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WASHINGTON, 2 (A. P,I _ o secretário de Defesa
Robert S. McNamara acredita que Nlklta Kruschev "tem

graves dúvidas" sôbre a dísposíçâo dos alemães orton
tais de lutar em défesa do regime, na eventualidade de
um conflito armado em torno de Berlim, segundo se in
formou à. noite passada. McNamam fez tal declaração
ante a Comissão dos Serviços Armados, num depoímcn
to prestado sexta-feira passada e que foi tornado público.
McNamara disse Que as estimativas do poderio vermelho
deixam de levar em consideração os problemas que a

União Soviética poderá enfrentar, com seus satélites, na

eventualidade de um ccnrnto armado.
O chefe do Pentágono, mos cntegoi-icumeute. em

dernonstrn ndo seu otimi.'·._ diversas ccusiôes, nue uu,
mo n resoeíro do efeito líanremoe forças nuclun res
do »0\'0 fOrt,tleeim;mto mi sempre que neceasárju.

A Beleza dos Cristais

WASHlNGTOX, 2 (A. do \"O!l-SO presidente c do

O PRESIDENTE JA'NIO QUADROS f' UM
HOMEM QUE DEVE SER OBSERVADO

P.) - O \ Ice.urestdentc
blCn Chcug , duo China �: d

cicnullsta. declarou, hoje.
que a União Soviéticn po,

povo uorte.ajner-ieauo ro,

busteceu ainda mais a

conüançn dos povos asiá,
ticos nos Estados Uni.
dos", acrescentando; "E. NOVA IORQUE, 2 tA, mente conosco, 110 case

de Cuba. Estu dando os

der-á provocar uma crise
tom o seu país, no Exu-c.
mo Oriente logo depois uc
ser' contida em Berlim O.
cldeutn l em Ince da firo
meza aliada, Chen, tam,
bém primeiro mi.ni"tr'O,
disse, em diBCU!''-;O pro.
nuaciudo no "Clube Na.
ciOrHlI de tmprensu'', que
a ru-me atitude tomndu
pelo ])l"bidenle Kennedy
nn questão de Berlim for.
tuleccu enormemente a

pos içrlo do mundo ociden,
tnl como um todo.
"Esta fil'meza de IHllie

Iiuu- noi-tc.americano. dis,
se r-ue é bastante Irnprocú,
vcl nue KrllSche\' ncssn

,

depender dos al.emães o.

j-Ientnis JHlr'A lutar naquê,
le pnis e, mesmo o\te êle
eoutns -e com sal! dispos],
çao par'a II butalhn. os

nlemlies orlentnis nüo em.

punhm-inm ut-rnas . O (s,·.
cretÍll"io' de Defesa tam.

bém foi J)ositi\'o sõbro it.�

cnpncíoadcs de zucrrn
couveneionnl dos nfiados
ocidentais. dizendo: ":\úo
e:dst·e moth'o algum para
jull(llrmOS ('Uf' a Uniáo
Soviética podení dominai'
a' OTA:\. 1':11 (;Oisa ê rmi.
ticar:,ente iml)O"sÍ\'el"',
)[d\"ilmal'a declarou ainda
que. muito embor':l ,1 ntllal
tendi!ll_'ia .\:"!jll a d-é for'.
t:liecer n" fort;'a;; corn'eu.

cionais� "tambêm podere.
mos út'iliz/lr nOsso poten.
cinl lluclear. J(� afil'm:l.

para enfrcntnr a a�r'essii.()
so\'iétiell u-r Euron.r Oc i,
dental".

-

O primeiro ministro u»,
rold Mac:\lillan recusou.se
t er-minnnternenf n, 110 Pu.',
lamento. a nermit.ir (IUe <J

lnglutet-rn se ufuste de
otLdentaj.'·

P.) - O jornul "'filexiate, entretanto, a possi,
billdade de c ue o bloco
comumsta, �H ser contt,
do 110 Oeste. pos-a pro,
VOCal' 11O,'a crise no Orten
te". Cbeng -tulcu, depois
ele umn .segunda audíén,
cín tia ecnsultas com Ken,
nedç, na Casn Branca.
Indicou que êle e Kennedy
eatavnm, em prtnctplo, de
acor'do na questão da ud,
missão da Mo�gó!ia Exte,
.rior na-s Nacõeu Unidas,
sem fazer maiores comen.

tÍlrios.

New vork Tim.es", cO.

meneando. em um edito.
r-ínl, os primeiros seis me,

ses de covêrno do pl·c.�i.
dente Jilnio Quadros, diSl'e
que o mandntrhio brnsilal,
1'0 é lima pes.':H},t que se

deve obse-vnr. O erlitm-ial
adiantou oue o fato de o

Brasil, "uma f'uturn pc,
tencia mundinl. num mo.

mente tüo crtüco para ii

históri<t hemistérica, ter'
es,�olhido tao extrnordiná.
rio presidente, eon .. titui
uma eoineidênC'i/l que Jll'C'.
mete fazeI" hi!<tÓl'ia", Dis.
1'e o _jornal. ",Ifmio QUI!.
dros é tlm homem de Ori.

ginalid/lde e também de

grande halJilidnde. 1'1':\1<1.
se de um pr.nticantc rela.
tiv/lmente illol'todoxo no"

cam!)ús .ecollÔmlCO!l e fi.

�anceiro, porém. um dei<..
ganado (independente)
-em questôes de política jn.
ternaciorral.

D�flta forma, ne�tcs sei.';

::;l��'a; ;l�(�i�;lltS t:;!;ee.��:';:
ri/HI !lar:l �'Iinlinar seu \ ir.
tua I ('l'tado .de. il)�h'�UCoin
e o per'jgo.';o tI.tlmcnto da

�Ilfla�iio. Esta�' 'medidsls
a lIPI'O\''1t;üO

dos K,ta(lo!:_; Unidos, da
EuroPtl Ocidental j.'. {Iii';
or'ganizações buncà\-ills in
ternacionais. Enw:etantti,
no plano politico, o pn::si.
uenl,z Quadr'os dCl1loru'.
tr'ou uma t.eimos/l indepen.
dência {l,ue alarmou mu;.
to� nor·tl'.:HnericHllos, O
mandatítl'io bra"ileit·o tem

Na falo lt Srta. Nilsa Maria Olimdra uma das mais belas - pr'ocurudo deixai' uem cl<l.
1IIulntas de Santa Catarina e que hoje participará do con· rO'(!ue mio ser,\ um dócil
curso em busca ao ambicionado I.itulo de Miss Mulata seguidor do "colosso do

�. S,C, A eleição ��p��tS! ��!��adS:{�� e��j:::a no C'ine Rit;!,

passos preliminares püru
o reatamento de rclacões
diplomúticas com a União
So\'iética e. provavelmênto
j)"Ít reconhecer o regimo
da China Vermelha.
Tema.se cterumcure ovi

dente I:UC! o presidente
QU·;ldJ"o.� está procumndo
coloear seu país numn

'

situncâo em oue � fic,rn\
jora de dilema- bipolar de
Estados Unidos ou Rús,
sia c. aue consen'arú a

Brasil. 'sem cair nn estn.

biliwl;flO ou na inflat;ilO
.cxce·';;i\'a, Jf.;1io Q"adl'o�
e um homem que se de\'e
obsen·nr. Podemos' 1I0S

I'onsollll" no fat'> dêlc ser

um liberal democrata e

que aer'edita em refol'm',s
sociais sem re\"ohlçõe;i".

dirJt:lnll.!·lte
Os mcm,com os i-usso« .

hj-cs tmb:dl'istas .�u::l!)'i.
rum nue i\I:..::i\JiJ!a!1 se di.
ril!i,,��, por sun conta :10

primei!"') nrinj,.;tru �uvi{,ti.
eo Xikita Kl"<l�chl!\', !lura

j)rot"rOg,lr, !lUr mais UIlS

anC;:, II ..�u.':!Jlcnl<:"Il' da" PI'O •

\'�\.S. com arma" huclc:u'c".
O "prC!mier" britil.lJi::o l'e�.

I>ondeu n{w acreditar (Iue

�)udel<:ie ser ..,btj·d,) al::l"o
mediante inkiati\"lls l'�):.

goai" e f'ue II lnglat-ernr
I.:o'!.tinu;lr:i negociando em

Genebra .1tmt.."lmC!nte com
seul; nlil.ldo�.

'

Na pequena fábrica Steuben, 1l� Centro ComillY, arte,
zãos mestres interpretam desenhos de artistas, O mais
$hnplefl ou mais intrincado d'Js desenhos podem ser gra
J:ados pelo processo a cobre, Vemos um ;ral.'ador em ação
usando a gravação por meio rodas de cobre, (Leia na

1,1). do 2,0 caderno),

Discurso �o Dr. Nereu Ramos fll�o ao
�assar a Presi�el!cia na L Dó n. s. C.

,pamos, ab�jxo,:a i..JÜ!!g"I·:t
do. DL,;curso d(_, Di.".

li�l·'Ramos FJ.lhcr PI'�ferld.o ..

ocas,ào da t.ransmissão o

'�al"go de Pre�idente da lsBo\.

deste Estado ii. ilustre Sra.
d. E"dith Uama Rar:-,:ls:

Secretário da Educação e Cultura
'artirá Dia 1 Para a Europa

o SeCl·(:!t;il·in (� ·:':d·.�

ca�.ão c ClIltnl'n, .JVl"Il. E.dl!tll�i\'". (iII"
Malltlnhol C;1iL'ul\l J�ttiçr. .il:á C.l'ÜW ,''lI elO:,., ;)l(l'j\.
partiu IIU lll11nh,i de huJ.. to aD scu J,\1u.rHl .:: :n"�:IS.
pelo COrf\·trll' "da TAC -

Cruzcit'o (lO Sul com (i, ,'.

tino HO Rio ne Janeirc1, de
onde seguirá no dia 7 (h.
corente para a Alel:mnh:J
(Ocidental I a COIl\'jte (ia

Go\"êI"no daquele pai::.
A via�em de 31nni!l;lO

Callado ,"rn ior, tem :)or

objeti\'o i"ce�lti\'Hr o ,n.

tercúmlJio 1".'1I1turnl .? cc.

mercin! entre 0::\ dois nai.
ses"Hmi�os, neste �'\l,tirt"
(C\'Hnl uma mens.llfe'll_ dr,

�ovel"llador' ('eI",) P.:Jm·J';,
(lirigi(ln !lo l(OvêrnQ II (1

povo nem;".'. PrQCUrHrú
tt:tmbém .!\flli·tinh;l C,li!w!o
JuniOl', trai:'], de astlUIl.

loS de �UH Pas:'a j)r,lt�iI,
(iendo tra?Cr :l ap:o·e:)r.r.
p:Cll: tl>!'niCII para:i jrBtl

t:,lC'g·tonár!('ffi, assim também,

�J,C!'r;:����c� ����;�,ãOtrmito.lllC. rut>ün, um Iv

geil:o retrospecto na minha
curta gestão, Iniciada aos 17
de :11.nll de le50, pa?a assi
nalar a1;;uns pçrntos que
mereceram cu.!dados e os

l_nentQ' d.O
e:"

.. el�'CiciO'
Mesmo

-a "sim, conseguí r araI" ti
redê dqjt:i'"{'['�" a... tr).,
ta!acées elétricaS. �rte ria
::i rea coberta do prédio,
além de consêrtos outros
CIO edifício; substitui quase

(rlJ1!t. na 3.(1. pág,'

fará 1:i�itas ao" .�"Iabc' \.'.
cimellt{l� e.�col.lrcs e nr>('.

curaril t;!mb�m difundir
as rione :a" nli".) �,i (I:! no�.
!-'o E;,:tad'l cnnro de tOdo o

1:r.;lsil,

Senhora Presidente:

Na oportunidade em que,
rom a mais viva satiSfação,
transmito a V, Exa, aPre'
sidêncla da Comissão Esta'

resultadOS rnttis importan
tes atingidos no periodo da
Presltic'ncia que ora se en- o Secretr;'l ü (·:.:lu.;:;"

ç:"to ini H(;O'll!m:rÍl).Jo �'!ll
flua ,'in""em �l ur:!har'[;'
e dinâmico Illu'lnment'\r
cat,lriJleJlse .J,_,ta GPIl,'/':,
\"es, o 'lira I tamhém ·,.ai .1

Mercc do atrazo no rece·

bimento das verbas Orça
mentilrlas, recebi a Comis
r50 Estadual, com um corn

promis,�o de Cr$ 684.699,40.
Liquidei totalmente essa

divida, t.llrante o ano de •

1959, apesar dos repetidos
t:tmzos 110 rC!ceblrnento' dns
dotações Orçamentarias.
l!:ste atrazo, saliento, se

tornou uma constante, até
fins de 1960 e foi o maiol" -

entrave à minha adminis
tração. .

No decorreI' de 1959, dei

tspecial atenção à recupe

lação de parte do equipa
l'llr,;ão, J,çnto de\'ido às mento e Instalações do
condições em que i{li (ln. Centl"O de Puericultura
conh'nda aouela ,'x.mode. 'BeatrIz Ramos", por sem
lar casa de -detençãO, vem duvida a mnls Importante
sendo realizado, graça3 ao Obra Prõprla da C. E.
trabalha desenvolvido pe.

Enormcs foram as di fi-

���It�ll:ci:nf�'����'a�S 2J�;i; culdades, ]lois modestos
cram os recursos de que dis

do a�l�a�n�e��e�:��g:�ea)In. punha, no_pequeno orça.
----------�--------

(lual da Legião Brasileira de
Assistência de Santa Cata-

rinq, desejo dar·lhe contas
das reais eondiç'.les em que c0tl\"ile do gOvcr'nac!rh" r!a

Alermlllharecebe a: easa, não só quan,
to aos ,setores que integram
as atividades e os objeLivos

COmo ')odem \"er'Hicar
rl\),fgo� Icitore;; !;e r'C!\'cl<te

nort·e".
Di�'::)J"da

de grnJH;e impol'tân".!liI jJ"�.
1';1 o nOfl.-;o Est:H!U ,l I·ill.do PRESIDIARIODIA mens puhlii!(I.� iI ....... t\I'·lllil.
llha,-discurso, o sub..diretor da

Penitenciária, dr', Arqui.
medes Dantas, disse do

signifié�Hlo da data, ao

·mesmo tempo em que
mosO'alll o tnlL",lho de

r.ccuperaçào que se vinha
fazendo naquela casa e

ngradecia a presença do
Chefe do ExecuLi\'o e de.
mais /lutoridades_
Ainda na mu·t.:: da: mll.

nhã, foi entregue uma

Com (l urcselll;:L do Ge..

\'ernador Cel�o Humos, de
Secretill :,)1'; âc EI tado .c

oul!l'as llutoridades, co.

memOl"ou."e, no eira pri.
meiro, a dia do presidiú.
rio, na PenitCllci:hia do
Estado.

.4,':; 1,:30 hnras foi rezudH
mbsa nu ca!lela da Pe.

cadeira de roda a um

pl"esidiúrio qlle havia per.
dido as perna�,

1,\0 meio dia, foi renH.
?ado um almoço, oferecido
}Jela Dil'eç:io daquela Cll!>a
de detenção, o qual contou
.cOm a presen�,1 de autori.
cade! c otltro� cOll\'idll.
dos, além dos presos,
Graças lIO" esforços de.

sem'olvidos gelo sub.di.
retor, foi possÍ\'er conse�

CAIRO.2 (FP) - Fidel
(':!,·tro (n(l foto) irá :l

;Uo.�COLJ nar"t rec{'ver' o

Premio Lenin da Pt,z, dl'.
pois da C()nfl!rência Xeu
InlUsta de Belgrado, e

guir.se J,l'rntuitamellte, be.
vidas, doces e wllas. que
foram distribuidos aOi!

familiares dos ddcntos,
Um trabalho de rccupe.

Estamol no, Bom Caminilo
"Nenhuma programação séria" _ dIsse o Gover�

nadar Celso RalT'os na sua primeira Mensagem Anual _

. pode ser elaborada sem prévio conhecimento _ dos
recursos que servirão para executá·la". Estávamos, já
então, no borr. caminho. Ao ;llvés LO delirante aumento
de encargos para o erário estadual, uma prudente c
clarividente pesquisa dos Rleios de que se iria valer o
Oovérno para estabelecer, em base.;. teais, a execução
do seu Plano de Metas, E foi as.-;im que, ao �nvinr ao
Poder Legislativo a mensage;11 qUt se converteria na
Lei n.o 2,772, de 21 de julho wrrenle, o Governador do
Estado põde não só esquematizar o .!.�u tmbalho para o
quln'quênlo de 1961 a 1965. mrJ.s asseg:u'rar-lhe a execução
dentro de recursos orçamentúrios e extra-orcamelltá
rios, oriundos êstes últimos ue procedêncla dlv'erstl..

E.-;tllJllOS, portanto, em fae:e de métodos administra
tivos quC!, desdC! logo, excluem o pe�!go da sinuosidade,
da imprOVisação, das soluções eontemporlzadoras, O que
o Governador' Celso Ramos se prv,õe realizar não é
npen'Us obra de emergência. como a� que se suboi'dinan\
ti imperativos de efeito Imediat.o o..: temporário, Illas a
solução dos p.tOblemas fundamental, de quc depcncle�
corno consequência natural. ) dese'_volvlmento integrnl
do. Estado. No Plano de Metus do Govêrno Estadual, (jU!!
baiXOU conl a citada Lei 2.772,. está assente um progra
ma, que COft:>ubst(j.ncla, em "ihtese admirâvel, urna \'er
tiadelra revolução das praxes adm�i",�ratlvas Que tive.
ram curso em Santa Cat.arillu, :lgravadas viciosamenle
nos (rltlmos anos. Certamente, não haverá milagres: ma.�
hã. llrecípuamente mêtodo; hi tambêm, uma clara evl.
dêncla dos prêviOS estudos e pesquisas realizados em
todo o terrltõrlo eatartnense, para o conhecimento exa.
to de S\lo.s realidades. Os problemas peculiares a deter
minadas re�iõ('�, como os que são comuns ao ES�lldo em
ge:'ul furam 3.T)\'( endidos, nas suas causas e I(feitos. e
dl:;."o rc.sultou lima pla,nlficação de unidade, de e«(uani
rnldl1dc, sem dr. cr.rnlnações de 'espaço ou de grupos,

11'<: ',' Jará t qlJn!qUel: obser..vador dos aLuais
linistl'a.ti·IOS en,' S,\nin Ca!.lrill:( (I

'Cont·. I!(I 1.'-' /Ju.g.'

de:lúi.� \"i.�ital"ia Nasser no

('airo, seA"urrdo uma infor.
m1H;i'io lHrlJlicada ollbm
pelo dhrjo cairoia "AIIlitenciál"ia. seguindo.se
Abrilm" A notí ia 1l1e

r teriil .�ido pl"oporcion:tl.la
1I0r fontes diplomá�ieas
.c'lbt\Jlas no Cairo,

café aos J)re�idiúria�.
Mai:; t�u'de, em rápida

(/a Pulleia /lIiIi[u/". JIIL fie /)irdln DI' MU"I ., II (i [h. rr ,

l'elte�, De!), do P1'B e u Dr. Ac.:{jcio G, Sr.mtiu.!JO. ,�'I;(;,'':�( tl)�? J!\ti.i"iu!' c. '�,)�j.��.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



nõmscos. 1!em os mínimos
subsistências.. E mais
depois nestes der,;tas
drt8 na Cetra do povo, os oarunneníures
ísurépítios vâo pleitear renovação dos

seus mandatos .. e o povo as concede.

Exemplos assim, de auto-aumento.
correm logo mundo, e servem de incenti-

r--
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SIU TEH('JU.-\ BOTE
.;.. cuo BAYTOFF

"0 ESTADO"

Ocorreu na data de ou

tem msís um nao,:lício da

Tel'cíliil gotelho'
Bavtoff', f unciona rjú da
Escola Profissionul -i»,

JOI'gC Lacerda". à� llnh'er
sm-íunte (!ue ontem, foi

envtarr.rbe, iuúrnern s fe

licidades.

Fazem Anos Hoje:

!'.ivas l)I'Onl� de apl'e<;,_' e

l"igozi,io, IlS �ulli:-; 110S a�

soeianío1!, .augllranrlo-lhe "i.
e a sua (hgllist'\inn famí I
e bela fOl'maçào, 11<1 O;.JOl·-

" ..JI:.h=....:

tllllidade Que a efeméride I".l
,lhe oferece, será alvo das

mais eX"p�e,,!'.iva* mani

festar_:ôes de aPrêço Dor
parte d"e seu va�to círndo
de rela'r_:.õeti.

Nó:-; de "0 ESTADO"

�:I���:l:��lhe ill�lmera,;

VISITANTES ILUSTRES
Encontram-se entre 11Ó.�

os S]'f;. Joiío Gomes de

Campo;:;, de Campos �o

\"os, Vereador {lo PSD e

elenlento de�tael\do <lo

mesmo partido

bno da Silva,
.

p�csidenle
(lo p.s.n. I� de:-;tacndo
cbefe (�c�tc !la l,tido de

gnlll<l-e in[1t1ênci:t na vi(],í
do

o

l11e�

O F.S1'ADO

Município e de os cllll\j)l"imcllta e dCl-\('ja
lIaS, o Sr. Oricimho Cíle bôn etitllda entre 1)(';,;.

1 Pneu, e Cama,"s I .�-�'
,

I DUNLOP, não tem I r-------....

,1 iguais. . 1 COMO �. GOSTOSO
I Rainha das Bicicletas I l . (I - Rua: Conselheiro I'

L
O C � F'_� !

I TO !i Mafra, 154. _

1------
��:c;:� .. !' ,':_ '2';:;_...;_'.:_�l.!!o.(.ê,

� comecimenos)
.

Sociais
_

� c7\,�ut��"
Os Bravos De�uta�os

Mineiros
OS BRAVOS DEPUTADOS MINEIROS,

NOME
(F'avor escrever eru letra de fôrma)

ENOERI!:Ç:O
GIDADE

OST7A._LI)O MEtO.
�ÉRIAS _ Nossa Coluna ::"'óra da página por umas

três semanas.
Causa � viagem de recreio a Porto Alegre.
Descansem os proprietarios de calça.d':1.s esburaca-

das.
Na volta, a campanha a !·(.$peito vai ser durissima

Vejam o exemplo sóbre o Mir:lmar.

Além de S1.�a completa recuperação está com s�pa-

tOtiIlÓVO::;.
FUMANDO. ESPERO - Deve estar celito.

Enquanto se fuma. uma só coisa hoje se espera.
Outro aumento nos preços,

-

E êl,e vem aí.
Vai aumentar outra vez.

Afinal. que é que não awnenkl?
Pior é a nova tabela de selos,

Um desprollósil.o.
Uma coisa. hã--q.u__e não, aumenta: a vergonha.
Nem é preciso aume_ntar, porque a falta no mercado

.ia fez COIl1 que se retira�se da pauta.

��ii��;����sodiZ��a�!}n���ovaiiS:� ;sr��:�:Ode pro-
g 'é"s.�o. c'ln�schnento. então 0tmos f'onti·nuando· a cami.\

D,8. HOLDEMAR (l.
DE MENEZES

s'orme 10 ')ela aacora de

Medicina e oi, urgia do Rio
oe Janeiro. gx-tntemo do
Hospital da. Gambõ::. _ Da
Maternidade Clara Bas
baum - Da Maternidade
Mi'ie-Pobre

�pecialid:\de: DOENÇ.\S
DE 8ENHOHAS - PARTO
- cmURG'IA.
Consulta: Mp.te.-n:dade

Carmela Dutra, pela manhã
Resídencía; Esteves Ju

n",or, 52 -1 Tel.:",223fi .'

Detentos e seus 1amiliaresr mOI! flagwnte tomado 110 dia do presidiário, na
Penitenciaria do Estado, dlfranle o lanche a !!les uferecido

teriQ re JlI>ltiÇ"�l, dr. Ac<Í.
cio Garibnldi Santiag-o.

Com a comemoracüo do
"Dia do Pl"e:-;idilÍl"i-O", ti.

veram os que se enccn,
ti-em aquela Casa de De.

tencão. um contacto mais'
demorado com suas' far»i,

lias, bem corno com as

autor-idades do .Esmdo,

enquanto estas Pll�Bl"Rm
qbset"l'ar o que vem !;elldo

ali efetuado.

,irê$tont
NOS ESPORTES'

Comandando a Rêde 'catartnense dos Esportes, '�

Estreito - Coloninha
PRIMEIRA MISSA NA NOVA CAPiLA
DE SANTO ANTONIO E SAMIl MARtA

lia votos de crescentes � SI'. W:lI'11iJ' .To�é

pro�;�.ad��lAH'{ENE g:�1 �'�=��d!)'���is- GOREI11
\r\"DUADF. 0-1 tQ1l10s' nu d·lt>l._ d?

o

hoje Dias 5 6 e � cl,� ag;�tQ 1 ,,' i:i ,

'rral1�;�orr�l il;rol'd�lta de ma is 11m n-rtulic io do sr. (Sábado, �OmingO eaegunda-feu-a)

hoje mais U111 antversário Othon ))'1':"'1. Pl�ofe"'�Qr DIA 5 - Sábado - Novena preparatoria e barruquí-

da nrendnda e gentil se. Cute.lrá tico de Direito Ro nhae em beneficio da Capela, as 7,00 horas da noite.

nhorita Marlene Andrn mano dil F,tc:lldadC! de Di ,DIA 6 - Domingo - 10,00 horas Missa com a bênção

de, n natHliciante, mercê r-cito, Pregiden\e da Aca- da CD'I�l; � ��lgT���;�e�:ae� �,��e��c:�s�aa ���:;�novena
de sei.! (;ol"Hç'ão honí!'.si!l10 demi;l Cabl"l)lellO\e de Le o

= ::I�\!�l� ��I�a�l<� ::���a tnl", p,e�:tôa (!lIC' desfruta de aÁ��a�:;;��:soec����:;���!�:�to, e cooperação de toclos.

