1nuric:io Spal�
ding de SOUZ1l. o Sub-Dis
trito do Estreito teve, ai
tel'ado o tráfego em face
do inten:;;o mo\·'imento.
A Pott.niu é a seguill-

te:
•

1.0 - Os vei-culoi; Que
\'t)m do Continente pela
rua Dr. Fulvio Aducci
(antiga 24 de Mai,o). ao única" das ,esNÚnns das �------�

chegal'em a esquina da l'lJaS ,:Jr. Hcf.!lll'ique Boi'

.rm) Dl', lieitor Dlum, eJl� ..J.-ell*;� Heitol Dlull.

tl'arào· a -dlí:eÍta, se,gui'n'ti:J' 3.0 __.:_ A presente !lor-

por esta até atulgirem.lá tal'ÜI entrará em vigôr 1 '- _

1.0 de AgôslO cI<l 1%1.

cançar a rua l-h:lll'iqul!
Boiteux (esquina PôstQ
d� Meyel'), onde alcança
rão novamente a rua Dr.

Fulvio Aducci em dem:lll
da a esta cidade.

2.0 - Os veiculas qu'::
'demandam para O Conii
nente pela rua D1'. Fuh"'::'
Aducci (antiga '?, d"

Maio), terão UITra "máo

Curso para noi
vas: encerramen

to iilmanh�
Amanhã, siibado às

E))�O haras, no Largo Fa

gUlldes, n. 8, dirias sole
nidade;; mal'cariio o encer
l'amento do Curso p.Ll·l\

��!:��,Ç:oat��f�:.�;;:� e \l�li�
rigiào pelo:,; Sl!S, dr. j3iase

Faraco, estiveram nesta
Do Curso tOmarar,1 l'IU'

te várias sellhorit;�!;,
(Carmem·Ouriques, Tere
I':inha Marquesi e MH\'l'l
V ,Lemos), �lue, ontem

pela manhil, em

nhia do $1', dr. Bia�e

Fararo. ,[>o;ti\'eram nesta

!: :���ç �)�'rt f���e::�i odil:on;�:a
tividades de ellCelTamen

to, Gratos pela con\'ile,
-------------------------

Obras Transcritas
Para o Braille

A Biblioteca Circulante da Fund'tção para o Livro do

Cego no Brasil, graça:-; à const:tnte e de<llcada colaboração
das senhoras conistas voluntárias dd. sociedade uaulista

na, transcre�eu -para o, brail\e no trimestre abril-junho,
os seguintes ]iVl'OS que estão à dispoúção do:; l,citares ce-

gos de todo o Brasil:
'

1 -. Terra do Sem Fim JOl'Je Amado'

2 .!.... Menino do Engeriho José Lins do F<.ego J

3 - A Viú.va Religiosa e ,'I Coriezã Lin Yutang'
4 - Urupês "Monteiro Lobato
5 ---:- Fogo Morto José Lins do Rego
6 - Reminiscências do IlJ)I)érlo .. Conan Doylc
7 _ C;;.pitf.es de Arei!l .. J:orge Amado

8 - Gab:'iela, Cravo e C,lIltla Jorge Amado

fl - Terra d') Cal'uaru JOsé Condé

10 - l-,.atllll do Ginásio i t'" serif)
Nóbrega

� Waildick L.

11 _ :::out's de I.angUe Fno nçais .. J. Matlger
Nesse tdlllestre, dos 603 ':olumes lidos, os 'três livros

mais lidos foram os seguintes:
1.0 _ Ca::,itãe� de Areia

Hoje a estréia da

A. Coral de

Florianópolis

Que. ;li'.
11,0 Tea

b:o Al\'aro elE' Carvulho,
U1nt:lnclo foLlare nnciot.
]11110;- int81'IUlciünaJ.

teatro. Ol'q IH�,;tras,
_f' \';'11'los outl'o:-;, I'amos

ílrle,

1.4 _ UI'Il'\ uro\'ll. i:H'J)n
tc..;tável de !'!llO Flodunó

pról da assistência social'
em nossa terra .e no mes

md tempo contribuiremos
para o aproveitamento de

crianças desajustadas.
que. encontram - na Casn
do Pequeno Jornaleü-o,
um nmbtente sadio para
a sua formação futura,

cas da IlO�-;;� encantada
ilha, i-eu.liz.ando excur

sõus, ,,:,qlleniques, etc.,
onde. cada um pod,(!rá par
em pritti�a o esporte da
sua preferência, como se

lorDalis!a Carlo
ta em F�olis.
Viajando �)ell{ VARIG,

CIH)gOll a esta drlH({e o

jornal!sta cOE.Jtlldl1ano,
l)rof. Leopoldo l\IigliOli,
E":;e

.iam a pesca, a caça e OU

h·o.�, dos ouais as ]'es'Jec

tivas fa�lílias poss'am
também partieijHlr.

ComI.! iniciadores do
movimento 1:;'11e l'esui�ou
"a fundn<";iio do Çhlbz
50. dest.acamos QS sellhu�
res Nilton Goulart, Joce
!im Dantas Mal'ftnhão,
}\'o \Xap.ol,eão, José Soa
I'es l\L,ltv: Joilo Luiz d'l

O APÓSTOLO

fundaçâo, Q quinzenáric
que entitula estas linhas,
órgàc <h CO�lgragação ma

rtaue Nossa San hora do
"Iestêrro.

No inicio, como mensá

rio, subat.t.ündo outros

periódicos de vida erême
i-n, assim -;e apresantou :

"Apar-ece, hoje, com da

flêjos de longa vida, posto
que sem -cmoromíasbs de

espécie alguma, a nã-o ser

n sujeição voh.ntárlu e

ilimitz du aos casinum sn

tos da Igreja Católica de
Jesus Cristo, "O Apósto
,lo", dirigido por 'um pu
nha<Í.v de católicç,� p OI'

gão do AJ)Ostolãdo da Ora
çã-o da capital". E's�es t. .. >.l

tl'êchos do se'! al·tigo de

apI'esentaçilO no l:)]lgin�
quo 28 de Julho de 192f).
Até o 6,° número sell�for
mato er'il pequeno, pass�\ll
do a0 atua.1 com o n.o de

1\1al'<";o ce 1930, permlll1e
cendo nêsS-2 mesmo for

mato até hoje.
Como quinzenário, com'

o n. 18, de M:ar<;o de JÇ}'{J

pll�SOU a Ól'güo da Con

gre'.("ação l1\'osS;'1 Senh,ora

��.e��el�t��I'�eri����I��o;l�
José Rocha FelTeil'a Bas
tos, Heitor Dutra C:Jmo

Loleria,do Estado de Santa Cafarin�
PAGAMENTO DE PRtMIOS

A Administração da lOTERIA DO ESTADO pagou os

seguintes prêmios malares:
UM MILHAO DE CRU�EIROS ao senhor Walmor ca

paneroa, residente em rtaíaí, portador do bilhete 2855 da
extração de 23 de junho pp; OITOCENTOS MIL CRU
ZZIROS aos senhores wesotowskí & Pidelhotc, residentes
em Joaçaba, portadores do bilhe-te n.c 1046 da extração de
7 de Julho.

MiSSA QE 7.0 DIA
CONVITE

Viúva, filhos, mãe, sogros, cunhados e demais paren
tes do inesquecível Dupui Cortes, agradecem ao dr. Orlan
do Borges Sehroeder, a direção da Casa de Saúde São Se

bastião. a todos os vísinhos e pessoas amigas que envia-
ram coroas, flores e telegramas. I

outrossim convidam para a missa de 7.0 dia que m�m
darão rezar em sufrágio de sua boníssima alma no dia 31
do corrente às 7 horas na Catedral Metropolitana no altar
de Nossa Senhora de Lourdes 30/7

PROGRAMA OfiCIAL DO. GOV.
(Cortt. da s.u :-níghal, Silva 1)1'0('. Motr; Pil'es e

12 hor-u, - Atmôco In- sub-teu. Waldir Scnmtdt.
bimo no PALACE HOTEL -�------

15 horas - _Vi,�itl\ ao'
Dtstríto de Pir-abeiraba

de regresso pe

estrada da Ilha, estru

da do Br-aço.
17 haras - Lançamento

da necll'a fundamental dO
Ginásio CELSO RAMOS
à Rua Dr. Plácido Olim�
]lia,
20 horas - Banquete

no Salão de �estas da' Har'
mO!lÍa Lyra. Ofel'c:el'á o

lnnquete o SI'. Prefeito
l\'Itmicipal. Agl'adl"'�rá o

Sr. GOvernadol: do E!:\tado.
DIA 29 - Sábado:
8,30 hora:; - Visita aO

C"l'pO �e .Bombeiras de
Joinville.

9,30 hor1Js - Visita 110

llo:'!pital São Jo.o:;é,
10.30 hora:,! - Visi.a llO

18.0 BC,
J2 hOrll� - Almôç,o ín

SI'c]�2tiil'io e FI'ancisco timo na Tellis Club Bôa

Miguel ea Si:,,:! Vista,
gerente. 15 horas - VI::;iía aos

Presidida 1.\ ('ungrega BairrOs da Cidade com

çã .... o de:;, Antero Frnn .encenamenlo na Pra( li
cisco de Assi'i, erH diretor, MOnte Castelo, onde o );1'.
Q R. Pe. An.gelo COnte;;so Governador seJ'á sl'lldado
to, SJ,. H,o,i-<:, preside-a o pelo Dep, Jóta Gunçãlves

��'co�ew::�do da dt.��Ol��
r

;�:at�:'� �:c��VO�'g]:adl:�
Pe, Alvino Bertoldo Braun CElI":í n Homenagem recc

5,J, bida em Joinvil!e. Após
Foi seu Censor Arqui- esta cOllcen<l'ação, nue

dioces;llo o Pe, Francisco terá >leu início par volta
Xavier Zlll'tmanll, vindo das 18 horas, a Comitiva
depois Os PP, da mesma rumará de l'egre�so à Fio
Sociedade de J,esus: Gel' rianôpolis.
rnano Niddeldor, JOl<ê A COi\lI'fIVA
Kessler, Emilio Ol1fner, E' a seguinte a comitiva
G.eol'g,e Alfr.edo LUt.tel- que acompanha o go\'Cl'

beck, Flávio Azambuja e, nadai' Cel:óo Ramos a

pOr último, o R Pe. Alvj- Júinville: Governador CeI
no Bertoldo Braun so Ramos e senhora; Ma-
como dil'etor ger�ll, jor Âyl'ton Jo'itO d'3 Sou
dado notável desenv-olvi� za, dr. Celso Ramos Filho
menta a·o jornal.
Vinculado à

•

Arquidio
cese de Fiol'ianópolis te
ve seu artigo de apr-esel;
taçào orientado por S.
Excia. Revdma. Dom Joa

quim Domingues de Oli-

e s,enhora, dr, FUlvio
Vi,eil'a e senhora, SI', He
li::! Hoeschi, prof, N,elsor,
Kune�, presidente da As�
sembléia Legislativa dep.
Estivalet Pires e se]�hol'1l,
deputados Ivo Silveira,

\feira, coom 110 decnl'l'er Antonio Almeidil, Ingo
<los anos vem publical,úo Colin, Walter Francisco
&Cus apreciados sermões da Silva e senhora, Secre
.em estilo clássico. tário da .Viação e Ouras

Exercen;m o cargo �e Públicas, dr, Aniles Gual
<Uretor d"fO Apóstolo" berto e senhor<I, Secr,etá
os des. Bastos, na ti'ans- rio da Segur/tnca dr. ,Ta
ferência, para a congrega {le Magalháes-, S;cl'etário
çiio mariana acima men- do Piano de Obl'as e Equi
eion,ado, Maior Rúdolfo pamentos, prof. Alcides
Formiga, JOlio Otm'iano Abreu e s�nhont, SecI'etú
Ramos e h<Í vÍlrios unos o rio da Bducac1io, jOl'llali:;
sr. CeI. Orion Pliltt.' ta Màrtinho C1111ado ,TÍl�
iVluitos colabo:':ldol'es nior, "Secretário da Saú6e,

tcm tido, o jOl'll1l1 entre dr. IValmol' de Oliv.eira,
os �lll1lis citm de' memó� 00 Trabalho,
l'ilF des. Antero de A,; V ..nio Fnmco e senha
si:,;, el'ondino Ãvila. Pe' rn, Comandante da Polí
Uernal'do Peters, Manuel, .eia Militar, CeI. Ant.onio

P,eciro, da;;. bUl\ra FarÜl, de VI,\a Rib�s I} senhOl'a,

�:l�lslil�ha A;�:%:li'l e �1�;1��\� DÍl'eto� cln Ensino, _iOl'll'\

onll!lS {pelsonalldad2s do �'��:�lel::�r fl�;;���!��' �:::
l11undo católico local e de lIeitor \Alentar @uimll-
fora me�mo" rã�s, dl"'fenato Ramos <1a

. Fl'ancls�o MIg,,2]. da

t·
"'1A!)l:j�-.O\S PAR,l.

•

Silva, antl�,o.e (;Ollceltua- , -O;��,\HUCAO J<l? comercJal'lO ele nr.ssa I" �� 1\ Íl � II r :-'(('11 !;n
Cidade, exerce desde a

('" �'(.a. 'o..,, "'�:

fuudaçi'io do jornal o cal' �"'.' �', '-"

g-o d,e gerente,
-�--

.

Às li,:J5-
RJ.uJo �"',olhinha Ford

A:::; 'J,uu-
Alvorecer em Nossa 'ferra
Â:; 7,i56-

Conversando Com o

Agrj�ujtol'
AS 8,uO-

COlTcspondente Gllarujá
As �,b5 -

Repõrtel' ALFRED
As 0,35-

No Mundo do Suces::;o
As 1::,30-

Firestone Nos Esportes
.t1.S lu,:.5-

Informativo Casa Brusque
.à:; 11,05 -

Múska Para Todos
.às 11,35

Parada Musical Chantecler
Ali 11,0<)-

Hepórtel' ALFRED
As 12,05,

Almoçando Com Música
As -,-2,25-

Correspondente GUlll'ujã
As 1�,1S0 -

Carnet :';ocial
AS 1:'::,<1U-

Na Linha de 1r,lente
As 13,05-

Telefone Pedindo Bi:;
AI! 1-1,05 -

Revista do Lar

As ]4,35 -

Atendendo .Q Ouvinte
As 15,05 -

A Continental em Desfile
As 15,35-

Recordando o Passado
As 16,00 -

.

Cor]'espondellte GUa.l'ujá
Às 16,55 -

Repórter ALFRED
Às 17,05 -

A Musica que Você Pediu
À!:I 17,SD-

Novidades _Em Nossa
Vistot.eca
Às 18,00-

Imlante da PI'eCe
\

Às 18,10-
Resenha J--7
Às 18,55 -

COl'responden�e GU11-1'ujá
Às 19,00 �

Momento ESllort. Bra:hma
À� 2\1,05 ..::_

Encontro com o Sucesso
Às 20,35 -

Nas Asas do Sucesso
Ás 21,00-

Hepôrtel: ALFRED
Às 21,05-

Acumulada do Disco

Às 21,30 -

Correspondente Gua,l'ujá
Ãs 21,40 -

Momento Musical' Simca
Ás 22,05 -

Gninde Informativo Gua-

l'i<lnópolis, ltnjflí .. ilhota.
Elumenllu, "Rodeio, lbil'a-,
ma e vice-verSa.
Vale re1-l8,altar que ,\ -

----_

l'evi�b\ "Tout'Íng" é t12
Sâo êsses,os pioneiros norte:lwl€l'icanos ,do espaço. A es· )HlnetI'H<;110 justamente
(11UJrd<�. o cOilw1.dante B. Shepard. da Marinha, que n1l;:; s(wie<lades média e

foi o wilneiró � re_alizar. .VÔ? tripulado do Pl'ojeto alta. Número de leitores:
Mercury. A dlretta, o capltâo "':II'gtl I, Ori$801l1, d,a Fôr(:a _ 230 mil.
Aérea, personagem da 1iolla façanha espacial dos E;;t'J.dos

__

Unidos.

Vitor Martins, EH
!'IJaci .. l, HéliJ Mal'

tins, Osní Coelho, P�l'l'y
RHllP!),
Estão iú O� associados

em frallca alividade e ini
ciam um movimento finan
ceiro nue lhe p\),�sibiljte
a laquisicàO do' uma cOn
fortável 'i1mcI11l motol'Í%1t
dn.

.
Tiio logo �e conclua ii.

elaboração dos Estatuto;;
e ;;eja emp-ofsada a. p1'Í�
meil'a Diretol'i.a o Cl,ube
dos 50 iniciará' as suas

ativi<1a�es, de acôrdo com

? pl'Ogl'Uma que ,est;. em

ol'rranização.
Tl'atn'-se ce uma en�i

d'lde que, p(lla.� sll.as fi
nulidades, marecO! tod" o

apôio dos Poderes Públi
cos.

