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co!a!!!t!!���2 �,osd'li��PECIARIOS faleceut'Jfff CHANDl[ft
:���a�e Cql��e,02!.�:.:raioo� Foi uma noItada alegre, HOLLYWOOD, -'� 19 foI �mbém protagonista

'-. num ambiente de camara- (F. PJ _ O ator Jeff de comédias ligeiras. �

servidores do Instituto de dagem e cordialidade entre Chandler faleceu ontem, à

Aposentadoria e Pen.sões ta famma lapec1ária de tarde, no Hospital de Oul-

��: ���le:����i��io�fe;:e� Santa Catarina. �:r uc;.t:, in��v��ã�qUc��g��
Prestlgi�ndo festa en- gica. Operado a 13 de maio,

noite de sábado último, m contrava-se Presente o Sr, em virtude do eestocemen
animado baile junlno que Dalmiro DUarte Sih'.\ De- to deuma vértebra espí
teve lugar em sua séde se- legado do I.A,P.C., acdlnr nal, Chandler teve grave

�Ia�ranç: �i!���� �o O',A,PV:i� panhado de sua exrna. ra- ���or�a:�ao ���e�:ce�����
ç, ç • u.. " mília. transfusões de cêrca de

mos salõe�, tlpicam<>n_te' m:lsO�annh'au.m��oS da fatlt� de ����r����sre���:��e'e�
'" ..

_

• ç. e raies a fins de mala, porém os mé- ,

ornamentados, deram ao ce-ater, o Que daria, sem dicas mais uma vez logra
ambiente um aspecto dife- duvIda, maIor brilhantismo ram detê-Ia. Quando se

rente, onde se confraterni- 90S festejos. Mesmo assim, acreditava que o ator esü

zaram os "compadres f) as agradou a todos que lá vesse restabelecido, sobre

cdmadres do arraial do Zé compareCerMl1l, a festa or- ;:ih!�: ��ceaí�:;liuefa:i.
patuncio", 'não faltando ganlzada. Pelo Presidente Jeff Chandler, que tinha 42

aos convidados pinhão, a- do Clube 22 de M'alo, Si', anos de idade e media

me n doim, bergamotas, Hélcio João Maria da SII- 1,95m, conheceu a fama ao

��:�v:�s��!��i�mp:;a l��!� :!:a'osa n��:�s c::;::!�� ��te�ft�!a�,rir���� �����,�:
quentar" a dança da qua- tos. • :;rrr;: edoh:��� d�oa��s��:

Jornalistas almo�aram com estu�antes

Na última j;exta feira

almoçaram no neetau-an
te Universitário, a convite
da UCE, Os homens de tm

prensa (Ia Capital. provan
do 'da "bóra." servida· aos
nossos estudantes e man

tendo um contacto mai�
intimo com os mesmos
estreItara,m: assim relações
tendo tido oportunidado
de constatar o que a en

tidade máxima tem feUo
pela classe uniVersitária.

animado e cordial
"papo.

Nosso flagrante nxa um:

aspecto do almoço, vendo
se membros da Diretoria

da UCE, outros estudantes
e homens de imprensa num

ln G' � M
,. trem do sul, chegára um engenheiro pau

lista, registrando-se na pensão como

IHsa e emonas ... ���n��n����, �;;�:,��'�a P:,�����t;ec�'
RENATO ·BARBOSA mendára que não o despertassem. Pediu

RIO, 8 DE JUNHO. _ Eu exercia o um banho bem quente. Não quís comer

cargo de Promotor Publico da Comarca causa alguma.. Desejava dormir multo,

de Castro, ntl Paraná, quândo o Dr. Mesmo no dia seguinte, nã? o acordas

Washington Luiz; foi eleito Presidente da sem. Deixassem-no repousar a vontade,

Republica, ApóJ o quadriênio Bernardes,
ulcerado pelas revoluções, motins e quar
teladás, e em ,ermanente estado de sí
tio, o compromisso d!) candidato de con

ceder anistia ampla aos crimes politiCaS
encheu· o traumatizado país da mais
viva esperança. Mensagem profunda
mente humana de paz e de desarmamen
to espiritual. Foragidos polítiCOS, caute
losamente, íam regressando aos lares,
Das Republicas do Rio da Prata, sobre
tudo, Inúmeros revolucionários retorna
vam á Pátria. Temlinára o ciclo das

perseguições e das caçadas.