Barb.osa M,l!os �m n.��o" meio::; SOCi;\i;; Pela Comiss2.o.: P. Quinto, Vigâ�io

_ sra. Regina Franr.Olli ll�;j:::d�:��
e mercc\( ati Francisco Peres, P:;:�����e

�i)�el�,:·.a E\'i\ng.elist:� J.' rú::\:�\:� ��I�rtt��I�::H(�:p;:�_� _

Kotzias
- Sita. Lidia Spindola
_ sr. Plácido Alves
- sr. Afonso Gelosia
- sr. Dar(;i Per,eira
-sr� Almil' Baixo-
- sr. Sil\"io Bl"llst
- sra. Vva. Maria Etel-
vina Lidia de Oliyeira
- srta. Aida Maria Ma
chado da Veiga
� sr. Moacir Ga!lilllli

'il��·. Henrique de Bem

Dr. Hélio P!iíx'olo/
Advogado

necrtencie ....:. AJamt.da

Ado1fv Konder. 27 _ carxc

Po:;�a!, 406· telefone 2422.
Escritório - Rua I"ell!)b
Sehmidt, 37 - 1.0 alJaar _,

Sala 4

AULAS -DE INGLÊS
INSTITUTO BRASIL·ESTADOS UNIDOS

A direção do IBEU comunica que se ach.am abertas
2'.$ matrículas para o Curso de Inglês. As aulas terão
inkio dia 7 de Agôsto próximo.

Aulas diurnas e noturnas.
Cursos eHpecials e para' crinneas.
Informações diàriamente na s�tr'ctaria do IBEU.

Rua Ft(lipe Schmidt, 25.
EdifíciO ZAHIA, 6.0 andar.

ATtNÇÃO
LUSTRA-�S, LAQUEIA-SF:, ENQRII,DA-SE E ENVER

NIZA-SE MOVEIS. MAIORES INFOnM�.çóES RUA CON

:::'ELHEIRO M.AFRA, 164 FUNDOS.

-: (tINIU SANTA CATARINA
Ciinicll GerilJ

Ooon�as N-ervosas e Mentais -

�. _ Com"lexo. _:_ AtaQue. _ ManJu -

Problemitleo Ate�va e sexual

Trataldento 1)f!IO EletrocboQlJe com anesteldA -

lJ;l.sultnattorapla _ CardJozolorapl. - BODntnaot• ..

P8t::�-:'doa !l'dq1l1&traa _

• 'J'I �......�
.

Da, PERCY JOAO DE BOR�A
DR. JOS� TAVARES IRACEMA

OO.NS:�T;:���A��T�: l�Eh:r:�)RAD.
E::lder"co: Av�nlrta !\>"lllfO R'lI:iQ�. 2Re

(Pra.,;-a Etelvina Luz) - Fone 37-5&

Rádio Ouarujá, através de suas emissoras de ondas mé
dias e curtas, transnüuu 'ôntem, dirétamente de Cri

ciuma, na palavra de FERNANDO LINHARES DA SIL
VA, e come�tarios de Mario I. Coelho o desenrolar d�'
primeira partida entre METROPOL e GRÊMIO PORT04;
LEGRENSE, em disputa da Taça Brasil.

'

Graças aos esfórços do Departamento Esportivo da

����e�eti�a;�te�ol\����misf:�o o:���el:mi�����:�teco������
té(;nicas, em todos os recantos do Estado de Santa C�
tarina e mesmo no Rio Grande do Sul.

Devemos aqui regista�', tambem, a coJaboraçoo erpt
prestada pela Companhia Telefônica Ca.tarinense, na

pessoa do !:leu Gerente Sr. Rodrigo Azambuja e, pc[o
Presidente do Metl;,.opól que tudo fizeram para que ,a
transmlslião da Râdio Guaru.iã fôsse cowada do mais
pleno êxit0. \.

As tronsmissões r.sportivas da Guaruji crmstiLuefu

� patr0clnt�::'.2::�cnd�d()l"es. Fi1"e.:_���_ .•__

INSTITUTO D. PEDRO II
Aisembléia Geral Extraordinária'

Mem��'O�r�:m���e�oel�:o�ê:;:s��:�i���t�o�:��o l�:l:e��s�:f
bléia Geral Extraordinária. a :-ealizar-se dia UI de agosto
do corrente ano. as 19 horas, em sua sede !1rovisória.' à
rua Drl Nerêu Ramos - 39, com a seguinte ordem do di'a:

a) escolha dos membros do Conselho Fiscal;
b) Reforma dos Estatu.tos;
c) assuntos de interêsses [.!;erais do Instituto.

Florianópolis, 31 de j�liho de 1961.
Durval Noronha
1.0 secretario

VENDE-SE -------'1
i Sem Compromisso I
I Ante.s te fazer suas I

I comprás de ��ças para.ll,
I bicicletas, VIsIte a .1
I Rainha das Bicicletas: I

·1 - Rua: Conselheiro' I

�, Mafr:a, 154. I,

Uma canoa. com :>3

palmos. de cumprimento
por 4 de boca com motor

de reverssão fabricação
, J'LFRED 51/ BP com to
das as palamentas.
Tratl1 rnm

'lPst.:1 REDACAO.
Mazinho

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Manteaux - Saias - Malhas

ffiHCEIRA PAC1;-iA
------------.----� •.--

���------------

Toilleurs e Vestidos

Para pagamento em

20 suaves prest ções·

0...

('

Durante AGOSTO em fJJ

Discuiso do Dr.. Nereu Ramos' Filho
(cone. da l.a pág.)

totalmente o equipo cen

t.ariu, e adquiri um novo fo

gão para a cozinha geral,
b;�SCS cuidados representa
ram a continuidade do run

ctonamentc da obra, cujo
rendimento Já não seusra

v.a, ante o desgaste das suas

mstalações, a precariedade
de utilização de seu equi
pamento e as ccnotcõ-e cri
ticas do prédio de modo ge-
rul.

.

Mediante economia nas

verbas orçamentárias, de
at.íüdade menos imediata,
.rtnanciet estas providências
ínudíávets.
Prosseguí em 1960, os tra

balhos de' recuperação do
Centro de Puericultura, pro
videnciando os reparos não

completados em 195ü e a

aquistcào de materlal per
manente Indispensável à

substituição de unidades
inutilizadas. Em dezembro

último, adqturi uma nova

gelalcira de grande porte,
pat-a substituir o aparelha
enuec que v.nha consumtn
C!O apreciáveis quantias em

constantes consertos.
Para os sesvícos de sede

adquiri uma máquina de

somar, além de duas outras
de escrever, cor.seguídas
através da Comissão Cen
tral. Do órgão Central con
s.egni, também, três" veícu
los, u md�s quais se encon

tra a serviço da C. M. de
Joinvillc, os demais nesta
Comissão, lodos em perfei
tíssimo estado cl� conser

vação e funcionamento.
Ainda no plano das pl'O

vidências de administração
ligadas ao programa as.sis
lendal de 1959, dei início à
/'onstrução, hoje termina
da. de um lactário no m\l

niciplo etc Urw;:·;O.llg'l, [["iii·

zando verba especial da
LBA rara a reanaucâc do

Piano de Obras AssIsten
ctars previsto para a zona

carbonífera sul-catarlnense,
cm convênio com a Comis
são Executiva do Plano do
Carvão Nacional.

Dispunha a C. E. de ors..
::::.297.343,00 para a realiza

ção desse programa, que

previa, além do lactário cí

tadc, a construção de um

Põsto de Puericultura na ci
dade de orícíuma e um au

xilio para aquisição de equi
pamento hospitalar desta

nado a Maternidade anexa

20 Hospital Henrique Lage,
em Lauro Muller, no valor
ce ors 200.000,00.

Apliquei durante o ano

de 1959 Cr$ 399.690,20 nas

obras do lactaria de urus
sunga, que ficou pratica
mente concluído. Sua cons

trução ficou terminada em

1960, consumindo um total
de Cr$ 448.939,201 Sua Inau
'guração, que se deveria rea

lizar em fins de 1960, não
foi levada a efeito face a

Jalta de verba própria no

orçamento da C. E. para
equípú-Io e mantê-to.
Também, com relação ao

programa custeado pela
verba especial dêsee convê
,,:0 LBA-CEPCAN, refiro o

pagamento do jé menciona

do auxílio de CrS 200.1)00,00
[\0 Hospital Henrique Lage,
C'fetuado em ::'2 de dezem
:"1'0 de 1960 e que, como dis

:>e linhas� atraz, se dest.inou
::l. compra do equipamento
hospitalar para a Materni
dade anexa ao nosocômio.
Em�reguei, ainda, Cr$ ,

120.000,00 na aquisição de

agasalhos, distribuidos na

zona carbonifera, no ano de
1960. e mais CrS 92.313.40.

dispentiidos em gl!.sto,) ad-

mínlstratívos relativos à.

execução do convênio, e no

pagamento de parte da ge
ladeira que destinei ao

Centro de Puericultura
"Beatriz Ramos".
Desta forma, ficou' por

cumprir, quanto ao convê
nro em causa. ,a construção
do Pôsto de Puericultura de
Cricluma. Não dei início ii.
obra, face a uma serre de

problemas ainda não supe
redes, dentre os quais o do
recebimento do terreno pa
ra a nxecêo ao prédio e que
deveria ser doado pela Pre
feitura local. Outro aspecto
a considerar é o do recurso

para seu financiamento, no
momento inexistente.
Embora esta Presidência

haja aplicado da referida
verba de Cr$ 2.297.343,00,
somente CrS 861.152,60 no

cumprimento do programa
firmado em convênio, de
vendo pois, existir um saldo
de Cr$ 1.417.343,00, aconte
ce que referido saldo 101 a

plicado, pela Presidência
que me antecedeu, no cus

teio das despesas normais
da Legião no período de se

Lembro de 1958 a 15 de abril
de 1959, em face do atrazo
no recebimento das verbas

orçamentártae de então.
DIta importância. assim a

plicada, deveria ser" reter

nada pela C. E. à conta es

pectal .

que movimentei à

l'arte dos depõsltos ban

cários da L.B.A. A alta dire

ção da Comissão Central,
entretanto, examinando o

'issunto, dee!diu, recente

'11ente, considerar aquela
quantia como aplicada nos

gastos orçamentários da

Comissão Estadual, pot· an
tecipação da receita, por se

trat,R.1' ele rend:1. de contrl·

bui!!õcS da Legião, entregue

a esta C. E. por Intermédio
do IAPTEC.

NO setor assistencial, tive
a preocupação de aplicar os
recursos da entidade obje
tivando cumprir o mais ea

trItamente possível seu pro
grama básico, qual seja, a

assistência à. maternidade

e à infância.
MovImentando uma re

ceita geral da ordem de c.s
51.392.042,50, nos quase dois
anos e meio de minha ges
tão, apliquei no mesmo pe
i-iodo, em auxilias à família,
o montante de crs .

tt.557.308,20, transformados
em vestuários, ,agasalhos,
alimentação, auxílios finan
ceiros, internações hospita
lar, auxilias para tratamen
to médico especializado e

transportes.
Em artigos e utilidades

para correção de defeitos

físicos, despendí ors
53.828,40. Também alguns
casos de alunos pobres me

receram a ajuda da LBA,
que os proveu com material
escolar e uniformes, além
de auxiliá-los nos gastos
com matricula e anuidade.

Visando dar aos pequenos
desvalidos, além da assis
tência médico-hospitalar
farmacêutica, também um

eonrôrto espírçlual, realizei
em 1959 o Natal da Crian

ça Pobre, distribuindo CrS.
'luO.OOO,OO em auxilias finan
r.eiros para 28 municípios,
através das nossas Comis·
sões locais.

Assinalo, ainda, nos bene
fícios à família, o atendi·
menta prestado pelo Servi
ço de Registro Civil, man

tido pela C. E. através sua

Procuradoria que inscreveu
e providenciou 593 registros,
531 cn<;nmentos c forneceu

DOt· intermédio dos CClt·tO·

1105, 1.803 certidões, movi
mento que consumiu a quan
tia de Cr$ 176.879,40.
O programa da manuten

(ião de Obras Próprtas, tam
bém, mereceu o máximo
cuidado\da minha adminis

tração; tôdas, sem exceção,
receberam sem cortes e

muita vez por antecipação,
ii. custa da mais severa

compressão d e despesas,
seus duodécimos orçamen
tários, cm 1959 e 1960, ape
sar dos atrasos no recebi
mento das nossas quotas.
zsees obras consumiram,

no meu período, Cr$
11.077.025,90, sendo cs ..

4.384.114,00 em medicamen

tos e ors 6.692.911,90 em gê
neros alimentícios. Somen
te o Centro de Puericultura
"Beatriz Ramos" despendeu
dêsses vaiõres, Cr$
2.369.511,90 em medícumen
los e CrS' 961.657,10 em gê
neros anmcnttctos ..

O selar assistencial con
sumiu, portanto, Cr$
17.321.577,20, da reueíta mo

vimentada durante rnín.;a
gestão. ou seja, cerca de .

34%. Os restantes Cr$
34.070.465,30, tiveram apli
cação nos gastos de custeio
dos serviços a.munístratt
vos tia Legião, correspon
do ao pessoal, material de
consumo e permanente, ser
viços de terceiros e investi
mentes para os serviços as

�lstencials.
Outro ponto que merece

especial referência é o rela
tivo à execução orçamenta
�'Ia de 1960.
A L.B.A. atravessou, nêsse

ano, grave crise financeira,
det.erminada por umn série
de fatos do conhecim"ento
público. De tal ordem foi,
Ollf' Il;;:n l),·nnit.iu;' lf" rii

(·,t'r

reção da entidade cumprir
c orçamento aprovado para
o exerctcío, do que resultou
rôsse procedido um levan
tamento dos compromissos
assumi-tos pelas Comissões
Regionais à conta da exe

cução orçamentária do exer

cício.
Em Santa Catarina, onde

contava a LBA com um or

çamento aprovado de c-e ..

27.869.283,60, dos quais CrS.

21.716.521,60 em. verbas li
beradas, a Legião recebeu
cesse total Cr$ 17.7!t9.476,80.
Os compromissos existen

tes e que decorreram, na
sua quase totalidade, de pro
ventos atrazados devidos
aos servidores, sornaram .

o-s 2.934.382,00.

ao passar
relativo aos serviços da Ca- que, como é natural, deve-

I!.!_tal, beneficiando os nos- rio ser pagas após a remes-

sas funcionários com um sa pela Administração Oen-
aumento de salários e con- trai, do competente d�odé·
cedendo-lhes um adicional

variável, segundo o tempo
ele serviço.
Quanto aos servidores do

Interlor, cuja. situação per
dura Incorreta, desde anos

rmtcnores à minha gestão,
tive a preocupação de pro
curar situá-los em quadro
cspecrat no sentido de cor-

rigir a irregularidade no

que tange aos salários. As
rim, e que encaminhei à

Comissão Central, já em

fins de 1959, um estudo ue

cimo orcame-téno relativo
&0 mês, e que importe em

cêrce de crs 2.800 "00,00.
Assim como encerrei 1959

sem dívidas, fi-lo em 19W1
e parte do corrente ano, re

r.eudamente, mês a mês.
Recebe Vossa Excelência

� L.B.A. com um dlspenivel
de crs 347.493,20, sendo

CrS 205.645,80 em caixa, .

crs 10.699,l,'{) no Banco do
Brasil e Cr$ 131.148,40 no

nanco Paraná - Santa Cu
ta.rinaS.A.

reestruturação, que atê o Entrego-lhe um orcameu-
� momer.to, infelizmente, ape- to executado com parcímô-
c enr do meu constante empe-r-cnía e equilíbrio, eom a maio

ex�rêcsl��Omc:�' u�:ce;���o� nho, não foi sequer apre- ��:: :�r���ac����:�oec;�
mia de ors 7.135.424,80, de- cI����çados os pontos que apenas três rubricas, tôdas

�(,�1;�1i�:1�:'. e��lu��V;:�.:l:.��: maior cuidado mereceram com o saldo atual dentro

pois que a C. E. carecia, co-
durante a minha gestão e do limite duodecimal.

mo carece, de maiores re- ��������d:I:J.l::��s ��: ��� � e�o::��;���r::l��s�� �,�S:;
cursos para fazer face ao dem ser conhecidos mais agradecimentos pela corre-
seu programa minlmo, in- minuciosamente pela leitu- cão com que sempre se hou-
dispensável à manutenção ru dos Relatórios que enca- veram, no desempenho das
dos seus encargos. minheí à Presidência da Co- suas funções"
De referência ao runcto- m.ssêo Central, abordo, ago Agradecimento especial,

naHsmo, recebi a C. E. com ra, as condições em que devo ao Sr. Chefe da D.M.I.,
135 servidores, dos quais 93 transmito a V. Exn. a dire- Dr. Agrippa de Castro Faria
na Capital e 42 do Interior; �io desta Comissão Esta- c ao 1'1'. Hoyêdo de Gouvea
transfiro-a a V. Exa. com dual. Lins, Chefe da D.A., meus
êsse número mantido. Entrego a Comissão Esta- uiretos e leais colaborado-

dual a Vossa Excelência,
sem dívidas. com' os co'...... -

promi�sos de 1960, e de ja-
11eiro a junho de 1961, to
talmente pagos.
Ressn:lvo apenas os com

rroml,;50S correspondentes
a respeitos a pagar do exer

dclo anterior, dependentes
de' processamento para se·

rem liquidados, no total de
Cr$ 277.106,90, e de despe
'!'as autot:lJ,a.dasl6- realizadas
j,() Ines de juiho findo, no

LU"....

Finalizando, Senhora Pre
�!.dente, desejo exprinilr a
V. EX3. os meus melhores
,'atos de sucesso na reall
�açào do programa assis-'
tenclal que irá desenvolver
com a Legião em Santa Ca
tarina, certo de que os as

sistidos da L.B.A. hão de
hendizer a. bondade. do seu

formo.so coração onde, de
ha multo, :lá têm moradn
j c�r:ta� !llâlS ': cl"i"n�'as ('ç:,;_

Saliente-se que, de ano

para ano, avultam, natural
mente, dana a acorrência
ele novos assistidos, os ;,:er

viços da Legião, o que, en
tretanto, não me exigiu a

:.tdmissão de novos servido
res, face uma t"acionai dis
tribuição e cometimento de
atividades e atribuições en

tre os ser�idores, ...nos diver
sos õrgãos mantidos pela
C. E.

;-�,:'CCiÜCl11{,llte. fui l':;lru-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A,

__ � 8ARTOLOfllE� I�

MIRIAtl SOARES CORRÊA. RAINHA DO CINCOENTE·
MÁRIO DE CANOINHAS - AS GAROTAS RADAR DE
JOINVILLE E IMBITUBA NO DESFILE RENAUX PA·
TROCINADO PELO LIONS CLUB DE FLORIANÓPOLIS.

Deputado 'Dib 'Cherem categórico:
"

Iniciativa do Chefe do Executivo Oporfunaif Cate-õo"rica
Como se sabe o Exmo. Sr. Governador do Estado enca- govername�tal a execu- agrária em nO::,,50 País, su- ,10. Avulta como caracte- porctonada legislação idên- 17. O Congresso Nacional, veltarem racionalmente.

minhou à As�emblêia Legislativa do Estado Projeto de cão de medidas que. tomem bstitutncto arcétcas e su- nstrca primordial do pro- ttca a do trabalhador do há vários anos, vem ena- 21. A própria justificativa

Lei que dispõe sÕbrç o uso da terra, concede isenção de
efetiva a expluracâo eco- »eraoas regras blema, a fixação do homem comercio e de indústria, es- llsando e debatendo várias governamental assinala que

Imposto territorial rural e dá outras providências. Foi
nômtca da propriedade ru- O tema, apaixonante c ti. terra, através de medi- tendendo-se-lhe os benefi proposrcões dêsta natureza, o "tema, politica agrária,

relator da matéria o emhlcntr. deputado Dib coerem. O
rat, impedindo a formação àtualíaado, tem sido ob]e- elas saneadoras e de am- cios da previdência social e tôdas objetivando o esta- tem sido em nossos' dias,

parecer exarado pelo 'ex-preretto de Florianópolis é o se-
do minifúndio eu-econô- 10 das mais acaloradas paro, fazendo CQm que assistência técnica, social, -belectmentc de nova Iegts- a preocupação dominante

autnte:
míco ou "a manutenção de discussões /110 Parlamento, aquele torne esta produtf- médica e educacional 'in- ràcêo para os que usam e dos legisladores e dos go-

"PARECER AO PROJETO DE LEI 132/61
áreas Improdutivas de ca- na imprensa, entre os es- va. dentro dos principias dispensáveis, além da ne- exploram á terra como meio vernantes e, o resultado do

PROCEDENCIA: GOVERNAME'NTAL ractertsüces l�ifundiá-, tudiosos dos' problemas modernos \ agro-pecuários, cessá na determinação dos ce manutenção. As auges- diálogo estabelecido entre

1. O Excelentissrmo Se-. Que dispõe sôore o uso da
rias". agrícotus. os cultores das sem prejuizu para ambos, deveres e obrigações entre tões legislativas se arras- c. povo e as autoridades do

nhor Governador do Esta- terra, concede isenção do
3. Por outro lado, o pro- letras juridieas e os pesqul- isto é, que o homem não se proprietários e empregados, tam morosamente, servindo Seminário Sócio-Econôml-

���iaen;:-;��l��i�� �e A�:�; ��P�:�aste�;����n;::�l e
íetc propõe a tnsencêo do ��:i��es das Questões so- ��a�:��.�m: e�t: ::�t:�it��� te �'tc�r���i��a�!� :ee:,e�:�; �I�d�:s: ���apI�:o�ai�ia��: co��, /'.0 cons{derarmos o

Catarina, Projeto de LeI 2. Objetiva ,a proposta
lmpôsto territorial rural. pôsto territorial rural será mine aquele. de amparar as propr-íeda- gos, com advogados de di- projeto oportuno e alta-
ao proprietário que expto- devolvida as familias da 11. Em tais condiçôes, a des produtivas, através dos versas correntes. mente meritório, apelamos

f�'f'mos no 'Bom Caminho rar racionalmente a ter-ra. lavoura e do campo, sob a Questão deve ser colocada favores de uma verdmíctra 18. O Estado de São aos homens responsáveis

;�q�:n��e::em�n�;O��!��: ���maatr��é:sS!�tê����I:!C�� :�m�r:s t:::'aect�s� �Olít�:� ;�jI!tiC: ��;ár����:�!�s:: ���i��s: �:t:t���el�ecé� �;;!� :a�s;o�:�a qt�:;:n�
zentos hectares, a partir Extensão Rural.

�

agrária. cultivá-las ou explorá-Ias, aprovado. rot-o pioneiro na seriedade devida, njtru de
oe 1962, não estará sujeito Em linhas geral�, estas 12. Os menos avisados e extinguindo-se, de conse- efetlva proteção' no 110mem �erer!.l extintos os ll-nlem1P'
� taxação do aludido trl: as diretrizes do projeto. indiferentes, julgam Que o guinte, os latifu.,ndlos lm- do enn.po, disclplinandó �

. hU:.O·para obtenção dos fa'
MÉRITO ��g:ORTUNI- �1��b;��ea s:;rá�;ua��on��a; ���C���ii��� e :������ Dc:se ��t��'��I(;�ru��1 i;l�'��\�a���

vares de isenção, aproprie 9. Afigura-se-nos, como com a simples partilha da contratos, arrendamentos r.s flcllldad('s dr crédito

:I:�:n!: á�:�tar���e;��� d: ��i��':��: d� ;he::!ó�� po� ��:a�staC�n:I�::OO��I::��� �:rí���as e a p:\l'ccria ���s.est,ab('leClm('ntos ofi-

;,proveitar a terra de der Executivo ao promo- fl)rma agrária: um vulgar 16. A política agr{trln ou Hl. 11 fl.ll,�rncla, poiS; c:e
(lcórdo com as regras de- ".er, na Assembléia Legis- loteamento! 'R,rormar su- a l1.�.�bténci:1 i. lr'vt"'u"[l n I('gi.�ln.ção fedçral e�per.ífi,
lerminadas no artigo 30 do lativa, através deste Pro- põe a existência' de alguma ao campo, como complc- ca faz com que os Estados

pro�eto, levando-se em ieto de Lei o debate sõbre coisa que precisa ser mo, menta básico da legista- pe lancem il. tarefa de in
conta a adubação empre- o uso ra�ional da terra, dlficada, desenvolvida e ção de ampar'l I)j)S d.)); vestlgar o problcmt. dentro
goada, '.a presença de fio- que constitue um dos ele- rlperfeiçoada. Si não existe elementos es":!meiais, !lo- de >;uas limltaçôcs Institu
restas e de pastagens. t'[L mentos básicos para a im- nêste Pais legislação espe- ':nem, e terra, tem de pro, danais.
"área defendida contra a plantação da legislação eifica, abrangendo o ho- pUgT!9r- pela in.�talação de S:lDta Catarina é, agora,

er��� l�e���dU��:i�:�e�ez. �/:��r;::�n��:���a��� �:;Ia� ���\: � ���ítir:� ;:��l��,!:�:o n�;��E;�s����!� ::�ISGU��e:::�;;;IO�Jeá �i��U�
em 1963 será de 10<?-0 (dez formar e sim o que criar, "aúde para o !xtcrminjll tiu o assunto em praça

por cento), para atingir Necessário, portanto, o sur- das el'demias, pelo !inan- l'ilbl!ca, ao último préllo
os 100% (cem por cento) r,imento da. legislação agra-" ciamer.to pa�,l :lquislção ('leltoral, acaba de satis'

em 1972, !'ia ou do estatuto da ter- de glebas, pi!"l :tbeClUl'a fazer mais 'um compromis- mais variados aspectos, não

6. O projeto contém, ain- 1 a, como Querem outros. dõõ estradas, QU:: ellcurtnn' "'0 de campanha.
'

fere qualquer dispositivo

da, tabela Que det�rmina a 13. t o homem a cêlula r:s di:>tâncias entre os cen, 20. O projeto Que o Exmo. legal ou constitucional.

incidência da taxa do tri- atuant� do organismo so- tros produtores e os me,'- Sr. Governador do Estado

hulo sóbre o valor venal ela!. Com êle nasceu o di- (adas consumidores; P�;;'s encaminhou a esta Assem-

da propriedade, dentro do 1;eito. Para êle aprimora-se facilidades de crédito para bléla, como assinalamos

dstemn progressivo. este direito e elaboram-se obtenção de máquina,") :!ara !nlcJalmente.. é um admirá,

7. As tireas inferiores a nÇlvas leis: estudam,se (lbtenção de mãq"-lr.aJ pa- vel esforço, para colocar o

vinte hectares, e acórdo melhores condições de vi- drenagem de t e r r e nos tema na órbita de um de-

com o parágrafO único do (la na comunidade, :mali- alagadiços, tratores para bate sereno e honesto, Den-

,lrtigo 19 da Con.stituicão sam-se as causas da fa- remover acidentes geogni- trÜ' de suas atrlbu)çõeS
l"ederat,1 não são atingidas lência das instituições e ficas, adubos fertilizantes, constitucionais. examina,
pela Lei, pois ii gosam de pesquisam-se Alstemlls pa- pela distribuição ou venda ,Ipenas, o uso da terra, sob

ilienção tributaria. . 1'a o seu aperfeiconmenLo de sementes e pela Institui- o aspecto da sua utiliza-

3. Afinal, estabekt:€ a malerirli r �spirit.u-aJ r'�O de cooperativas. qu:m" �50 � prodllttv1C111.de, pro
(\>,'.I.!I:lr.ll :I'L)S dL) Governo no rurso deste (jllinquê Residên�!a: pOJa Lace�d3 proposir:ão q"Ol'ernamental 14. /'.0 homem da terra do estas se ajustarem às porcbnando isenção tribl1'

que a arrecadac&.o do im- portanto, tem de ser pro- condições do meio. �:irltl para os que a apro·

Em Oauotntias aconteceu
fi escolha da Rainha do
Concoentenàrto daquela CI
dade, a bonita Mir!an Soa
res Corrêa.