",os organizado] �s do
Clube dos 50 as nossas

f,elicitlações e votos d,e
que a Ass,ocfaçfto con;:;iga
levar 11 bom têrmo Os ai
tos pr,opósitos <los s,eu.:>'

fundadores.

{\<l ,;ala Ccrn' lIataI.
Cam exel'cío-:') 11n J;eVJ3�

ta "Toul'ing" - órg110 ati
cial do Toul'ing Clube da
i8l'1l-Si! - jfl. 'JublicolI
mais de 10 artigos acêl'll'a
do Turismo e Economia
bal·rigas-verdes. Algun;;
em série. <:onfOrme Hcon�

tee�u quando <l·e flua Ú!!-I
ma vi::;ita, retribuindo um

co Ivite da TAC, Agol'H,
lliio obstante sua presen
\:a entre nós seja de câl'Íl
ter \particulal' informoll
li j·eporta,g-p./l' 'seI' �,el1 de
sejo {',oligil' eleIT'�lltos í-!

fqlOf! (!.ue o po�sibilite('l
p'_:pal'llr mais uma sér13
de três

Flo-

Jardim levará
nome de Major

da P. M.
Sr. Melquiades

Fernandes

7.;\(10 amigo SI'.

des Fel'llllnde<i,
dis.f;idêncin ueleni.sta

SegunQ-O notícias' pro,�e
-, dentes d.e CUl'itib<'!IO':;,
hoje, 11.S 12 horas, se�'á
inauguraâo um esplêndi-":,)
Jardim fronteiro no QU<Il'
tel d:� Polícia Militai'
cam o nome do nosso pl'e
zadv amigo �e conterrâneo
Sl-' Major Rui St�.::kJ.er
de Souza, oficia! dos mais
brilhantes da nOssa Fôrç:t
Póblica.
Na Oj)OI·tllllidadc ,�árias

solenidades ser/oo 'efetua
da da:; com a presença de

alt11S autoridades civís,
mili�1ll'es e eclesiústica·

Após tratar de "úrios
Il!;>ciuntos 'relativos à Re�

partição Q.ue dirige (Di
retinia de Economia e

Assistênc.ia .é!0 Coo-perati

;i!i::,) ;dl'��I'�.e��eR�OS��
]'a do Estado, retomou 1(
esta ":/lnital o nosso

s. c.

Agradecimento e Missa
TERESA HERMANN

Filhos genros, noras, netos e 'bisnetos de Teresa

Hermann, úenhorad�mclte agl'.,decem a tod"l� que
acompanharam a querida. mor'&a até sua 1I1�.ima mora

ria, ou�rossim convidam os parentes (' pessoas amigas
para a missa de 70 di� que nwndarâo rezar dia 28 (sexta
féira) as 7 horas na Igreja N.n Senllora, de Fátima no

Estl'eii.o. antecinadamente agradecem penhorados a to
dos os que comparecerem � êsse ato de f( cristã.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Rotary clube do

Péricl�s LU:1 !:1edeiro$ Prade
A ,ialide, .em quase todos os munlciplos de Santa Oa

tarlnt;., R,!_'l:'2.sLha uma sene Inesgotnvel de problema�_ E
êstes p;:,oble:'1RS, necessitam, rápido eçuaclonament'). Os
.?oderes P.í.b1Lo3 precj�am estar mais atentos para os fa

,:"re,s qt:.e c .. n:_ilJuem à pmlHel':lção de doenças em nossos
êr:i:ório:i. l\ledid3S protiláticas deveriam ser processadi>.s,
-"a" -e ';� h" .en� que Vlv�m sul)Jugados pelo infortu-

nio P9iisam viver decente e humanamr:nte. A par dessas
prO'Hd,mc.as, deveriam existir outras, mais eflcãzes, estu
J�dalj e "ma __ auas elll sells ângulos e pe.�pect1v.:::s. t1:xiste,
e Isto pJ.ra e;,:emp ificar, em 'llmbó, na localidade de "Pe
.La Pie,a', um ninho, de tubetculosos. Se fizermos uma

;}23,:u'sa !IJfn:enorizada, na terida <Ia questilo, veríamos
1ue a falta de alimen�os e as cllndlç6es, precárias em que

ed, s�o &0.1 pari.e, os fatõrcs que constroem esse edi.

�:n ������:i�;G�� ����m�:S3��ze�e�1��� :St�:!�t!��, s�:
lir.anltls m':'.do p,!;!,Q elevado ínctíce de tuberculosos que os
números ret.-a amo Em contát,:! com os rr.édicos, vemos e

frefP1entenlLi1te, que .se sentem angustlcdos e sériamente
perturbados pelo que vêm no interior, onde o olhar do
Govêrno !Ienetra )ndecj�J e ;Ie soslaio. r�llzmente. fun.
dou,se e mFlO�'ian(polis a Camera Júnior, entidade que
congre�a os moços intelectua,s do E�tado, com objetivos
altamente civicoo e desem·,bementistas. :A:oços preocu·
pados co. m::,s angustiantes problemas que se multipli
cam em San,a Catarina e ne:>t.e Brasil impnso de espaços
vazios, mas ll'ansbor�ante de (j{\enças e sofrimento. Ao
esttdarem nossas lnunici!lios, t",nho a cert( za que farão
analises c()nscien�es e apresentarão ). Assembléia Legls- -------
latlva e ao Próprio Governo do conspicuo e esclarecido
Sr. Celso Ramos, tõda esta série de problemas a serem re
soh'idos satisfatóriamente.

Convenhamos, entretanto, {Jue não e somente a tuber
culose que g11ssa nossos campos, ccrrompe nossas famí·
lias e extermina nossos amigos. As dOt>nças são Inúmeras
e desfilam ..por ai, vestidas em roupas pobrt:S e elegantes.
Suas roupagen� são as mais variadas. Mas o envio de pro
dutos alimenticios, as medidas higiénicas e estudos de ga
binetes, não interessam Imedi.atamente como solução fi
naL O im:)1ortante será enviar a êstES lugal'e,> abandona- \

dos, técnico'ses perializados no assunto, para termos uma

idéia exata da seriedade e p:'vporção das mOléstias. Não
adianta fazer literatura co .11:1 miséria de nosso povo,
compor versos com as lágrimal 'de nossos Irmãos, discur
sar nas p:·aças 'públicas ou tribunas lllllversltãrias por um

Brasij magnifico e heróico, se nos esquecemos d:lQuêles
que "ilget.am na imundície e vivem €m velha e esfiapada
pal,",oça ã. espera de esmolas e comiseração. Devemos fa

zer, e com urgência, l;ma ariã:i1.e detalhada da Realidade
Brasileira, em todos os seus ,;el',rédos e mlsterios. O Brasil
é um 'formoso gigante subdesenvolvido", cercado de ho
mens ignorantes e inteligentes, que se misturam. lutam,
vivem, gritam, choram, sofrem f' não se conht)cern. O Igno
l:ante labuta, em seu "analfabetismo delicioso", nos cam

pos, lavlando a �erra com se-:,lf> suor, para sustentar o que
se senta numa poltrona maci.:!. t:confortável c.,m um Cha
ruto americar.o nos labias, call1ando o hino nacioual com
a baba,imund& de um nacionalismo falso e doentio. E en

quanto isso, ao rompasso do i..amba ou do carnãvaI, o sub
desenvolvimento acompanha os acordes da sar. fona e da
(')'Oon"';-"a vih"�ndo no cantar l.t,rraxado de nossos cabo
clos ignorante:;: e \,uLerculosos, à espera de uma injeção
ou remêdios E o,; homens da ?edra Preta, com sUfls per
llUS fii1as e eai'!:::ridos. chorall, no fundo ele suas

tocas, c contLllJam a odiar COl'1 Lodo seu b!·o.sileirismo. a

tube�'C'llo�e oue o.nd:t Dela [;01'.0)0 de seus filhos, é"s('S{ (1

bJ�r:e.s f"
. "C_,.r,,�'_�.

_____:. _::__�::���:s���b����&f�.....�:l1l:�1I!"lffl _ ___:��!Íiiljj_T"I�h:'C�,_,.g,'·':íHíAy.�Y*f :"'f'i!f\r-f';-"

Informação rotérta
da reunião po dia 21
de julho de 1961

QuerO ler para Os meus

companheit·os, alguns tó-

picos de um magnific,o
trabalho do Engenheiro

Cândido Duarte, sócio do

Rotai·y Club de Lisboa,
intitulad{) "Gompcnheh-ía
mo e Expansão", publica
do na Revista Rotaria de

[unbõ última.

"O companheirismo e fi

expansão s110 dois - ful
cros basilares de Rotary.
O primeiro reOp1"E�senta a

essência <fundament.al na

qualidade de rotário e,
através do qual, deverá
ser feita toda a atividade
de Rotary.

.

A segunda é imposta
pelo deseja de dívulpaçãc
dos ?rineípios sccínis 2

morais que Rotary adota
e tamL.Jm procura aumen
tal" c número de adeptos,
aglutinando Os individ'uos
que têm condições e

propósitos de servir:
O companheir-ismo só

poderá resultar de um

convívio, sinceramente a-

migo, pei-menente ou mui
to Frequente.
Fazer companheirism0

não é somente iniciar re

lações com novos indiví
duos, mas sim fazer e ra

dicar amizades corri ho-

mens possuidores daquela
idoneidade moral Que é

exigida e que co�stitue o

úní, o denominador comum

entre rotarianos,

As deaiguutdades de

talento, de. poaiçâo ecctet
ou de riqueza não serão
nunca impeditivas para a

efetivação de cornpanhet-
------------------------------------

@EMAS - �artaze,s �o �la
-tENTRO

tine SM JOSÉ
-BAIRROS-'

tine GLORIA
(ESTREITO) Fone: 6�S2

ris " hs.
-JlAZZARC,P! - uenv Prado - Genésio
Arruda - em

AS AVE.olTURAf DE PEDRO

MALAEART�S

FONE: 3636
ÚS 3 e 8 ha.

- Xovas sensações!
- Sequências eletrtaantes !

BRrC l<�LEMl:'-f. -ZSA ZSA GABOR
USA DAVIS em:

nEBELlÃO :008 PLANETAS
CinemaS cape -.....-Tec.nicolor

Direção de: Edward Bernds,
- Cailsurà até 18 anOs-

- Uma prod.lção de MAZZAROPI -

--:: Censura: até 5 ano's -

- Censura até 14

tine 11ITZ Cil!e If.J:P�RIO
(ESTRF'lTO�

às 8 noras

às 8 h:>.

Fone: 6295FO�E: 3435
ás�5 e 8 hs.

Sensacional!

For�issimo!
Anjo Ju Oemômio???.

... A MULHER DE DUAS CARAS
Elza Agulrre e Armando Silvestre

Di!'eção de: Miguel M, Delgado
Cen:;.ura: ate 18 anos

CROX ALVARADO

COLUMBIA DOML.�GUES em:

LADHÃO DE
\

CAOÁVEHES

Direçâo, de: Fernando Mendez.
_ Censura até 14 ano::;-

Cine'ROXY
Cine RA,jÁ (S. JGsé)FONE: 3435

_ Uma adorâv�l nventl.. a romãntica

vivida em plen;t cidade luz!

Michel Piccoli � Sylvla Lopez - em

PARI�, MÚSICA E MULHERES
_ r:astmanColor -

Direção de: Richard Pottier
, 1; a1; 18 a:: s-

às 'I e 3% hor�s

BING CROSBY

I::\'GRID BERGMAN em:

OS SINOS DE SA�"rA MAlHA

Dil.iJç"ão de: Uo Mc Carey.

A SEGUIR! ..

_ Outra histôria encanta-

dora d� nova dupla romin..

_ EastmanColor -

Encantador!

Poétled"..
IALAIN DELON

ROMl: SCHNElDER lnesquedvel!
'

...

Satitu Montie� _ Raíf Vallone - Ana Mariscall - em. - .

1"
... A V I O L E T E r.. A Filmaclo em Eastmancolol" em Paris e :Madrid

"OS P�.[MOS" com, Gérard Blaln - Juli�ttp l'I'layniel
...

"UlHOSllIl'lIA, MEU AMOR" -eom Emmanuêle Riv,) - EIJI Okada

"RIFJFI. ENTRE MULHERES" com Eddie Consbntine
'A iLnr\ DO DESF.JO" com Cristian Marquand,- Magali N0el
"CIIS LIBEI�TIXOS" com J"cque;; Cal'rier - Dany Robim
"VAMPIROS DO SEXO" cÇtm Robc!"t HOSl;ein - Estella Blain
"CUSPI�I NO TEU TúMULO" com Fel'naud Ledoux - A. Lualdi
AQU! ESTA A RELAÇÃO DO GRANDE FESTIVAL f'H:ANÇA FILMES

�

,� -

"-!! espetá�ulo dos espptáculos!
BREVíSSIMO

EUROPA DE�OtTE
EastmanColor (,

DEPARl'Alt.ÊiNõ·DMNllMi.mtr==�
PLANTÕES DE FARMí..CIl}!
MÊS DE JULHO

23 - L'::lmingo Farmácia N;)turoa �a 'l'raja.,o
.

29 - Sábado (tarde) Fannác�a Vitóri... P aça 15 de Nov()mbrv
30 - Domingo Farmácia Vitória �ça 15 de Nov�mbro

,� \ ��

�it��l;:::Od�;:::n:o�:::,:::::ad:n:::as l:a:�:::,I.�::; :�:�.n::�tu:::"r:l:farmácia Vitória, ,

ESTREJ/r.!l
23 - Dumingo Farmácia Ind;an"_ Rua 24 de aio

, 30 - Domingo Farmpcia Catarinense Rua Pedro �mol'o
Q _plantão !! turno ser.á efetuadu pelas c:!a·
tarlllens\o. '.','

prese�ltc:j <tW1a n�o podel'(J ser

rtal1:Amen�. I, :"�I ';
"

,

streito
eficient.es são se SERõES

.

FAMILIARES, as reu

niões em cafés, Os pas
seios em conjunto e ou

tros análoqos processos
de frequ.e...-,tes contâctos.
Alguns rotarianos do

Clube de Lisboa têm sen

tido, a bem do verdadeiro

ccmpanheh-ismo, Q gosto
de receber.
E HSSÍ!;n· há ccmpanhel

rOs que já têm convidado
para suns casas a gt-audc
maiOria (70 a 80%) do"
<ompanheiroa e familias
}Cel'tencentes ao r mesmo

Clube.
São reuniões sempre

trnnsbbrdanteg de alegria
quando os presentes são
pessoas compreensivas.
toleranuee, comunic at.ívaa
e não poeautdoras das
reservas vulgares de des
peitos e de criticas per
ntctosas da mau gosto, que
ivudem R,S més relações

Quantas reuniões há sociais."
de gi-endes írequencías
que nadn dar-em parn E, o rotariano Cândi-Io
aumentar o companhei- Duarte fina lisa suas con

l'il;mo no Clube? siderações, �.om estas p,a-
O c'ompanhejrismo faz- lavl'a�:

se ('om os valor,es montis "Ii:!to Jll'ova Que {} ânimo

i:ltl'ínseco:;.- de Que deve,n dos r01i�trial1os pOrtuJ;ruê
ser dotados todos Os 1'0- seR nil.o enfra(lue:e e

tal'ianos. .nêles $e mantém
-

a alma
MelhOrar-se-ito as q',la pertinaz' dos Q.ue querem

lidad,es de muitos sÓcio.s vencer e, simultâneamen
semjlre Qu8 seja passível te, convencer Os .0utl·OS
fazer companheirismo fe- llào rotãrios de que Ro
cundo, irradiant.e, aprQ-l tnry existe no Mundo por
priado para cada um eum consequell�ia das imper-
prir e servll'" feições humanas e que
Somente ccm as reu' todas as tenta:;iva.., feitas

niões normais feitas às para melhoria da Huma
refeiçé�s. com,� rapidez llid,'Lde são afins cam Os

que a vida atu:ll impõe, prinCipias rot<idos e ati
nunca se fará perfeito nentes à boa Moral, aql.le
(.ompanheiri�mo. Ia t!u� se supõe ser con-

Há neces:'idáde de i:J- vebicla pejas cOllveniêll-
tp.nsificar c:onvÍ";Íos e Ol; cias dos homens dviliza-
meIOS aue lelJI!tQ mais dos e bem i-o.madoil" _

1>E"Ô'R't 'p,*TÂ�
-' ..... '"" - - -- _.

"�iI\íIíO I'J� TüSERCULOSOS"

rismo �3 -ajuiz rmos que

só o coeücíe-te moral há

que considerar em Rota

I)'.
Tenho constatado que

os governadores e outras
pessoas de respon.s bilída
de diretiva, utilizam as

exaressõe, mais calorosas

para defenderem a assi
duidade.
Esse conceito está er

r-ado, porque a assiduida
de é um meio e não um

fim.
Parece aue deveria ()

mesmo ardor ser posto,
com bastante poder de
conviecão. (1 ineenfiva r o

companheirismo.
No entanto esh certo

o propósito d� estimular
a asstcu.dnde para ere
tua!" um companheirismo
que traduza trocas .da

impr.essôes: interdependên
cia da sentimentos .e pro
vas de amizade.