Naquela tarde de inverno, conl o ven

tinho terral e navalhante varrendo a

Rua das. Tropa:;, eu me recolhi á casa de

Dona Paulina Relmel, onde morava. Nes

sa época do ano. a ('idade é tristlssima.
Na pensão, um único hóspede, que era

eu. No casarão baixo, de esquina, com os

quartos desocupados, a solicita Dona

Paullna, - uma senhora alemã -, duas

sobrinhas e eu deslizavâmos, sombria-

ri!��te,p!�� �fl�ida��lStreia�to, Co����!a�
compensação da leitura, a mellhr manei
ra de se vencer o Isolamento. Elas, á

noite, tricotavam á luz de um q,bat-jour,
ou folheavam !'evlstas estrangeiras mui

to antigas. O .-ãdlo ainda não fôra divul

gado, Nesse diA., porem, soube que, pelo

Prossegui, quietamente, a rotina da
vida: _ chimarrão, pela manhã, no va

randão envidracado da residência do Ma

jor Vespasiano de Melo, - nhô Ves

pa -, chefe situacionista local, homem
de me.recida conflar,ça politica, na re

gião, do Senador Afonso Camargo e do
Presidente Ca('tano Munhoz da' Rocha,
Antes do almoço, passava pelo escritório
do Deputado Abilio Peixoto, distinto ado

voga90. onde sempre tinha alguns Inte
rêsses profissionais, A tarde, o fóro, de
liciando-me com a palestra culta e bri
lhante do meu saudoso amigo e Juiz, Dr,
Artur Heraclio Gomes, homem bonissimo,
inteligência de escól, e que morreria apo
sentado, no Tribunal de Justiça do Es
tado, e em sua catedra de Direito Civil,
na Faculdade de Direito da Universidade
do Paraná. No mais. os enredos tão co
muns á vida do interior, e que o tôro po
lariza, via de legrá, Chegado á casa, en
contrei Dona ?aulim:, sempre tão cal

ma, como uma barata. tonta. Foi bom o

Promotor ter vindo, Já eram quatro ho
ras e o novo hóspede dormia desde a

tarde anterior, Quem sabe se o senhor,
que era homem de idade, não tlvéra al

guma coisa. Podia até estar morto den
tro do quarto. Eu, como autoridade não
achava prudente rhamar a Polícia?

(Continua na última página)
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Chandler foi operado
pouco depois de terminar

�u�I��h;'�����:�i::I�rs�'S
Fll1plnas. Um de seus com

panheiros naquela película
assim descreveu a dedica
ção de Ohandler à carrei
ra: "Filmava-se uma cena
de grande violência, .como
em todos os filmes com

ações de guerra. Jeff fêz
pra tlcamente o impossível
e sofreu uma seria lesão,
mas preferiu continuar no

papel até o fim, com Inje
ções de novocnme para

acaln:i(ll' a dor."

bate-

SANTA CATARINA

ANO XLVIII .- N,o 141 !l 5

EDIÇ,\O DE HOJE - 6 PÃGINAS

Viajou o Gov. �e�so Ramos

"
TELHAS. TIJOLOS �
CAL E AREJA

iRMÃO; BITENCOURI
CA.H eAOA�6 10Nt lIOf

""HIGO of".6�fTO OA."-'III.NI

Da palestra mantida com

(. Diretor Comercial da

C'ELESC, foram acertadas
medidas, visando normali

zar; futuramente, a situa

ção para o grave problema
de energia elétrica em Rio
do Sul.
Convem frisar que foi

muito proveitosa a visita a

esta Capital do Sr. Prefeito

�aulino João Rasar, pois
coroando os esforços de-

senvotvrdos, juntamente
com o Deputado Orlando
Bert.oli, conseguiu resolver
e . acertar diversas medidas
que virão beneficiar larga
mente o seu município,
Está assim de parabens

o povo de Rio do Sul gra
ças 'l. operosidade do seu
Prefeito Municipal e do

=:�b��f:et������fva, n�eSli�
tado Orlando aertou.

UCE era' um mero- sonho.
Após a refeição, que a

todos satisfez, visitaram as

instalações, batendo papo
com a nutricionista, a qUal
quando interrogada se exrs
tiam multas no Estado, In
formou que existia o míni

mo possível: ela sõ. E

mais: qUé a refeiçâo ser

vida era de ordem a forne
cer ec estudante o neces

sário, dentro de um crité
rio lógico. Isto, acrescen

tou a Secretaria Social e

Entrando na fila, com Feminina, a Preços módi
sua bandej-a, percorre,plfo cos.
o eecorrexedor em busca
<lo "grude", os homens de

imprensa, alguns deles já
tendo Passado pelo mes

mo, relembraram a époC'J.
em que o Restaurante da

Igreja Evangélica Assembléia de
Deus Comemorou 50 Anos de

Fundação
Várias solenidades, anteontem realizadas em todo ter

l'itório nacional, assinalaram o transcursõ do 50.0 ani

versário de fundação da Igreja Evangélica Assembléia
ele Deus.