.-J·-oOo_
Leda Cotrin e Rag'nlt Fis

cher, Garota RADAR de
Imbítuba e de Jolnville,
participarão d,o desfile Re
naux, patroctnado pelo LI
ena Chlb com a c�laboração
da casa Brusque.

-000--

Amanhã, no Lira T. C., i
acontecerá uma movtmen- i

tada noite. com um "show" I
da orquestra do Clube.

--000--

entre as pa�ticlpantes do

-000-:--
O Deputado Waldemar

Salles! reuniu os membros

organizadores dos II Jogos
Abertos de Santa Catarina.
no Estado da FAC, para a

certar alguns detalhes das

delegações vtsttantes e orga
nízar o programa do desfile

inaugural.

trcje..atendenoo um espe
r-inl convite do cronista so

cial Jorge Gonçalves. do
correte (ia Paraná e TV Ca
nal 12, de Curitiba, estarot.
naquela Cidade, para uma

entrevista na TV. O mesmo

I
.�('rá o anfitrião do colu
nista.

- -000---
O Curitibanos enviará

uma debutante para o Bai
le do Per-rume do Lira T.C.,

,"Que acontecera no dia sete

I �:S�i�����o. ::l�te ��;:i���

J
salão do clube da colina.

-000__

Laguna, Brusque e Cana-

linha"
serão as próximas cr

oades, que elegerão suas

Garotas RADAR.
-000-

O desfile aéreo que idea-
lizei é bem provável que se,

I ��s c����etl�:��o�i����:��

I
desruarãc pelo DC-6 da
Real. A via-jem será' até
ourttrbc. setembro, o mês

.1' in:::a:�.L'e-���1bro se'

J ti eleita a Rainha dos 11.0

.
Jogos Abertos de Santa Ca

tarina, com urna movlmen
lada festa. A escolha �erá

No-clichê - A elegante erta.

Ragnit Fischer, eleit.a Ga

rota Radar de JoinviUe. Es

fará. d.e.81ilando -pesa passa
rela do Clube da Colina em

beneficio do Asilo dos

Velhinhos,

rcovt. dn 1" nlÍ",)
Que tudo is�o r�pTesenta como índice duma restauração,
que tardava, dos legitimas proceSS03 de govêrno. - res·

tãuracão tant.o mal!'l slr;o;nllieativa e auspiciosa, do ponto
de vista pOlitico, quanto implica também a revives
cênria· da confiança popular na operosidade e honradez
dos gO'lelnantes. Não m!i-ls simples promessas, mas sim

uma comnleta e racional exposição em documento le

gal, dum programa de ação adminh;trativa, valorizado e

j!arantldo pela concomitante enundação e mobilização
dos recursos financeiros com aplicação definida e' espe-
cífica. \

O espirita público já se havia perdido de vista, su

bstituido pelo espírito de faccão, perante o qual se cala-
vam as l'eivindicacões de autêntico sentido geral. A pa
lavrll oficial nãq tinha a fôrça dum compromisso invio

lável, poraue se convertêra em engôdo eleitoral. extre
mado na dem�ogia insincera. Não será preciso lembrar
exemplos ilustrativos do asseverado. Os fatos são ainda
recentes e suas penosas consequências ainda se proje
tam nos di::t� que correm. O Govêrno Celso Ramos pós
têrmo a tais práticas e inicia a tarefa democrática do

rI>�surgimento da confiança pública nos seus manda-
tários.

.-

Podemos, portanto, permanecer tranquilos: os uro

blemas, cuja SOlução acertad:l !1'arantirá a prosperidade
coletiva. I) d�senvoJvlmento do Estado e a felicidade do

povo, estão �cndo tratadas com decisão e energia, A

educacão popular, os transportes, as atividades agro

pecuarlas, a conergin elétrica, a saúde pública e tantos
cutros de qu(' dcoriva o bem estar das classes trabalha-
claras e <'tas produtoras, ao encontro das quais 'irá o Po

der Público, experimentarão, dora avante, a assistência
benêfka e estImuladora que a execuçã,o do Plano de

Metas 111('s p:aro.nt",.
(',.".,-h-., -rq' 1'''!+l1'�''. �m obietlv:ldade e spm razões.

\1dt> flltas \)01' ::erlos e�píritos 1nconfonna,

nio.

I
O IndustJ"��o� Battls, I

tottl, viajará hoje, pelo IConvair da 'r'Ao-Oruaetro do

Sul, p-ira a Belncap. Bôa

IViagem!
-000-

Circulou pela "Lindacap"
f' Chefe do Cerimonial do

Palácio Piratini, em Pôrto

acompanhou o Embaixador

da Austrla , quando vtsttcu
esta Capital. Foi hospede do

Querêncla Pátace Hotel.
--,--000-

Chamo atenção da

Em-:Ipresa Auto Viação Catari

nense, para aumentar os

seus ônibus - linha Ppolisz
Joinville e Curitiba. o mo- I
vímento -cdovtérto cresceu:
muito, Não é preciso exfun- I

Pliflcar,��oo_ \ I
A etegantísstma senhora

IDalsy Benevenutti Jacobbi,
procedente de Roma, está '.

circulando nesta Capital,
em visita aos seus fami-

lla�e:�S���1 José (ora-Ialela f dos Reis e a Senhora

Dalsy Benevenutti Jacobbi, I
acontecerão no Querência

IPalace Hotel, para um [an
taro

-00Q.--...--- \Amanhã, na Cidade de

Itajai, será realizado um

grande balle com o desfile
das debutantes de 1961. na
Sociedade Guarani. O cro

nista setestrêo Reis. apre,
sentará ai'! mentnns mocas.
Vera aonassís. representará
r. Clube da. Colina, na movi,

::����;Oi::�::��I;,d�; ICuritiba e da "Lindacap" .

'I'chau . ..

MARGARINA VEGETAL

__ damaJs

s�udll a"os
SGusUJhos'

USE TAMBtM NOS BOtO� e ASSADOS!'

M<lrgar.na Saúde torna á :-,�, <a

mais fóra e crescida. e faz as
sacos mais leves e gostcscs I

-000--
o......u.

Um produto ANDERSON. CLAYTON & .eIA. �td8.•

��::ISs��I::�'lel:atl�.���a:.��
ao sabor dos flue f!l�('m da

misél'!a {lo povo, n bn.�C pa
ra a esenlfldn em '-JI1Rls al

guns dcgj·.'1uS na, vida pú
bllcfl..

23. Que Vfmha � Icr,lsla
I;ão agrária, com (] amparo
ao homem do cal1Jpo ou o

estatuto da terra, dentro

de ba�es racionais e de

Dr. Lauo Dallra
Clínica Geral

Rcôrdo com a atual reali
aade brasllelra, visando, �

�obretudo, o bem estar e a

prosperidade da Nação.
LE'3-ALIDADE E CONSTI-

TUCIONALIDADE ..
24. O prOjeto, em seus

Especialista em moléstia
de Senhc:as e vias urina

rias, Cura radkal das Infec

ções agudas e crônicas, do

aparêlhO gen:to-t::inário el7\

ti025im�s:Jcat���it�r�:�n��:
ral, cabe ao Estado, por
�er de sua alçaBa, disclpl)
nar a cobrança e determi
nar as isenções que julgar
,necessárias e convenien

tes.

ambns :'3 se�';s. Dl)enças d�
aparêlh'J .l)lg ... :'Uvo e do sl.!'
tema nervoso.

Hurá:lo: da� 10 às 11.30 hoo.

e àa.s 14,30 às }';',OO horú""

ConsultórIo: Rua Saldanha
Marinho, 2 _ 1.0 and" f,

(esq. a Rua João Pln�o)
- Fene: 3246

S.M.J, êste o l�OSSO pa·
tecer,

Sala das Comr!;sões, em

l8 de Jlmho de 11161

DIB ClfEREM
>'"CoutlnllO, n.o 13. Relator

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AViÕES JATO

�HÉU(ES
PARA AS LINHAS
DA "REAL"
.-\ "Real" utilix-uá. In-e

i-emente, em suas linhas

nacionais, mo dve r n o s

aviões "Electrn' fi jato
hélice. A Hutori;.:.<u:;à'J Refi.

bit de ser dada pelo presi
d-ente dn RCl)úbliclI, • �IO'
atrndet' o pedido de repre
sentac âo da empi-êsa, no

l\clltido de c ue fÔSRC mnn

tifll< resolução 'do govêl'no'
rulterior, mu-a í'ulJ';tituir
saus avtões elo tipo "Su

per-H ('on�tellation' por

é!oi'\cs modPrllíssjmOs jntn
hélices,

-

fubricudos pelu
Lco-kbeed nas Estados
tjnídos.

ESliC;; aviões estuc sen

do r-mpregudos. utunlsneu
te, cem gr-ande extto. !lC
Ias mais imuOI-talllrs com

p:'l.nhb.s nmorvunas, .om
sécs. lit1h:1S n:wion:ti" de

1�qlle110 (' m[dio !lCI'{.'UI'
5';, .�:l(1'.:rl':llld(':-<. luxuosos.

c,?nfort:w::II>, e orcrccem
n:'V1Pta!l'�l'1 d(' nonor upe
1'.1l' em pi�ta� menores. o

{I�(' :JOssil;illt:Il'ú it em

lithia l'mpI'f'gú)nH, tum

b€:m: n:l,; linhns OIlU par
tum 00 "S:\IIto<; Dumont",
Ou chesnm nqnuln impor
tau te noronorto do Itio de
.Innrdrc, Outr-r em-u-tm-ls
ti a do;; "Electra" é Sl"

rem os nvtões a jato héli

o "Rei" da cata vai gcctnr da melhor barba de todos os

tempos, feita com ° novo G.iUette MonoTECH que vem cem

um Munidor ee- lâminas no eetõjc "Campeã�", próprio pa

ra viagens,
/

UM PRESENTE INESQUEClvEL

cc mnis I\ilencim,o,,-, tanto

�����;i;gEmulos' de Arsene Lupin'ljá1'praticaram'l furtos DO
��:��;I��7��";�';'el;��;�;· :.:�::�:���1::,X�3:=�:�:��O:�::t:�::'i,.;�::;��� '���Qno va Ior de "00' ml·lho-es de fran"osdO�,��:�:,:EI:',�;'·;, d',' �C���,"�ctO:og'n:�i:;;.q��d�:�n:c�jn�'�,o';':l�::;�an%�:

. Cf II
gentes da Rea l coloquem a figura da ficção não está apenas na maneira de agir:
os pr-lmeiros "Electra" tal como Lupin, os componentes do bando pertencem às
em aervtcc nas pr-ln i'iais altas rodas da �ociedade _ segunde indicias colhidos

linhaf! .Jlll.G4l_WS-- J.:l� �]a- pollrt.&.,,_... ,

prêsà. dentro de pouco De acordo com a' ncftcln, codo por reeoptadores de

tempo. ainda, o bando foi ergam- países. que têm seu

quartel-generul na Costa uma autentica corupauhla
Az�\L Eles agem com grano

'\ de . exportação, que não
PC' habUid,:l.{!��-ho·� �"en.temente,..tt
ras Ia-em as jóias sumir. t:ujol\ ag_entes se distribuem
sem deixar traços. Seria pelos principais centros

balnearios. Ela seria dtrt-

Ingredientell:
3/4 xie, � J collt.!châ J
de O('I"iCfII'

J co/h. (SOP(/) de canela
em pó

2 colho (SOO/XI) di' I)lalllrt{/a
" TEt.• 2 colll. (.�()P(l) de
farinha de 1I'lgo

1/2 x[c. de NellW de leite
1 1/2 eulh. (C//(i) de sal
1/2.xfc. ele tí.'Jflfl mOTl/a
1 colh, (sopa) de Fermelllo
Sào rleisc1/1lHll/lI OIL
2 /alJlc/('s de f'u'1I1C1110
11ll'ischl/Wlllt •

20V{N
Geléia de fruta

Peneire juntos 1/2 xic. de açúcar, a canela e as 2 colho de farinha. Junte 1 colh.
(sopa) de manteiga e mistm'e até formar fal'oTa. Reserve. A parte, em água morna,
ponha 1 colb. (chá) de açúc/u', o fm'mento e deixe J'epousal' 10 minutos, batendo
em seguida para dissolver. N;"ma tig:ela, coloque creme de leite, os ovos batidos,
o sal, a farinha, o açúcar e a. manteiga restantes, Junte o fermento dissolvido.
misturando tudo muito bem até a massa soltai' das mãos, COloque em vasilha
fund,l e lugar quente, durante aproximadumente 90 minutos, para crescer.
Numa pedra-milrmore enfarinbadll, abra a massa. com l'ulo�Polvilhe com a farofa
de cl.nela, dobre 1 lado sóbre o outro e aperte bem. Repila mais 2 vêzes. Enrole
a. massa como pam rocambole e coloque-a em fut'ma alta. e untada. deixando
crescei' até dobrar de volume, em lugt,lr quente e longe de cOl'rentl)S de ar (aprp·
.ximudamente·1O minutos). Pincele com u\'o batido e asse em forno quente durante
20 a 25 minutos, Deixe esl"riUJ', corte em fatias e cubt'u-as com geléia de fl'uta.

FERMENTO SÊCO
FLEISCHMIlNN

GRÁTIS!
h,a ii D. M"rio Silvei,,,, C�.
PalIai I 179, Dept:� FS.4, Rio
de Jonei,o, ololhelo "Con'
...lh".Ülei".ab'eo Fermen.
lo Si,o fl&."hmonn

\, . ..:.,.

rias melhores familias, in

capazes de despertar qual
quer suspeita. Somente
assim se explica que jóias
e quadros tenham desapa
recido dos cofres das resto

gída por um chefe miste

rioso um grego que reside
em Napoles.

ctencías dos m.ilionârios sem
deixar vest.ígtos.
O primeiro golpe de

grande estilo realizado por
essa "juventude dourada"
aliada a recepetadores In

tornectonaís. foi o rurtccde
um quadro no valor de 250
milhões de rrancos, do

restaurante-pinacoteca "La
Colombe d'Or". Na semana

QUADROS

Esse grego teria constt-
tuldc um estado-maíor res

trito cujos membros erga
nizaram a rede de execu

tores, composta de jovens

neguinte outro quadro, no

valor de 70 milhões de

.nancos. desapareceu ca . �

restdencía do colecionador
Aimê Maeght.

JóIAft

.

Na pequena cidade de S.

PII·ul de Vence, o millona

tio londrino e advogado
Sidney Bloch foi furtado
em 72 milhões de francos

em jóias e 1 milhão e meio
em dinheiro. O tnteressan

te é que o ladrão sabia

perfeitamente
-

oncê esta-

vam escondidas as notas

em dinheiro: nos livros n

biblioteca do advogado. E'

assim cue os ingleses guaro
dam dtnneiro, segundo nos

ensinam. pelo menos os

l'om�ces poücíaís brltanl-

cos.

O ladrão foi direto à bl
bncteca e abriu alguns li

vros, encontrando o qUQ

queria. Com a mesma Ia

cilídadc, furtou as jõias:
encontrou a chave do co

fre da sra. Bloch pregada
num vestido de noite,
<IBRASA).

ler, WiJly Brandt, e o n,
der do;; "menores" (de.
mocrntas livres ) - Erich
Mande - nretendem igual
mente falar !los seus elei
tores em. no minimo 50
ocasiõc� .

A disputa dos partidos,
uaturamente. faz.se seu.

tir, e primeiro plano, pela
"guerra 'dofl cartazes" .

Não há lugal' l)(,l'mitido,
hem "iflto, � c�stumeit'a
mente I'icos ,em eat"taze.,,
de Ipl"opagullda cunlC'.rein.r
- quc eflcaPe ao.� letl'ei-
1'05 e faixas com os cu.

heçalhos e dísticos dos
p.al,tidOs, E' .evidente, que
os cidadãoi'l se fartarão
em admirar as caheças de
Adenfluer, Erhard e

Brandt por todos os cano

tos; êstes, dominam pOr
completo, i\"ào ohstante,
Os democratas' livres -com

o jo\'em Mende na lidf'.
rança, llal'eCem estaI' -ga.
nhal do tel')'eno R"l'acas 11

sua propaganda original e

recorrendo, eom chamariz,
.ao emillente membro do
partido, o ex..l)residente da
R e p ú b I i c fl, pl'ofer.sor
Heusfl, muito admil'lldo e

I'e,,-peitado,
Os gastos técnicos 'parn

as próximas eleições fo.
ram avaliados em 6 mi.
lhões rle marcos. TI'inta .e

seis milhões de eleitores
irao \"()!:ll' o

-a-·p ro-iTnfá-m-se--as E I e ilç õ e s
Parlamentares na Alemanha

do último pleito, em 19m.
Esses novos 4 milhõ.<1s
constituem, prtnclpalman,
te, a nova geração Que n,

tingiu a idade minima pn,
ra um eleitor, 21 o-tc s,
no corei' dos quatro últ ; •

mos anos.

�-----------

Por ADAM JACOBSON dará margem aos oradores
do r, F. para uma ôtvcreênete de

A 17 de setembro dêxse
ano, num domingo, Os cio
dadãís da Renública Fe,
deru! da Alemanha. il'ilO
eleger seu quarto par-ln,

. menta.

se��s ��o:;�:��Sen�������
'Conduzil'ão nalgumas
mudan�as d.e opinião dos
polítjcos alemães o ponlO
de vista ÍtlOdamcntal do�
trê" "�l'andes" �artidOfl
(ta Alemanba, tOflavia, d."
ficilmente !-lC mod.ifiCàrí\, ADENAUER. 1 EIlHARD,
A pl'imcil'a, onda· da cam BRANDT. NA LIDE.

punha �leitol'a1 ,iá pa�.. RANÇA
sou; consistiu .ela de t)'êg Em todo;; os recantos
grandeg congl'ess.ofl ,dos da Re1)ública Federal,
partidos, Quando 0"- mni.'l otll'ante as úllim:J.s sem:,.

impol'tante!-l !lo1ítLo,� de llas Que pre�edel'ão à,,
cada um dos partidos 'I.. -eleições Os "maiorais"
presentaram o seu ponto dentre Os oradores prC'.
de vista prõpl'io e e"-to.. cl}r3rão ganhar os eleito-

'-'belecerarr. as diferenç!ts res 1)ara as suas Causas
,entre suas concepções e - o chanceler dr. Ade.
a dos seus adversãl'ios. rtauel' tem a intenção de
Os entendidos contam p�. eompàreccl' a 25 e até
ra as próximas semanas mesmo a 31} demonstra.
apenas cOm "lutas prepa. ções; o .!=eu nouular m!.
ratórias" já qúe os meses )listro da Eco-nomia, O
de férias lulo s:lo 0;1 mais professor El'hal'd, i rã I'e.
indicados para as grHlldes )Jl'el\entar ° partido go
dü;puta!-l A partil' de fim; "eJ'!lamental _ a União
de julho, entretanto, a Democrática Cristã (CDU
cwmpanlHl eleitoral id, CSU) - em menos de 50
truva.r-I;e Com tOdH inten. solenidades. Os oposi�io
sidade, A silllnçiw oolíti. nistas, plJr sua vez, eom
ca exterl\a da Rep(lblicfl. o prefeito e uresidcnte da
Fedt>J·,'lJ. li)!!'I(10.� em n r5rnnl"a ;\fl1n(('ipnl [Te'"TI('!·.

1];1 di\i·;'" iI:I lim ii frrn(;'. ("",t.' 1;11ll.
OL1:i�e f,Ue não bém �ndidato a challce-

opinião pois há unâ,
nimida de nua se. total no

que toca ...,�s ouestões vi.
tais como a reunificuçãc,
as relações com a OTAN
e a defesa contra as ten,
tativ,71.s de distúrbios por
parte dos comu)lis�as,
Mas excluídas aspect.os
fundamentais, ainda reI".

tará um vasto campo po
lítico onde ,os alltagolli�.
mos se inflamarão,

Dr. Ayrlan Ramalho
CLtNICA DE CRJA.NÇAS
Consultas: Pela manhã.

com hora mai'cada pelo
telefone 2786,
Ã tarde, QaS 15,30 às 17,30

horas,

l�����Ó;!� r���es

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ultima Hora Esportiva
Goleado o Metropol Pelo Grêmio: 6x1

Na tarde de ontem, em Criciuma, O�

conjuntos do Grêmio Porto Alegre"se e Me
tropol, respedivamenfe campeões do Rio
Grande-do Sul e Santa Catarina, disputaram,
presente colossal público, a primeira partida
da série pela Taça "Brasil", vencendo o con

junto 'gaúcho pelo surpreendente escore d�
6xl!

�

Sr, /Diretor.
Na GAZETA de hoje encontro uma notícia um tan

to alarmante para a liberdade de pensamento com re

lação aos funcionários jJublicos federais. Essa noticia
informa que a Profa. Edna Lott, ãv Colégio Pedro II, foi
s,uspensa pelo Ministro da Educação, por 3 dias, como
pena de haver dado entrevii)tf't criticando a politica in
terna do pais. Essa entrevista foi publicada na ÚLTIMA
HORA, numa edição da semana passada. E nela não há
injúria nem insultos a ninguem. A critica. é feita prin.
cipalmetlte às medidas adminis'trativas que estão cau.
sando o mais rápido e alannunte aumento do custo da
vida e que abrange-. os generos de primeira. necessidflde,
pOI'que o que tem encarecido assustadoramellte é o

transporte. Nenhuma mentira disse Dona Edna. O que
o_{ir,rnoll é (' que todos sabem ser exato e 'sentem cada vez
que puxam a carteira para adquirir algo.

Que dirão dessa suspensão os ihjuriadores da Rádto
Diário da Manhã?\Os que ali t"abalham e são funcioná.
rios públicos estaduais?

Por certo que não admitem que a pena' tenha sido
aplicada por vingança contra a filha do Marechal Lott
E sendo assim devem aceitar que foi imposta legalmente.
Já então 'inegável que FUNCIONARIQ QUE CRITICA O
GOVERNO ESTA SUJEITO A SER SUSPENSO.

'

O principio é, como disse. alW'pwntemenle perigoso
contra a liberdade. Mas e pri110ip/(' da got:emo cue us

tais difamadores locais aplau.dem, apoiam e defendem.
Se o governo estadual pn;;er em prática tais pena

lidades, que atitude vão tomar? Dizer que é perseguição?
Que a democracia não está vigorundo? O precedente de
Dona Edna é espada sôbre (t cabeçci dos que por aqui,
semlo funcionários, passam d[t crítica ao governo, 1lsan.
do linguagem de calão e invertendo os fatos PARA
ALARMAR A OPlNIAO PÚBUCA.