Hoje no Ieeto
'

tJJ ro ri:; CarvJlho" a Associacão
Coral da Florianópolis

Hoj.e, no 'I'eatro -Alvarc
de Carvalho", a Aesoctn

ção Coral de Flortanôpo
lia, sob a rE'lgência do
maestro Aldo Krieger, a

presentará zrande
espetáculo de arte. O

programa .onterú de pe

ças do Folclore Nnci-mal
e Interna ional. SOPRA
NOS: Eleonora D'11ce S,
Thiago; Eli Paust.no da

Silva; Lilia Maria Oli
veira; Maria. Jos s de

Souza; Mada M�.d·denH;
Maria Tereza ]\f cbodo :

Roaíta Moaímann ; Sônia

Maria Ortiga ; Vele-la

Furtado. - TENORES:
Amon MOreno; Artur

Jorge Costa; Cnr-los Pa
ria: Fridolino Eell : Gen
til R. Cordioli; Henrique
Stefu n ; JOr{_'e Soua-.
CONTRALTOS: Carmen

S�mtiago F'ernandes ; Ctéta

�,endes Bt·j"to; Dilza Délia

Dutra; Edeltrtlde::; Du-'
trai Madalena CariO'1i;
Maria Henrinueta de

BeJ"l1, Maria Sueli Pu-

ch.pco; Roseli Mari2 <i�
SOUZ3.; VL3 Lú�ia Re

gu.€ira. - BAIXOS, A
laercio Costa i Darcy B.
dos Santos; Hélio Teixei
ra da Rosa; Maneei Soa-

mentando para a festa do

próximo dia dezenove, no

Lira T. C., -om Ln. des
file de M:'.:.d"s Renaux. A
renda será cm benefício'
do Asilo dos Vel'..tY'�lo�.

,-x-x-

Amanhã, será conheclua
a Garota Radar de Jcln
ville, na S. Ginástica, com

a comentada festa das

de Medir ínn e Presídeme
da C 'mi são Organizado
r I do 111 Congresso Mé
di�o, Rendo o baluarte do
sucevso que est:\ a onto
eenco.

-x-x-

/I s s,� horitafl: 'I'ânia
f> ,. '0. Elzi Hcff'manu;
p trich Lins, Sônia. Ar-aú
Io c .'\1l'l Maria Kali ele
!,,'1nti�?imas no "Coq."
do C. M.

Embaixatrizes.
-x-x-

1"0 cii hê - A Rainha
do Hipismo, srt.a. Yara

Francallacci, de s filará
com tecid-os Rena.ux, ma

pasarela {ia Lira T. C.

ora Dr. Percv
, ç-j' ia) Borba, c rei

ximo e"11 !lim:rlltia: Anotei
no "COq." do C. ::\1.

n ce'rssimc cotcr de
Sô . ia _II ruújo, despertai!
'o (I� int:"rt'se no

"mr ndo' elegante femi-

-x-x

Senhoras elogiaram o

ponteadn de Patrícia
LiM.

-x-x-

J\ft 'to bonit,,' II gmvutR
ij"Jian1 d.o Dr. Spiros
DimaLtos.

-x-x-

Co�hjnhas «e .<>:"!llinha e

c � Íl"it�l:<. Oi:' ape
ti�ó é\;; do ''Coe.'' 11ujtos
f

res A. Mai3; M:hio L'l.'1g
,

SmJtiago; Mál·i.o L. �fo' A ita JT!(l,'''lla :::'<:>1'
ritz; :\'(auro J. Amol"iW!; "" Elzi H('�""
Otávio co:> Santos; \Vil\ '''o t:rlmirad.�
san B�eda_

o '''::ockt�il'', ç� '�'l i

ção Cabrinl'nse de y ,li' i
na, no Ouerê"l i� Pie
l-'0�.,1 O sr e �"'1 "',;\-p.r

nadar Celso R�lm"s
-

e'l j

veram presel"tr�. A (]'>'!:l

ração -f':li m.l)]to or:<J'iJl�f
notanc:rl-e,e nl'il'�i'Tl�l""'''n;
te o ,e.:; lI,do 01 ".eH.,

ioso.

'II'" i.., 1 l"'�(l rI � ..

"

�', lcl"a. S h"1r"l"{' ,

"11 _nf'Y! Um bonita
ve<ttj,lo rI'etO.

da
r :llizndo um

15 hor..:s, para
a3 Benhoras do III COIl
gresc.o ::-'Iédi o.

PAitA VENDER OU
C::npc\R.

TELEFONE 3982

com f�Í'��::;'. "'"'1-1' � .. .r."l� r: � "'r r'" T{ l�JlandC "'ar�:'llro 1,,, .. (! ona, I1 O qlJn;'
S1'a; !ll'.Qf. L,'-;: p", l'I' l'I'-J n!!l·'l n E<>l�(',,'l.
Con-êa e 81"1; p,�.!' oCr 1,

Q ,'c bOm na "Lin-
EdTl'!undo ].fah " ......1', (1 ", (".)
Chefe do Re'l"'·'"'''' 'T i \ --;-x-x-
de norn"n<; "'-,,_<, ..... ") r'lrh� de Flo-
fes<'rr niIA�',.., r ···�n"l c ri ,,' ,oH" ('stá se mod-
Sr:-_;" :3-e!l:'ldor r' 1-0 ... .1

B'''''''o '" �r .. • p"-,,

11 'l-On; . ,,5') ,I.,. �. �
.•

Mundial; Sr e�"n" l·. ?

mar Li��. p,."�,,,
.1Iw" i"',..iio C tf)r'" .... "

Medicina; SI' e pj �

Armando V:\,!erio C.e ..
�

sis, PI'2f1idente da A.. s)

ciação Catarineme de _Ii'!

di'ina, l'ecém eleito e

tOmará P0.,S9 na l'r,jxi)l1'l

segunda-feira; P:·ofe.�sol'
Madeira Neves Pr:,s:df'�l
te do Conselh'o Xaciolllt!

DR. I{OLDEl>IAR O.
DE MENEZES

Formado pela E"cola dt
Medicina e Cirurrrl::i dú Rir
de Janeiro. Eh-lntem') df<
Hospital da Gambõ:::. - Da
Maternidade Clar2 Bns
baum - Da Maternidade
M�e·Pobre.
Esp<':cialidade: DOENf' \�

DE .SF.NHORAS _ PARTO
.

- CIR'URG'IA
lJon�u!ta: Mate ..n�daC!e

Carm�la Dl!�ra pela manl"'>;
Residência: Estc\"('s Ju

.,ior "? 'T'p1 ?"�,,

Dr. Hélio Pcí,:c�o

Advogara
Rer:dênria _ A11m. dr\

Knnrlpr ?7

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CHURRASCO D
\

1 - Dr. Máda Lam-lndn
2 - Dr. Sidney da Silva
3 - Hermaun Beck
4 - Ma]. Hcru-lque Klapctt
5 - DI", rvaoenko WJadlmlr
6 - Dr. Geraldo sanes
7 - Dr. Ay:'ton de Oliveira
8 - Dr. Ledo Braullu Barreto
9 - Juão aeuum

10 - Dr. acão ccvauaaet

11 - Waldir de O. Santos
12 - Dr. Mâl'lO Mafra
13 - Dr. Paulo C. Wendhausen
14 _ Jairo Gosta
15 - Dr. José Edu Rosa

16 - Paulo Valente Ferreira
17 - Hamilton Alves
18 - HamilUn Hildebrano..i Dr.
19 - Dr. Nelson Abreu

20 - Dr. Otávio da Silveira
21 - AlfredJ MuelJer Junior
22 _ Dr. Julio C. Goncalvcs

23 - Dr. .rorcc xotsies •

24 _ Dr. .roão David de Souza

25 - Dr. Moacir de onvctra
26 - Dr. carros nastos Gomes

27 - Jair Borba
2R - Waldir oarrer-ãc
201,_ Yoldori oaroranrs
3�Ó_ D LUJ/, A. O. da Veiga
3' - D, Acy� Pinto da Luz

3. f_o üenrtouc Richard
3 - Dr. Armando M;roski
34 - Dr. wutredo Bayer
35 _ Dr. Dilnrmando Brito
36 - Dr. Carlos Jo.�é Gevaerd

37 - Dr. Jos� Darmano cerretrão
38 - Dr. Hélio Rosa

39 - Romeu de la Martlniêre
40 - Dr. Yvany Santos
41 _ Dr. Aruiur acos
42 - Lamartlnc Richard
43 _ MUton FlIomeno Avila

44 - Tt"llio Ooudrn
45 _Núy Mlond

46 _ Germ:\ n Mário de Oliveira
47 _ Dr. Erm�sto Mcyer F.o
48 _ Moysés L. ua Silv:l
49 - Dr. Ben!1O Meyer Beressoni
50 _ Dr. Iltol1 Caldeira
SI - Dr. Ralael Cruz Lima.
52 !.... Dr. M'KCÍ!' Pereira
53 _ Edgar Schnader

'

54 - Otavio de Oliveira
551- Manoe] Alves
56 - Manoel Abreu

57 - Márcio di Bernardi
58 _ Dr. Walter Kuem:f'r
59 _ Dr. Alexandre EvangeUst9.
60 - Dr .. Joso!: Fellpe F.'"'

61 - Walter Mussl
62 - O�car ; . Capela
63 - Dr. Newtcn Brueggemann

64 - Dr. vaimtr Dias
65 - Dr. AloYl'lo Gentil
61: � Airton Pcrrone Machado
67 - Paulo Cumllll
68 - Alcino MiIlen da Silveira
6Q - José Michel Cherem
7tl - Aloisio Soares de Oliveira
71 _ Michel Curl
72 - Martinho CaIlado
�,3 - Ct. Heitor Ferrari
74 - Dr. João Carlos Ramos
75 _ Jú
76 -, Dr. Helio Saclllottl de Oliveira
77 - Aderbal Rosa
78 - Dr. Ottp Entres
79 - Dr. Jucelio Costa
80 - Pascoal Simone Netto
81 - João B. Bonassís Dr.
82 - Dr. Antonio Grillo
83 - Dr. José Carlos Daux
84 _ Migúel Daux Dr.
85 - Dr. Mtguel Hermínio Daux
86 - Wãldir Macuco
87 - M. Hobold
88 - João Jorge Musst
39 - Hélio Roque Rublck
90 - Vicente Schneider

91 - Dr. João Luz Ferreira de Mello
92 - Dr, jsrnani Bayer
93 - RogériO Stoternu
94 - AltoJr uobone cesteuan
95 - Dr. Nllton .rosé-cnercm
96 - Políllio Btttcncourt
97 - Jorge Cherem Dr.
98 - Osny Raffs

99 - Adi Ca":.. Sllva
100 r- Dr. Heitor Stelner
101 - Luiz Machado
102 - Luiz Henrique da Silveira
103 - �imul1do Vieira
104 - Miguel Daux
105 - Gaucho
106 - Walter Lan['e Jr.

te" - Darcy Oouln..l"t
108 - Elmo Leal coemo
10 - Dr. Mtquel Dlgíaeornn
110 - Dr. ::)ã� B. Goncalves
111 - Osny Gama l)'Eça
112 - Wilson de Mour..

113 - \urélio Bonettl
H4 _ Dr. Ja'!ro Llnhares
115 - Dr. Lecllln Slovlnski
116 - Arnaldo de Oliveira
117 _ Aderna: de Oliveira
118 ---. Dr. Alamir Faria
H9 - Dr. Bulcão Vianna
120 - H. de Carvalho
121 - Reln ... ldo Wendhausen
122 - Paulo !,an�e
123 - Dr. Biase Faraco
124 - Biase Filho
125 - Dr. Cu!"melo Faraco

126 - Heitor Faria

(Campanha de Mais 1000 Assinantes)

Aproveite?

127 _ Carlos Porto
128 - Sérgio ·Reltz
129 - Hans Alpertedt.
130 - Dr. Lauro Rupp
131 - 'Port.oloillcU Brttenccurt
132 - Dr. Aroldo Caldeira
133 - P. AI!'('ltiUnho
134 - JOi'i1' Ji'errçira da Cunha,
135 - Dr. O/mi Lisboa
136 �- Dr. A,loysln A. Gonçalves
137 - Dr. rteqívct
138 - Gal. Weber da Rosa.
139 - Dr. Emanuel Fontes
140 - Dr. Má';\lo Celso Coelho
141 - D�. Dalmo Bastos
142 - Nivaldo Huebener
143 - Deodoro Lopes Vieira
144 - Flávio Filomeno
145 - Joaquim de Oliveira.

146 - Dr. sebeenão B. de Albuquerque
147 - Dr. José J. Llnhares
148 - Dr. Almir Rosa

I 149 _ Dr. Osvaldo Fernandes
150 - Hélio de M. Mosimann
1.'H - Des. Bl'!lisárlô R. Costa
152 - Dr. José A. de Santiago
1,53 - Dr. Enio Cavallazzl
IM - Des. José de P. Galottl
Pi!) - Dr. João Makioweski
1�6 - Dr. Celestino Sachet
1;;7 - nr.. teéno Luz
15f1 - Dr. Nluolau de ouveíra

159 - Dr. Alvaro Mlllen '(la Silveira
160 - Dr. Trindade wendhensen
,161 - Eftefano Savas
162 - Ney Hucbêner
163 - Dr. Fernando Emllio wendheuac-a
164 -= Dr. .ruuo Paupltz
165 - Dr. Altamiro Dias
166 _ Dr. Bat:Qta
167 -- Luiz C. de Mcllu
ln?, _ Carlos A. dos acntos
169 - Dr. César Seara
170 - Dr. s'reeertco nuendgeus
171 - Dr. .rcsé E. Spoganicz
172 - Dr. Syl"io Pirajá. Martins
173 - Dr. Moacir Br·nvenuttl

\ 174 - Dr. Er1lcsto de Giorn
17:; - Dr. C'l�caes
176 - Dr. Gillosso
177 - DI'. Raul Bastos
171<.·- Dr. Genovêncio Mattos
179 - Dr, Pederneiras

180 -'- Dr. Newton Ro.mos
] 81 - Altamlro Cunha
182 � DI;. KU·1Cdo Ltns
183 _ Cesar SearA. F o

184 - CeI. Spalding
185 - Rena.to Peixoto
hS6 _ Antônio C. W('stefal
187 � Alfredo Daura Jorge
1-8g _ Dr� MurilIo Capela.
189 _ David F. Lima

190 - Osvi do Souza
191 _ Dr. Rui Hulse Dep.
19'2 _ Carlos Augusto Schmidt
193·_ Dr. Pa:'!o Biasi
t94 - D" ceieo r-amos
195 - TC. wanace Capela
Hl6 _ RC. Newton Prado
197 - T. Ney de Souza
198 - CeI. Teseu D. Muniz
199 :___ Dr. Pauto Fontes
200 - Sady Berber
21,,1 - Cesar Oau.pos
20? - Dr. seuesüêo Neves
203 - Te. Fernando Viegas
20� - Dr. António Almeida
205 - Dr. C. Barbosa Lima (8. Inácl·))

206 - Dr. Ivo da Silveira
207 - Heinz Brausperger
208 - weueec Vaz
209 - Antônio f3alum
?10 - Dr. Alcides Abreu
211 _ Dr. EVJ.Jdo Luchi
212 - Dr. .roão Maria de Oliveira

213 - Dr. Frederico M. da Sllva Netto
214 - Dr. Roberto Lacerda

... 215 - Dr. Victor, Fontes
216 - Dr. Rubens süverre
217 _ nr, Han:; Bumdt";ens
21f! - Dr. Ney Gonzaga
219 - Dr. xetctc J. S. da Moreira

220 - Jane víetm
221 _ Dr. aoão B. Rodrtguel'l
?22 - Dr. José Guedes
223 _ Dr. Nereu Riguetto \

22A _ Dr. cesar A. B. da Silveira
225 -:-- Helio Lacerda
226 - D!". Gercy Cardoso
227 - wüson Elias

228 - Dr. wümar Elias
229 _ T. CeI. Pinto da Luz
230 - CeI. Lino
231 _ Cap. Ari Oliveira
232 - Dr. Cid Gomes

223 -,João Joaquim Mir?"d:l
234 - Dr. Oscar Cardoso
235 _ Dr. MiI.;uel Ororino
236..:..... P. Quinto
237 - Cap. Leo M. Coutinho
238 _ Gilbert·) Mosimafl::1
239 - Cid Mosimann
240 - Dr. Ari Mosimann
241 - Dr. Hurl MZ!1donça
242 _ AlfI .::do Russ·
243 _ Henriqut' A. Ramos
244 _ Acyma',' C. da Silva
245 _ Elpidio Souza

246 - Sue,d Paulo
247 _ Jorge' R. Garcia
248 _ Fausto. N. Botelho
249 _ Emanuel Campos
250 _ Nereu Cleste Ghlzonl
251 - Nilson Silva.

252 _ Miguel A. K'ltzlas

253 - Newton Macuco

254 _ Alexandre S'J.:lm
2S5 - wetceroar da Costa
2i6 - ·Hercili·) Vaz Viegas
257 - Sklney Damiani

258 - Orlando, Damianl
259 _ oscar Pereira Dr

260 - Cyro soncuü
261 - Vivaldu oarorams
262 _ Henrique MOl'itz Junior
263 - Rodolf·) Fana

264 _ Dr. Poudore -E. São Tlngo
265 _ Dr. Luiz C. São Tiago
266 _ Paulo dr T. São Tiago
267 - Julio ceser Gonçalves

268 - Daniel Pinheiro
269 _ Cap. 'P. ArmfU\do L. Gonzaga
2q{l - Antõnlo L. Gonzaga
2111 - Adernar Gonzaga
'2'72 _ Luiz S. de Souza

273 - Muton A. Ramos

274 - Sylvio Ney Soncini
275 _ Afonso vetga Filho
2'16 _ Dr. Mauro J. Remor

'2'17 - Filinto Bastos
278 _ Claudio P. onveíra
279 .,-- Carlos Schmidt
280 - Ivan Q. Schmldt
281 _ Dr. Cecilia Linder
2R2 _ Waldir Prá Netto
233 - jconomcs At-nno

2f14 _ Pascoal Ap9�tolo
285 _ svrvto J do Valle poretra
·286 _ Dr. Georges Wildi
287 _ NelSon T. Cunha Mello
288 _·T. ce; Mário Guedes
289 - Dr. Walmor Borges
290 - Nírüclus Szpoganícz
291 _ Dr. David Fontes

292 _ Dr. Wollgang G. Ludwig Rau

293 _ Dr. José da Costa Moelmann

COLABORE COt.1 O MELHOR DlARIO DE SANTA CATARINA E RECEBA JORNAL 5 MESES DE BÔNIFIUCÁO,
\ .'

294 _ Padre João Cardoso

2P5 - Dr. Pauío T. c!a Cunha Mello

296 - Dr. Jaime Arruda Ramos
297 - Franclsr.o Mtlu�"-

298 _ José Ruh1and Jor.

299 - Don FeUdo
300 _ Dr. Waldir R. Schmidt
301 _ Dr. Jorge FO:1tes
302 - Udo von Wangenheim
303 _ Wilmar Dallanhoi
304 _ Dr. Telmo rllheiro
305 - Dr. Teodoro Brueggemann
306 _ Dr. Osmar Nelson Schroeder
307 _ Dr. Orlando Borges Schroeder
308 _ Dr. W�lmor C. �l1va
309 _ Luiz OroIino

310 _ Acelon de SOl1.7.o3.
311 - Cóne�o Wat.erkemper

,
,

Ao encerrar·sc a inscrição, daremos

os nomes das listas, a cargo dos Srs. Al

fredo Russi e Gasa. Amêrica:

.

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

AQUI NA CAPITAL PROCURE A NOnA GERENCIA OU NOSSOS CORRETORES. NOS MUNICfPIOS DO INTERIG�,
REMETA cr$ 2.000 (DOtS "1IL CRUZEIROS) EM CHEQUE OU VALE POSTAL. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ES:TAD

D16"0 IlE ADMIUÇÃO o TRABALHO JÁ REALIZADO' PELA SENHORA ADEUACHEREM !t,�'N AUXILIADA POR OUTRAS ILUSiRES DAMAS CATARINENSES
E sempre prazer para nóa, rocanrar obras de impor

tância social cara a vida de nossa cidade, ainda mats

quando estas �ão empreendidas quase com inteiro sacn"
neto e dedicação. dado os tnatgntücentes recursos finan
ceiros de que dispõem, quer do govêrno, como do p6VO
Parece, no entanto, que o seu justo valor esta ree.mentc
no sacrifício que determtnades peesôes fazem para cons

titui-las, daí o r'lmeguunento de ínatttuíções que justifi
esm a i..Jl",c!:lçáo geral, sendo a sua existência, um motívc
para que aemp.e estejamos fazendo referências, para
malar conhclmento de nosso r..úblico ledôr.
A exemplo :la exlatên- tem como Presidente o e r.

cia cm outras grandes ci Martinho Callado, atual
dedes do País, Plortanó- mente etaetado, em virtu
polis ncssrt a sua Casa de de suas funções de Se
do Pequeac Jornaleiro, cretãrto da Educação.
instituição fundada há Embora não eeía urna

quase cinco anos e 'Que instituição criada com os

Mais uma vez, nossa reportagem procurou ouvir o

Presiden.e da Comissão Estadual de Energia Elétrica, Dr.
Paulo de F:eltas Melro, acêrca dos estudos realizados e

determinaçôes tomadas por aquele departamento, frente
ao gravlsstmo problema dJl. one-gta elétrica em todo o

Estado de Santa Catarina.
�

Começando POI' uma explicação sucinta do que é e de

como se comp';em o setor de energia elétríca em nosso Es·

tado, o dr. FI'eitas Melro aludiu ao empenho que faz C'

Governador Celso Ramos no sentido de que seja solucio,
nado na mais curto espaço de tempo êsse problema que
tanto tem afligido as regiões geo·econômlcas catarinenses.

recursos financeiros de
que dispõem as do Rio
de Janeiro, Põrto Alegre
e São Paul-c, a Casa do

Pequeno Jornaleiro de
nossa cidade, vem se man

tendo dentro das pqsaibil i
dades de que dispõe grn

ças !>. colaboração efLien
te de damas de nossa so

cíecece, verdadeiras sa

cerdotisas, que se dispu
serem a 'trnbaIhm- pela
causa, irmanandc-sa num

ideal de bem servil' à ao

ciedade, criando uma ge

ração nova, de elementos

, .

O 'lagrallte acima fixa U.7)� aspecto da. 11i$ita efe�uada ao sr. Govemador Celso:

RCWlOS por uma Comitiva do progressi.sta, Munict')no rie Cambonu. lIa ucas.ão '.0'
rall� -vc,W,jaclt;s ;'utmeros problemas da�':ela rica zona do Estado, tendo S. Excla.

o Govem.adar assegú.rad.c- que tomara proviUencias para atender as reivindica·

;6es. Entre os presentes v�os os srs. An�onio FadeI, Acácio Bittenc��rt, Elo! G�r.
cia Junior, Lauro Rebello, e outras figuras ::!.estacada� de CalJtbonu. A comitiva

foi a Palâcio acompanhada dos srs. Deputado Dib Cherem (ex-Prefeito de FIo'

ria7LopoltS) e Honorato Tomelin, figuras de projeção da politica catartlle�tse

.

Os raivlnhqs, coitados, acham q'.le somos in�oerentes
porque, no IL'l-de·testa dele:;, pedimos aos contribuintes

Que atrasassem o pagamento de impostos para quando
ele:; Ja thes:;em de�lnle�ado o governo. e, agora, o Gover

nador p€d� rec'Jrsos h co.etlvidade.

J'<à(J ha incoerência. No 7esoul'o eles somente deixa

ram 6 {seis) milhoes, corrl"spondente:> à arrecadação do

UJvlll10 dia o udo ultimo meio 6.1a de govêrno. E; deixaram

pUl'que nao hom·e temp-::: pa::a não deIxar.,

ü contribuInte, de sua parte,' ,11ão quí: pagàr, prefe
rindo alê a multa do pagame�.to atrasado, porque sabia

que tudo quanto pagasse seria imedlak:.mente transforma

do em empregutsmol A medida que o dinheiro la entran

do no Tesouro, o quadro de sel:vidol'es ia aumentando!

Aposem,adonas mlútipllcavam-s€, ar) arrepio das leis, '

l"evogadas prevlamente as Que- estabeleciam interstícios,
procuJadorla!; carnavalescas no ... Rio de Janeiro; con

tratos renovados de estradas "fanta::;mas"; seguros mono

pOlizados; cotas muniCipais cungeladas para os prefei�os
Que nâQ se enlregassem aos "jntermediàrios"; concorren·
Clas públicas com vencedores e.eltos ... antes da abertura

das propostas, etc. etc.
...

Que moral tinha o govêrno de enlão para pedir recur
sos aos contribuintes?

Celso pôs <tbaixo leis ImoI'als; podou Os panamãs;
repeliu o empregulsml1, exlin�indo centenas e centeI,las
de cargos inúteis. .

'

No me;mlO dia em que apelava para o contribuinte,
acabava com 40 funçóes na EStatística. Pedia recursos pa

r:!. realá.:ar um plano e não para dar sinecuras a afilha·

dos lJolitie0s. E dava exemplos de moralidade administra

tivfI.: promovendo concorrências que beneficiam o Estado,
defendem o erário e não con,�orrências para o empantur
ramento d PtotegidOS� e SÓC�9s ibt.��L�s.$ados.

aproveitáveis, desajusta
dos pelas dificuldades em

que vivemos atunlme-ite.
Trata-se de um tr-abalho
altamente elogiável, com

fins puramente assisten
ciais, que vem sendo, em
preendído e desenvulvido
nesta Capital, graças aU8

incansáveis trabalhos das
excelentisaímas aenhorus

leirn.
Instalada cm prédio e e

dido pelo governo do Esta
do, _. Casa do Pequeno
Jornaleiro j á abriga vinte

pequeninos profissionais,
que ali recebem instru
ção, ministrada por três
profcssôras mantidas pela

Prefeitura assim como

lhe;! é )lr�pOt'cionado um

trutnmento educncicnul de
cUI'l'€çitO, de maneiras, du
rante as l'efeições constan
tes <te nlmôco e lanche.
Os meninos, Que durante
o

í rabulho vestem unifor

D. Adália Onerem Amin,
Benta Barba to e Com Oli
vei ra, que procuram 'ven
cer todos (1-S obstáculos
para a manutenção da
Casa do Pequeno Jorna-

me fornecido pela institui dente, Martinho Callado,
cão, são agora disciplina' que embora afastado de
dos e ordaíros.; xeguindu suas atribuições na Casa.
os ensinamentos que lhes não deixa de auxiliar
são dad-os até para o ofe _grandemente no setôr da
recimento do" Jornal \�ue alimentação que diár-ia
vendem, o qua de certo mente é fornecida aos fi

modo prestigia a organi- �il����o�léma. ��g��7zaç��
zuçao, já elogiada por tem anualmente urna ajumuitos que vem acomne- da de upuoxlmadamenta

nha�do o desenvolvimen-. quinze mil cruzeiros, de
to Os tr-abalhos que uh corrente das contribui
são realiaados. A Secreta

-

ções de Associados, impor

���d:o�a���:Çã:�mqU:�; tâncin esse que é empre

renr'a escolar demonstra �:�a enam�,�2�.ii�(sãod�eel'���o interesse d� seu Prest
paru uso. dos

trabalho a fim de eouacto
nar o problema da energia
naquele municlpío",

REGIAO NORTE
"O pensamento do gu

vêmo em relação a cenot
nnes é o de Integrá-lu na
área <ia Empresa Sul Bru
;,;ileira dc EletrIcidade e
corr.:J solução de em1:;i"gên.
da e municipio deverá re
ceber suprimento de outras
fontes produtoras de enel'
gia, tendo sido já iniciados
l��la '.::EEE p<".:quisas sôbre
10,,1 desnivel existente no
fl( Bttuva (Mafra) aue de
'lerá produzir um potencial
de :.&00 cava.o,;, com <l :30S
sibn'::ade de loer inst!uada
imediatamente a primeira
unidau.€- de ano cavalos es
tando mar<�ada para o dia
P de P.gôsto uma reunIão
bntre as t'lasses conservado
-,-FlS da re�i�o e elementos do
Re�or ele Energia Elétrica
do Estado".

OF.8TE CATARINENSE
"Cnncernente â zona do

Ri'l d� Peixe. foram deter
minadas pelo Governador,
nriOl'id�tie no� estudos e
cnnc]'J.c;õo de obras Que pe
lO menos, dupHoul"'ll o po·
t.l"nrial' in<;talado atualmen
te. Pa:..a Caçador, Videira e
ilin �a.�- Antp�, a solução
,.. ....,�;��e na aw:ol1acão da
(Continua na 4.a página)

Os flagrantes fixam o momento em que Sua E:wia., r) Govenutclor, dava entrada
no Salão Nobre da Faculcl,ude de Di1'cito, pClr qcasião da abertura de trabainos do

III Congresso Catarinenpe de lI1cdici1Ut, realizada anteontem à noite e

quando proferia discurso.

nin tu ra, o ua são exposto
nas salas -de aula c clcJ}cn
dências da séue. Semanal
mellGe também recebem
uma aub de ;.-eli.rdüo, o

que muito tem coutribui
do oura a sua formação
.espi r-ituul- percebendo se

tcont, na 2.a pág.)

o MAIS ANTIGO DIAIIO DE SANTA CATABII\A
FlorIanópolis, 28 de :U1ho de 1961

O�ORRENCIAS. CftlMINÀlf �

POUCIA E JUSTIÇA /" '"

AGAZALHO CONDENADO

O Ju1z titular da 2.[1 Va,.). Cri'11inOlI' acaba de C01I'

denal" (l, um ano de prisão, o conh�rido larápio do I<.:s

tl"eaO, Gua'ruci da Silva. Ag:J.zalho, como éra conllecluo

Guarací, pratbou vários roubos sendo pre.;o ultima
mente sob a suspeita de ser 0 monstro do Estreit-o. No

entanto v Juiz condenou-o i-l!Jenas como ladl'ão, poslo
que, ficou evidenCiada a nii;) part!eipação de Guarani
no."· atentados do mon:;Lro do Est:e:to.

Faz algum tempo uma

resldênc!a localizada no

subdistrIto do E�treito foi

i1ssal�ada. Enq'lanto todos

cormiam o assalta_Ite pe
netrou no quarto da filha

do dono da casa limitan
do'se &. cortar p"!ç<,s inti

mas do vestuário da meni·
'la. Peia primeira vez nos

!;a P0lici;t detro:1tava-sú
{'om um caso des.�e�·. As

:;uspeltas recairam logo
sobre "Agazaiho", t.enoo o

Juiz da ::l.a Vara decretado

Jmediatamenté a prrsão
!lreventiva do conhecido
larápiO.

Após a pri;;ão de Aga'
zalho, l"egis�raram-se mal ...
três casos semelhantes,
e·.. ':dencian..-1o·se, L0m isso.
r.ão sei' Gua;'aci o autor
dos referidos, crimes.

I
A P:J!icia mantem severa

"

igilância sobre' nn indl
'. iduo suspeito. seguindo·
lhe todos os passo.:: c o
,Tuiz d •. 2,a Vara continua
.:.tento, para a dec\"c�ação
(ia pri�ão preve:..tiva, Lo
logo se concretizem us /jus

peitas.

(Cunt. 1111 a.a pág.!