Sei que estas obsenJaçóes de nada adiantam._ mas
'\ são feitas para que, como diz V.S. OS RAIVINHAS pelo

menos se convenea:lI� 1-e que por há libe)"dade.
Cum ",' illaü arz(�

o ES:TADO
O MAIS AHfI(;O DIABlO DE SAHTA CATARIIIÃ

FLORIANóPOLIS (Quinta·fein.), 3 de AGOSTO de 1961

G He'êut,h )allg,ner G r , i�arel�n � R I r
de HOD.estidade de P.ropósito�, �e Sentimento Maierni�a�e "Drl�arlos �orrêa"de Justiça, de Respeito aos Direitos de Todos. A Maternidade r». 08<10'-00"", �ntig., modelar 0, senhores 1I.ito< St'in

res, ��d:�'��d:I:S::;�����i�ed�e;��nv�7e i:��l��:�oe�l�::::e� �oÊ��I:e�e p:���g. �nt��� �!��ec :O��tiv6u1�b��c�i �� �i��ta. aES;��se�;:ed�it� �:�t�:ã:;i�c�ao�:r:�e�u��au�:�s:���;'nl�l��a�';:��n�: �r,�::�I;:I��� �1a;illl.�!0, l\;'e.
Governador Calso Ramos, o Prefeito Helmulth Pallgat- ���tl::"�\osOS leil�:�Il;ns�ci �en��S;g���à�n;a� ����cc�� �:c�t;s ecfetl;_aro�\ele�âC:c�� as suas numerosas clientes, cha.do & Cia.-

a.

ter proferiu, sob constantes aplausos, o seguinte e Incí- mesmo tempo orgulhosos de dações tributárias do Esta- para esta Comuna, muito
stvo discurso: ter em vossa jsxcta. o nosso do .cuías cifras apresentam contribuirá para. que se

O aparelho recém nd, te em todo o Estado de

Meus Srs. so oovêmo, aquela con- Governador. Felizes - por- as nossas melhores creden- fortaleçam e consolutem os quirido da conceituada Santa Catarina.
Depois de toneos anos... nanca que não se .Impôe.. que estamos certos de que ctaís, para pleitearmos sem- laços de bom entendImento firma Macllado & Cia.. é Ao ato da compra com.

o penedo de cuas gestões pon.ue só poae ser conqula- nossas reívindíoaçôes, sõbre pre maiores recursos, .que entre o Governo do nstado de Iabeicaçâc alemã da pareceram além do prove,

��,v�����������. po;o�g��� ta��bemos perfeitamente, ��er{�alSsi���lani;�Po:!�ã� �:iO�'�� re���s. produaírão 6o����c��� �Ob!�(l�:��� conhecida murea Picker & dor Silvio Machado e do

as classes sociais, aqui, Sr. ccvemacor, que nem finalmente atendidas - Sr. Governador oetso Ra- de Santa Catarínâ". I Ha.rbing, dotado de 500 Diretor Dr. Zulmur Lins
Sr, G-overnador, está reu- tõdas as peças da máquina após tantos anos. Orgulhe- moa - quero Itnaüzar, Após falou o sr. gover- M A, com duas ampolas I'! Neves, os senhores Nestor
nlda, para Oferecer a V. estacar puoeram aínua ser SO�t- pelafJ conquista h d:a ugradecendu h'll nome do n�do\', cuja oração já pu· ser-iógruf'o. sendo o mais 'I'aixeiru T-esoureiro, IIi.

��b�{o éstde bie�u:t�i�g��� â��r��a����rR��\i�:�mto� ��ue �an��� 1;�Sg eq��ov�{': mumcrpio a onra de V08� blicamos em outra ediçao.
moderno Ruio X existe», pólito do Vale Pereira. e

amizade, sorte e a reucicade de suo nadar do Estadp e que se

Não é o primeiro que o ceder fi, udmmistraçao de fundamenta numa crescen

povo de Joinville oferece um Baltasar Buscme. Sa- te e sincera amizade.

..ta Governador do Estado e oemos que vosso camínno E na segurança dessa

talvez as próprias palavras será espmhoso e que só- re"Iplvddau� de senttmen-

que agora são pronuncia- mente aos poucos consegui- lOS - já não temos receio

oas não difiram. Mas algo reis extinguir os senumcn- de proclamar que também

é diferente! Seriedade e tos de cecepcêc e descrença Joinville, em sintonia com

sinceridade inspiram estas de alguns, como ocorre na todas "as regiões de Santa

g��i�I��S. diJ�i!��!��e d�� ����n�edec:��r�!���O s�: i����:��á'�: s�e:���a��n�a
nossos corações para atín- resistencía ao vosso Plano CIdade lealmente grande,

I
gir o seu alvo, la onde .ago- de Metas. porque pela compreensão e

ra encontramos compreen- São consequências de d11· apôin do Oovêmo do Esta

são, justiça e acolhimento, vidas, ceticismo e ressenti- ((O - Jolnvüle pode desen

SnL Governador, não é mentes que justificam a J
volver se - como se esta

dO feitio dos Jolnvlllenses, existência de descrentes desenvolvendo - em um

���di��edO e%aba����o�::: l;�� nc�io�org: ��s��ag����� ����ea�����:d�� �t�a�Ó p�� Loteria do Estado de Santa Calarina
1l1CSmO quando merecidos, siasmo e pela seríedade d?s blicas, mas em sua estru-

\Pelo contránc, muitas ve- 'Vossos propósitos admnus- tura econômica, social e

zes, ainda. que atendidos trauvos e das grandes rea- cultural, no ensino, na edu.

em beneficios, deixamos de nsacõea planejadas. Quan. cação, na agricultura, na

-nanttestar em palavras do, porém, observarem co- saúde púbJiiC21, na dndus-'

nosso reconhecimento e -mo se cumprem tais com iria e no comercio.

nossa gratidão, já que pre- promtssos, éles também es. E éese apàio de vosso go-
ferimos traduzir em atos e tru-ão conosco, para reenr- vêrno, estou certo não seJ.;-'Í
fatos tats senumentos. Hc- mar o crédito de conüança apenas um gesto de reco

je, no entanto, sentindo- que vos foi, concedido pejo nheoírnento pela justiça
nos dominados pela mais povo nas urnas de 3 de que vos fez o eleitf!rado
profunda satisfação, pois, outubro e para antecipar, jolnvillense, mas também
p�demos proclamar, que como nós o fazemos agora üm ato de justiça a êsfé
�stnmos sendo atendidos. com tôda convicção, que no

Se as atitudes e os gestos govêrno de V. Excia., San"
pessoais de V. Excia, já em ta Catarina avançará 20
multo nos obrigam, ainda .:nos.
mais onera o nosso reco· E esta convicção eu a re

nheeimento a elevada per· colho da observação dos
eepção das diretrizes de- húmens e dos fatos, nest�
moeráticas que sob o influ- periodo de intensa recupe·
xo de vosso exemplo inspi· l'ação do Estado e do País,
ra os altos quadros admi- em que os governos ma,'

nistrativos do Estado, de cham desembaraçados de
modo que hoje não é só o f:stereis <:onvencionalismos
Palácio Rosado que está politicas, pois, assim como
�berto para nós - municio V. EXCIa. e toda a União
pes do interior - sempre Catarmense, de mãos dadas
fiio cClrdiahnente recebidos e confiantes no futuro,
por V. Excia., mas também :'I'abalham numa só hnha
áS portas de. todas .as Se- de frente com O Presidente
cretarias, cUJos ilustres ti- Jãnio Quadros, assim tam
tulal'es nos honram com a bém se distmguem, na hhc,
sua presença mania da ação constl"uti-
Esta honestidade de pro- 'Ia, os dirigentes dos qua

põsito:>, esta correção de tro Estados sulinos, cala·
métodos, o sentimento de borando pruficuamente. em
justica o respeito aos di- bora a diversidade de seus

l'eitos de todos, o regime de eredos partidários, para o

portar; aberl.Rs na adminis· bem·estar e progresso das
t.ração é que tem inspirado respectivas populações e
110 povo catarmense, em de tôda esta vasta região
relação a V. Excia. e ao vos· brasileIra.

Amanhã cr$ 800.000,00

Defesa. Fujieda d,eclaroll

que a pl'oposta fêm for.
mulada pelo seCI'·etâl;io de

E;;;tado, Dean Rusk. ao

a uu.alquer ,energia Illl.

cl�al" relacionada _cam ns-

suntos militares, seja co.

mo arma, seja coma fonte
de !HOlHllsão, O senti.
menta antinuclear é devi.

ministrQ do Exterior, Zen.
ta('o Kosaka, no mê,:; de
junho, quando este último
acompanhOll O primeiro
.lIillistro Hayato Iked�l a

Washillgton. !}o responder
a um elemento da oposi.

do, em nal'te, no fato de
ter -sido- o JapãO o ,ínico
país que foi alvo de arm�ls
nucleares.

H.C. ENTR�GA DE DIPI.ÓMAS.,

Nosso ilagmnte fi:r;a aspecto dt solenidade do encerramento dos cursos rápidos
pam Professores Normalistas e Regionalistas, vendo-se o Cupitão Paulo Cardoso,

Representante do Governador Celso Ramos, quando profcria seu discur;,;o, la·
deado pelo Prof. Lidio Martinho Cai/ado, Assessoj· Tecnfco da SEC e coordena·

dor Geral dos Cursos Râpidos de Aperfeiçoamento de Nonna!istus e Regionalis�as.

N(J.,foro 1tm-aspecto flehll da fOOleniqnd_p d" enC'erra""-.!'ntrr-p enf"i'ega de Dipl()m'1';�
aos professores (llte Coudit!fam . �,,$O� l-'a(rucr.WÔOi; 1Jela Ser'rclntw. fie

$cLu,caçiio c Cutll.!!'C.

Está asaim a populaçãn
florianopolttanu de para.
béns par maia essn 110t:t.
vel -tquiaiçâo da Matel"lli.

dade Dr. Caríos Corcêa,
que esta.rá upta à atender
ma is eficientemente sua
numerosa clientela,

No flagrante os Si'S. Silvio Machado, Dr. Zulmar Lins Neves. Nestor Tei:reira.
Hipólito do Vale Pereira e os Srs. Heitor Stein e Fe1'1l.ando Machado. represen
tantes de Machado & Cia. dumnte a assi1wtu/'a do ato da compra do novo R(t'io X.

mico�.
Dentre essus, �ma re::;.

salta, fundamental, im�

llrescindívcl � lIrgeutís::;i.
ma pal�a a redenção ,eco.

llômica e social de no�so

Estado e que não depende

VENDA DE IMOVEIS

ALUGADOS DOS IAPS

Rio, - O Grupo de Traba
lho que' estuda a venda dos

,;.part:llnentos e casas a,lu
gados, pertencentes aos ins·
titutos de Previdência vai·
tará a reunir·se hoje, Na
'ocasião, o GT, composto de
um representante de cada
instituto, traçou planos pa
l'a a determinação do pre·
sidente Jânio Quadros, FI
(·ou e�j,:lbe�eeido, de
do com a formula cio Go·

Eas imp?ltante::; ,flbl'as em

nnda.mento, trapa, em clj
ferente:; etaPas, decisiva.,;·
soluções complementare:-:.
A energia clétl'jc�\ é 11

e::;pcrança do progresso de
Santa Catarina; ela signi.
fica .� p;10 do kabalhadof
e a segurança do equi':"
brio social, ati o desânimo
e o deses,�êr.Q lomm1do
conta da todOf-'_

O academi{'o Ol'Í\'�tldo
Li::;bofl, (li, l'e(laç,iO do
"Oiúrio Oficial", designa.
do por ato do Chefe (]o
ExecutIvo uurrig<J.vcnle
}lal'a resPQl1der pelo cxpt:.
diente da Im]H(ensa Ofi.
cial cio Estado, ,;:;sumiu as

Japão Nega Licenca à Entrada de Lider Industrii!"I Sr. Dieter Schmidt a o Governador, em Joinville:

TO����� ��� _Ar���m �!��!Cd�S Co- rUM[C, àrrnoniosarncntc con�uzi�o, � titulo �e �Iória �o'�ovêrno
o Ju"")iio rejeitou um pedi. missão PHrlamenLal', FUR O industrial Dieter Schmidt, um dos lí�eres mais !lomente do Covérno F(!. Certo::;, pois, de que \"

do do� Estados Unidos jieda 'disse (ue l'osak'l jóvens do setór metalúrgico de Santa Cy,õarma, expn· dEI'al, mas também, e de Excla. 1\(lui se encolltl'a

para ahrir os palias na� llnO' 'atÇ.l�dera! II Pl�P�Sl:1 miu a seguinte saudação ao governador Celso Ramos, modo esnecial, <lu iltter. com o cOt'ac:i"io e Os olhos
ci"mais. aos submarinos devido "ao.5 sentimentos por ocasião de sua r�cente visita a JOinville: \ fcrêncin e dos cuid,tdos do '\'ol!adOl; pa;'u as jIlS!<IS
aWmicos norte.americanos do povQ japone:,;.ll à po. "Exmo. Senhor Gover. je é o Gover,nador que,\'em Covémo do Estado: aspim��õe:-i, o povo de Joill
devido ao receio dos ja- siç110 particular do Jllp[W, Ilador ..... para junto de nó:::, corw,;f\.O a linha dn Sotelcn. A ville - fazendo éco' i\
pOlleses !;JeIa l'ádio.ativi- com relação a assuntos Ainda ontem, ao receber e olhos \'oltlldos para esta linha da SoteIcI1. no Sel( própria eXJlI'·esSMQ de V.

dade, '!:egundo l'eV�lOll, nucleares". 0 resselltj� li visjUI do Sr. Jãnio QUII. col-etividade, a fim'de aus. ritmo progl"amado. Excia. - rlenosita ,.este

hoje, Sensuke Fuj;�da, (li. menta público, no Japiio, dros, exprimia V. Excia-. cultar os an:;eio� do PO\·O Esta Usina, fluando em enCOlltro a es.�el'<lnçl_\ que
l'eto!' do De!_l:I\·tame.nt:: de é inteiramente t;Ontrário' sua certeza d,e que.a pre. 'joi:l\'illense, representado funcionamento, �m fins de já é certeza de soluçôes.

::;ença do Presidente da pelas mais '?Í\'el'sas cornis 63, r.esolval'â --;- de norte a

República valia pela afir. sões. wl - todo o angustiante
maçüo de Que ele d_esej..... E:'ltá preiScnça entr,e nó:>, llrobl-ema de energia elélri DI'reça-o da' I.O.E.

I
\"a gOvernllr o País c-om Os significa que o goverllll.

ohos e o corllçflo volta.dos dar do Estado está perfei. Nêsse interreg_no. cap.

plu'a 1IS as,pirações mais tamente enqundrado 110 fiamos "'Ie a CELESC,
legítimas da gente brasi. pensamenb oue externOu

Icira� ao Presidente da RepÚbli.
Como er,tAo o Pre:>iden- cu, do que é p\'e�iso admi

te da Repúblicn foi em nistrar segundo os méto.

busca do Govel'nadol', ho.. rIos do século em Que "j�
vcmOs, iaz.elHlo funcional'

�;i���Ç!lM���e,7��;'ot':;li��õe�
dos' prOble:h1as, quando
postas em têrmos de rea.

lidade, n110 se revistam do
caráter de soluções já
-com.pletamente ultrapas.
sadas, ou modificadas nos

efeitos que deviam operar

V. Excia. advoga que o

Govêrno deve �er . atual,
que deve viver e senti. as

realidades do momellto e

solucionar lião só a difi.
culdade de' hoje, mas tam.
bém prev,er as necessida.
des do futuro e prOver 'de
acõrdo, evitando, dessa

�,::';�a, preJuízos inepará.

Dentro (leS�;l mentali.
dade está elaborado o pIa.
110 c.e met1is que, se hul'.
monicamente conduzido il

realização, constituirá' um
título à.-e glória para éste
Governo.
Que se realizem,. Senhor

Govcl'nad,ol', ns'obras que
llOS trarüo o nl'ogl'essO e

-a tl:al1quilidad� em todos
s setor,es sociais e eeonô.

iUHções, lInte:Jntclll, em

l'úpida solenidade {lue te.
ve a !J1·esenÇa do Secl'et1Í.
rio do InteriOr e ,Jllstiça,
dr, Acácio Gal'ibaldi de
S. 'l'hiago.

I

SOLON VIEIRA,
(Missa de 30,0 Dia)

.

A viuva Ib Ligocki Vieira convida os parente::; é
amigos �e seu pranteado Solon Viei!'a para a missa. que

. mandara celebrar, ao transcurso do primeiro mes de sua ,.

lll_orte, n.o a�tar de Nossa Senhora, da Catedral, no dia 5
deste mes, as 6,30 horas, I

Out,rossim, quer agradece�', e o faz ll1ui-:'o sensibill.
zada, as atenções que recebeu_,.. aqui e em Brasilia, do
Senh0r Governador Celso Ramos e cios deputados Lenoir
Vargas Ferreira e Joaquim Ram9s,

Diálogo entre U,1ll p.,-""edist:l calmo e um ude.
nista afoito:

•

- Voces negam o lJnnamá do último govêrno ,..

udE'nisLa. ,

- Nunca hou\1e panamá!
-

.. mas lá;no Ribeirão da Ilha, onde passei
uns dias, d0is chefetes da UDN Mram nomeadJs,

- Vocês queriam que o gOi'ernO udenlsta. no.
measse dois chefetes udcnistas?

foram nomeadGs para o Sub'Posto do
Sa.ide .. ,

- E por que não podiam ser nomeados? Diga?
Respondro.?

- sem p<?derem ser l:wmeados porque lã NUN·
CA EXISTIU EUB·POSTO DE SAÚDE a:gum!!! li:
uma repartição illwgi1Háia. fantasmagórica ..

1JWWmenha ..

x

O ajoito afoitamente azulou. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



agricultores locais. li:stas se

mentes estavam sendo a

guardadas com ansiedade,
(!ado a aproximação da epo
ra do plunMo.

---00<>-
SEMANA AGRICOLA
Realizar-se-i neste Muni

cÍpio, a "Semana Agricola",
illiciat.iva do Rotary Club
Jo':al, sob f) patrocínio da

CMemorial será entregue
pelo Prefeito Cezar Augus
to, dêste Município, ao Dr.
Augusto Woitf, Chefe da
Casa Civil da Pre,<;idencia

•

,;a �epública no Estado,
Já foram e!lviados pedi

dos idênticos as bancadas
Catarinenses na Câmara
': 110 Senado.

�Oo_

INSTALADA A ALA MOÇA DO PSD
Ins�:dou-se C;lll) invulgar (,leu por empossada a Dire-

brilllantismo c raro entu- toria que ficou assim consti
�ia.slllO, na Cidade de Cu- tuida: Presidente de Hon-

!'itibanos, mais uma ALA- l'a - Governador Celso Ra

1I110ÇA do Partido Social Jllos. Presidente - Etelvina
Democratico, Tal aconte- II. Varaskill -----' l0 Vice-
cimento Politico contou Presidente Vitorino Maro-
com a presença do insigne
!'arlamentar deputado AI·

til' Wcbber (le MeBil, Te

!"lcnte LedSJ1i Mendonça,
Comandante da 21"1 C, P.O.,
deputado Luiz Medeguzzi
tio P. T. B" Ramiro Cente
:tário, Presidente do P. T,

D" Vereador Longino Gar
cia, i'c'presentando o Dire
�ôrio Jocai dD, U,D,N" Co

ronel Oasparlno Zon:!, rc·

nresenLando o Diretório do

!vtunicipio de Campos No

vos, Ot'nel Dorges Correa,

)-epl'esentandO o Diretôrio
ao P. S, D, de Leboll Regis,
Renato Guetten c Slsenan
do da Costa, representantes
do p, S. D, de Ponte Alta
do Norte, vereador e mem

bro do DirP.tÓrio da Ala'

Moça cio Partido Social De
llloeritico da Cidade de

j,ages, Pre8ldiu a Sessão de

Instalação, o senhor 01'0-

dmbo Caetano da Silva, na
qualidade de Presidente do

l-'artido Social Demoerâtl
co de Curitibanos, Fêz uso

da palavra naquela opor!.u
Didade o Dr, Valter Teno
rio Cavalcanti, secre�ário
do p, S, D, local, externan·
do expressiva e vIbrante
eonsagração de que o ato
se revestiu, Após eleitos os

membros da referIda Ala

:\-loca, o ,�enhor Presidente
Oí'ocimbo Caetano da Silva

din _ 2° Vice Helio R.

Campos; 3° Vice Felicio
Michoretto - Secretário
Geral Romeu Kochaman:
1° Se..:retário - Senllorita
,jovita Ferreira; 20 Secre
tário - senhorita Regina
Calomeno; l0 tesOln'eiro
Arnaldo Rossa; 2° tesourei
ro senhorita Ivoncte Dacol;
Oradores - Acadêmico
Luiz Gonzaga Felipe e o es

1 udantc Paulo Francisco
BernadonL Empossada a

Diretoria, fez uso da pa
lavra a Senhorita Schirley
Macedo, e o academico de
Direito Luiz Gonzaga Fel
Jlpe, que em nome da agre
miação, externaram o con

tentamento d1l mocidade
Curitibanense,
Fiz'E!ram uso da palavra

lambem os seguintes orado
res: Presidente da Ala-Mo
ca de Lages; Dr, Floriani,
membro do diretôrio da A

la-Moça d� Lages; Verea·
dor Nilton Rogério: Vicc

Presidente da âla-Moçà de

Lages, sendo representan·
do o senhor Prefeito de
Wolni de La Roea e o se

nhor Deputado Altir Web

bel' de MeJlo. No ato de en

cerramento fêz uso da pa
hwra o senhor Etelvina
Varaskin, que agradeceu o

comparecimenlo dos pre�ell
teso

?O CADERNO

LEI MARCIAL E!VI VIGOR
1,:,,1(1<1:1"(1. l:"jllli)iil';'

uem.ll.l UW' • 'àwluu qu a.-kl l\ILQ.l,'wa.L�,-� cmlid.l
a todo o território nacional. O chefe do Estado ordenou
à à Assembléia Constituinte que prepare a respectiva lei,
As drsooercões da Lei Marcial recém-atualmente em Istam

bul e em Ancara, A nova lei dividirá o país em duas re

giões: a Oriental. controlada pela guarnição de Ancara, e

a Ocidental, pela guarnição de Istambul.
FLORIANÓPOLIS (Quinta F�ira), 3 de Agôsto de 1961 - 6 PAGINAS

"Touro", um dos doze pratos de cristal Steuben, desenha
dos por Don wter. Cada prato apl'e!-lenta um signo-

clássico do Zodíaco,
,\eu Qfício - a barra de fe;
1'0 de moldagem, o pontal
e outres, implementas mais

�lIl1}Jle,�, Eles trabalham em

conjtmto, interpretando há
bilmente tôdas as I'uances

00 desenhó do artista, ci
Rndo c{lm suas' pO!isibillda-
des, a beleza imaginada por te,
�qlleles artistas. Os t'slll'iJUI[es, no cêrn(',
,Em t::_01ltr"qste cum a .ll'i �'I:Ill:yh, ;!t,(ft ,r" ,llle..:nw'i,'

'idade da sala de sopro, o bto é, muita \'ida, muito
uepalt:::.mento de gravacão el\tusià�lllo, Hlldúciu bas
e calmo e contro�rJ.o, Es- tlinte e uma inexqingui.
::oe," gravadores magistrais, \'el si!dt: de sabe!' e de <lJ!:i
trabaJhando em suas ca- tal' se
bmes, exibem, uma rat'a sen O fi!!urinu t: lJtl..e mu
.::ibiJidade de tato eXf'f;utam da, C()m" llS modas. Se
{,ada traço do d"senho do lltlO fô�!'-e certa perindo
:�l'tista;: exat-amene no devi sidnde da época l'eVOhl�1
do grau de pressão.

:\lal'cilio
Vui C'stlllhulte,

você, 1'I1ai" ntl'indo hté,
rui milit:u-ecivil, E:

� sOU, <:Oma diletan

Acrescenta o sr, Hough
ton: Virtualmente não há
margem para engànos em
suas funções, Esta compa
!'a-se à lapidação dos dia
:�lente,;, Depois ele feito o

corte nada mais hã' a -fu-

cionlÍl'i .. true atl'lt\'essa-
mor, dil'ia llllt! \-otes
melhorara"l cem Por ceu

to.