Em�en�a-se O Gnvêrno nG solu�ão �08 rroM6ma8 �e �ner�ia �Iétrica
Fala à reportagem o Presidente da Ccmissão de Energia Elétrica - Esbôço das afividades daquele deoaríemenie
- Estudantes do Instituto Eletrônico de Itajubá estudarão problema - O:Jtras nolícias

VALE DO ITAJAI a urgência na coostrucãc nhln Sfderúrgtca Nacional
"Em estudos recentemen- de uma nova linha de trans �lrl'�Y";S das linhas que a

te realizados - dli nosso missão que sera TJ otetada f,OTEI CA está construindo
entrevistado - vertücamos pea Sociedade Técnica de em Ilhota. Quanto a zona
que o município de Jolnvil- Oaptvr.rí. partindo do mu- de Rio do Sul (oeste do va-
le; que é atendido atual- nlcipio de Ilhota. Tendo te do rtcjan estudou-se um
mente pela concesstonàrta capacidade de transporte plano de emergência que
- Empresa aut-arasneíra de major potênr-in �e ener- scrú posto em prática Ime-

��i������lda:ee, ca�:�:r enn� ��a'd��:i: �:;n���:J� c��� ��a����)���;op�ão q��fl�qU�;
1962 de energia ele�rlcu, cessão, est.arão com o seu .(·ef·exo" da falta de energiasendo talvez necessáf1a a. problema definltiv<1mente (?létrl,�� e que consiste na
implantação de um raclo· resolvido". Em seguida, sa· construç:io de uma nova
namento coletivo. Assim Jienta as determinaçfes do Jmha tie transmissão das
�endo, vel'lfica-sc desde já, Governador Celso Ramns, a tontes produtoras. Na zon ....

tim de que estaij. obra$. [0S' roe Florianópolis, não encon.
sem aceleradas o mais :.:i. tramos problema de maior
pldo no<:sivel, visto a imo gravidade; podendo-se a-
portância da construção nunda que, � sub es' .lção,
para u econl1Inia rl'l"'nc1a atli,�r.:en'e er,l montagem.zôna. Fala ainda s,:,bre a �e:â concluida até o fim do
Usina Garcia e as med'd'ls U!10, dc\"t:ndo a parte inter.
ure-entes tomadas pel') a· :'la da distribuição �er re-
tUf,l1 gove":'no para a equ'p1.· forcadro. pela ELFFA. Já
YeTY\ e1etr'l-merii.nica rue para:.;, zona de Laguna es-
falta &oue'a ob"a. corrn'-e- t ... 1J .,er.do elaborados planos
men+8lHto. de"t� ""?TI";T"". !10 !ntul.o de dotar aquela
a soll1cão do problema de te"'j"o de um sistema de
l'mergia elp.trka nas Te"i?ip'; detriflcação rural. Pode-se
norte f! litnr<'lne"l. rio Vale t:\l.1b�m adi:mtar que os
do I.faiai � o"oss�<"ue: Jl un1ciplO$ de B:-aço do Nor

pr:�el'��U1f��ãof��lt��C;tre'ln��:� ��'iOJ:T��'�'o��g�ae��'o �i��
elas Centrais Elétr:cas d... lO em breve energia eletri-
Santa Catarina. de"pl'"Ido (,.. Qw>ro deixar 'ombrado
e�tar '('r>1 f<l�e de mnn+.ã- rue. por providencia de S.
Jlem dentro r'I» n'lllr"'� m"- J"xc1to. o governador Celso
�es. l:'.""uarrl::t"r!() tR'l ,�<'l 1-, m03, dia 2 de Ap,"ósto, na
mente, o fo_rnecimento da �ldade de Araranguá se
energIa té ....mca da Comp:,- (;(}n�Utuirá um grupo de

r ro�r[ma Ofic!al �o Govuna�nr �clso r ( [[
e Comitiva em Joip.ville

.

Dia 28 - Sexta-feira: ue ",.,bllletc co Sr. Governa-

8 às :2 hw.as - Na Joinville lns_tah:..;ão do dor. Audiência às Comis
sões dcs munidoios vizi
nhns nelo Sr. GovernadOr
do Estado. Instnlação das

Secretarias nos seguintes
lo:�lis: Secretllj ia da Agr"
cultul'l-' - Associação Ru

1'al, Secrelarin. da ViaçãO
_ Edifício Buschle e Lep
per sala 3v, S�cJ"etaria do

Plano de Obras e Equi
pamentos oe CELE.SC -

Edifício da Empl'esul, Se
eretaria da Educaçfto -

Edifício Buschle e Lep
per, Secr·etaria da. Saúde

_ Edifído (lu ASl;iociação
JoinviUelliõc Ce Medicina
à Hua 15 d,e Nov,embL'o,
Secretul'iH do Tntbalho -

locul �t designar às 12

ho·r.as.
(Continua na' 3.a página)

BANCO AGRíCOLA MERCANJIL S.A.
Por Jntermedio de sua Filial nesta Capita., sita a rua

TraJan". 16 vl"m comunicar d seus acionistas aqui l·e:;l.
dentes que, conforme al>semblêia geral realizada. :..os 11
do corrente. ficou aprovado o ?umer.�o de seu capl·'1 para
"setecento'" e cincoenta milhões de (;rU'l',eirC3. Outrossim,
cabe comunicar-lhes que o prazo preferencial para <.;jui .

siçãL de ações. finda -impreterivelmente no dia 4 de s�.
tembro próx.mo, Illiciando dl3 seguinte a sl.Jscrlção pr ,I"
novos acionistas.

A ADMINISTRACAO _ Florianópoh
27,2Be29jul-l,2 e3set./61

\ Hc,je, em Joinvi1l\ :;erá assentada a primeira
peil'a du ginásio estad�ml - realização Que os ude·
nlstas prometeram durante 10 an03.

Com essa pedra fu,ldamerital não ocorrerâ o

que a.:onteceu com as da Biblioteca Pública e do
, Hospital fi.egional de Lg,jes, sob o governo udenista

do SI'. Agag.í!

\ da, ����:d::!�����u:olS; ��:�I�:a����Zl:oel��'���
nos jardins do Palácio e a 2.a foi misteriosamente

j�I���ll�:a:i1L��� ��g�: ?���!�.i�i.:ÓSOfO, Que pregava

Sôbre U pedra de hoje nU'il:crà 'um educandáriu.
assim como S0bre aquelas outras duas nasceu um�

lição: a de 3 de outubl'o de 19:10!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o MAIS ANTIGO DIÁBIO ,DE SUTA CATABINA F. ESCCBAR FILHO- LO. São pequenas fichas de

consolação.
A última esperança e::.�á

).0 interesse resultante das

ccnclusôes do aemrnérto
sõcto.sccnõmtco de Santa
Catarina. movimento de ai
ta envergaoura com que o

atual Governador preparou
!'1.S bases da sua programa
dia administrativa. -ontan
do vencer, como venceu. as

oietcões de outubro do ano

findo.

o SECRETARIO DA O.T.A.N.
. VISITA A ALEMANHA

:o�.'\, !IF) - O Secre
b�jo da OTAN, Dil'k U.
Sfker, f'êz uma visita ati
cj l á República da Ale
nJnha de 26 a 28 do cor

rote.
Stiker foi recebido pe

10 Presidente da Repúbli
ca, pelo chanceler Adcna
er, 'ministro do ExterIor.
da Ecouômta e da D;fesa
assistiu também a um,;
sessão do Parlamento Ale
mão.

o ESTADO tarinense Unidos tNuma Solicitação
ao Banco do Brasil

20 CADERNO 4 PAGINAS

Iscola de Serviço Público (DASP)
A prova flnal dos Cursos por Correspondência de'

'português e Redação Oflcial", "Matemática e Eleme�:
::S���l'�s��t��6�:"Ge:��:��ni�:;�:i;:', ee '�:��:)�:ç�� F��
andá riu' terá lugar às 9 horas do próximo dia 30 de ju-
110, dom�l1go, na Escola Industrtal de Floriahópolis, à
1!D. Almirante Alvim no 19, onde os alunos deverão

!pres_entar-se, meia hora antes, munidos da respectiva
crtena de identidade,

, SECRETARIA DA FAZENDA

"VALE A PENA SABER"

O Exmo. Sr, gecretârío de Estado dos Negócios da

Fazenda, apreciando as concrusões da Comissão Central
de Compras na Concorrência Pública na 1, que se des

tina a ecutstcão de 40 veículos tipo JIPE, proferiu o

seguinte despacho:
"Fica aprovada a oferta fei ta pela DIPRO

NAL, cujo preço de Cr$ 543.27500, com rever

são do IVC é o mata vantajoso.
S.F., em 21 de julho de 1961.

.tas.i GERALDO \;ETZEL

Secretârio da,-'Fa.-:enda",.''''

Sob � título 'Problemas
la UrballizlIç'iío nu Amé

f'ic:I Latina', 1\ Orsantea
�:1() das Nacões Untdus

para a Educnçãc, n Ciên
:ia e li Cultura (UNESCO
puhlicui'ú em breve. deu
LI'O da coleção "I'ecuologla
C' Sociedade', as atas do
�kmitJúrio sõbre temas de
l"ruanizlH;ào que sob O

patrocínio conjju;lto do

putrociulc conjunto do E:-;
critúrio de uasutoa Socias
da ON'U, da Comtesão Eco
nômica pura a América La
tina e da UNESCO. foi
foi levado 11 efeito em ju
lhu de 1%0, em Santiago
do Chile, O Seminário
contou também com a

cooperação dos Amertcu
nos. O trabalho foi uh-i
gidu pelo profeasor Ph!
lip l\f. Huuser, dn Uuiver
stdade de Chicago, e saírú
com c�l'ca de 370 pági-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROGRAMA 00 MÊS'
DE JULHO

DIA 2�, HT-FT - Inicio às 20 horas.

Bicicleta pintada, capital valoriearlo.
Rainha das Bicicletas, Rua: Cfll1.'::f,lhf'iI'Q Ma
fra. 154.

WNICA SANTA CATARINA
Ciinicil Geral

Doencas Nervosas e tvienlai� -

AOf\l.•tla - Complexos - t\taQU!� _ M.anlu _

Problemático Are�lva � sexual ,

Tratamento pf'lo EletroC'hoQue _ ("om anl'.'Itjl'�18 _

lrulllJlnatE'rapla _ Oardlozoloral'1a _ Sonnt ..rRoh ..

Ps!r:oterapla. • " .... !_�1.
Ol;eçâo dos !?!lloulatrlU _

DR. PERCY JO"O DE AflRR"

DR. JOSt TAVARES TRACF.MA
DR. IVAN RASTOS DE ANDRADa

CCNSULTA5: Das 1." à� IR horB....

Endetf'co� Avp.nltlA Mfl11rn RI\r.1"� '>,,'"

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37-53

Rainh[l, das Bicicletas; Rua Conselheiro Ma-

frn. 1 !'i4.

Ministério da Marinha

Comando do 5.° Disfrilo Naval

EUITAL DE CONVOCÁÇÃO
COMUNICADO N.O 0014/1961

Criação do D.E.F.E.Sft.C. e ...

com os ponteiros no reló- te" de Santa Cntariuu é rua Hocaiuva (!UI" está sédes e gal]lõ:!" 0" clubes "l'r-atando-se

gic. pois sabem n ue d� digno d e louvores. Ta! sob o contrõte da Rede!':l de remo da cidad:'- Atde

fato trabalham �or Santa proposíçào baseia-se nos ção Cntarinense de Fute- ].U7., i\lartilH'l1i (' Riuchu
Catur-ina esporttvu. sucessos obtidos pela go-, bol. mas que pertence etc e ns dois de vela Iate

ao Governo do Estudo.

da prop-

Hosterno: D.E.F.E.S.C. E
CIDADE NÁUTICA
Q1111:;j todos os comp«

neutes do grupo têm a

I presentado trabalho mnis
vai+ado relati'onado" com

os esportes. Aos poucos
iremos dando 11 eouhe.ter
nos ·tl(lS�Os leitores o con

teúdc dos mesmos. Hoje
("nid;lmo:" de <llgtlmn,; da�

ju-opnsicôes apresentada»

FUTEBOL NA VARlfA

(Cont. da tilt. pág.)
cendo-se muita" vezes por
inteiro :I� suas jlo,\<;ibi
lidarles de sucesso. .Oomo
saber �e \'iIQ comncetr 'e
aprender IHU'f1 trunsmiiir
os conhecimeutos técnlcos
ii mocidnrle exportts ta.

O Gr1111() de Trabalho,
ennst.it.uidu POI' homens
cxperlentes e (;'I]JHze,;.
cOnhe\'t'.I,)I't':< de ludo

quuuto �C rulncionu com

os esuortcs de Silllt'll ('a

t.nriml. vcn: :<1' rcuutueto
regunu-mt-ute, ,.;,.. 11 11 111''':-

du CI'Ilt'l"HI Paulo
Weber Viciru da HO,.;;I, 110 gt-upn POI' 11m de seus

debut.audn, por h(lr:\.� e membl-os, 'o de.�pol7tl.-.:ta j)Ol·tes llmpla e obedeceu
horas Os assuntos que Em-ir-o l-rpsterllo, ISeu do SUII constl'\l<;lIo ao que
lhes c,.:tiíu nf'cit os. trabalho, propondo 11 ct-in- mais moderno possa exis-
pre com a maiol' bO;1 V(lU- ,lIo do Deparbamen to de til' em matér-ia de como-

_'_"_,_._no_"_,.o_se_',_,p_,,_·tl_,,,_"o__ E_d'_'_",_:ã_o_F_"_"_'_,_E_,p_o_l�
,

�����e o eil���I�eor!��ort�����
nn mesma propoaição que

'���� :: ;.���.��s�::a c::�
venha fi seI' aprovada fi

sua Cl'iaçllO, o estádio da
(Cont. da lilt, pág,J

(lue abateu seu adversaria

por do!.� tentos contra um

(2 x 1), O C,A. Vila Nova

t'onseguiu mais uma vitó-
ria frentE!\ ao C.A Inde-

pendente, Fortes rivais
tiindac.ienses. os dois con

juntos, entretanto, levamm
para o ten'eno da luta

I':penus o ul'dor esporLivo,
evitando anormalidades

que .oodet"lam refletir de
maneira pouco recomen

dáve� ao bom nome de r:ada
'lssoclacão, Qferecf:>ram e5-

,petácnlo agl'adávcl à tor
l"ida que se dirigiu ao cam

po do Paula Ramos E.C ..

A etapa inicial acusou a

�'antagem do Vila Nova

pela contagem minima. em

tento con"ignado por Viii,
:laS 32 minutos.
Na etapa final declditi"-se

o resultado no marcador,
quando Altamiro aumentou

EOS 22 'minutos. e Valter _

Gomes anotou o ponto de

honra dos �ubro-negros dos
33.

Aos 38 minutos Jgel,
contundido, deixou o 'gra
mado. passando o C.A. In

dependente a agir com

"penas dez elementos,

As duas esquadras for
mf!ra:-n desta maneira:
VILA NOVA - Nilsinho,

Domingos, Juarez e João;
Zêca e Sapinho; Neroci,
Viii. Vidal,- Altamiro e Ru- _,

bens,

INDEPENDENTE: Arl,
,Airton. Valter Silva e Ha

roldo; Louro. e Pinga (de
llois Pacheco); Jaci. Os
nmr, Valter Gomes, Joel e

Vilma.r .. J

DR. LUIZ E. ROCHA FREIRE
CIRURGIÃO DEN'rTSTA

O 5.° Distrito Nav�ll convoca a Congre-
.

AD:n,TUS E CR1AN_QAS
geção do Sagrado Coração de Jesus e Maria Putlr-lpn a sens rllf'ntes e amleos fi Instalaçiil do

na pessoa do Pc. Venâncio Hulselmans, seu SPU no\'o ('onslllt:órln <'l'1uipndo coni 1ll9tor de alta fotação

representant� legal C111 FJoriaaópolis pará
P ou�:o�� ;:::�:r�:l��:::�:. ��cr��ol� andar _ S/3.

comparecer'a sua séde, ::t fim de efetuar a ------------__

en(rega do prédio da ex-Escola l;e Escrita c DR. GUERREIRO DA FONSECA
Fazenda, que se achava cmprcstado àquela nlh O 'd N' Gcongregação pelo Ministério da Marinha e \; IIS - UVI OS - anz e argallla
que, pelo Decreto n. 50674 de 31/5/1961,
passou para o Ministério da Saúde.

Uma máquina de (ilmar de 8 mm marca

"Gle", pa;'a 15 m. de fi,me francês,
Ver e tratar ti rua Santa Luzia, 255 ou

pelo teI. 3530.

TRATAMENTO dns STNUSITl!:$ sem operaçi'il) por
ULTRASO:\ e IONISAÇAC, EXAMES dos olhos &
t(ECl.�JT_:I, de, 61"110:'1 .::om F.Qur?O B2USH.I,OMB,
EXA.:\I1::: de OU\'ID08, NAR1S e GARGANTA por 1\10_
Dlm:--'�lI �QUjJ'O HJ1E�,JL {(mio n .. Capita!)' OtlE
IL-\.Ç'AO th' A?lllG\)ALAS - DESVIOS de SEPTO e

SI=--USI"l'l:S pt'lo� mili:'l modernos pro('esso�. O"era em

todos o� l'OSP'-�A[S de Florianópolis.
CO:\�L!LT()HI() - RUA JOAO I-I.NTCJ 85 tt!m

frt!llte .� R1l11:J Anita ('!ll'iba:dl),
IU. .llll!;::-.'l·IA �UA FCLIPF lU'l-lM!DT 99 -

,,'(l N I'; - Sl'i60

Dr. Walmor Zomer
r. Garcia

I rI D;�;o;h�\�: 'fo;��\\�ah�}d��/
Nacional de Medicina da
Universidade do a.-'asil

Ex-interno por concurso da
Maternidade-Escola. (ServI-
ço do Prof. Octavlo Ro-

r-------
drigues Lima). Ex-interno
do Serviço de Cirurgia do
Hospital r.A,p.E.T.C. do RiG
de Janeiro. Médico do Hos
;..ital de Caridade e da

......--------1

Maternidade Dr, Carlos
Corrêa.

PARTOS _ OPERAÇ6ES
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTO SEM DOR pelo
mêtcjo pstco-prOjilattco

Consultório; Rua João PIn
to n. 10 - das 16,00 às
18,00 horas. Atende' eom
horas marcadas, Telefone
3035 - Residência: Rua
General BittenCC-Jrt n, 101.

Funcionamento perfeito, durabilidode eKcepcional, qualidade
comprovada .. ,

'

* Eis os Irês folôres de goraolio que os Motores Arno representam paro o

consumidor,

* Os Molares Arno sôo rigorosomente controlados pelo Sistema c:. f. Q., Con

Irôte Integral de Qualidade, o único que asseguro perfeiçõo móximo no

produçõo em série,

'I

L... """

,......,
..4'

�M�tores monofásicos olé 1 Y2 H P

* Motores Irifásicos olé 300 H P

* Morares paro máquinas de coltura

.* Motores especiais

-.-

LEIA
Paoorama
A REVISTÁ DO PARAI'�A

em lóctas as bancas

veruo pnuliata com o seu

Departamento, há mais de

vinte anos pr-esta .servicos
ineatlmávels ao esporte
amador da lena bandai
i-ante. A crtação do D.E.
F.F:.S,C. pelo Ccvêrnc dO
Estudo víriu truzer ao

liOSSO esporte amàlloristn
cnn�idel"l'lv.ej;; ben ef'Icios.
'Tur-iu 1.1 cita'do Departa
mento instala,ões rnooer

\l:l::; e uma pl'nça r de ex-

Clube e \'cleiro" da Ilha,
mils us Federações que
controturn tais esportes
II FASe e .1 FVi\lSC,

s.ícâo de alto etcane

para o progresso despe
t.ívo de Santa Cntar-in ..

deverão ter caráter u-

Passada c mesmo POL"

ampla reforma, parnliznu
do-se para tanto a>! ntivi

dades na mesmo par todo -------

o ano de H162, "reuliann DR. Hélio Freitas

����s�i;: �O::�lodl:ll��lte:t�>! Médico da Maíeml

��i�ind��eJ :al��7glle�I����� dade Carmela Dutra
(Eatreifo ), recebendo ês
ses clube" ajuda do Poder

Público para conclnsôca

de suas obras,

gente. esperando-se a st"

aprovação oe!o Grupo !

consequente remesan �

governador Celso Ramc

que por sua vez remetei"

à Assembléia Legislnt i

DOENÇAS DE SENHORAS

PA���:IC:; �;�:�IA

�
.. '3:"\'4�Onda, ,",ta, - ....... I!m S "'..,,;.:

Eletro-coagll1cção _

f \1 ' .';'./

Consultório: _ Rua vlctor, UlIII{((IOlI·!f GIlA!OII(� n�

Meireles, 24 _ tias 4 às 6 hs. Il( IKI,V!

h� flllllllulolt1ltlN. ..·lt

Outra propcs.icão que o

sr. Eurico HO:;,;t�l'!lo "em

de submetei' ao çrupo de
Trabalho: � doação de �m
Oovêrno d Estado de am

pia área fronteira ao ma\'
------- ----------

na Prainha r a teu-a) pa
1'a a construção da Cida
de N'autica, onde ficari
am localizado,; c o m suas

Resfdôncía: _ Rua Santos

saraiva. 470 - zeeretco.
Fones: _ 23-22 e 53-67,

CAMARAS DE AR DUNLOP, a melhor

Rainha cas Bicicletas, Rua: Cons�lheiro Ma.

h·a. 154.

'< VOCÊmaCEMMAIS!
------------------------------------

" com as emocionantes transmissões de

DOMINGO:

Paula Ramos x Sarros,; de IIajaí

�PÊ��
RÁDIO GUARUJÁ

--------_----_------

>.""".

ondas médias: 1,420 kc - 5 kw

ondas curtas: 5.975 kc - 10 kw

"
Com o moior e melhor equipe de loculores e comentoristos
de Santo Catarina: �ozoreno Coelho, Ferhando Unhores, Rui
lõbo, Luiz Coelho, Gonzogo Lomego, Mouri Borges, Osnildo
Martinelli, Rouget Carril!

REDE CATARINENSE DOS ESPORTES

Râdio Nereu Ramos _ Blumenau e Rádio Hervol D'Oeste e

I'. lo, Rádio Difusora - Laguna e Rádio Difusora - Jpinvi!le e R.ádio

��2��:_,� �'=_ �u���e��R�d�.:��a__������ _

SABOROSO?
SÓ CAFE ZITO

FIRESTONE-
JÁ À. Vl<:NDA O 2.0 EDIFICIO -no:==
CON::JOMIN1O LUIZ GONZAGA

É FÁCIL COMPRAR UM APARTAMENTO NO

fd�lícío Armando

•

Dr. Laura Daura
,

Clínica Geral
Especialista em lilOléstla

de Senhc:as e vias urinâ

rias. Cura radical das Infec

ções agudas e crônIcas, do

aparêlho genito-urlnario em

ambns' cs sexos, DQenças do

aparêlho DIgestivo e do .!ih:-
temI\-' nervoso,

Horário: da! 10 às 11,301M.
e -:las 14,30 às 17,00 hora,.,

consultório: Rua Saldanha

Marinho, 2 _ 1.0 andar.

(esq, da Rua João Pinto)
- Fene: 3246,
Residência: R'.la La.ce:da �=�2��=�===��=�=�=�=�=����
Coutinho, D.O J3,

LO�ALIZAÇÃO -Av. Rio Branco, 31

ACOMODAÇÕES -Apartamentos com 2 dormitórios, 1 sara, mn
pia cozinha, banheiro completo, terraço (le

serviço e dependências completas de empre

gada (frente).

CONDIÇÕES' -Dentro de suas posses estudamos a que lhe
convier.

_ á..t..:rt.A.ll1iililll
Prazo certo ae enl1ega.

INCGRPORADOR ADEMAR GONZAGA

ARNOS.A.

REPRESENTANTE EM flORIANÓPOLIS:

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

MEYER & elA.

Dr. Ayrfon Ramalho
CLlNICA DE CRiANÇAS
Consultas: Pela manhã

com hora ma..cada pelo
telefone 27B6,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(�MISSAO CENTRAL DE COMPRAS
Resumo do Edital de Conoorrência

Pública 1 N.o 4
DATA E LOCAL DA CONCORRENCIA: A eonecrrên

ela será reallzada no dia 3 de ngõsto p. vindouro, iJ,s 16.00
horas. na sede do Serviço de Fiscalização da Fazenda.

OBJETO DA CONCORRtNCIA: A concorrência de que
trata o presente edital destina-se a aqutstçêo de'matertal,
pelo Tesouro do Estado, necessário ao emplacamento de

veiculas motorizados para o 0.1,0 de 1962.

Placas para veícuros de uso partlcular,
côr lal'f\n�a com Inscrição do número
e município em preto. 2.000 pares

Placas parn vcícuios de uso aluguel, côr
vcrmetbn _ com inscrição do núme-
ro C ll1unlclp\o em branco .... 1.000 pnres

Plrtquetns índtentlvnspara o ano de 1962,
em fundo preto, inscrição do númc
ro em branco. desttnada :. veiculas
dt> uso pru-tlculnr .

15'.000

Plaquetas lndlcatlvas, para o uno de HJ62,
em runoo branco, tnscrtcêo em preto, '

destinarias a veiculo de nluguél .. 19.000

Placas brancas toncmu em tnsortcão
pretn. para uso de carros '"lUclal:;... 1:000 pares

Plaquetne, pnra carros oficiais, as de-Ser
viço Púhl(co '�stadual em fundo ver

de> c vermelho, Inscrição em preto: as

dn Serviço Federal em fundo verde
mar Inscrição em preto c as do eer

viço Hunlcipal, em fundo laranja,
Inscrição em preto ..

2.000

Placas para motocicletas.. 2.000

Selos de chumbo de 16 (dezesseis) müt-

metros 3C,QOO
Rolos de arame, para costura de placas

de Idcntiflcacão no chassis da 1''11'1'0,

cerre, com 5 '(clnco) fios, roto de de

(vinte) metros.' 1.000

sararusos CO,(I porca. medindo 10 mm. x

3 mm. (dez mllimetros por três.müí-
metros) 144.000

Para fusos com porca, medindo 20 mm. x

5 mm. (vinte milímetros por cinco

ml.1ímetros) 16.0'00
Matrizes para allcato - 1962 .

214

OBSERvAÇAO: Deverão ser atendidas as normas do

Decreto lei n.v 96·A, de 23 de abril de 1938 e as constan
tes do Edital publicado no Diário Oficial co Estado.

Florianópolis, 18 de Julho de 1961.
Henrique Arruda Ramos - Presidente

Rubens Victor da Silva • Membro

Alfredo Russi - Membro

SSP/. ,

(Reprodu1:ido por ter sido pUblicado com incorreção),

DIVEMA S.A., Dislribuidora ,de Veícu

los e Máquinas (em organização)
COI'fVOCA\ÇÃO

,

DR. SAMUEL FONSECA
ClhURG!J\O�DENT[STA

Preparu ce cavidades pela alta velocidade.
BORDEN xmoron S. S, WHITE

Radiologia iJen�ária
CLiiiJRGlA E PRóTESE BUCO-FACIAL

Cons\l1t6rio: Rua Jerânirno Coelho 16 - 1° andar -

Pene 22�i)
Exc!l.,;;;"anumte com horas marcadas.

-----

EDITAL
JUI10 DE DIREITO DA
1.0. �ARA CIVEL CE FLO

RIANÓPOLIS
Edihl de PJhça com o

pra·o de vinte (20) dias
O Doutor EugêniO
Trompowsky Tauloía
Filho, Juiz de Dí
relto da Comarca de
FlorlanópollR, Esta
do de Santa Catari
na, na forma da lei,

FM ,�ABER nos que apre
:,elt"! (;dltal de praça com

o prazo de v.nte (20) dias,
vncm, ou dêle conheci.

mlnto tiverem, que, no

r'il 14 de agõsto próximo,
üs 15 horas, o Porteiro dos
�)dltórios õêste Juizo, tra

rs a rúbuco, pregão de
v!nd,,- e arrematação, a

qrem mais der e o maior
unco oferecer sôbre a

..vauecão de Cr$
l.l oO.noo,oo, do Imóvel abal
xo descrito, penhorado a

CALVY DE SOUZA TA

vARES, nca autos n.c 32-
(iI de Ação Executiva, que
lhe move E.LTAS FEIN·
GOLD:
Um terreno situado nes

ta Capital, à 'rravessa Ar-

«enuna, com li ãrea de
228 metros quadradoe, di
"propriedade de Calvy de

Sousa Tavares e sua mu

lher, no qual está cons
truído um prédio de dois
uavtmentos. sob n . .10, da
i erertén Travessa. Dito
Imóvel acha-se registrado
no livro 3-E, fls. 171, sob
n. 56U5.

DISTRIBUIDORA DE VEICULaS E MAQUINAS
(EM ORGANJZAÇAO)

CON-;'OCAÇAO
OS abaixo assinados, na qualidade de fundadores da

DIVEMA S/A., Distribuidora de Veícul&'s e Máquinas, con

vocam os senhores subscrítor�s do capital social para se

reunirem, no dIa 5 dc Agôsto de 1961, às 15 horas, no pré
dia n.o 57 da Rua Lama Mullei', nesta cidade de Tubarão,
a fim de, em assemlllela, cettbernrem sõerc o laudo dos

périt.os de avnnncão dos bens, que dr-verão entrar para a

Iormaçân (II"! parte do capital social, c sõbre a eonstítutcâo
da cornonnma.

Tub�l'ão, 24 ele .ruuio de 1.961.

SANTA Pt Comércio e trutústtía Ltda.

Manoel rio Na.�çi7llenlo Dfttenc(lurt � Sócio Gerente

Ntlton Niro/u:::zi
Dr. CNlo FiYllclT('rlO Medeiros

José Maria corocaa

ATE-NÇÃO
LUSTRh.-;::S, LAQUEIA-SE, ENGRADA-SE �VER

NIZA.SE MOVEIS. MAIORES 1NFORMAÇOES RUA CON

SELHEIRO MAFRA, 164 FUNDOS.

Juizo Ide Direito da Comarca lIe
Biguaçú - Edital de Praça 'Com 'o

Prazo de Vinte (20) Dias
J ClDADAO JOÃO de Mauricio Luiz Cipriano

e dites de herdeiros de

João Zimmermann, e fun

cos na cachoeira; extre
mando ao Sul em terras
õos ditos herdeiros de .ro

êo Zimmemann e ao Nor

te em terras de João Frnn

cisco de Andrade, devida
mente rtranscrtto no ne

gístro de Imóveis dcstn
Comarca sob nUmero
6.816 c que 101 avaliado
por oitenta, mil cruzeiros

rc-s. 80.000,00). E para que

chegue ao conhecimento de
ouem Interessar possa, é

expedldo o presente ed�'tal
de prlmelrn praça com o

prazo de vinte dias, que se

lá publicado e afixado no

fórma da Lei. Dado e paa
sado nesta CIdade de Bl

guaçu, aos oIto dias do

mês de [ulhn do ano de mil
novecentos e sessenta e um

Eu, (Ass.j errando Romão
ce Farias, Escrivão, a fiz

. oatüoererar, subscrevi.
Bíguaçu, 8 de julho de

� 9!" •

(Ass.) João Carolino Zlm

memann, Juiz de Paz, no

!'xercic\o do car:;o de Juiz
de Direito.
CO)Jfére com o original a

fixado no lugar de costume.
O Escrivão' Orlando Ro-

E, para que chegue ao

conbecrmento de todos,
mandou expedir o presen
te edital que será artxado
no lugar de costume e pu
blicado na forma da lei.

Ludn 'e passado nesta c1-
c.ade da Florianõpolls, Ca

pital do Estado de Santa

��t;:;;�ad' ��;h:�:

an:'�:�'�i7J-�����mil novecentos e sessenta

I '
�a�:"�iaE�il�:SS� :::��e��� ,',

,

-

::���;���1�';:lh:�:%!u� �l0: i

de Direito da 1.:\ Vara or-

�:�'a,C"nf'" com o

m"'ll COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO IMaria Juraci da Silva
nscrevento Juramentada. RUA \ DEODORO, 3 -- SALA ;1

------���=-�------------------

VIS1TE. II
-o-

S A Y O N A R A e m H l • FI I j PARA COMPRAR E VENDER
TElEFONE 3982',

28/7/61
CAROLINO ZIMMER

MAr;N, JUIZ DE PAZ

NO EXERCICIO DO

CARGO DE JUIZ DE

DIREITO DA COMAR-'
CA DE BIGUAÇU, ES

TADO DE TANTA CA

'T'ARINA. NA FóRMA
DA LEI, ETC ..

FAZ saber aos .quê o

presente edital de prlmel
J a praça, com o prazo de
YlntQ (20) dias, virem ou

dele conhecimento tive-

10m que, no dia dezoito do

agosto, do' corrente ano,
as dez (10) horas, o OH-.
ela! de Justiça deste Jui-

7;0, à frente do Forum, tra
I á a púhllcn pregão de

venda e urremetecêo, a

quem maior rance afere'

c er c;óbr'e a respectiva a

uacêo executiva' que lhe

moveu o BANC:O DO BRA

�IL ::i/A., no Juizo de dt
.ettc desta Comarca, -sen
do que o referido terreno

tem as. seguintes dimen

ções e confrontrações: -

Um terreno situado no 10-

!'o melhor ambiente com a melhor música, ! i
R.VA JOAn ?TN'M - TÊRREO pn HOTEL� ��::,,::,,::,,::,,::,,=::,,::,,::::::�::,,�::::::::1

Agradecimento e Missa'
TERESA tlERMANN

C A S A
ALUGA·SE UMA CASA DE MATERIAL, SITA A

RUA CLEMENTE ROVERE, 31. TRATAR NA MESMA.

29/7
Filhos genros; noras, netos e bisnetos de Teresa

Hermann, penl,oradamcnte agraçiecem a tod""s que

acompanharam a querida morta até sua ultima mora·

da, outrossim convidam os parentes e pessoas amigas
para a missa de 7(1 dia que mandarã') rezar dia 28 (sexta

feira) as 7 horas na Igreja N." Senhora, de Fátima· no

Estreito. antecipadamente agradecem penhoradol'i a to

dos os que eomparecerem a êsse ato de f( cristã
..

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

Comissão Central de Compras
Parecer Exclusivo' sôbre a· CoocorrêDCil Púhlica 0"1

C A S'A p:ar Mor"'o' da Bõ"'- Vista,
0lstrfL:; da sé'de deste Mu-AUTOMÓVEL

Aluga'se unia J'ecentemente COIl.'lh·uiàa, com con
fôrto para moradia de família de. tratamento, à rua
Profa. Enóe Schtltel, 37 nas imediações da penitenciá
ria do E:;tfHlo Infui'mações á rua Crispim 'Mira, 'S9,
, 27/7

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

nicíplo, com a área de du
zen tos e or:;!:e mil e qui·
nhentos e oito m�tros
ouadrados (211.50�· m2),
fazendo frente em terra

Vende·sf' FORD 37 � A toda pro'ia _ C mai<. perfeito
da capital - Preço CrS 250.000,00.