Rara !Beleza
-

dos Cnstoís (Steuben)
Por Helen Wood '1. Corning para visitar o ti medalha de Ouro da Ex- "em apreço a esplendidu semelhante, contando en- pectatmente para a Inter'

museu, onde a história e POSição de Parts. Seguiram- fabricação de seus produtos trc etcs com Sir Jacob Eps pretncào dessa arte no crta
i-sos do vidro são apresenta se premias das Feiras Mun e especíaímente em reco- tem. Oliver Menssel, Sif tal. Dessa forma, separa-
«os em fxposições bem e- ctínls de São Francisco e nnecimento da ccopcmcão Mulrhcad Bane, Graham dos dos artistas e, centenas

laboradas, e a fábrica Steu New York, mantida pela corporação Suthertnnd, Sir Mattew ee kilometros, os cesentus-
ben. onde podem apreciar Em 1951, o Instituto Nor- entre o erüsts e o nrtezãc, Smith c John Píper. tas norte-americanos teu-
a habilidade de seus arte- te-Americano de Arquitetos para criarem objetos finos Alguns anos maIs tarde, taram capturar a forma
zôes em ação, pela primeira vez homena- ele arte e de beleza, 1\0 vt- o companhia obteve dese- dos desenhos origtnals para
Os homens, na sala de neou uma companhia norte oro de qualidade extraordi r.hos (,e artistas contein- c-ter as formas de vidros

ropro, são vistos "mantpu- americana em Citação de »ãrra: objetos capazes de poránco; de 16 países es- para as gravações. As pe-
Jande as ferramentas de Honra ao VIdro Steuben" representar ao mundo' 0.'$ t!'angciros planejando es, (Ccnt. na 2,1"1 pág.)

ideais norte-americanos do

Xo meu te!l11)o dOl'mii(
mos mal e comiamol': pior,

O (Jll;,do, Ql1ando hu
\'ia lllll'tilhú\'<lmo*l com

cert0l': bicinhOl': que, pa
Tódas as peças de çrls- !'U \'()rês, nerten,cem ú

lais Stcuben depois dc pron 'e!'lI lU'ímú!'ia, me!'cê diisf;e
Ias sofl'em exame rigoroso, anjo ri" gual'd:l {IUe "e
devendo alcançar o ma1s charr,a DDT, Alguns não
alto padrão de material, de pu;;;;uiam (Iuado;;, deam
fabricação e desenho, Se bulando nOr alheia" ou

• houver qualquer falha' num pelos f!'ios' ba!H:os do Pas
do desenho do arlista, cri- seio Publico,

�!����:,p���:s �e�:Ç�e�f::t� A n:nbília, quando iII

é assinalada a diamante, �:�����el;��;)U�h::U:O:;li��
(!eSie:e;�� :�e��e����':o�o� da escala de u;\o diúrio,

Em nosso meiu ex-militar
;::::Z ����s��;a :�n;:�:��� diziamo", HUC �e dOl:mia

I de alnul'1ttlte, marUJo e

'tttifa', l-�;;t!'ad:t cam jOr
ll/Ii!! "elho!;, bdi:;he de <lI
mirant{'; enxel'�ilo a sêco
lHl cluill, m:ll'ujo; manta

do assoalhHdo,

o nio!', l\r;ll'<:ilio, era

-

ÉSTA É A CADEIA PÚBL�CA GE ,VIDEIRA DA QUAL EM�ENOS.J?E 6 MESES evadu'am'�e nada menos de 24 presos

;;I���: �le:O��ld:p������d:�':�:���:�d�oS �u� fugiram
de o-s �20. 000,00 já foram gastos em pedr� fU:d::e:t��do cadel� cm 10 anos de govêrno, O Secretário de Segu-
��l:�a :aUb����i�nf����:aq�eu��c�!l��, de 40 dias iniciará às

FUG�:: ��S��ESOS Prefeitura Municipal e com

Em virtude da precarie- ���,��C!,�a��n��a ���c!�{lade do estado da Cadeia la" compreende a execuçãoPública, désta cidade c do cc uma sorte de palestras e

�;�l�;��e��, e��g::�:sa d�U� uulas praticas, executadas

'llCSC$ evadiram-se das suas ����U�I��:���er!:,6a�g�����mstetacões, nada menos de serão ministradas nas se-<:4 "presos", eles dos Distritos mais popu-
As autoridades tocata ex- toses e terão a duraeão de 8

ouaernm a triste situação da horas em cada séde, in.
Cadela, ao Sr. accretúno de cluindo um churrasco de
Segurança r'ubncn. atual, conIraternização. A "Sema-
tendo o titular da Seguran- na Agricola" terá início no
'Ia prometido providencias próximo dia 7,
imediatas, --000-----

-000----- LIGAÇAO RODOVLÃRIA
MORREU AOS 116 ANOS Videira liderando um gru-
Faleceu na tarde de ontem po de 15 Municípios do oes-
(28/7) nesta cidade, a ve- te CaLarinense, enviará na

neranda velhinha Ide côrl, próxima semana um subs-
Dona Margarida xavter de tancíosc memorial ao Prest-
Oliveira, Apesar de contar

"
dente da República, pedtn-

J 16 anos a centenàrta ve- do uma ligação Rodoviária
.nmna gozava: de relativa ce 178 kiJornctros.
saúde e conservava oerret- O Ramal pleiteado por es-
ta lucidez, Dona Margari- tes 'Municípios, compreen-
da foi para o leito 50 dias ce a ligação da BR-39, na
�lntes de morrer, Até êsta �ltllra de Ponte Serrada, à
data ela era vista na casa BR·2 em Santa Cecilia,
de diversas famlJias prepa- O Memorial contem pedi-
!ando a, nossa "celebre" fei- tios de 15 Câmaras de Ve.
,joada, em cuja arte éra pé- readores - 15 Prefeituras
rita, Sua morte foi oastan- e 8 ASSOCiações Comerciais
te sentida, e Industriais,. com mapas

-000- estatisticos, etc" num total
SEMENTES DE MILHO �z 82 Jaudas, Ésta ligação
HIBRIDO - 6 MIL é de vit,al importância para

KILOS toda ésta Reg'iüo, conside-
O Pl'efOito CeEar A1lgustlJ;' -ilada o- celeiro agrieola-do

recebeu do Dr, Celio Cunha, Estado, tendo como centro
Diretor da Produção Vege- consumidor dos seus produ
tal, comunicação de que tos, Curitiba e São Paulo,
:-.caba de scr remetido para l!:s_(,a Egação representa a

êste Municipio 6 mil kilos boluçãc definitiva para o

de sementes de milho hlbri- zeu eterno problema _ es

do a serem distribuidas aos coamento,

Quando, em 1933, Artur
A Hcughton, descendente
do fundador da "Corning
Glass worka", cm Corning;
estado de Nova York, es
tabeleceu a Divisão Steu-
ber da companhia, estava
convencido de que mesmo
na era da máquina, o ar

tista criador e o artesão
habilidoso ainda mantêm
um lugar de honra, Forta
lecendo a sua crença o cris
tal Steuben vem conquis
tando a admtracao mundi
al em virtude de sua qualí
ciade soberba, seu desenho
t- a sua fabricação,
Cpmo grande conhecedor

de arte, Houghton declarou

seu propósito de apresen
tar as possibilidades do

cnstat em forma artísuca.
Decidiu que o desenho de'

veria indicar o curso a ser

Heguldo pelo cristal Stcu

ben. Como matcr-ínl. possu
ia ele um cristal de pure
za incomparável, brilhante,

/

incolor e pesado, recente

mente aperfeiçoado pela
companhia Corriing.

Aproveitando as qualida
des Intrinsicas do cristal,
{IS primeiros desenhos Steu
ben salientaram a simplici·
dade de forma, ref�tindo
as linhas fluídicas carac

tertsuces do matertat fun
rttdo. Esta mesma simplici
dade refinada vennce-se a

tuannente no crIstal steu

ben, apesar de ser a maior

parte agora, decomda com

desenhos ou embelezadas
com gravums raras acobre,
Tm:to a forma quanto a

decoração da peça deSten-
1.::-en tem origem no cavale
te de desenho, às vêzes co

mo trabalho de um unico
homem, outm.s como reljuJ·
tado da coordenado dt' e:;'

forço:,> de doIs artistas, A'"
fim de que os artlstas se

,

beneficiem das vantagens
culturais de uma mew'opO·
le, o cl,epartanlento de de
f.enho fica localizado na ci
dade de Nova Yorke, a ma·

is de 300 kllometros da fá
brica em Corning,
Obsel'voli ainda Hough

ton, o Presidente da Steu
Len: "criar em cristal ê
bem diferente de qualqoer
C'utra criação, pois o artista
não pode trabalhar no pró
prio meio, O escultor € o

pintor Lêem cont.acto dire
tO COlll o seu melo c de
qualquer forma, corrigem
:.;euli erros enqunnto traba
lham, Seria qua�e imp�ssí
'lei criar verdadeiramente,
pois seria trabalhar contra
.n tempo com o vidro ql!ente
Pot'tanto, o artista QU� tra
bJ.lha em vidro depende
totalmente da habiildade
cio artezâo pam executar
�ua criação",
Desde 1951, quando foi

inaugurado o Cornlng
Glass Center, milhões de

;.u��t::t��'�0�S�:21�lS �f�����

tOmei',

:N/ia, alimenbn' HC, CO
nwl', F\imj,lc'!l1(]ule-eu
('he!' o ll,lUdulho, Vitami
!1;IS, prol!!iU:ts, l'Idorias,
sais min!!rais e toda es"a

'tremendu ltomencl'ltul':1
nutt'icioni�ta SI) I·eduziu u

unllt pal'l\Ta: l!!l1\perO,
:\f;-ts (',Jmiamo� Xem

!-iemp!'c La .. t,t'lte, nlll,� nun

(:a bem, De qualu:!cr (nl'
1'11:\ n:-Io n10JTi. OU li comi
da el'a bóa ou eu era me';
mo dUJ'o, �ohJ'"i atê UJ!:O
1'11, E d�oõ�to, l-:'nlt;<lH 'a
])l'u�, ('omiamils no 'chi
11"", ('r," I'.')(}! Com -chOi1P,
Cr:-; L�O! FOi ai (lue ti
n' a>l IwimeirHs IHlt;üeS da
tiêneias f'eonô1llk-a,�,1
do') chin, <:'lltre
da h,,;a e d�\ pnlxe, deu
me H� I�azõc:; inl'lacioná
ria !J:'I':1 1 ('-"

l.ou com I.:h1')l'l', l l'� L lU �

artezanato crtador".
O mesmo espírito de co

operação Que une o artista

.oe o artezão ser-re 'para u.

gar o trabalho do gravador
e do criador da forma do

vidro, A fim de explorar no
vas possibilidades em seu

"meties' a Steuben às vê
zes pesquisa fora de seu

grupo de desenhistas alta

mente competentes e fama

Em 1940, por exernp}o, ri

companbín contratou 27

«xímtos pintores, escuuo
-cs e desenhistas norte-a,

mertcanos e europeus a

n rim de executarem oese
nhos para gravação a co-

O trabalho de mestro«

tais como Henri Matíssc,
Salvador Dali, Aristidc Mail
101. Eric om. Doucan Grant
wooc foram executados
em formas de vidro apre
prladas. mvent adas netos
desenhistas da Btouben.
que trabalham em colabora
",âó com os arustcs.
Mais tarde, a Stcubcn

contratou 20 artistas íneíó
"The Rose BOieI" em vidro Sfeubell foi presente de casa

lIlDnto do ,">r�sldellte e Sra, EiMw.hcll.Jer ao Prmcipe Co
ror'UJ do Japclo, Dese11;.ado 1l0,- Don W�ier,

�es para uma

BILHETE •

COmo
!\las \'w.:e,.;, :'>[al'cjlio,

]lI.!Xa!
R",staurailte�de fato, lim

po, anumadQ cam gÔS!I"

�l:������!e ;l�g:::�;:;,;�, �.\c�:: O �r Celso Ramo� abriu

�inhu ,aberta à fbcaliza ':ll���"t.ta��t::�: :g�:l��
ii:l�I�a eiJ;�� :�ll o���:I�d:,� 1'6m 'W 110.u.-o cU: tcrr[>...

minino para ale).f!'1i la, �',�:d�d� c�ss������el�e;il�,
��:'�'�:: ���P;�'âti��)�n:l :;;;s hU"a, O projeto ê sobl'etu-

bem "i\'el', A� \'ezes Ú 1I(1,� ��or���:�:;a;o��i���ed��j:
sa custa, mn� "abem, lJ1TI;)J'aO {'[as areas impro
A com:da bem aprcsell dutivn�, E:-otas terão um:J.

tada, farta, ,�adíl1, ap�!ilo 4_lxnção especial de manei.
�a e com o 'alldical)�' de !" Que todo o csti�u!o �e-
sabê-Ia limpa. Par-a dar _

:,�;[�:�,:;:t�:;O;:;�p,�,,;:: 11�,tllrlrlll ç�O Illl1 SI'llirll'c�tOYocês evoluinlm, l\lar ;� (; 'L u L 'f., U ti
-cílio, !\iio Ponlue comllm O Sr. Delegado Regional Con,>idenmdo que os as,
melh::n' lin'andu ,�e do (ia Tr,lba1ho resolveu intel'- s:lciadmi nno tc'm culpa
'china' Ma:; pO!'(�lIe l'J'in \ II' !lO Si�_jkatc dos Tmb'l- {'a dissidência hnvida no
l'am obl'n j11'Ópria e ,a man 'Ilador{'s na (;onstrucão Ci ,�do da Oh'eto"la e por eles
têm, vil de Florianôpolis'- pelo e no seu interêsse associa-
Uma ('olmeja de treina despa,!lo seguinte' 1ivo deve zelar o Ministério

menta ii parLa da ,'idll, "Co�,'iidc'rando as inl!l11e-
L'm eul'�,O búsico de rnadu ras i\'i'egula. 'dade,� ar-mta-
reza que os J'esguarrlani (ias no présente processo:

contra Os- imp!'edstos e as Considerando Que diLas

de1;iJu.-;ôcs, Auuelil di�ci i"rcgn1'u'idades, Que vêm

plina de :l.cõe�, de {;OlHlu I;erdurando no Sindícato

ta, de utiliza!'em ii �:lla
,;em que tenha $ul'gido ne·

desmente 11 'llCu"aCi"(O til' l'pUm'l providencia por par

:,���ciPlimt {lue lhes ati �.',s dd� �!��t.ol'ia para saná-

Pros�ijl'am, Saber é tl!O

ria: �aber fazer, p!'átil'a,
E a \'ida é eminentem-!u
te pnltica,
Ohl'iVadu oelo lilmôto'

obl'ig-ado pela- oportuni(i\l
d,

\'lEmA' D.\ ItOS,\
(.\I>INJ,;,\1. .\{:U ,\ Di,a 'l�

.--\0 GO�,'J:J:j\;.\JJUH
1\ledicl:l de !!rll:ICll' 11](-"11

LEi DO USO DA TERRA REPERCUTE
EM PIAUí

ja dil:igido no sentido do

::pl'oveltamenLQ ngricola da

:erra, Sôbre êste projeto, o

-C"fi.\:eej'na_qor SS!_sQ J}nmos,
"ecebeL! do governo dOPial1i,
úficio levando rio conhf"'i
:l�ento do Chefc do Exeeu
':vo catarinense, e"tar o

,}overnador dnquele Est:l'
,:0, sr, Cha2'as Rodrigues,
providl'>nciando
:dêntka,

mensagem

<iI Trabalho:

Gon iderando as profun·
(. [IS di'crgenclas existente�
)1/) proprio seio da Diretoria
tio Sindicato;

Con�iden-ll1do por fim que
'.l [lnigo 528 da Consolida,
('!'to das Leis do Trabalhú

lDecr�to-lei 5.452, de 1,0_
5-43) instrue que "ocorren
do dissídios ou circunstán
(;as que perturbem o funcio
namento do Sindicato, o

,\!inist�o do Trabalho po_
derá nele intervir, por in

'.ermedio d� delegado);

Resolvo, ad'l'eferendum

ce e jIlte\'e��e

Considerando ;l snuação {!o Sr, Ministro do Trabalho
:'normal reinante no Sindi- t, Previdência Social. e para
t:ato, por CUlp.l exclusiva da • o.: fins determinados no
Diretoria, o que vinha afe· :Jrtigo 528 da Con:olidação
l.:ndo j)l'oJundamerite a tias Lei:; do Trabalho, dcslg-
norm .. :idade que devia exis- .'lftr o lnspntor do Trabalho,
'li' na vida associativa do

\
!;Ível 17, Jose Gomes

úl'gao �indical ('m causa 'J'eixei:'a, desta· D('!egacla
Con,;idel'ando que o pró· acgiOll:ll, para, ('omo Dele-

j)l'io P:'csidentr ltambel11 "ado d"ste MinJ;;tcrio, admi-
ctl, ,du pelo,� dem::lÍ� Dire· !'listra:' o Sindicat.o dos Tra-
tO!c,) ,�e s('ntiudo inéapaz balhaGo!'('s, na" Indústrias
cle lO,I1M pl'Ovidl'ncla� para da Con:;tnu:;ão Civil de Flo-

u 11fu
likipio de (OI :"

mado pelt, GOI'er 1 I:,�,,' (,-'I
so Ramo,.;, ,A med:rl.l \ i

rábenefL'ia!' H{luelc I)r:J,�
]lei,o tlllmi('ípio: f;�('i�it tH
,d;) a lld: linistra{:;w púhli
ta, Trata-se da as,�i'llltl!

1',1, pelo Chefe do I:;x�Cll
ii\'o J:::;tadual. (lc \:011\

ltio cam a PreL"itura Ir!

(juela tida de, para ;t ('WIS

tnH;ilO ce moderno edifi
tio '!ue a!nÍgarú j')(ht�
o,� servi(;os Jlub!il:o� {'"t'l

duais e m\lniti!I;li�, Ct:ll

�,�:I!�;::lll�O-i;:;'od��=t �1�����
l>1anll, recebeu, () GO\',
Cebo Hamo,;, telegrama
de agl'adedmento
'�Ili!.m (Ie s'er uma

(;Uf! _, rcqulal'izas.se a vida
:,sso�i,: \'a do Sindi<;1llo, soo

"c tou au e;te l\1inist{.rio
ll; (' nu rc ferido órgâ'):

C 1 d t" ndo a ocorrên
l' ii de (h, ,ldio, e de inú·
",e (' rcuns�ánria� que
�;ertu!-!' r ,m o funciona,
.1(:1110 do Sindi('ato:
Con IdeLlndo que o mano

�:bto ua Diretoria, entre si
llivt'l'bcntl', se �xtinguiu a

II dn \nê,,; (,ol'rcnte, estan
t1f), porta'nto, Ülrldicamcnte
;j.c6;1l:'1 a direção eto Sin
-iicato, (' -por cuja razão ela
nada rnnls péde deliberar,
poi�, na época devida, nào
jllOndt:l1.Ciou a cOllvocação

"ian-)!)úlis, e executar ou

!iropó!" as ruedid;;.s nccessâ
nns p::\ra nOrmalizar·lhe o

funcionlmento

De·s.::, ainda, �i'encia, por
telegrama urgente, ao Sr.
;�1inist!'O da decisão tomnda
f pa.';sc·se o processo no A{!.
ministrador ora nomenjo
pnra os devidos fins, FlorIa.
nÔPolis, 26 de julho de 1961
- Moacy de Me:;quita De
l!,gado Regional do Traba
;110",
Crm este ato, foí destitl;i

(,a a Diretori� do Sindicato,
('ue �I'a presidida pela sr,

EdniLGomes .E�lI!rao, e PUi)
:,''lrlir''''l

\:ii.o da" nlilis jt1sta�, \'eio

C01Tigil' um êJ'\'O QhI.!!
,

I' '1,1"

,J'l.''''ad .)li\ ,1 •• 1,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"ou e
(Cont. da últhna pág,)

em falso do llrltl\('il'(l, ('.1 ti'('l1('P,;: LI"';'] F�l:!dio

ceceou para <1."1 rodes f(l1'\ )[lIui -ip:tI \'in::' Rnmos,
ViceHte no lal\"� I!I!,' ai:J 1.0 temu«: {l).:Il,' Filllll:

da tentou salvar .. runs sctu (;11:II'III\i 1 :-; lntcru-u-to-

chance. A luta n- jml'til' 11;:1 r (;"I,';l\i"I'('�: Plínio

duí. tornou m:ds aC(>'I'

tuada e O Gl1al';uli

proc urnva o en-n.uc I! U

Internncionul jCllLnnl um

pfinr e marcado]'. t"lI�n

lidando o ulunfo. Atln

gíamo" então ;1� minutos

quando ,�lnt�l'\1al·ip!l.:1.

pr-ocurando dcsfnzcr lima

elo B�II :llhiíll.

n:u'a ') (;",,"II'Ii,
hl':L"l no :· ... I<"t:1J\,\'s, ('11;1
dros : (;unr'1I1i - 01')i:
Yi I'I,:C, í-:é OLl\'io .' .\1

cnrgn contr.uiu.

Jtemorva l c Zt>I'a
Will-ln, ;\,'![ri

nhn, .rnhn. l'flílu e X'\I'
ha'o j'dl'''n:v'ion:!\ ll.t
IIi,'I: Ti,t\" I,:t,'\-atd, I' zé

qnlnhn: \'iC('l1t� 'o I'l'dl'i

1l11l': Plínjo, 1I:llllilt;I1\,
'Jaime, EusUdü, c 'rrcu

cspernnca transrorrn.u- <c

em ruínas com a rnarca

cüo de uma peuul.rlade
mâxjmu iuexist cutc, que

.t!'ir0lt t(lllfllSllO, ri"alld" °

pl'élio !Jant!-iz:ldo dUl'autc
lO mllutos a!ll'nxinwdn
mente, CObr:l(la iI pell'di
dnde ct:'m perícia, !)Or Zé

Otúdo e empatada a par

tida, o título de Trj

C'nm)leiío O.IH! -eslanl de

Jlosse do InternatiollHI

pa�.�Oll n eOIlMIgTllr o

Guarani o :\0\'0

Campeão, de Laje".

:\luita confuslio orig-i
nOu-se com a atitude do

fI!'hitro que ::><11':1 deixnr o a

.ln'amado foi c�eoltado pc
l:l policia e pela patrulha te,; F:�lld:�'

1 J.�_')OO,On,

tim.

l"iI!Wt'I1"l' de Futl'lJol. �,S
f(li Ilnr('i:'.' /la PrinL'il'a
etapll, deraindo _na :<I;!g-un
da atê t('I':nin;lI' IHtr:<l'
.afundar .nm ii maITH{:i"o
illexistl'lltl' dil l'l'u:llidarle
m;"l"im'\, {"ulltra o !:ttcl'ua

l'i{��:\:'::;!'li �ih.}'� :-:i1\",I1!O

VENDE-SE
Uma canoa com :;3

palmos de cumprimento
por 4 de boca com motor

ce reverssão fabricação
,'LFRED 51/ HP com to
elas as palamentas,
Tratar com M..'l.zinho

ll'st:l. REDAQAO,

Sem Compromisso
I Anter: te fazer suas

1 compras de
b;ckletns.
Rainha das Bicicletas

,
- Rua: Conselheiro

Mafra, 154,

COMÉRCIO E ADMINISTRAÇM
PARA COMPRAR E VENDER

RUA DEODORO, 3 - SALA .>

TELEFONE 3981
---0---

Bicicletcl pintada, capihll \'alorhado,
Rainha dé1s Bicicletas, Nu?: CnnSplllpiJ'O MJ�

Ira, 154.

Deparl�men'o National �(: E:.'radils
de Rodagem

16.0 Distrito Rodoviário Fede.'al
Concorrência Pública

RODOVIA: BR,I4,SC

TRECHO: CATANDUVAS-RIC TTRUQül\I

SúB-TRECHO� Estoca 4.400 à 5713+18,70

.mento Bl{-36)

(Entronca-

De orC:.m do Sr Diretor ("('\'aJ do :CNER, o 16° D,R,F,

torna público que será realizada no dia 16 do mê;: de

Atrôsto. às 9 horas. na Séde do Departamento. na Ave

nida Presic;ente Var:,"as, 522 - 21(l 'l.ndar, no :ittajo da

Guanabara, concorrência púLllca para os serviços de

terraplenagem mecânica pam implantação básic'a do

corpo estradal, serviços preliminares (' complementares,
referido.

t.! obras tle arte corrente:;., no sub,trecho da BR'!4 acima

o valôr aproximado ak'l<.lido :\0 serviço é de Cr$ .

190.000.0�OO (Cento e noventa mllhõés de cruzeiJ,;os),

conforme ° Edital de nO 69/61. Que se encontra à dispo·

slção dos interessados à R 1<\ Frei Caneca, 152, Séde

C_;êste 160 DRF, em Florianópolis.

Luiz Carlos da Oliveira Borges

EngO Chefe do 160 Ll.R.F.

DR. GUERREIRO �A FCHSECA
mhos - Ouvidos - Nariz e Garganta

T�ATAl\mNTO da$ SINUSITl';� Fi'TII opcrncii" pOI
ULTRASO� c 10NISACÃC, ]':X.A MES dos dhos e

KRC,,:rr,\ de ól"lIoll "::001 EQUl:-'O R�U�IT-r.OMR,

EXAME rle OUVIDOS. NARIS e GARGANTA po1'/J\I".
DF.RNU EQUIPO HHEN,)L (únio na Capi"tn1l OPI]:
RAÇÃ0 rle AMIGDALAS - DESVIOS dt! SEPTO e

SINUSITES �elof' m:J.is modernns proee!lsoG. Opera. em

todo.� o� HOSPI'l. AlI:) de Florianópoils,
C()�gVLTúRIO - RUA JOÃO prN'rú 135 Itm

Ild:\lht's

, Z�

tr'onr. da 1.1< ]lág,)
cns. hàbtlmcnte executadus

por artezáos uorte-amcrica

nos, a coleção da --------

ESPORTES NO
PAíStnr". Estn utustru foi envia

oa em t urnée pela Asta e

i.:" p!'incipni!i e-ídaríes dos

Estados Unidos, Em tocos
esses lumu-ea, a cxpostcâo
foi elllll"iÚ ..sücomcnte í-ece

uídu,

Desde 191:!, quundc o Pre

stdcnta e SI a Roosevelt

orcscntcurum ri xé co Iran.

com a peça "The Bowt or

tuc Legenda". as peças
Stcubcn tem .�iclo frequen'
tmi1(>ute '('Scolllicias como

l-,resenles ofklnis, Essa pe
ca foi desenhada por Sid,

IlGY Wangh. famo"o escul

lar 1l0rte·am(,1'Icano Foi
decorada com figuras ilus
lrativas de contos favoritos
do fo:c!orCli norte'america-

para
a

(QUINTA FEIRA)
6.Z5_

Rádio FOlhinha Ford

7,05-
AIt'o/"p-ccr em nossa terra
7,35-

Conv�;-sando c/ o agricultúT
8,00_

Correspolldenle Guarujá
8,05_

Ritmo Alegre
8,55-

ReporteI' .1lfrcd
9.05

r.oekfail de rock
9,35 -

No mundo ao sucesso

10.05_
Sucessos em LP
10,30 _

fireslone ItOS E""portes
10,55 -,

In/ormatiL'o Casa Brusque.
11.05_

Múska para lodos
11.35 _

Parada mw.-i!cal Cltanteclcr
11.55-

ReporteI' AI/rcd
12.05 -

1I1moç(mdo COllt música
12,25_

Correspondente Gllantjá
1:!.30_

Camet Social
12".40 _

Na ;;nha de frente
13.05_

Tele/alie pedindo bis

14,DJ-
Revista do lar
14,35_

Atendendo o ouvinte

15,Q5 _"
.1 Continental CIn desfile
15,35'-

Recordando o pa�sado
16,00_

Correspondente Guamjá
J6.55-

ReporteI' Alfred
17,:15 -

Êstes joram sucessos

17,35-
Novidades da n/ Discoteca
'18,00-
Instante da Preee

18,10 _

Resenha J·7

18,�5 -

Yossa música

€s:-;e crtstat brilhante e

imaculado, e uma perfeita

o ramoso Ademir de

Moneze , ucabn de «olící
til' à F,C'.F, a sun rever

",ií() ú cuteg'uriu de nina

dor, ';� fim d(' nuc poasu

jojrnr i-ele Senhor dos

Pa�"os, Co nt':1I11'�H11lel1to
.\II!Õ!10t1l0 d:\ r-:.C'.F ..

-0-
O Amériea entrou com

rUI',rCS(!l1tfl�'tto cOntnl o ftr

bil]',} Wilson t,OP(!� de
S(\II;�a. por C'oll"j,lcrar f.\
Ih., a .'<1\11 lll'bitl'ag(!11l no

jôgll uue ° dllbe ameri

cano c!i�putOll COm o Flu

minense e foi derrotHdo

!J(ll' IxO, gol de penalida
de rnilximn.

�o-

folha para desenhos apre

;'rindoli a qualquer ocaer
;'0. A taça ;'The cueen 's
Oup", desenhada por Bru
te Moore, comemora a pri
melrn colcnízocâo tngtéan
na América. err; James
town. estado da vírgtnta no

ano de 160'7. A taça foi pre
sente do Presidente e Sj-u.
xrsenhouver à "Rainha E!I

-nceui II e ao Principe Phi

lip, por QJlasião da visita
dos soberanos íngtêscs nos

Estados Unidos,

Pará o casamento do

Prlnclpe Coroado do Japão,
os maennower enviaram a

'The Rose Bowl" um vaso

coberto de grande e!egan,
da com desenhos de f10l"(!S

criado por Don Wler.

A beleza do cristal SLeu

J:,en nno e apenas para ° de

ieite de dignitários. Noven
ta por cento da produção
- variando do pequeno

o famo.'lO :lt\1('ant� bra
"ileiro Hnmberto QOSlií

\'elmente Ingre;:;sarâ no

cnçuln do CamPeonato
P,\ulistn, a EspOrt.iva, de

GllHrnntinguetn.
�O-

O ]ll'ôximo adv-er�ário
do América F, C, pela Ta

çu Brasil será o Cruzeiro
de Belo Horizonte, em

data ainda não marcada,
-�O-

O Campeonato Bl'uf'ilei-
1'0 de Basquetebol Juvenil _

diflput.ado em PontrGrOI!
M, foi vencido pelos
paulistas que. nilo perde
I'am um sô jôgo Os galÍ
d\o" clllssificllram!'-se -em

2,0 lugar, O.'l gOinn,os �m
�,o e os cariota", em 4.0.
COncorreram aI) cel'tame
dez Estados, tenrlo Santa
Catarina obtido o hOnro::;o

G.o lugar,
-0-

O" gêmeos carj\,�a"
-"xc! e Erich Schmidt sn

g\'Hr:lm-l'-e campeões indi
\"iduai;: do Campeonnto
11I'II.'lilel1"0 dr- Síli]1('.-:, dis
]lutndo em \'ill'l'Ía.
-0-

CariOca", na !Ii1rt.e ma"

tuliJla, e mi:leiros, nH ]lar
te femininH, Sf!gl'nrilm 8e
cam1Jeões br.1;:;ilei1'{):< de
voleibol. certame dispu
t:ldo .em Recife,

Dr, Walmor Zomer
Garcia

'l'lplOmaau. Pe!'! Faculdade
Nacional ete lI1edicina da

Universidade do &-asil

E,,-In�ernp por concurso dn
Maternidade-Escola. (Servi·
ço do Prof. Octâvio 1:","

clrigues Lima). E:\ Int..�rno

do Serviço de Cirurgil. do

P.1�pital I.A.P.E.T,r.. 10 Rie

ele Jwneh"'J. ivIé:Hco do Hos,

"Jj�al de Cal'ldadt: e da

M"tcmidarle Dr, Carlos
Corrêa.

PARTOS _ OPER.-1ÇõE�
DOENCAS DE SENHORl\S
__ PARTO SEM DOR pelo
métcio ps!co-profilatico

COl1sultôrlo: Rua João Pln

t.o n. 10 - das 16,00 às

18,00 horas. Atenlle �om

horas marca1as. Telefone

3035 _ Res!dt:ncla.: kua

General Blttencc:J:'t n. 101.

GALERIA
Tempcl"atu1'll - -:_�'''!I) !'::n

de"pcdida, V ,!:l1)s (Om

zil!:'uc-zague" :>b Tlillí

::.ia ferve I") cald,>irül),.,
o De f]nulle n:10 quer,

m,lS rle!_!olll., G�\ga-
mnla 1];1 Ango!;\, G:tg-u'
ril1, turi!:'ta flo.'l {'.�Jll({:o"
�iderai", ('hej!"U' a'l Dr:ls:J,
l1ê�te país onde t\ldn !<obe,
flÔ o homem <le:$(''', ,\

Pát!-ia de Sllntn;, Dumont
te .-;aúda, Ô Col<lI11\)') ,lo

firmamento!,

�streito - TiI/b ,!uiete'
aí?,., Vontade 110 ro"\'()
é soberana: conem lota

c:ões e os coleti"o.�·!, t.-m

bém correm, como s'�mpr,:

para a. felicidade g-ei'.,1 de
todo�.

a \!!"téria do trigo - a

ill-léri;\ do trigo - idem,

LigHI'fÍ, ainrlu, 11 "Cidade
?llal'nvilhosa" com a ';Ci

dade elas Flõrel:;" 1)01
meio da Estrada do Tu

l'ismO, BR-G, pnss<lnrlo
IJelo li!ontl f]l\minell�e

pmlli�tll paranaellse, até

atingÍl' JOil1\'ille - Terl'n
dos Pri\\ciue$.
Depl\rta�ento - -;-..ro de

Achado>,; e Perdidos nin

guém ClltOntrH a ppo"içilO
nem situllç<io dêste GOVêl'
Jl0 Federal. Onde es

tilo?, Nilo ouerem ver

11 face fámint; de po\"':')?
ou lierá a cOllsciencia

li)'.açilo da culpa, Ó'l. J)l'e

glli�a Que cria êste qlla
dro dnntescO?", E' a lHO

moçilo da vagabunda-
gem, sim, senhores, re

ceber 240 mil do pOvo pa

ra não fazer nada de na

da!, "O TemporH! O
More.'l!
GovêrllO·- Instalou'se

lia "ManiChestel' Cntnl'i
nense", Isto mesma, Go
vel'nador, siu govêl'no é

do povo, para O povo e

pelo 110\·0! Foi vontade
também da 90\'0. GabO

emeerrc à escultura semi

abstrata lap.dada num blo

co sólido de cristal - é
vendida em cerca de 20 lo

tas de artigos finos em to

dos os Estados Unidos para
o povo ou para presentes.
"\0 departamento de NOV.l

York, !ocallzado no próprio
arranha-céu de 'vidro da

Corning, na 5n Avenida, e

xiste uma galeria especial
onde os entusiastas da ar

te podem examinar dunh
catas de váríus peças mag
níficentes de presentes e

exposições,

Na loja, da mesma forma,
,) visitante pode comprar

:trtigos da coleção, Alguns
cleles, como por exemplo,
(l estranho "Swan Lake",
rr transparênCia do cristal
:;ólido foi usada para se

conseguir o senso do espa,
ço e distância Impossivel
em outro qualquer materi

al.
Para uma gravura dese

nhada por Sldny Waugh,
Goerge Thompson aperfei
çoou uma forma arcada de

vidro mgerindo um palco
em miniatura, A figura dos

tlançarinos, gravada nesse

hloco de cl'istal, aparecia
espalh1.da no lago sôbre o

Qual flutuava a coroa da
Rainha dos Cisnes,
Um grupo recente de 21

peças gravaras el.:pressam
no cristal a vastidão do u-

1'1verso, Elas interpretam
temas de fantasia nos quais
° vidro grosso e inacredità,
\'elmente perfeito asseme

!Im-se ao céu, ao mar ou ao

!;r. Steuben denomina ·estas

peças de "espaço transpa
rente,"

����". "

.. ::_�
\l (o�nWI)'1.I-!fGUA!QUi;; rrro

'

. ,U DI (l'AYf

�... [llIIcluo 1.1'.'''0, .. ' !I

((/1/(/11111"""

18,55 -

3(8

Con'espondente Guarujá
19,00 -

lItomento Esportivo Brahma
20,05........!

Radio Teatro
20,35-

Telefone para oltvir

�1,00 _

Reporte!' Alfl'ed
21,05 -

A Cidade se diverte

21,30-
CorresPolldcltle Gllarujá
21,40 _

l'l'lomento musical SIMCA

22,05-
Grande lnfonn, Guarujá
22,35-

OSEGU tO f'l
-

T
GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Reneficiiirins da pt-e vi

dencia flocial
Sã') "benoficiúr-ios" fia

previdência social:
T - na' Qualidade de

"!:'cgurndo>';"J' toàoil os que

exercem emmêgo ou /lti

vtdarie remuneraoa no ter

I'itôrio naciounl, SAlvo as

ex-ecões expressamente
eonstznadas 'ia Regula
menta Geral da Prevídéu
tia SOC.;l\1.
lT - n11 ounlidude de

�;de:)cndente"". a" l)eSSÔ1l8
(IUe dependem econômica
mente do xegurndc. como

tnis assim ouulificudaa
no III-t. 14 e .'lCU" purágrn
f'os, observado ° disposto
no art. 16, do RGPS,
O SINDICATO B SUAS

FINALIDADES
Necessidade do Sill('jj

ento,

O Sindicato é uma' fOr
ma de lls�ociaçiio oue �e

-colOca entre os Esta'dos e

n Pessõll. Sua importân
cia e necessidade são fun
damentais, pois do mes

mo modo como aconOece
('om o Estado, es>:as aSlio

eiações intermediál'ias �e

defltinam a atender a .na

lUI'eza imperfeita do ho

mem, I?mbor.a em propor
çCe.'l diferente>:. PaI' meio
dela;:; ele pode conseguir
os seu>: fins e Yêr aten

dida;:; 2f1 necessidades que
�url!:'em :J. cada momento,
A.��im como o homem pl'e
(!i.�í\ da familia, da e;:;c.Q

la, "'" emprêsa, que são

Ol'gnnismos sociais inter
médio!', assim tnmbém lhe
flÜO indi;:;pensá\'eis os

agl'upamentos f1s.'lCiciati_
VOli de (ins profis;:imlais.
Atl'Hvés da família êle

perpetua.!l espécie e Pl'e
pUI'n o>: filhos pnm 11 "i
da; paI' meio da e"cola ob ,... -',
tém a illStl'Ur;iO oue lhe
da pl'eparo i�telechI1l1; e,
\Talendo-se da empl'êsa •

produz os benefíe;os das ...... _

I"caJizaçõc!:' comcrciais (lU

do .. a-socíudoe e da cole
tÍ\T"idlldc em geral, PaI" i

"o, a Crill�ãQ de tai;:; so·

"ciedades e, não só nerrní
tida como até mesmo de
fendida nos pa ises de le

gislação evolu.da, sendo
elas, no Brasil, affilp,U',a
da� pela C"'1stituicfl,)' Fc
dera' � pela CO_!1.'lolidfc.çiio
das Leis do 'l'rahalho,

CONSULTAS

OP)." & CL - Diz que
requereu R um Instituto,
cel,tidiio nefativa de dc·

bito, enrtmentes o f<\p
nâo fornt":!eu .ainda e con

sultn se deve perder"
neg{..;io Oll há outro C:I'lli
nho legal pura Sll)l1'il, a

ausência da certidiio,
R. -=- Sim. há ouü·() ca

minho egnl. Os IAP" !('·m

o prazo de 8 (oito) d!l!s

plll'a fOrnecel'.a cert:ltii)

Que que esta fil'l�a IH' �R

sita. eS nlio .Q fj"-t'l" (>�

gotado o 9l'azo, ��sa fir

ma apreflentnrá aI) invrz
da cel'tidll0, o c:lrjfl') (,:(!

pl'Otoeolo dn entc'a,LI {k,

requer'imento.
- Tôda consul�a :J. e_-,b

lSecção deve seI' -JirijZica
ao elldel·êço seg,li\\l,�:

JOI'11111 O ESTADO
Secç!10 T.P.S,
Caixa Postal. n9
F10I'ianópoli!'o -::- ('a-

tal'ina.

-CENTilv
tine SÃ!) JOSÉ

l.Ís 3 e 8 hs,

-BAIRROS
Cine GLORIA

FONE: 3636

o filme que obtc\'e o 1.0 prêmio no Xl

Festival de Cnn\}e,,!
O maior drama de amor e gU(!ITa

QUANDO VO,\i\I AS CEGONHAS
com Tati/lmll Samoilo\'a - Alexei Ba

talo\' - Dil'cçi,O' de: l\likail I<nlatôsov,

(ESTREIT0)
{is 71� e 91/4 R!'.

Sensacion�t! e eleb'izante!
Llltns Estal'l'etedol'Hs! Emoções! Peri

gos! � eDm

GOI'do\} Scott - Sa1'l\ Shuney - em

Censura: até 5 anos

Cine.-RITZ

<is 5 h�,
Andv Griffith - Jean Willies - em

ESSE SAHGEN'I'O E' DF. !\fonTE
Censura: até 5 anos

:í'i 8 hs.

Fone: 6�52

A i'lIAIOR AVENTURA DE Tl\RZAN
Eastmanf:o!or

FO�E; 3435

- Censura nté 14 anOS-

tine IMPÉRIO
(ESTREITO)

ás 8 hs,
Fone: 6295

CinemaScome

Espetáculo de Téla e Palco! _

Na Tê!n: John Sal'oll - Sandra Dee

,m

CORAÇOES EJI SUPLICIO

- 2.° Festival Popular -

2.0 FILME:
E�petaculal" drama de herôicas aven-tu
l'flS na ,lndia mi"teriosn c enigmittica!

LANCEIROS n,\ INDU
com Gal'y Cooper - Pranchot Tone _

Kathlcen Burke - Direçiio de: Henry
lIataway

Censura: até 14 anos

Cine RA.iÃ (S. José)

�o Palco: SCllsa:cional! Inédito!

GRANDE DESFILE PAHA ESCõLHA
DE l\lISS IUULATA
CensUI'U: até,14llnOs

Cine ROXY
á."- R hs,

FONE: 3435
na.�emla na imortal 0])]':\ clássica (Je
Emile Zola - A mais de;:;ejável mulhel'
em Pal"is", e a' mni!; possuida!.

Congresso - O mer.l0-

l'á\·el da União Naci:)"nal
dos Est.udantes! De!'ta

que!!: ensino para todos e

para cada 11m, " Refo:TJ'Ia
Universitária imediata,
A Universidade d'cv� uni

versalizar a cultura, der
rUb.,r os priVilégio,,;, f!X'

tinguir o::; feudoil, pl"l'pa
1'111' Q homem para a vi,h
integral e' nlio O<ll".l a

morte lenta, Aldo ..... ;·an
tes é o novo Pl'efll(le1!i:e

elos e colonizadores de

ela Entidade M:\xim'l dos JOinville, p(\1"H..bél1.� 1 Breve

UnÍ\'ersibírios do Bl'lIsil!
cstarÍl en'cenado o "ciciO

C'àmara _ A l\1o!"tlla-
rla!:' tl'e\'a::;". A \'ilórln foi

ria seria a mais leq-,L] j)�', ;�i�l\����II:��:t�,,; �ill�:i�o�:
�11II ��'a(��;�:��o�'el�I��;�(:':'�:� tfHluHI "Cc1�o RamOs" .'lig

da". Meu pOvo, ,��fl�l�a,;�n��::�ild:�1l\ ;��'���
:':a���;;lleç'le.(i�\1:�lij(��, l��� de oPel'úrios desta Cidade

tes "rapina;:" dll 'lIIi\ll;ila ;u;I'l�::�!:a t�� �e�:�d�a;;�
da economia ]}opuh\,' Santn CHtarinH!

�evl:n,�=p�l:arll?,::o ve;;��� Fim - só prii mim,.. -Ô)

Ihões" (1<1 nOSflf� 'confio.ll �:em_�im,..:___,
('od

.

Rodovias � AplausOs -é_FORRO #
,�

�;�0;r�:��e�I�II�0âll;�\i����� lR M A OS BITEN(flURT

�11::I\d�;()�(r.·i��it�·59���'�R��� E�"I:��I�;V·OC:" o'�:: ::', I

às 5 e 8 horas
_ 2,0 Festival Popular -

3,0 I�ilme

Um dl'lrm'l ele mnixões violellta� (! ódios

illoont1'0Iúvcii'\, e'Id2reçaqo aos :J.precia
<lol'es do;: �ralldes e,;1Jetá�l\los 1

ROHlA DA CARNE
com Anthony Quinll - Anthony"'Fran
ciosa - Anna }Iagnani - Direçãv de:

GeOl'ge Cukor.
Censura: atê IS anos

NA N A
E ....stmnIlCC�(}r

cC-m Charles BoyN' - i\1artine Cal'ol

Dire�ão ,de: Cl"ristian _Jaques
Censura: até 18 anos

CRISTINA
EAST1\1ANCOton

fr('nt(' I RIlr1�,) Anltn r�riba�l!n. ' (f("'0� ('m (l<:s/ile
1·'!-.-..;IDf:1\f:!A _ ll{jA F!::LIPl: �í'I.BHDT !;)9 _ 2:i,0.'l�-

,FüNl!: - 8560. ",.,_;......NLÜ..i.�.i' li11ísiwe Roca,:ee
,_

.' _'L· '����_�fi_'Wl)_i!'fi;-aTb.·." ,........-<fi.,,, ., .•;, .. ,. A' y'....mMi..."' ..,'jitJ.·".· �', "·",i • .;, oi' i" ... '�L'.'

J:f,lm\' �·.. llllei,ll'r

AMANHA!
--_._......- -

,

��_"""'jf.;J�,,�Il�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'''/orianÓf)(lUs _ ]/1//1%1 �1 U ESTADO "0 Mais AntIgo Didrto de Santa Catarlnu" n:nCEm.\- FACINA

«FRIGIDAIRE«

(6 Belos Modelos)

-

Somente Cr$ 2LOOO,OO de entredi

Eaça uma visita ao

Magazine Hoepcke
peça detalhe

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,-tlJ() () ll/fiyu :Jhiri" 1/' SI//I/(/ c'{t!orillu" : �'l()hwlú}/olis

COLABOR� COM O MELHOR DiÁRIO DE SANTA CATARINA E RECEBA JORNAL 5 MÊSES DE BONIFICAÇÃO.

(Campanha de Mais 1000 Assinantes)

('

i Aproveite?

,

fAZENDO AGORA SUA ASSINATURA, ELA VALERA ATÉ 31-12-62.

AOUl NA CAPITAL PROCURE A NOS)A GERÊNCIA OU NOSSOS CORRETORES. NOS MUNICíPIOS DO INTE�I(}�,
REMETA cr$ 2.000 (DOIS MIL CRUZEIROS) EM CHEOUE OU VALE POSTAL.

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

AG��Dd��������c!s���!A!:a7�:'�al� O li\1·fet�r da Fa""(u1dade de DI·rel·to e Ex,-s"(reta' rl·oseu \ilho atunc Cirilo de Souza, agradece sensibIlizada ao U FJJ I "
Dr. Percy Borba, Sr. José Ooutart e Senhora, Irmã Supe-
riora, Irmã Fernandina e demais Irmãs, vtgtlantes, Guar-

d
.

d d J D d F L·
· �

das e amigos da Colônia gant'Ana: as pesseas cue a acom-

a Fazen a r oêo aVI" errelra Ima VISitapanharam, envtar-nru nõres. telegramas c cartões, conter-

,.

.

,
•tendo-a no doloroso transe, Outrossim, convida-aos pa-

rentes e ami�o" para assistirem a Missa que manda rezar

��a�lt:;����a�:;od�a';,::�i���,�����ç���a;��'��n7sO a D,·retorl·a do Sevl·(o de FI·S(all·za(a-o da Fa-zenda I>slma alma. Agradece de coração o comparecimento a êste
ato de fé cristã. 5/8/61 -'"

1 �
A Diretoria do Serviço de Fiscalização da Fazenda, hã 1"JO que respeita à atualiza- ustêncía, orientação e rts- mércto e indústria cm geral,

'

dias da semana recém finda, foi honrada com a vtstta do cão racional dos métodos calização aos estaoeroci- no que concerne à Implan-
zxmo. Sr. Dr. João David Ferreira Lima, ilustre Diretor de trnbalho, visando sim- mentos mercantis; a rr-vt- tacão dos novos

-

tributos
da Faculdade de Direito de Santa Catarina, e que 1)01' lm'- pllficar a ação dos sermo- são do sistema tríbutártu. vinculados a PLAMEG e
gos anos prest(1'f(assinalados servtcos à Fuzendn Estadual, \ res Agentes Fiscais em seu no intuito de eliminar pos-
quer na função de Procurador Fiscal do Estado, quer na contacto assíduo com Os siveis colisões e controvér- que tem o seu inicio de vi-

gestão da pasta da Fazenda, onde S: gxoia., a pai' de ruag- contribuintes em geral, e stas existentes entre cs re- gêncía fixado para o pr�Xi�
nírtcos empreendimentos, que «e prenderam à conferir re- prevenindo reduzir ao mini p-ularnentos e os diplomas mo exercício de 1!l62, nos

forma radical ao aparelhamento fiscal e arrecadador do mo a ação deletéria da so- legais de origem, como as- termos do que dlspôe a le-
Estado, se constituiu, por assim dizer, no verdadeiro íns- negacãc, que dia a dia, se sim, a adoção de novos P1'e- gfslacân especifica e o artt-
taurador do Serviço de Fiscalização da Fazenda, que até expande, sob formas múl- certos q�e vls�� situ�r a

f'"') 141, � 34 da Constitui-
então se Cingia a tnu organismo incipiente de absoluta tiplas e diversas, em todos nossa ststemáttca fiscal, ção Federal.
contextura .e reduzido campo de ação. os setores de atividades co- dentro dos ensinamentos _

E::�a,IO�:�t��;t:��n q�e s�: �71�e�0� jl�:��ífi�a:��ht:n�� m��!;!s d�:i�:!:i�: [á 10- �� ct;��i�:U:li�����r�d�� P A R TI ( I P A ç Ã, O
Henrique de Arruda Ramos, eessorado pelos Srs. Drs. grau o Sr, Henrique de Ar- facllitcm melhor a cobran- Pedro Antonio wncner
dinâmico e pt'ofreuo Diretor Rubens Victor da Silva e ruda Ramos, em que pese os ça e lançamento dos tri-

e Ifilda Silva Wagnp.l', e
do Serviço de rtsceuaacêo Ari Kardec de Melo, realiza poucos meses de sua gestão, butos; implantação do sts- Bernardo JOsé Carneiro e
da Fazenda, poude aferir a sneoctosa, mas seguramen- esplendorosas conquistas. A tema de cobranca do Im-
extensa gama de realiza- te, reforma radical nos dl- criação do Conselho de con- pôsto sôbre Vendas e Con-

cões que ora se opera na- rerentes setores em que .se trlbuintes, órgão colegiado, signações por estimativa,
quele importantissimo setor biparte o-aervtco de Fiscali- integrado de representan- Imanto ao pequeno comer-

da Admtntstracão Estadual, zação da Fazenda, maxlmé, tes da Fazenda, da Indus-- ciente e varejista, à molde

trte, do Comércio e das elas- , do que já se faz, em multas

ses produtoras, que objetiva entidades da s'edoracâc. ra-
conferir estrita e austera cilitando, destarte, sôbre-

doeu- Justiça Fiscal a todos os maneira, o recolhimento do

procedimentos fazendários tributo por parte do peque-
que se Instaurarc)11 na es- no contribuinte, com a ell-
fera administrativa; moto- mmecão consequente do

I Participam aos parentes e pessoas am'gas o contrato
rização do ServlçÇl de Fisca- liSO dos livros fiscais e das de casamento de seus filhos,
ll7.ação da Fazenda, com o despesas dispen-didas com a VANDA e EDI.80N
fito de propiciar aos Agen- sua escrituração.
te!! Fiscais obtenção de con- .Em reportagens posterlo,
dução própria que os possi- les, se fará. relato circuns·
billte, com maior economia tanciado das providências

missão delibet'Ou não co- de tempo e maior produção baixadas pelo Serviço de
11 hecer da proposta apl'e- de trabalho, intensificar em Fiscalizacão da Fazenda, (I ...

!:\entada, anulando a con- proporções sensiveis, a as- especial interésse para o co

correncia l'eHlizada,

COMiSSÃO CENTRAL DE COMPRAS

DR. LUIZ E. ROCHA FREIRE
C1RURGTAO DENTrSTA
AD:TX,TOS E CRIANÇAS

Partfr-ípa II. seus clientes e amigos a tneteiecãc .
do

seu novo consuJt6do equipadc 'com motor de alta rotação
E' outros melhoramentos técnicos,

RoJa ""ellpe Srhmldt, 34
;-

10 andaT _ ,�/3,

PAÇ�c�S}�?cu���TRAL DE COMPR,S
Concorrência Publica nc 6

senhor Secretário:
A comissão Central de Compras, atendendo às dis

pcstcõce baixadas por V. Excia., em Portaria nv 169, de

15 de junho do corrente ano, reuniu-se às 17 horas do

dia 28 de julho, no Servlç� de Fisca�Í7.açã� d� �azenda,
para [ulzar as propostas a Concorrência Publica nv 6

!tUe se desunova a ndqulrir móveis para a Procuradoria
Fiscal do Es�ado,

Apresentou proposta p firma PEREffiA OLIVEI

RA & CJA. desta '::ilPltal.
'

Não existindo outros concorrente, a Comissão Cen

tral de Compras opina pela aceuacêo da proposta apre
sentada e que e a seguinte:

Especificaçiio Preço Unitário 6-1obal
2 ouerqas livros de imbuia,
cem portas de correr, modo
200 _ 1,50 x 0,40 x 1,50.. Cr$ 9.715,00 Cr$ 19�430,00
:,: bureaux c/7 gavetas, de
1mbuia modo 20 - �,40 x

0,75 x 0,78 . Cr$ 8,575,00 Cr$ 17,150,00
2 cadeiras de imbuia sIm-
ples . ,. . Cr$ 715,60' Cr$ 1.430,00

SEio estas Senhor Secretário 8.s conclusões da Co

missã,o Central de Compras, que cumprindo disposições
contidas na Portaria nO 169, ele 15 de junho de 1961, le
va a elevada consldcração de V. Exc1a.