Tratar Ponto Automóvel· Jardim ·do ESTREITO
Fone 6300

28/7/61! loão de' Fáriasl

acima anunciádas, presente
o quadro demonstraevo, a
nexe, e considerando o es

i,udo realizado, frente aos

preço� "por unidade de vei

culo;
considerando que, firmas

(onco"rrentes oferecem bo

�llficaçõe.'l sou os mai,:; va

riados aspectos;
con.�iderando ainda que,

aquelas bonificações in

fluem, financeiramente no

preço de- aqUisIção dos 40

veiCUlaS;

falvo :lIteraçao por parte
dn fá "rica.
Faturamento no Estado

Cr$ 652.000.00 com odes
conto de á%, ou sejam
C"') 6HI,400,OO, perfazendo
o total de Cr$ 24.776.000,00.
b - Ofereceu ainda, co·

]{IO bonificação, em cada

!lnid�de, acessórios, ferra
mentas e combustível, no

valor de 23.900,00, num to
tal de �I·S. �)56.000,Op, Q\1 um
<: I' 6 d i to COl'ref.1pOi·,dente
"(!m peças", válido para
lel,lrndas dentro de um a

no. Concedeu mais, a tí·
tulo de bontrlcação, um

jeep, mdllélo lfl61, zel'O km.,
1.0 valor de Cr$ 652.000,00.
.. Fatl'rnmento no Estado
de Santa Catarina. • •.•• ,

- Federal, E�tadual e Mu·

l�icip:l1.
Assim, ::::Jram ab:::rtas as

l>obrcl.!a.rtas com as nropos
tas das se�uintes firmas:
a) S/A Agêncin Marítl·

lilft e Comercial Samarco;
b) Auto Mecânica Indus

tria Lida.;
c) Dl."tribuidorn. de Pro·

dutos Nnclonrrls Ltda.;
el) ('la. Jordan de Vclcu·

los S/A.;

Faturamento no Estado
de Stn. Catarina.
5°) A proposta da flrmn

Minuano S/A. de Porto A

legre, em resumo foi a se�

guinte:
a - Preço unitário _

CrS 585.150,00, num total
de CrS 23.406.000,00.
.. FATURAMENTO FORA
no EstADO DE S. CATA
RINA.

'(lO) A proposta. da firma
l\lolsIo Neves Bleyer Comer
elal e ImportndOra, de Tu

barão, ne9te Est'ado, em re

:súmo, foi a seguinte:
a - Preço unitários _

CrS 652.000,00, com 5% de
desconto ou sejam Cr$. _._
619.400,00, num total de
Cr$ 24.77S.000,00.
b - Ofececeu ainda, 1%

(um por cento) de descon�
to pelo pagamento a vista.
Faturamento no Estado

de Sta. Catarina.
A Comissão Centrat de

Compras, face- as propostas

dutos Nacionais Ltda. -

Fpoli:;. - Santa C�tarina

50) Cia. Jordnn de Veí·
cuias S/A. � JOinvilJo:! �

Santa CatariIla
6°) Vemag S/A. Veículos

c Máquinas Agrícolas -

São Paulo
7°) Minuano S/A. ve.icu

los e MáqUinas Agrícolas
� POI to Alegre - Rio

Grande no �ul

80) Aloisio Neves Eleyel
_ Tubarão � Santa Cata·
rina.

Senhor Secretário:
A COMISSAO CENTRAL

DE COlllPRAS, e�cndendo
às dispOSições baixada.� por
V. Sxcla., em portari� nO

169, de junho C;o corrente
ano, reuniu·se às 10 !lora.'l
do dia 21 de julho no Ser-

;��od:,e ,:���ali;:��cf:; Fa�
julgar as propostas apresen
tadas à concdtr�cla públi
{'a nO 1 e, desth1ado a a·

(juisil;í:i.o de t.J (Quarenta)
"eículo.; tipo jipe, para o

Serviço Público Estadual.

Apresentaram proposta.'l
a.'l seguintes firmas:
l°) J. Thomé & Cia Ltda.

- Rio do Sul - S. �atari-

RESOLVE:

de Santa Cat!'-ina. apontar como vencedora
ria Concorrência Pública
nO 1, a firma Distribuidora
-de Frodutos t:-raclonals
Ltda. _ Dipronal, desta

Capital, por ser a que ofe
receu melhores condições
para o fornecimento das
-?o unidades.

2°) A proposta da firma

,Auto Mecãnica Indústria

!.tda., de Concórjia, neste

Estado, em resumo foi a

;"�lui�e\:�reçQ '.u�itáriO" ,
Cr$ 652.00000 com 5% de

df'SCOlltO, ou sejam CrS

619.400,00, num 'total de .•

Cr$ 24.776.000,00.
b - Ofereceu, ainda, co

mo bonificação, em cada
l,nldade, el.lpleme:ltos na

lmportãnci:t de Cr$.
12.38S,00 ou créiHto corres-:
ponde"1tc, perfazendo. um

total de CrS 495.520,00.
Fatltramento po Estado

de Sta. Caiarind,
3°) A proposta da firma

'Jistribuidora de Produtos
!'1n.clonais Ltda., destaCapi·
tal, e:'<1 re:rum'), foi a se

guinte:
a - Preço unitário -

São e9ta.'l Sr. Secretário
as conclu.sões a que chegou
a Comissão Central de Com
pras que, em cumprimento
2S disposições da Portaria
nO 169, de 15 de junho de
) 961, leva a alta considera
ção d� V. Excia ..

e) Minuano S/A. Veiculas
Máquinas Agricolas;
f) Aloisio Neves Eleyer.
10) A proposta da firma

S/A
-

..\gêncla Marítima Co
mercial Samarco, de !ta·

jaí, em resumo, foi a se·

gulnte:
a � Preço 1mitário: -

Cr$ 652.000,00 com 5% de

de�c!}nlo, ou scjam
Cr$ 619.400,00, num total
de Cr$ 24.776.000,00, posto
Fpolis., sem quaisquer ou

tras despesas adtciúnais,

AS firmas}. Thome &

Cia. Ltda., de RiO do Sul,
neste Estado e, Vemag S/A.
_ Veículos e Máquinas A

y.rícolas, de São Paulo, fo'
Iam alijadas da concorren

tia; a primeira ausencla de

seu representante legal no

mome!lto da abertura das

propostas; a segunda, por

deficiência na documenta

<:ão aprest;ntada, i!'lto é, fal
ta d)s certidões negativas

considerando que o tocaI
do fat.uramento influe tam

I,ém .. ob o preço unitário de

cada veiculo, quanto a re

percussão pela incidência
do tributo - IVC e taxas

-; pais que êste valor re

presenta um retôrno ao Es

tado de Sta. Catarina quan
do aqui efetuada a opera
cão de venda c, portanto, o
�espectlvo faturamento.

4() /f.. proposta da firma
Cla. ;iordan de Veículo.'l
S/A., de JOinvllle, neste
::-oi em resumo a seguinte:
a - Preço unitário -

Cr$ 652.000,00, com 5% de

desconto, ou sejam Cr$ ... ,.

'"19.400,00, num total de ..

Cr$ 24.776.00�,00

20) S/A AgênCia Má
iítlma e Comercial Samar·
co � Itajaí - Santa Cata
rma

30) Auto :r.�ecânica In

dústria Ltda. - Concórdia
Santa Catarina
40) Distribuidora de Pro

(as.) Henrique de Arru
da Ramos - Presidente
(As.) Rubens Victor da

f->ilva _ Membro

(as.) Alfredo Russl
Membro,

COMISSÃO l':ENTRAL DE COMPBAS
Edilal de Concorrência Pública n.o I

Esoécie de fornecimento: - VEíCULOS TIPO JIPE

R;parlição interessada: -- SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL VISTO (assinatura ilegível)
SAMARGO S/A. AUTO r.�EC. IND. LTDA. DIPRONAL elA. JORDAN VEIO, MINUANQ S/A. ALOISIO N. BLEYER ! VEMAG S/A.

Preço e Observação \ I Pre<:o e observação--�-P-,,-,-o-'-O-b,-,,-v.-,-ãO--'--P-"-'-'-,Ob,,--cv-.-,ã-o---P-,-,ç-"-'-O-bservação-----p-,,-,O-'-O.,.b'-'-cv-a'""ã-o---,--P-,,-'O-'-Ob.,-',-,-va-'ã-O-":
HISTóRICO

I Quant.
Unidade - Cr$ 619.400,00 t· UnidMe - Cr$ 619.400,00 I

.

I'
Bani!. pr$ 12.388,00 I

I Cr$ 607.012,00 I
, �,

, :
I
I
,
I

C'BS: - Fat. no Estado I
619.40a,00 I

I
-----1

607.012,00 t
35.!J25,00 I
---I

eR$ 571.087.00 I
,--I

Unidade - Cr$ 619.400,00 I Unidade - Cr$ 619.400,00 I Unidade - Cr$ 585.150,00 I Unidade - Cr$ 619.400,00 I Unidade � Cr$
BonH. Cr$ 23.900,00 I -- __ I ---- I Bonif.1% 6.194,00 I Não foi aberta a sobre-]

---- I

I
---

I carta contendO a propos- [
Cr$ 595.500,00 I Cr$ 613.206,00 ta, por deficiência na [
---- I ..,... ... r

---I apresentação de docu- I" 1/40 I "'m�1 llllfl --:1" mentos. I
de 1 Jjpe 16.300,00 I I !!!]:;!�:!.... .1 �- f ll"'_�:::;_ ICr$ 579.200,00 I �---. ��--,...., I OBS: - Fat. na Estado I ----.�--,

..
-

I
----

: o I :+-sôbre _. Cr$ 619.400,00" ---.-_-,- "
OBS: - Fat.·no Estado' I OBS: - Fat. no Estado I OBS: - Fat. Fora do Es· [ Oferta _ Cr$ 613.206,00 [ J. THOMÊ & erA. Isôbre ..... ,: 619.400,00 I sobre ..... , 619.400,00 I tado de Sta. 'Catarina I IVC e taxas 35.92500 ! Preço e observação I1 lVC e taxas 35.925,00 I I --- 1 J. 'PHOMÉ & OlA. I
O-f-"-ta--c�I:$-57-9,-200-,-OO II C� I I Cr$ 577.281,00 I Não foram abertas as I
lVC e taxas 35.925,00 I �� I I' ---l ����:���!a: ;������� !Ol� I'

--- I I [ I falta do compareCimento ICr$ 543.275,00 I

Ji
Tt r--- I - fi ' � - , _._�

I do representante le{:al I
I '�r:;';,;;::�", /1í.l;"'1.q'-�'- I -:1'1' I�Ü�. ,1}�,f1r(,!a" .... ,.,�.I
$ ·:;':r:-t ...��)l", I, ,r; , "" ..... � ...".,""'�......,..��'"'.:tiiIt� >I, ��'ÜAA%*.U'�*í�'.::·""P�';'�··M- ,

40

t,
OBS: � Fat. no Estado � I
sóbre 619.400,og r
1VCe taxas ,. 35.925,00 r

-r---'
, GR$.. 583·U5,OW
---I

,
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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F TEBOl PARANAENSE QUER IDÉSIO E NORBERTO HOPPE - Noticia-se en Curitiba que o CorUlba, bl-campeão paralláibse, acaba de entrar no pá-!
,r � para a contratação dos atacantes catarinenses Idésio e Norberto Hoppe, pertencentes ao Marcilio Dias e Caxias, respectivamente, Adiantam as,
111 !smas notícias que o clube de Alto da Glória, que já teve em suas lIIeiras os mais consagrados ases do foot-ball barriga-verde, como Tonico, Ni-:
v Ido, Sanford, Bequinha e outros, enviou propostas concretas aos dois atacantes avantes', cujos clubes deverão dar a resposta, Se se concretizar a,
h I dos dois comandantes de ataque para a terra das araucárias, o nosso futebol, perderá não há divida, dois dos seus grandes baluartes: �
._---_ ..__.._----_ .._--_ .... '-_ ......_-_ ..__ ........._ ......_--.'._------_.._-----_...---,

����OO[ffiJrn� I ! ':;�r:ç�� :r��i��i��3e
FLORIANóPOLIS (Sexta·feha),. 28. d; JULHO de 1961 Tecolcos, de Rtletlsmo

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

(riação,do D.EF.E.S.( e

onst,uçãoda CidadeNáutica
p:'esentadas pelo sr. Eurico Hosternodo Grupo de Trabalhó para Estudos e Exame dos Pro
lEmas do Esporte'ldo qual faz parle, duas importantes proposiçõés que�deverão'\merecer
pt'ovaca-o

tidades devem Obedecer clubes e entidades sem m-e serviç,o� à cóle�i\'ida- se ,auxiliar �om somas Edgard A. Santos

•
11 rigoroso estudo e apu- mais nem menos. Como de esportiva, cuidando muitas vezes enormes um Mario R. Cantarino

romo a Iustlrlcar (' -rndc exame. E o g-overna- saber-se quais os clubes por todos os meios ao clube ou uma entidade Osvaldo Gonçalves
,1f:;TtO da escolha pelo dor Celso Ramos, que foi e entidades que jprestsu-nm alcance do apr irnoramen- (IU.C vai diaqutur um cer- DE MINAS G.ERAIS

governador Celso Ramos homem ele esporte, como prestam e prestarão sem- to físico da raça.? Deve- tame ou competição de José Lima

do l homens que consti- uüéta e dirigente de clu- envergadur-a deaconhe- watdu S. Souza

tuom o UruDo de Truba- be, sabe que, para se ter (Cont.' na 2.11, pâg.)

!ll�f: �al�:bl�!��sdOd� ::;�.= ���Ie�::t�o :��:�te da! FUTfBOL NA -VÁRZ�A
te, os mesmos vem sendo o emprego.. dos dinheiros "GRÊMIO ESPORTIVO VE- híbragem de Benedí;o de

de lima atividade que públicos para vencê-los TERANOS DO ESTREITO Oliveira, e, provavelmente,
dá gôsto observar, São somente uma, equipe de X ASES_DO PASSADO será irradiada pela Rádio

��;::ns �l�!el�:���:�n e �� �lt��:7�a r�:I�ns:s�$�:'te qu: HERVALENSE CAMPEAO EM CONDIÇÕES '!C��:c��:�dt� e����:�1d� A���oG:�i:i�ld\enl dando

111< no elevado os assum- quer- vê-lo robusto no dO�:i��:aliz:d;o;naei�arl�íC�� c �:l��;,a��:�:n���te�ar�� domingo seré o encontro os dírlgentes do Figueiren-

!�: es���.t=�:e� cli�.e:pe��� �:n�:��:enac!onl��vel����� da Liga .roaçacense de Metropol, poderão integrar ��eFigt�:�����,. G���i�:S� �:ei:! ,l����:��: d:s :r:�
Celso Ramos quer VCl' Futebol, com a participa- o "onze" campeão do Es-

pcrtív a e Veteranos do Nicolau Haviaras, Hutnber-

��mqu:m:l��a:�v: edi��:: �:�.v��e�;:,:1��I!�;:C C�Ub��� �:d�:��.diS�����/;!�o Tda; �:tri��tZ. e Ases do Passado, '��, ����::�o e i����S��nc�
mercíal. Vitória. final do futebol gaúcho e-Luíz Car- A par-tida vem atraindo Cisposição o belo estádio do
Hervalense que, assim, a· los do futebol paranaense., as ate).lções do público es- Continente.
biscoitou o primeiro título x x x portivo do Estreito, levan. x x x

regIonal da temporada. ODILON NO HERV..;\LENSE do-se em conta que no SABADO, NO COQUEIROS
x x x O jogador Odilon, atual· 11l'lmelro encontro' regis� PRAIA CLUBE, SOIRÉE

JOGADORES PARA O mente integrando o con-· tr<lu-se e�p�t.e sem aber. DO INTERNACLONAL F.e.
METROPOL junto co Bocaiuva Esporte tura de contagem. Lutam Mais uma soirêe levará

A diretoria do Botafogo
-

Clube, recebeu convite do os dois adversários pela' a efeito o Internacional
('alocou ã. disposição dv Hervalense, da cidade de

posse do t:roféu "CO:-:'ONEL F.C., do Balneário,' desta
Metropol alguns de seus Herval do Oeste, para se JúLIO AUGUSTO VIEI- vez nos salões do Praia
jogadores em disponibili- tJansferir para aquela RJt", em partidas "melhol' Clube, CG!n inicIo às 22 ho-

�:d�a�:������rç:;s ad���u�: :;I:m:a;:;6rt:g�m, c����:� �:t!a���t�:��ri�IOe!S:Sç::, �.�6s ahl�1::�: pa�:n�u6��
S.abemos perfeitamente que o futebol moderno, :::iad�l�a�:le�.t'a;�dav�s� ���Ir=: oq�:t:�OI t��n��:rti� �!����e�U���OI�ri1�:�:�o�: ��t�ueOI�C��:��o·d�oI��;���

�:�_��t�s,a���:e����:oa d:::'A:�;:::na c;m:l��::;�!� :�: ·tl'l;inador do quadro cam" catarinense. Bl'aulio, Nizeta, Rodrigues, c;onal F.C. recebr:!llOS con-

ceuita antes de t.��o.:�� p.effeitlo\- condição fisica dos �:: cll:j�i��rdO.ah����i1�: MARCO REQlJlSITADO �:����co'e :�:tos pr������: ��t;p::����. faremos para

atl)tas. Mesmo o mais téClllCO conjunto de futebol na- 'i -b \1.b
. t d

,..

da apresentara se não possuirell\ os a�let�s �o.ndições
dos botafo'�u�n�s., .!\ III �d'ü»<S� l�a l�La�,tl� �e .e Relos....:veteranQs .q:o �treii x x x

fis cas favoráveis para as disput.�'�lff'rlJI11Q, ,ternos,\ em T��L�A ,V,Al, bIDixA� ,0 �res'e�ta:te 'd�' -é:�r� �:� It?ene'e�m.,,·ãNo.O�.I;ltal',�ãH"eI.ln��n�or� \(,ILA NpECN'VnAEN2TEXI1NDE-
qu� verdadeiros ases da pelota, tenttein o,rhínlino"riUll1a ' • ....., .. ,

.

pe;eja, face as suas precárias condiçóes fisica.>. Faland�U���:.tagell1 o ������s dC:i:l;!:i��:r:. M:�� �:t��;: Den, Roarigues e tu����s:n�a:e��n�:l���:�No entanto, o que estamo3 vendo, é uma troca iu· ::oagueJro Tl;'ilha afirmou co, dp selecionado floria- A partida e::;ta marcáda minutos, no encontro em

��;��:��: ��r��ni��� e�n;;:���C�b:�e :�e��Si;s u�i� i:eo d;:l����/::�nit�;:mt:r:� ;:�o���a:o�ér����e!:� ��� para as 15 horas, com ar· (Con�. n� 2,fll pág.)

rigentes, vitórias e mais vitórias, outros pretendidos a mine o seu compromisso quisitado extra oflcialmen.
peJo de ouro, face a apresentações impecáveis de seus verbal com diretores do te para aquelas disputas.
conjuntos. Técnicos existem que jamais tem pl'Obabili- clube alvi-negro, muito OutrQs atlétas poderão ser
da les de aparecer, porque dirigem times pequenos; no embora seu contrato com requisitàdos: desde que os
en lnto lace ao reduzido número,de atletas com grande c Figueirense vá até 19.62, responsáveiS pelo selecjo-

goria e mesmo sem utilizarem banhos de saúna, x x x Ilado catarinense assim o
co entrações em hoteis de primeira e outras facilida· I,UIZ CARLOS E VALDIR desejarem.
de mesmo assim apresentam ao público um trabalho
ef, 'nte. O faoor sorte não pode ser esquecido,

. 'Upo Nun", depoi, de bela campanha em pequenos Os II Jogos Abertos e os Problemas
Cll' s paulistas, foi cobiçado pelo Vasco; mas o Vasco

:i� :�s:e�doP�s�:�i:�s�is;e�:�oc�:re�a�'::ul��a���!�� de Alojamento e 'Refeições
dr Entretanto brilha agora em Portugal, levantando Q sr. Rubens Lange, zação seja perfeita e u:;-

br mtemente a Taça de Portugal com o modes�o supe1'Ín�endente da Co- sim :
possam chegar na

Lf ,es. Já o GOJ.'do Feola, campeão do Mundo, não an- miss;ão Central Organiza- dia V> de setembro com

da .uito bem f-la Argentina, n. frente do Boca Junior. dora <10$ II JogOS Abertos tudo pr.onto pal'a os gr,all
Flf J.S Solich tambem não brilhou à frente do Renl (le Santa Catarina, de--- diosos' -' JogQl> . Abertos a

M 'id, e Ricar.po Magalhães após bela campanha dos clnrou-nos que Os r,rOble- serem' disputados em nas-

Al' '!canos, levantando o titulo de Campeão '1uana. 'mas de refeição e aloja- sa Capitnl.
'

bn .lO, foi dispensado. Como se observa, a dança dos :menta, já estilo resolvidos
tél dcos continua, uns usando o 4-2-4, outros elnpregando definitivamente.
O· 3-3, no entanto- todos eles colecionando derrotas até Assim é, que Os parti
ce o ponto surpreendentes, porque os atletas, na maio· cipantesdo interior, farfuq
l'h: não possuem preparo fisico pal'a os noventa minutos suas refeições no Restau
de luta. É o que está acontecendo com o Real Madrid, l'ante 'Univ.ersitário, a

Bt:' fica e Boca. Juniors, equipes poderosas onde ponti· preç.os módicos.
fie n astros de primeira, que deliciam o pÚblico 'conl "Por .outro lado o alo-
jO! das de mestre, com dribles desconcertantes nos jnmenlto dos atl.�tas par'
ad �rsários, 'mas sem fõlego para repetir o m�smo em ticipantes da. grande.olim
tal _) o transcurso da peleja. Até o Botafogo com 4_ cam.,J

pÍ<ldu, serÍt na Esc,ola. v.eram treinando no Cru
pó s do mundo, regressou ca Europa com um saldo

lJ1dust1"ial, no'.o prédio. zeiro de PôrttJ Alegre,

�;, ):l�TO:��CO s"u��r::�:ena�l�ta:,a:�n a�os P::��� n�� Declarou também que, °ten.deFafl�,'·nao".: d'eentTa/t'na_, sLO<.:para cada modalidade de u..,''''

:1:) vo� ��t;.:�soA:�it���m:uea:ãOd�s��t!;�l�O oCOt���; ,

esporte, à equip.e vence- zita, ambos radicaaos no

po tos .negativos de' nosso futebol, que não ve�n sendo
dora caberá um troféu, e fute�ol de Rio do SuA" Os

cm tbatido à altura. Aqui mesmo, ao disputarem o titulo lias trê:; primeiros colo- dois atlétas ensaiaram

M. 'cilio Dias e Metropol, assistimos Ul1_l 'Mareilio Dias cados em cada 1H�ova se- entre os ".estrelados" com

cO! t folegol para 450 minutos, aprese'nta�do alguns. atÚ:- l'ão ofel'Uatlas medalhas. certo agrada porém lIão

tar visivelmente pregados; ,enquanto o Metropol, aRre-
Vários municípiOs jú. chegaram a: oUll1 u�ôrclo

seI ';adava um quadro correndo em campo nos noventa �����m��a�ert:!ae� s:;;� !�:.:nc:!l�:o���:.:to� �,lSt��1�6
:1� )����'gi:����V� ;:��idoa�e�����es�!:mba;ia�o!�n��oK��� incansá\·.el -o trabalho do

!
l�egressado à cidade cata-

ens�l'es MalJci1i:>tas .era,m batidos p�la �e- deputado Waldemal' Sal- l'inense' itmd.e· defend,em

atacanLes j\,'lctl'0pohtanos. Daí conclUlr- letS pal'a que tudo tl'ans- do

devem os técnicos serem

Entre os seus fundadores o prof. Edga rd Arruda Salomé
DE SANTA CATARINA DO ESTADO DO RIO

Edgar Arruda Salomé Hailton Lathies
Eis a relação dos técní-

cos que estiveram reunidos

na noite do dia 16 de abril,
na séde do Clube de Re- 3.0 Boletim dos, II Jogos Abertos

de' Santa Catarina
gí)J,as 'ríetê, quando se fun

dou a Associação Brasilei
ra de Técnicos de Atletis-
mo (ABTA):

•

DE SAO PAULO
Os árbitros ê'ranno oon- ctaímente que o local para

us solenidades de abertura1 i, do Rio Grande do Sul,
f' Paulo dos Anjos, da Gua-Aluizio de Queiroz Telles

Alberto Bacan
dos II Jogos Abcrtos dc

nabara, que foram convi
dados para dirigirem os

jogos de basquetebol dos
II Jogos Abertosyuinda não

responderam ao convite

que lhes foi formulado.
Também Paulo Matta,

sta, Catarina será o está,
dio da Polícia Militar doAran Babeghian

metnch eemcr Estado.
Jarbas oonçséves
Nelson Pereira
Vasco Raymundo Brito
DA GUANABARA

A Federação -Atlética Ca
tartnense já convocou os

jogadores para formar o

selecionado de basquetebol
de Florianópolis que inter-

da Guanabara, e Alberto
Costa c Ivo Ribeiro, am

bos do Rio Grande do Sul, virá nos Jogos Abertos de
setembro. São ao todo 19que fora.m convidados para

arbitrarem jogos de volei
bol, ainda não se. pronun
ciaram. Porém, até o fi
nal da semana esperam os

responsáveis pela organi
zação que terão qualquer
comunicação daqueles des
portistas.

atlétas cujos nomes opor
tunamente estaremos di
vulgando.

x x x

Em vista. do bom traba
lho desenvolvido pelo tret
nadar Hamilton Platt na

du-eçâo do escréte catari
nense juvenil de basquete
bel a FAC vem de designá-
10 para dirigir dambém o

selecionado da capital pa
la os Jogos Abertos, cou

tando como seu auxntar
técnico o conhecido bas
quetebotísta Tomé de S'Ju-

Embora a cidade de São
Bento do Sul tenha COIl-

firmado a sua participa
eão nos Jogos Abertos, po
demos informar que os

treinamentos ainda não
foram iniciados, devendo
entretanto acontecer den
tro de breves dias.

o I ovo vai conhecendo em

tocos os detalhes o que

si,g iifica essa inovação
int_.oduzida na Govêrno
<10 Estado. Os auxíli-os
púhlicos a clubes c en..,

ser empregado em bene
ficio do povo, Auxílios
não devem seI' dados aOs

x x x

A Federação Catarinense,
fl tl'avés de seu presidente
Ody Varela, ainda não de-

� x x x
A Compa�hia Telefônica

Catarinense, emprestando
t;ua indisvensável colabo
ração aos II Jogos Abertos
de Santa Catarina vem de
instalar um ..elefone na

Secretaria Gera"J da Fede

ração Atlética Catarinen-

FALANDO. DE CADEIRA :.ignou c desportista en'

('arregado do preparo
'

do
(!uadro de atletismo que a

capital apresentará dentro
da olimpíada de setembro.
Porém, ainda. esta :;;emana
€sse assunto será defini
tivamente solucionado.

Os lllais notáveis jornalistas esportivos do pais,
ab:Jrdam seguidamente os sistelllal>' observadSls por nos

sas equipes, e, com os sentidos aguçados, observam Ullla

sé, ie de erros táticos e tÓcnir.os, colocando, desta forma,
em má sit1fa�ão perante o publico esportivo os técnicos
de futebol. 'e x x

Podemos informar ofi-

Catarinense 3 X Capoeirinha 1
Exc"tÚ.'si"011ando; domingo

próximo p. a localidade de
>\l'iriú, o Capoeirina colheu
um r·esultado aeversO ao

di1 a rePresel1t�ção vil;itan
te que, diga-se, atuou me

lancólicamentc, _ perdendO
bisonhament�.
NOTA: O Capoeiril1ha,

ouLro:;sim, aproveita o en

sêjo para �gradecer a ,bôn
acolhida que teve,por pal�
te dos locais. bem �omo
conVOCHr os seus jOgadores
para o próximo domingo,
quando pugnarão contra o

Palmeiras.

ser sóbrepujaclo pela ague
rida. e entusiasta represen
'taç.ão do Catarinense local
,pelo escOre clássico de 3
tentos a 1. Fazendo Os lo

cais, naquela oportu�idade,
alarde d e um futebol l)rá
tico·e .objetivo, com o qual,
conseguiram levar devenci-

Postal Venceu· (omo Líder na

Penúltima Rodada -- São Paulo'
Ganhou os Pontos Sem Jogar

}!; d d lltecipada chegar 110 marcadOr de

liv;:o;"n: ::Oit: de qua,'- 4xl E'dio duis e C,beça Firestone Prestigia R,ádio. GuaruJ'áta feira, _alO estádio da éompletJram o rnarca�

Uua Boc.aiuva a penúltima. en{Ju�mto Mauro de lle- Renovado '0 Cootrato 'Pararodada do campeonato nalti mal'cOu para o Fla-

::�,:��.��:;.; ��'��!ad:o��� ;:����. f�,���11jc��� ��_ Tra�smissões Esportivas
\à.penas muito embora" Ihado; Al'ilton, Zamir e Desde outubro do ano passado, vem, a Rádio Gua-
marcasse H tabela dois Nelsón;"Osman e Bíbi; ruja de Florianópolis .realiz9.ndo excelentes coberturas

jogos. Acontece que a Azedinha E'dio, Cabeça, esportivas sob os auspicias publicitários dos revendedores
diretoria do TamanJal'é Cola·e H'amiltOn. Arbitra- Fircstone de todo o Brasil.

müeci-padamente entregou g.em nOl'mal de Nilo da Ressaltemos, nesl.a oport;unidade, que a equipe es

OH ipontos a,o ,onze smo- Silva e anormaJidatges peciallzada da "mais popular" .tem sa.bido conquistar a

11UtllinO" já qu,c temendo lIão houve. preferência daqueles que ,acompanham as atividadcl;
sofrer l1ualqucl' goleada esportivas 110 Estado, no país e no exterior; não so pelo
achOLl pOt· bem assim Ciclista Calari- alto conceito com que sao tidos seus componentes, como

pl"�cedel'. No outro elpba' também pela honestidade, pela "imparcialiclade que ca-

te ·0 lider, o Post,al de-u B 'Ih E
racterizam seus trabalhos.

combate ao Flamengo. nense ri a m Divulgando os fatos relacionados com o esporte;
Seria o pellúltimo obstli- ( "b

- promovendo competiçóes dificilmente superáv('is em

cuia postalista l'umo ao un'l a '

��'��e\:u�:��r�� t.�OP�o::1 ��Ijps!��a.. ê ���t�e�� �::�OpíOd)�,'título. Adv.ersiirio briol:\o ;ftJ
o conjunto rubro-negro O cicli�la calal1jneU!;e preS�tgia_ndO o .fu�ebol, o basq��ete, 9 remo, o �tl(lotismo,
exigiu muito dos rupar.es Antõnio Correa l\e.rtell

ti n taçac, o Ciclismo, etc.; llnalmentc, cobrindo os

dos COlT-eios e Telegrafas, cellte ao Moto 'Cluh" de ��l�nl:�il�:�!�u���s se�:ol11�1;l�::07�:b��;���s fa��ed�
�:se J���;�\�aa�C,'!Po��l�:·a.�li� LI)'<;;���' ��l1�ITes;�.�:.aP:��;�:� aIJla�ldem, que o incentivam, fi Departamento de Espor-

tes d,a Radio Guarujá trilha 11m caminho pontilhado de
llalmente vencer c·omO tica V-olta ao 1\101"1"0. Pf)l'- éxlt�,. que não se pode. absolutamente, dcixar de rc
verdad.eii·os líd.eres: A 1J)ri 1,icipou 1m manhii de do- conhecer.
meim etapà terminou com/ ming� da prova f:AF!<"" \lJ. Indústria de Pneumáticos Firestone, através da
a contagym de lxO, teq:bb ALVORADA de Curitiba, conctJtuada firma de ·p'..lblicidade J. Walter_Thompson
de Hamilton. poréro o Ent.re dez;en&8 d.e dispu- (S[\o Pau!o), reconhecendo )la eq:lipe comandada por
Flanl-engo f.orçou o reduto tantes o catarinense All� Na;tarellO Coelho um conjunto de cronistas altamente
posta lista com pi:mt:úhis tônio, Corrêa classificou dedenciados, vem de renovar o contrato que mantem
11erigosas e em ",árias -0- se em primeiro lugar t) !f::om'a Pioneira visando o prosseguimento das "Jorna-
1l01'tunidades ·estev,e para que para nós é moth'o 'das E<',lOrtivas Firestone", que a Guarujá lançou e vem

marcar. Na. seg.nnda �ta."', .de just9 orgg_lho. Nesta
".

an' ado com grand_e sucesso no "broadcasting" bar-
pa o" l"ubrO'1l111S de"e\l.,'/O)lOl"LUnidadc do l"eg"i;:b�n, 1'1' enlc.

'

Yolyen(]o um padl"ilo dC;:., 01'<1\'0 ,;idísta I
alendo'llos deste feJieit[\ms efuzivamellte

,)ogO.l;Úl�do , " b"" I�rm::;��i:c/';�d�) �,��;�'�':;::�::�,;:"d�o�;:n�.'. �'�'.l��i:�i���O�)�es�t;��� :��
_......;.iiiiiOiiiiiO__=""".......�==���1���� __

.""'; ..,�e'tu"í.s,��:,��"'f���é""';·:' :�

Tita e lazita
Foram e

Voltaram
Mais d,ois jogadon:s do

futebol catarinense esti-
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