Henrique Arruda Ramos

Pres,:dente

Rltbcns Victor da Silva
Membro

Alfredo Russi
Membro

CAMARAS DE AR DiiNLOP, a mel.har
Rainha das Bicicletas, Rua: Conselheiro Ma.
fra. 1,,4.

-VISITE,
SAYONARA em HI·FI

() mf1lhor m- lE:"nte com a melhor música,
.tUJA JOA{) P.I.N'fO - 1'�RRi:O PO HO';'EL ROYAr.

PARECER EXCl,USIVO
Concorrêncín Pública N,.3
Senhor Secretário:
A Ccmis sriu Central de

Compl'US, atendendo itS

disposições baixadas pOr
V, Exill" em Portaria)l,

169, de 15 d.e julhO 'do cor-

rente ano, reuniU-fie à"
15 horas do di.a 27 de ju
lho, ilO Serviço de Fisca

lizaçfio da Fazenda, pal'a'
julgar as propostas à
ConcOlTência Pública n,

3 quP se dest:,la\'u a a<l-/
([uil'ir material Pll)'U o

Sel'vico de Fiscnlizaç;1o
da Faz.enda,

Apresentljram propo�tas
as seguintes firmas:

�'l) Gráfica 4� S, A. -

Filial de Fpoli!;,
b) Livraria ·e Papçlllri�l

Record - Fpolis,

No exame -dllfi dOellmcn
tações apl'esent.n<las, a

Comissão ('enlral de Com

pras da -=Oll('Ol'rên-
':I-;',ri,,1 l:i

por udi�i""Jl�úl

apresentação dos
mentes EoJicit�dos,
Aberta a proposta da

fit-m a Livi-nr-ia e Papela
ria Record, verificou-M
que da mesma. não cons

ta\'a a "declaração de
ronh.eeimento c submissão
à� IV"ll'mas (lO) editaI",
Face a este fato, a Co-

�a oportunidade, face
li netes"idade pr.emente
do Sen-ico de Fiscalizaçflo
{lo rnn��riHl. Objeto daque
la <:oncorrêncin, opinamos
pela abertura ;.1e COl1cor
-1'ência Administrativa, na

fOrma dl! legislação vi
gente,
Fpolis, 28 de julho de

196].

HENRIQUE A, RAMOS

Clube Recreatiyo 12 de Setembro
EDITAL DE CONVQCA'ÇAO
DE ACORDO COM OS DISPOSITIVOS ESTATUTÁ

RIOS, FICAM PELO PRESENlTE CONVOCADOS TODOS

ASSOCIADOS DE:STE CLUBE, PARA ASSEMBLÉIA GERAL

O�DINARIA. A SE REALIZAR DIA 13 DE AGOSTO, COM
INtCIO AS 10 HORAS A FIM DE ·ELEGER A NOVA DIRE

TORIA PARA O PRóXIMO PERIODO,

Ca.poeiras, 26 íulho de 1.961

NAGIB' JABOR
Presidente

,. ,

,·ia :1

S. A

Presidente

RU��;A �'C���b"oDA Rainh" das Bicicletas, Rua Conselheiro Ma·
.-\I.FII:o:no ItURSl

Membru fra, 154.

TRICICLO
I Evite as mcovcntcnetns
i de ultima hora, leve seu

1 triciclo para a reforma

I de natal, quanto antes
i na

-"! Rainha das Bicicletas

I - Rua: Conselheiro
! Màfra, 154.

VANIA e FLEURI
noivos

Rcsaurn Fleury Carneiro,
partlcpam aos parentes e

pessôas amiga" o contrato
de casamento de seus fi-

Rua José Boiteux 25,,_
Fpolis - Rua J I ele Jn
lhas,

PARTIClPACÃO
Marcelino vie'ra Ffiho e Dulce Vieira,
Aroldo Vilela e Carmem Lentz Vilela,

noivos
Av, Rio ,Branco, 61, Rua Bulcão Viana,

Fpolis.30/'1/5I.
3/8/61

PARTICIPACÃO
OrlOsvalâo MarinhoJ de Frp.itas e sra" tem o prazer de

participar a V. S. e Exma, familia o contrato de casa

mento de sua filha Aldaney Alves de Freitas, com o sr.

J.oão Michel Pereira,

Estreit'o, 1.0 de Agosw de 1961.

P A R li (I P. A' ç Ã'O
FRANK!.IN ROOSEVELT SILVA e ELADIR O:)NÇAL"

VES SIL"VA participam aos parentes e pessoas de suas re

lações dc :l.lniznde·: ci ;1ascimentu de &lia filhinha SHIRLEY

ocorrIdo ontem,

3/B/61 �:'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



res.

3) _ O c,oncorrente entregará o seu trabalho à secre

tauía da Aca._demia, na séde �social da instituição, à. rua

Tenente Silveira 63, em três cópias p,ssinadas com pseudô
nimo e fechadas num "ó envt!1.ope, Em outra sobrecar-ta,
fechada e lacrada no momento da entrega, deverá constar

a ficha de identificação: - nome, idade, residencia, titulo
da obra c pseudônimo usado, Trata.ndo·se de brasileiro

���u�;���:��, 2:���:�1�-:��� a nacionalidade de origem, com

4) - Ao entregar o concorrente, ou procurador, os

originais de scu trabalho à SBcretaria da Academia, ser

lhe-â passado recibo compctente, com o pseudórttmo por
éle adotado,

5) - Será desclassificado o trabalho assinado com o

nome--'Verdadeiro do autor, Também não será objeto de

julgamento o trabalho cujo autor se denunciar, intencio
nalmente ou não, por qualquer referencia contida no têxto.

6) - A Academia concederá também "Menção honro
sa" a �rabalhos que, não se enquadrnndo em qualquer das
exigênCias contidas neste EditJ.I, revelarem, todavia, qua
lidades literâ-ias apreciáveis elos seus autores.

7) - A Academia se rese:va o direito de: a) - não
conferir pl�mjos, b) - dividir um melilmo prêmio por mais

de um autor e c) - anular os concul'sOS,

8) - Os originais dos trabdlhos I:ncaminhados a Con

curso ':.lão serãCl clevolvidos.
� ..9) .:._ Os prêmios, se passivei, serão entregues em ses

são pública--:"à àãtã'ôo RniveY.�1irio dâffiorte--ae-José-Bol=

teux, fundador da Academia.

Florianópolis, 19 de Julho de 1961

GUSTAVO NEVES, 1.0 Secretário
5/8/61

VENDE-SE
ma máauina de filmar de,8 mm marca

(Gre", pa-ra,15 m. de filme marca francês.
Ver e tratar <::. rua Santa Luzia, 255 ou

elo leI. 35�O.

APARTAMENTO
ALUGA·SE ÓTIMO APARTAMENTO COM SALA, 2

DORMITÓRIOS, COZINHA, BANHO, E AREA COM

TANQUE, SITUADO A RUA DUARTE SCHUTEL.
DIRIGE-SE A RUA FELIPE SCHMIDT, 34 SALA 6,

5/8/61

�--�-l

f@l12DEAillZ1
4w# .

PROGRAMA"DO MÊS
AGOSTO

DIA 6 - Domingo _

iNCONTRO DOS BROTINHOS
DIA 8 - CINEMA _

iESCAPANDO DO nfFERNU
DIA 10-

JANTAR DE CONFRATERNIZ"AÇAO
DIA 12 - BAILE DE ANIVERSARIO _

ORQUESTRA ROBERTO BLASCO - Mesas na
Secretaria

DIA 15----- CINEMA -

BONECA DE CARNE
DIA 20-

ENCONTRO DOS BROTINHOS - RI-FI
DIA 22 - CINEMA _

DINHEIRO FALSO
DIA 27._

ENCONTRO DOS BROTINHOS _ c/Orquestra
DIA 29 - CINEMA _

IMPULSOS DA MOCIDADE

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

PranarQ J� -cavidades pe-la alta velocidade.
BORDEN AmO'f()R S. S. WHITE

Radiologia lJfJn�ária
, C!.RiJRGIA E PROTESE DUCO-FACIAL
Conl!ultório: Rua Jer:Srtjmo Coelho 16 _ 10 andar _

j,'iJ::e 2225
Exell.lã!.v.ADl411te com horas Iiu,rcadu,

I
TRlCICLO 1

Evite as incovcnienclasll
de última. hora, leve seu I ..
triciclo. para a reforma I
de natal, quanto antes 1
na I
Rainha das Bicicletas 1
- Rua: Conselheiro 1
Mafra,154. I
�-----I

a Político.

--'------------- ---

Agrícola Silvado

COMISSÃO CENTRAL DE COMPRAS
Edilal de Concorrência Pública n.a 9

Serviço de Fiscalizaçllo da

!"m�enda, eoncorrôncln. pú-
,
com a Fazenda Federal, Es

hllca nas condlçõrs abaixo tadual e Municip[ll;
especificadas: b � prova ee que está

regist:"d.d.) em Junta Comer

cal, especificando o capi
t"l rf-gistrado.

3 - As pr"post�s deverão

ser aj:resentadas com a

rubrica ds proponentes em

� 'Idas as páginas e com a

pro.a do pagamento do

Jmpõsto do Sêlo Estadual
� Cr$ 2,00 por fõlha.

4 _ As proçostas, deve

rão ser entregues no Servi

ço de Fiscalização da Fa

zendi:l, Edifició das Secre

tanas. sito à rua Tenente

.I:'ilvci.râ, nest.a...._cani.lll... ai(_é
3:;; 9,00 horas do dia 28 de

;'gôsto do corrente ano,

rnediar.t� re(.ibo em que se

.nencionari dat.a e hora

do reconhecimento, assina

(1) por um dos membros

C:a Comissão,

pelo presente, torna punli
co q'.lC fará realizar, no dia
28 de agõslo vindouro, às
j 0,00 horas,::la séde do

I - OBJETO DA CO�
CONCCRRtNCIA:

A concorrênc!.} de que
trata o presente Edital des
tina-se fi aquisição do se

g'linte material para o SIior
\'lco Publico Estadual:

1 (um) mimeógrafo
3 (f,res) bureau com 7

I;:tvctas �DASP)
1 (11111:1. 'mrí.quina de es

"l'<,ver'c-om 2()t) espn('os ma
!:>"!)U ,mc.!l.q�, t1f}(l!l ellle.

1 (nm:l.)'máquina de es

("'evpr {'om 165 l·�pa{,.'Qs ma

l,; ou, mcnos, Upo clite.

1 (U:1la) máqUina de es

crever com 165 espaços ma

is ou 111enos, tipo }laica.'
2 (duas) máflulnas de es

,�revcr com 120 espaços ma

iR ou meno.'i,. tipo elite.

2 (dua!';) máqu'inas dc es

('rever com 12;) espaços
ma�s QU menos, tipos palca.

1 (uma) 'Jl'6.qui1\a. de cal

cular elétl'lra.

II - ESTIP!JLAÇO:t!.3
Os Intercssados deverão

apresentar:
1 - Prc.J])oi\ta, dcvidamrm

te seladas, rm envelopes
fechados c lacrados, con-

tendo: I

n - Ji:speclflcação do

r.ome e endere"o da fir
ma;

b - designação da mercp

�orla Que se propõe forne

cer;
c - preço un�tário e glo

hal, cum a espeCificação se

('stáo !r_eluid�s Cll não des

pesas como i.np.ó�tos ou

r;egurtls, etc.;
d - condiçõe<t de entre

ga;

e _ dec�.aração d(.,' conhe
cimento e submissão às
l'orrr�t).s dêstp editai;
f - parte externa dos en

velopes deverão conter os

t.,�gulntes dizeres: Concor
rência Publica para aquisi
(,:,ão de maLerial destinado
ao Servlç" Publico Esta
duaL

2 - Em envelope sepala
co, os documentos compro·
batórlo:; de Identidade e

de Idoneidade, devendo êste

- Disse Góes em tom
ami.�toso e conféRilo: Dr.
Konder, v, sabe, por aca

;;0, quem é .o homem mais,
honrado do Brasil?

- Konder, s�!rpieendi
nu cOm a pergunta, sem

desejar citar nomes, saiu
se pela. negàtira: - �liO!
� Pois eu lh'o digo, r.e

plicou o paraibano: E' '0

"Cavaignac"- (apelido de
Washington!) Cama sabe,
corda nrasil ,em fôra, CO
mo vel"úz, a de�one!ltidade
.com qu-e He, ') t.l'l'l'iíQ

... .... ,. ...._,.,..... \ 'iil.' 1& \mi.�\:..I.�'II7l,.._n.�.'IBo."f:i'. __ m. .. 1I\. ...W\�_1a\�..,.y;,;'.. �_ ... Wi� ... --;f '

cc-Clube Doze de Agosfo-» Dia 12 sábaao ' :
:BaUe de Aniversário : orquestra Roberto Blasco • mesas na secretaria:
ACÃDEMiAC"ÁTAíiiNÊisÊÕÊLETW
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CONCURSO LITERARIO DE 1961 . �. J� I
.

�./?h:-::'/H��
E D I T A L -:"'-'.

- �1VRA:_'-.Enconu-n rnm se certa ministro, pagou com de- Prealdente, sncnva tnntn rcsponsabütôade - l-:(d�fA ACADEMIA CATARINENSE DE LETRAS torna pú- vêz por nc.tso, num 1I1mô ,porlaçao, meia dúzia de Banco do Brasil e uutori- tem perante li Nacâo! I'�r�blico que, no ano de 1961, concederá os seguintes prêmios:
(:0 intimo rio Joukey 'Club pUflsage�s :f:el"l'ovtál'�a�, zava gasto!! clnndest.inos _ Aqu i findu o »mlsto-

1- Prêmio comemorat.ívo 00 1.0 Centeuário de Nasci-
Carioca o c hef'e militar dadas par solicitaç:lo' de pelos IVfini�tél"i().� "para so ÍlgHpe entr-e o soldado

���7.!0 ad�n���I:c! ��!J;��� ��sV��bO�I���O-d:u�:��ai� da RevoluçflU de :10,· Cal. ilm,tJ'es dnmns cariocas à eomb1.lLel' [I política lnsu- -e o pnisauo,
" Pedro Aurélio de Góes Irmãs rlo Caridade, t!'HIHI- bOJ'dinndll de Minllfl e Rio X X g

SOU�A������irOA f�h;I���1ÍO Marechal Frederico Carlos
Montait-o e o jlu stre pol í- feridaR de l'csi:flênda pela Grande. A nncão ncred!- Hoje voltaram à baila

da Luz. crs 24.000.00. (Um estuda biográfico de Qual- ���\d��,CI�i2nGov�I�;;a:��01(�� ���::Sil��li�:I�'� d:nd� ���,� �1;�lrlln�lI��:h�teCI;)�lí�C�i ��lh�:::s:�'bec:.��:.��éS d�:
quer v-ate de projeção na vfda civil, militar ou ecíesíàsttca

Santa Catarina. viam. tól'ifl da Revotucno. toram quais são ígnorndue as
do B��S� p����e;.t��:��: �a;:�:I::nS;:�ves -de Oliveira e

A palestra qntre ambos, 'A, conta do ínclito �,fi manri�dos vasculhur to- punições tão anstoaamen
Silva - CR$ 10.000,00. (Assunto de livre escolha do con- ��rl'i:úb��j,;to�a, ����:�:l� :!st�;bi�:r:�aç:�tr!:���� ��:a o�e r���lt:�m��'o�:��I�� �ee f:�el�:�at: h:d���:�
corr��t�'ENSAIO, Prêmio Victor Konder _ CR$ 5.000,00. dada li sua proverbial culos gastos de igual jaêz. Mas nada, nada,' nem um por IIÍ ou somente dcma-

(Assunto de nvrc escolha do eoncorrentej .
loquacidade, fez cai- o ...·}ULO só Vital' Konder, co real Ióru da lei. gogia barata ccmplemeu

10.0�O,;.PO�Ps�:m� ������oA�:Utl��ige������o'd� �:o�� �i�l��l nqtLl� ����iíll';�' l'��1 ;Ú�)J�;:s�el�o;fl'e�:e�vj:o��� pe�el��;��(�I�;�:�:o�ÔI;o i;� ��'�clr��t:;f�::::a:sso i: �

,

rent;;'os'trabalhos serão Inéditos, em lingua portuguêsa,v :p�:s R:�OI�ll���:d;ol':m �� :;a 1õess��on1�ê<;I���<; f���� ���;o el!t::'1:��ing���ta'd�: limpo, para j'esguanlal'
d:actilografados em papel de formato comum- _ ofício _ murtacos. Era corrente 110 br-uef ros. A época pessoa três ilustres en tarinenses, um pouco a honra naeío-

e deverão ser entregues até à meia noite do dia 30 de mar- tempo pré revoluj-tcnãno. e Os inquéritos -e devassns respondeu: - Folgo, Ge- nal.

ço de 1962. Exige-se, para POEMAS: um mínimo de 10 e�- acusações infundadas cou nair'am par tnéptos, nera1, ouvir isso de- quem
trores: HrSTORIA - mínimo '20 folhas; CONTO e EN- trn bomen; probos, de A história uorém des-

. SAIO: � mínimo 10 folhas cac)� um. mãos limpas, como as que crcve seu ('iel�, fatal e

2) - Não poderão Inscrever-se novamente ao mesmo possa ter hoje o SI'.'Per- após 31 anos de gíro, os

prêmio os concorrentes premrudosnos concursos anterlo- nnndo Ferrtu-t, Era a vasa inquéritos e as devassas
que vinha à tona Cbns� retornam' para alcançar
cuos chefes oeceídos, 1'10-· novas, vítimas. Entre au- A Comissão Central de último ser fornecido por
iriam acusacõe, de malba postos' panamenhas de Compras, tnstttutda pelo um Banco ou por duas rir-

rateadores dos díuhetres -hcje, eneontl'am-se,mujtos .Decreto nO SF 26-05-61/113, luaS tomprOVada"i\lente 1-

público!! e par isso, com ·homens de bem, íntegro>;,
a vitória da RevoJuçflp made::1 Brazil, à m"da
fOI'am pl'ê!'!QI!, infamados"e antiga, M,as. sem citá-los,
deportados. YitOI' Konder, vamos ao desfê;c:ho do en

contra entre o General e

ti�N'O
'. -

A VENDA NAS

BANCAS DE IORNllS

'E R!VISTAS

o Banco Internacional
de Reconslrução e Desen

vOlvimento, uma das agên
tias inte"govcl'Hamentais
relacionadas com as Na

çóe.<; Unida!'!, eunccdclI I'C

centemcntc à Al'gentinn
llJll' empréstimo ,de
1]8.!íOO.OOO dólnl'e� destina

do {I Cxecu("i'Ío Ile UIl1 VHf\

to PI'ogJ'a�1l de mc]hOj'a
do sistema l'odoviitl'io da

pllÍS,

ACHA�r SE A Vr;:'>iVA
AS FA l\Hl;-; A.;' VE..·AS
NC;K - RUil li!:',)" i\lcj-

relles 11.') U'

s�nOROSOl
SO CilFE ZITO

AGOSTO
DIA & - NOITE NA COLINA "C"LTIMOS SUCESS01::i MU-

-

SICAIS APRESENTADOS PELA ORQ·":'!:STRA.
DIA 19 - DESFIlS DE MOD_\S RENAUX _ PATROCr

NIO DO "LION':; CLUB".
DIA 26 - JA!'JTAR MUSICADO _ SOIRÉE DA SAU

DADE.

5 � As pr�postas se:-ão

eX:l:-;1inadas às }(l,OO horas

(lo dia 16 de agôsto p. vin-

dumo, pda Comissão Cen

trai de Compras, insLitu�da

pejo Decretb SF 26-05-61/

iI3, publicado no órgão O

ficial de 30 de maio do cor

rentc ano e nl: pi"f�sença
dos p.oponcntcs 011 scus

leprf';;entantes legais.
Será declarad,) venceê:Jr

to pro�onent.c que oferCt.cr:

a - ",nenor preÇo;
b --'- melhores conc!lções

áe entrega; JUIZO DE DIREITO DA I.n centimetros �e frente a dita
c - err igualdade de con VARA CíVEL DE rua, por vínte e seis meLros

{lições, será dado -;l1'eferên- FLORIANÓPOLIS} e cincoenta e cinco cenU-
cla às firmt..s 2stabelecidas Edital de Praça com o prnzo metros de fundos até os ter-

;J°dE�a��o' haja absoluta \ de 6'�:U(t�O: Ed��lSNIO ;:::sA�vo�r�red�� �:rv��l:�
i�maldade de propQ9ta. será TROMPOWSKY TAU- pertencente a" herdeiros de
feito sorteJO para decidir o LOIS FILHO, Juiz de Laura Horn Rodrigues, ex-

Direito da l.a Vara trem.ando pelo leste com os

Cívil da Comarca de prediOs da rua Alvaro de

Florlan(>polis, Capital CarvalhQ nP 7 de Gullher
do Estado de Sa.nta me Bittencourt Lopes, o de

Catarina, na forma n.o 9 de Orlando Ra.malho
da Lei, da Silva Xavier, n.o 11 de

PAZ SABER aos que o pre- Maria A. Caldeira e Olivei
tente editai de praça com ra e 13 de Adelaide Estefa
prazo de vinte 20) dias, vi- nia Cardoso e da Rua Feli

rem, ou dêle conhecimento pe Schmidt ll.o 39 da Alian

t.ivet'em, que, no dia 3 de ç� da Bahia e pelo Oeste
agôsto próximo, às 15 horas, extrema com. o prédiO da
o Porteiro dos Auditórios rua Felipe Schmidt n.o 43,
levará a p.ubllco, pregão de perte::lcente a Aurea Olivei
vend;;. e arrematação a la e Silva e Maria da O.
quem mais der e o maior Oliveira, Dito imóvel acha.
lanço oferecer sôbre a ava- te registrado no Registro de
liação de CrS 1.050.000,00, imÓVel desta Cidade, no li
ao Imóvel abaixo descrito, 'Iro 3-C, às fls.'205 E, para
)lenhorado a BRAUNSPER- que chegue ao conheclmen
GER & OlA. LTDA., nos au- to de todos, mandou expe
tos 1),0 12711 de Ação Exe' oir o presente edltal que
cutlva, que lhe move o BAN- será afixado no lugar de
CO CATARINENSE SOCIE- costume e publicado na for
DADE COOPERATIVA CEN ma da lei. Dado e passado
TRAL DE CRÉDITO AGRí- nesta Capital do Estado de
COLA, Santa Catarina, aos quatro
Um prédiO situado nesta c.ias do mês de julho do ano

cidade à rua Felipe Schmidt de mil novecentos e sessen
n.O 41, construido de tijo, ta e um. Eu, (ass.) Marla
ias, coberto de telhas, for- Juraci da Silva, Escrevente
rado, assoalhado e envldra- Juramentada, o subscrevo.
eado, com diversos compar- (Ass.) Eugenio Trompows
tlmentos, antigo, em mau ky Taulois Filho - Juiz de
estado de conservação e o Direito da 1.a Vara Civil.
seu_ respectivo terreno. com Contere com o original
:l :IL'C;! d(' In:.!.;)Om:;, llwc\inrlo .l,laiV. Jumci ria S,lvn, Es
Sl-te- j_lle�l'OS e vinte e cinco '\:r,e.vente Juramentada.

dõneas,
Alér=l das pro'las de iden

tidadr:: e de idoneidade de-
verão ser juntados ainda:

a - prova de quitação

vencedor,

6 - Abertas as propostas
e ar,tecedendo ao julgamen
to da concorrência, cada.

um dos i'lteressados tem o

direito ri_e apôr, a sua rubri

ca n:lS fôlhas da propos
ta dos demais c�ncorrentes.

7 - Deverão ser observa

das todas aS condições ésta

belecidas nêste edital, bem

('amo as demais eXigências
preViSLIi$ no Decreto-lei

nO !J6-A, de 23 de abrr de
1938.

li � A cor..corrêncla poc'e
rã !<e� anulada desde Que

ten'ha sida preterida for

malidade expreS3amente e

xigida pelo réf'!rido Decre

to·lei, e a omissão importe
em prejuizo aos concorren

tes ou ao Estado, ou à mo

I alidade da concorrência.
9 - A Comissão reserva

se de anular a concorrencia
desde que, as propostas a

presentadas nã!> correspon
dam ao interêsse do Es,

tado.

Florianó�lis, em 26 de

julho de 1961.

Henrique Arruda Ra

mos, Presidente
'R.t1bpll.': Vict.or da Silvn,

n"IIiI)\"o

AJúp.do Russi. Membro

EDITAL
i��6��6 ::::�AA;O�A�: E��N�::::E�o- ��t��I�

3.0 TRIMESTRE DE 1961

De ordem do Sr, Diretor do Departamento da Fazenda,
torno publico que, durante o corrente mês, se procederá
nêste Departamento, a cobrança dos imposto e taxas aci

ma mencionados, correspondentes ao 3.° Trimestre do

corrente exercício.
Findo o prazo acima, os aludidos impostes e taxas se-

rão acrescidos da multa de 20%.
,

Departamento da Fazenda, em }.O de Agôsto de 1961.

AURI VIE/RA

p/ Chefe do Serviço de Contrôle da Tesouraria,

VENDE-SE MÓVEIS
vende-se, por motivo de muda-iça:
1 guru-dn-roupn, com 4 portas do correr:
1 Biombo, 3 folhas, 1,80ms.
1 Ei'lcriv,J,ninha. .

Tratar na Base Aerea, com Tenente Guaranys,

AL1{GA-Sf UMA CASA, SITA NO ESTREITO, A

RUA ANTONIO MATOS ARE1!S, COM TODOS OS

REQUISITOS INDISPENSAVEIS.
A TRATAR C:lM O SENHOR. ARiSTlDES BORBA,
EM BIGUAÇU, DO �ADO DA IGREJA MATRIZ.

6/S/in

VENDEDOR 'PRACISU
'

IMPORTANTE INDUSTRIA. DE SÃO PACLO ADMI

TE UM PA'RA A PRAÇA DE FLORIANôPOLIS - RETI

RADA MINIMA GARANTIDA CRS 15.000,00 (QUINZE
MIL CRTJZEIROS) CARTA COM 2 FOTOGRAFIAS PA

RA PRACISTA NESTA REDAÇÃO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Cei'aI E:�draol'diIiária

Pelo preseme edital, ficam convocados os acionistas

dfl "INDUSTRIAL MADEREIRA SOCIEDADE ANÓNI·

MA", a se l'ellnirt>tl1 cm n"semblêla geral c:'\Lraol'dlnária,
.

a réalizar-se na sede da sociedade. à Rua 16 de Novem

hfO,- s/n .. na cidade
_

de Yi_deira, Estado de Santa, Cato.
r!!Hl, às

-

(oitõ (8')- horás dó dia qU:lt'1rze (14) de agósto
de 1061 a fim de dellberarem sôbre a seguinLe

ORDEM DO DIA:
1) _ Discussão e aprovação da pr')posta da diretoria,

relativa ao aumento de capital so�ial;
2) - Alteração do artigo 5.° dos estatutos sociais;
3) - Outros o.ssuntos de interesse da sociedade.

.

Videira, 22 de julho de 1961.
Am'1ldo Angllinoni - Diretor Presidente

Antõnio Abilio Luvisa - Diretor Comercial

CAMIONETE KOMBI Volkswagen
Nóva - .Ano de 1961 - ultima série
Vende-se uma camionete Kombi Volkswagen ano de

ln61 com 2,000 Quilometras. Preço e condições a combinar

com o sr. Heitur na fir::'la Macilado & Cia. S/A. ComércIo
e Agencias no lleriodo normal de expediente.

5/R/61.

EDITAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



como cor pn\ccs:;os <Iuíl
micos além da afil'matinl
do perito -de (IIIC o rcf('d
do cartão foi datilogru
fado por um só tipo de
má{IUina: Dai deduz ir se

que, se falha houve, estu
foi do Departamento de
Futebol da Cnpitn l que
expediu o carl;10 de àlai
réco. dnndn lhe condteào
de jôgO até ,W,!7 l!l(jl,
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Pelé .& (ia estalão em Blumenau. dia 231
Acertado oencon1ro entre Santos X Olimpico

----- Podemos informar (!u,. np resentur 110VO recoi-d de Aaaim sendo, ua lLuit(l

6�����n�lmTI�� I �:��;��::��j;��'�:�!�r �;�f��::ll::;::�:�;;'����' ��fH�:;I:��1i"��iji�
,

!J
em Blumenau, O cotejo cluaive com o ma!c.. era Futebol Clube do rei Pc

1_
�f'

.

_

•

.'
(!L1e será travado no estú- que do universo, nu utur lé, estará dando cspeté

�. dio da Baixada, deverá ]idade, o negrinho Pelé, culo.

lran�uilo O r. Ramos �uanto ao "ca-so"-Mar-reco
Nossa reportagem este- não se descuidou em apre olhal' o ClIl'lÜO do atlHa

ve palestrando com diri senuu-, ao Tr-ibunal, fatos Wilma r Pinlo de Lemos
gentes paulalnos, Os quais concreto,'j sôbrc fi ver-da- fllal'l'éc.:o) não constatuu
afirmaram estar u-auqui- deira l:iituaÇão de seu jc do nenhuma rusurn uu
los quanto ao desfêehc do gado r, já que o Depurtu dat:! .estil1Ll-lJuda do tél'l1l1
cueo Marreco, certos de mente de Futebol da I�Cl<' uc do contrato. que li fil'
que, ao entregarem as fui uprogon uue O mesmo us 2D;7 IH, Além disso pvu-

�'��;g�e q��em��:;�l1, I�� f��: ��i��d�o�: ;9/c(j��trato '[er- �� �,I���:�o(J cl�ll(��LU:��,j����:
rum com a' convicção de A prova principal do lizudo 110 Instituto Mêdt
que é o Paula Rumos contrato de um ntlétn é CO Legal da Lupitnl pelo
campeão de fato, e direj- o seu caruto de identida- perito Ijeny da Silva,
to. de, expedido pela F,C_F, e 'laudo êste com rrsultadu»
Entretanto, segundo de assinado pelo Presidente negn tivos de rusurus, tnn

clarou o Sr Liberare Ca- da mesma. E nosso rePOL' to feitos :)()l' borracha,
rionl, c Paula Ramos ter teve onortunidndo de

Escolhidos os responsáveis jelas
equipes.que concorrerão aos

Jogos Abertos
• Nossa reportagem este- "a 1Jeves, Ivete Vieira
ve em contato com o de� Dutra, Zélia Sartornto,
port.ista Ody Varella MIIl'iu Ter-ez.irn.a, Zé!ia
te-lido, na ocasião, ciência Cabrnl "anlos, Celii\ �Ia
dos preparativos dq. FAC ria Silva e Maria de Lour
com referência aos 2.os des Silveira,

, jogos AbertOS de Santa \ Pt1L'U os \I'eillamelltOg
Catarina Assim é que. da seleçiío de lJasquet.e <IH
para ti pnrte de atletismo CnpitlLI, fOram convot:\dos

�I�rue��o��r�m�, ��:íi��I��� os seguintes ntlétas:
Luiz C, lIülchadO, Aluí

por Ciro Soncini, que se zio DolJes, DOnald Abreu,
lecionarão os atlétas para Odando Pe!;!<i" George
o magno -cel'tame. No se Peixoto, André 1{on!r�ki.
tór de basquete, calJerIÍ. a Aldo Kl1erten� S�1m11cl Li
Hamilton Plalt scleeionar llluu'es, Muul'o elos Anjos,
nossos jogadores, tendo Suu1 Espindola, Lenio
como ::.uxiliar técnico Ait' 1I1nchatlo, :\talLo'Cl SCL'a�
lOIl 'Tomé de Souza. I'\ildo fim da Si]\'a, Luiz Ai,'cs
Sell será o treinador da 'Sil\'a, Pedro Guilhon de
equipe do:! Volei masculi Mello, Carlos Pessi, Bru
no, jâ que para a parte no Schlemper, Nac:ti,tofeminina deDerde de con l\[ascal'enhas, Claudio Pes
firmaçiío do nOme es=olhi si, Alfredo 1\1i rosky, Os
do. Samuel Santo:; ficou \'1Ildo Vieim 'e MariO
enc.arrcgado da l,lute de Abreu.
ciclismo.

'( Oportunamente iqu'e.-;cn
1I1!)l'licY GOrilC� :;cJ'ú J tal'cmos os llomes dus

,tu no, 'estará repr-j!sen;>I!.1L I �11:i:;im! dl.!scr:minados: prcpal'lIIJor fí:;iJo c l11as.l allêtas '�ol\voeadus 1mnl
'do a .capit.à! no setôl' nws Ppolis, - Univet'sitúl'Ío sagista da seleção de lJas Os treinamcntos de volei

------- I culino, enQuanto que (} feminino e Cn�zeiro mas� quet.e, e João Lúcio Bu masculino e femiJlinO,

I Bicicleta pintada, I Universitário será o I'e- cu1ino, COncórdia - Mlls 1'acuhy ál'lJit.ro e in:;tl'u bem como de ciclismO,
capital valol'izado I J)lle,sentante feminill,) me culino e feminino, Blume tOI' de regras clUL'<Lllt,e o

--------

I Rainha dns Bicicletas I t.ropolita1lO, Seguirú, <:111' llau - Masculino e f.cmi- treinamento
! - Rua: Conselheiro! fiando u embaixada, o sr, llÍno, Bal\(Ieinmtes. Joa Também -um médico se-
I Mafr�, 15";, ! Antônio AlVes, ça.lJn - Museuli.no, rá escolhido pela pre1ii
I � denda da FAC pam ser

..' I d 5.° BOLETIM DOS II JOGOS ABERTOS vi, "0' "Ilkt"s. q"o com-

�la varzea - n e- potirão "OS 2.0, Jogos •

'" m obra de meia dúzia

DE CANTA CATARINA Aberto, de St" CuU"·I",,. melra Vel
de herôis anônimos que se nendenle 2 I Jai J defendendo u mUlúcípio lJecidindo na tal'dc de

:�;�j��:���xi�:. �:���r "
•

O sr, Ol'cliles Araujo c fu1.cbol de saliio, de Flol'ianópo!i:;. Como dumingo o Utulo de calll-

pos passaram e eis agora no ro Callado 2 !�:s!�i �;;������0�:11\ d�� Com ����i�cia do �: \'�n�:e��;lC���l �I��:��� ��lioF�'�:���a61�be�\�;:lil�; mim o nnladeiro <cam

�eov�;: �a:!:,d�:a!���:' O cmpl�tc de dois tento!\, 2,os Jogo:; AlJcrt.0cS de RI'. Orestes Araujo, a Co tôdas as medida.';, a fim dade tJue lhe emprelit'L o ,P,:"ac�.O,... ,d".,el. LI�,oj,�Ii",.'n·","I. Icl�tt',.,':c·'·foi o resultado final do Sanla Catarina \)ara diri miHsüo dos JogoS Aberto,. de que ]101>::;0 muni<:lpio llome, Sllgl'OU 1iC (;l.Lmpeito v .., "

ter impresso pela prática dos �:er�s,n;,°����e'G�v�:��� ��él�:m�':v��oPa:l�:nil��� gil' li seleção feminina d(.. d')\'t'rJ indicaI' outro des- faça hô", figura nO magllo ,LO alJllter o Tr('\'jso pelil" J\O w"liúrio do clubc 'Cu

dor bem revela, em seu sorriso, a desportividade de que mOi; E. C" �ntre as equi :;OI::��taV:� d�u��í:l:i�� �����:�ade P�:��eib�lil'���in� :�!�n:; a����\:I�ta�l�vOer�� ��:��:l��e�� m��c�d:ell:�� 3� �O�;��(:'i;::;��:"t:::��o meu:;

�e��t::�r�e�tcii�b��le:a;e�:!:�õ�:7::e���r::�e�i�0;ô�: pes do G, E, Jairo Calla- que receber a ('.omunica- 110 qu,e Ílltervirá no cel� professor Arruda Salo- minutos do ríl'imeil'o tel�l- lLtlétali e jogadol'el$,
seus musculos e o descortinio administrativo da sua ca' �:. �s��, C.de�L:o!���P::l�l�:� çãO oficial, declinará do tame, representando a ca Olé, l10 estádio do Figuei 110, O UnlSSl'lllga jog,ou .c

��e1����=d:'1�a��=��� a�l�:l��II�d��p�:t:� A��:���'C;����: JHi antedol' pelo Vila No convitc,_(X)_ pita I. -(X)� ;;�;�CeiOl�:d:l!U�:\:; ill'��;\:�_o :�:ll,�ti�lIi�iiu: seguinte

não esquece o esporte da sua r,erra, Suas atitudes, em be. v,a, no gramad,o do IIclver Eslivemos domillgu ,cm Nada me.nOs til:: �uo 1l11! 1'ilo IH, lJal'te ue atleli,';1llo; Jaime; Jl1ca, Nezj_o e

neficio do esporte, não merecem somente o nosso incondi.' tiál'iu, cobriu n� deficiêll- Lajes, oportunidade em dulhas sedio distrilJuíduli Helx:ide� J,ose da SHva Ol'laLLdo; Fl'é,(,'il] u .'\nlo-
clonai aplauso, mas de todos os presidentes de Federaçôes das apl',esentadas nll con que mantivemos ,contacto

1I0S utléías ,'cnccdores DCL'malltino Martjn$, All� Ilinho; CClinho, Da 8ilv;1,
e desDortlstas em geraL Celso Ramos está realizando pelo tenda do dia 23 e sUl'pre com Os ,def\pol'tistas locais <lns diversas modalidades gusto Fernandes, Pedl'O Hibi, CaL'ócllH e Eigpdil,
esporte aquilo que todos os govêrnos têm obrigação moral endeu seus tOl'cedol"es com �'elaçfto aos segundas ,espol'tivas u serem OlJsel- MaximianO de Souza, 110 Pela 1)rimcim \'êz o

de fazer, pois, nos resultados de uma competição esporti. com 6t.ima atu.ução. Os Jogos AlJertQs�1 _ AJiTmou vndHs na::! olimpíadas de )'iginaldo Leopoldo de F.a Ul'llssllnga depois de 27
va, está revelado o valor da raça de um povo, corroboran· rubros-anis, níio inferio o sr, João L80, ,pl'e;;iden setemlJl'o nesta Ca,IJital, rias, Paulo Al'digé, Wil- unOl! de exi"tência confie'

do o adâv,o latino "Mens Sana in corpore sano", Ai estão res, ugrudRram em cheio, te da Liga local, alie até -(X)- liOIl LauL'o Br-eda, Oliorio guiu seu pl'imeil'o C::l',1

;;f��:i::�:t��;���:i:���,::d�;�;�;����!;:��� �l�g::q::[��:�:ac:f ;;.f�:,��;;i��� ';i�:::n::� :':����::�i�:��;�;':�!f:,::� E:i��r�il;�����:.Ji:�f.� ;:�����o·o�:�::�::;a:�:��:
��:�:r��ragtu::s:�t:r:b���� �l:���t:Sc�:a:u��: ��:� cion.alltes. A corrida(:�Clística OL" !<alfto qne represel1t�,l'IÍ. João Adersoll 'Flôl'es, Ce :::í�'i�� �1\�I:��I'O ll�e C;:,��
partidárias, Cels':} Ramos bem reeela que esporte e poli- Vi!mar e Jocl anot.aram ganizada pal'l. Os Jogo.. Florianópolis no� Jogos lestino Fambl'o;te, Astro- Alegl'c e no Grêmio Tu-
tica são dois Itens que não podem se misturar, Mas, a para O:; da 'frindude, 'Dói, Abertos de setembro, estú Abertos, de\'er4 dentro de gildo S, da Silva, 1:ritO S, lJaronen!ie conseguindo di
grande viga que. irá 1evantar o esporte catarinense ainda

de penalti e Tito, de ClI- iniilllmente mal'-cada pal'il
brC\'es dias fazer li indi- Juniol', Silvio Soncini, versOs tit,ulo1i e.-;porti"os,

esti.. em estudos pelo grupo de trabalho, merce de um acu- beça, consignlLnLm Os pon o dia 6 de setembL'o, com clIçiio dos at!é{u:;, Tito Maioel lnacio, Vai O bicho do jógo, sepundo
rado esfôrço do desportista Eurieo Hosterno, e será a

tos do Jniro Cnllado, partida fix;tda defronte -f"X)- mil' Prazer,es, Manoel Ono fOmos ill[ormadol$ deveJ;Í
maior conquista de todos os tempos do esporte barriga- Os litigant.es ul>resentn ao edifício do Banco Na� A WalLel' Linhares, -em ire, Manoel Rocha, Val- atingir a imnol'láncia de
verde, Da sua aprovação depende o futuro do nosso es· ram-se al!sim: clonaI do Comércio, IlL'éslL de l)ll�licidade <Iue delLésio de Souza, Silvio C.OOO CI'uzeirotl,
porte, Vamos, portanto, aguardar a. sua aprovação pelo Independente: Ad. Pi!! -rXl- op'CI'a 11esta capitnl, tam Jtlvencio dos Santo:;. 1\'la PIIL'llbêns HOs bl',l'lOS
Governador Celso Ramos, a fim de que tenhamos melho· ga lde.pois Osni), Valter Os ,de,'lpol'tistHs de La bêm eslurá llrestando sua noel Serafim," Mario Soa- nqlllzes do Ul'ussanV:[I p,

��o ��� d�on���O: f:���r�:�:t:�: �:��l:.o�;�:'v:r�St�s�Z �ii��\�lc�,Ou��;m;I�:-lo eJ:e�� �:� 3�:;;a�:��r:i� �;�Z��� �O�:�t�l:�Ç��zen��s diV:�!�; ;���it�P�l�'ic��'lva�jai��a!�: �� �:lod:�li�gfO�i�Oxt��s;���
sincero aplauso e, porque não dizer, de todos os despol'- Vilmar e Sa,raní. tes aos II J,ogos Aher(.os, ntravés de cartazes espn- des e Pedrinho, 1I0 pl'.csidente do Uruss:Ln
tistas, ao GOvern,dor Celso Ramos pelo muito que jã l'ea� Jairo Cnllado: Júlio, participando de tôdas a>! lIULdos por tôdu a cidade, No sctÔI' í-eminino, Vil, ga, senhor BrullO Mal'l1)-
!izou pelo esporte de Santa. Catarina, �Bbendo,.�ni. para- Pedl"inho, Al'noldo e Dê: molinlicln:de flue �{'L'=t1\ fb::nd()� 'llOfl g'l'::Inclc::: l'lfLi- ma O('kel', Okn de A1Hll':t tô, lI.1 t�('ni{'o 'T'omnz l�o

FLORIANõPOhIS (Quillta Feira), 3 de Agõsto de 1-9til

Honv-ee-mp-ate no O-oa--Na-I,-ma-so
Guarani fui o Campeão

!\IaUJ'y Jwrges pressão que li iendu se pelo GUhl'ani com todos as partes que comeuum IH[' muis petas proximi-
�sti\enws lia tarde de elevaria a 150 mil Cl'U- Os mér+toa por :lxO, o ouse fultas sôbre faltas, mHI'- dndes da ,gmndc áreu Na

domingo na cidade de La zelros, já que o assunto lrugrino comemorou II cudus com perfeição pelo segunda etapa o panora
jl'" onde em companhia dominante era o ctéestco conquista dando a volLa apitado!' puruuaeuse JOsé ma' da. luta continuou no

;1��g�:Jl�\.���;�:;�s'Alv�;r�iil�� ��lll'�N:� m!sm��eli�!�:�,; �!:�),j�;1 lLJ;I�::�sos g�l�m:�� ��:;��\raSih,::u:i�;��'�\lOP�L; :1:':;��!�d2�::��e;01!:iSa�:�
e Ernan i Silva, presencia- sentacões constituía 'uma entustásuca [crcida, A ves Dias. O cctêjo desen i-lgoaos para a cidadela
mo:; o prélic dedsivo.en .atração a mais para que seguir ante o especar de volvia-se "amlltTado'; já de ambos os arqueiros,
ire Guarani e lntemactc o público lotasse cêdo as foguetes as duas' equipes que o apitador nada dei MII$, nos 20 minutes
nal, pelo campeonato da oependêi.ctae do Estádio principais adentraram ao xava passar, apr-eaenban numa pontada, pela direi
Liga Sm-rnna O clima Muni'Cipal Vidal Ramos, grnmado. As ações ini' do a supremacia das de tu a bola sobrou para Pti
de entusiasma que envol- já que também o título ctate à emonstravam gran fensivas oue assim for- nío que notando a saidn
via o mateh dnm a im estaria em jôg-o. 'Ve.L;tcida de nervosismo de ambas çava.() jõgo a se desenro (Conto na 2,11 pág,) .. ,

CAPOEIRINHA 2 X PALMEIRAS 1 TROFÉU "AGAPITO VELOSO" CONOUlSlADO DEFINI
TIVAMENTE PELO POSTAL TELEGRAFICOCapoeirinha por dtlis ten,

tos a um eom goals assina
lados por Noca e Boné.
O Capoeirinha jogou e

venceu com: Paulo Roberto

'8) Camarão (8) Abelardo
(lO) Noé (5) meto 7) La,

lá (9) Didi (5) Hélio (8)
Valmir (lO) Fida (lO) Fiu,
za (9) Dirceu (9), Outl'OS
::.im ficam convocados to
dos cs-e!ementDs do planteI
do Capoeirinha e todos os

r.ssociados e simpatisantes
para Domingo quando os

pupilos de Orlando estarão
se defrontando contra o

conjunto do Paula Ramos
Junior da mesma localida
de.

Escursionando domingo
último a localidade de !ta

o.!orubi, o Capoeirlnha co'

lheu uma magníflca vitória
'3.0 suplantar em seus pró,
'1Jl'ios domínios 11 agL'emla'
cão do Palmeiras local, que,

,

roi impotente para conter
:l maior cnvel'gadura técni
ca do conjunto orientado
por Orlando, muito emOO·
r� ou'!esse lut�do br:w=t
mente, 2Xl foi o resultado
!'ina!. tentos assinalados
por Laia aos trinta e nove

4linutos do primelro tempo,
e Valmir aos trinta mlnu
tos do segundo tempo,
Na preliminar ta.nbém

saiu venced'lra a I::qulpe do

Nu. lal'de de sábad·) ,o SrlJedol'.'l do .aconterimer,- urilhante feito, Foi mllj/!

campeonato amadol'ist'l-Le to, está programando uma ,uma priJ'llazia do ciube
futebol atingiu ,LO seu fI festa para. comemorai' o dos Corl'eios e Telégr:lfos�
mil com o"cllLs,úco.. Postl�l ----.-------------

�::��;'�áf�': :.n�:�t:'�:��: RUMO AO ESTADUAL DE VOLEI, SE-
b"lü·t" po" 5x3, ° que lhe

GUEM AMANHA.l CRUZEIRO Ebastou para C01HIUI:ital.' , j r
pela teI'ceira vêz. con ...,e- k

ERSlT
.

RIOcutiva o L-:Lulo, CvrfL ês:;c UNIV A
feito, ti ,agremiação posla
li:<tll alcançou seu gnLnde J!\���U��à:lJr:;i\�l:II:�\ ltJ�::�'
objetivo qual :;eja a 1J{)�

se de[initiva do troféu
AGAPll'O VELOSO, �ng,
tituida !leia F-ederaç<iJ
Cíltarillellse de Futebul
homenageando aquele que
foi um verdadeirt' balunt
te do espol't.c em Santa
Catarina, :>endo inClUSIve
fundador do BOcaiW"<l EtI

porte Clube,
A dÜ'etoria do PO.:\lal,

Como l'eprese.nt.un:e da

F('dcr�LçflO Atlética Cab
]'inelL�e :;eguhí o <;1', 8yl
"io SerlLfim da Luz. l\fil
ton Pereira, o 11�!)ul)\l'
Dedéco, sera o re:n'e:;en
I'tante do Conselho TéclL\I.'O
e ;\rbitro,

Aerovias, <ts delegl1çüe"
do Cru:-:eiro, do SacO do:)
Limões e Uni"ersi�{ll io

que part.iciparão do C,L!n

peonllto Estadual de Yo
lêibol, mallCado para eú
bado e domingo na cidade
de Copcórdil.>, Nest,l _opor

t,u,ll!dude, .io Cruzc:il'ú, cor'
me. cümlleuu iloria;lót>1U

Concórdia, Fpolis" Joa
c�d)a c Bh;;nenau estanir

,j,:ln��c.lt)lLlldo da. -compet.i"
ção dt) âmbito estadual

Celso o Esportista
o esl)dt�e I ttaf.$rinense

:;empre vi'.;eu;, relegado a

tlm plano secundário pelos
nossos poderes públi�os, A

não ser inieiativas privadas
de desportistas abnegados,
o esporte, em Santa Cata·

rina, principalmente o ama·

dorista, nunca foi, olhado
eom bons olhos pelos nos-

sos dirigentes administrati
vos. O que se conseguia fa-

Uruuanga, cam

peão ,pela pri-

,Virgílio Jorge:
,"Para mim o

cainpeão foi o
Internacional"

O conhecido llpitadol
YirgHio Jorge <Iue este\'e
em Laje>! l\llltlLlldO �L pL'C
IimilHll' entre as et]uipcs
do Gua l':LIl i (! lntf'l'nacio
llltl, peleja decisi\'.. do

c.:nmpeoLlllto 10c;L1, estc\-U
,dtenlO à arbitragem dt:·
:sel1\'uh'�da pelo apil.;l<[Or
Jo,.;é Ferrcira, do Parllnú,
PO!' '-'(;lIsi:l0 {la nenahdu
de máximn a:-;sinalada pc
lo SI'. ,J9sé F:!!Tcira, dau
do o call1llCon,Lto ao Gua
nllLi" assim jse cxpressolJ
à reportagcm o popullll'
referee, "S,S, esle\·c co1'
r.eto em todo u tralls�ur;;O
do primeiL'u tempo. dandu
um "sho\\''' de apilu, 1'0-
'l'ém na etapa -complúlLlctL
tal' l)el'dell';;e cOllll1letll
mente culminando por
assinalar i1t!ucla pCLLa!ida
de U"Le cOllsidcra um a)o
l:iu1'<lo. Cl'eiu mesmo que u

úl'bil,l:o maLlcou <UJucla IlC
llulidade com intcncóctl de
Prejudicar O JlLte�'nllcio
nal, E terminou: 1'an.

Faixas pilorescas
do "Gua-Nal"
Foi decididu, 111.1 tal'dc

de doming-o, em Lajes, o

c<tmpeonatu rcgional com

li J'ealizattlQ do cotejo
Guarani C Intt:"lHlt:iOlnLl.
O Guamui em líder cOm
I P,P,. elH!tlHlLto (tue o ln
tel'nllciOllal era "ice-lideI'
com 2 p.,l..

P�llI manhft o enlusia:;
mo <lo público pelO com

bate em COlLlngiullte, AO
chegarlllOl:l aO estádio por
,'oltu das la,30 hora:; anO
tiLmos -faixas com refe-
l'enda ao combate, V.ejl.L
mos algumns delll::!:
"India quer campeolla

to sem apito"
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