Nesta capital OS festejos fOram reali2lados no Teatro
Alvaro de Carvalho, gentilmente cedido' pela sua direção
e contaram com fa presença das JIlais altas autoridade",
destacando-Se o representante do Exmo. Sr. Governador
Celso Ramos, representante da Policia Militar, Repre
sentante da Assembléia Legislativa do Estado, Repre
sentante do sr. Prefeito Municipal, rePresentante do

SeCretário. da Segurança Publica, além de acrescido nú

mero de populares e seguidores daquela Igreja.
Os festejos, nesta. Capi' tal, for_am preparados pelo

sr. Joao Ungur, Pastor,
que recebeu a preciosa co

laboração dos senhores
Antonio Lemos, Presidente
da DIretoria das Assem
bléias de Deus em Santa
Catarina e pastor em RIo
ào Sul, Liosés Domiciano,
Past.or em Lajes, Osmar
Cabral, Pastor em São
Franc;sco do Sul, Artur
Mont9.nha, Pastor em Cha

pecó, "Waldomiro Souza,
Pastor em Curitibanos, Ma
noel Germano Miranda,
Pastor em Itajaí.
/ Abrilhantou o ato, que
teve iuicio as 19 horas e se

prolongou até às 21 horas,
a Banda de Música Doxolo
Ria, dI.) Itajaí.
Na ocasião usaram da

f:á��r�ize���os· doP����1��
cada da data e do que re

}Jresenta para o futuro da
Igreja Evangélica Assem
bléia de Deus, como força
atuante no I'llUndo atual e

no seio da qual existem co

mo pdncípios básicos, a

morai, o amor, a virtude.
Colaborou ainda pal'a o

maior brilhantismo dos fes
tejos

.

a Rádio GuarUjá,
que durante duas horas
lransrr.ltlu as solenidades.
Através deste jornal o

Pastor João Ungur leva a

todos qlle tomaram parte
nas solenidades e de qual
Quer modo contrlbuiram
para que os festejos fos
sem um sucesso, os seus

melhores agradecimentos,

Viajou, na tarde de do- píbal gaucha, som destino últimos detalhes a respei-
mingo, o Governador Cel- a Brasília. to da criação do Conselho

so Ramos, para Pórto Ale- Ainda ontem à noite, o Regional de Desenvolvi-

gre, em companhia de Sua Governador Celso Ramos mente e Banco Interesta-
Exma. ESposa Dona Edite, reuniu-se com os governa- dual do Extremo Sul.
dos nrs. Alcides Abreu, Se- dores do Rio Grande do As 18 horas de amanhã,
cretár!o Geral do POE e Sul e Paraná, respectiva- o Chefe do Executivo Cata-

Fúlvio Luiz Vieira, Chefe mente Engenheiro Leonel rinense deixará a Capital
do GRP e Capitão Paulo Brlzola e CeI. Ney Braga, Federal, rumando para o

Cardoso, ajudante de Ot- tendo por lacaio Hotel Na- Estado da Guanabara, on-

denso cíonal, oportunidade em de participará do semmé-

O embarque do Chefe do que foram abordados as- rio Nacional do Carvão,
Executivo Oatarmense se suntos ligados ao Conselho conclave patrocinado pelo

����s �����i�as, L��, �e:� ����úna� B��CODi���r��i�= ;���rig gf���� ��;�n���
avião da Varig, estando dual do Extremo Sul. lia.

presentes Secretários de Hoje às 8 horas, o Go-
� �

Estado, outras altas auto- vernador Celso Ramos, [un
ridades, parentes e amigos, temente com os Governa-
As 12 horas de ontem, o dores Leonel Brizola e Ney

Concurso de �O��[l��d��l�:�!�Roa���o: :�:�����:á J��I�bl�uafr��
Ad

' porto Salgado Filho, na ca- quando serão estudados os

missão à
, ..

E��!�_"N�Y�!POSiçâO Predios escolares e energia
�:' ,��:,o::o c::::��ad�� ele'Ir.·ca para R.·o do Sul�V Dístrtcc Naval, as Inscrl- •
cões Para o concurso de
admissão ê ESCOLA NA

VAL. T,e: is inscrições ror
necem todos Os'_'ormenores
Inchlslve o programa e as

datas qUE!. serão l'eállzadas'
as provas.
Os candidatos devem

Preencher os seguintes re

quisitos essenciais:
a) Ser brasileiro nato;
b) Tef menos de 22 anos;
c) Ser solteiro; .

d- Ha ver concluído caiu
nproveítamento a última,
série do 2.° ciclo de colé
gio oficial OU oficializado;
e) Estar em dia com o

serviço militar.

Os interessados poderão
comparecer a êete Coman

do no hOr.fo1:io �l� 9.0p as
11,30 llorUs ce dt!" 14,00- és-

17,30 horas de segunda 'a

sexta-feira e nos sãbados
de 9.00 às 12,o0 horas, Em audiência com o Go

vernador Celso Ramos, es

teve em dias da semana

passada, tratando de as

suntos relativos ao muni
cipio de RIo do Sul, o Pre
feito daquela próspera co

muna, Sr, Raulino João
Rozar, que se fez acompa
nhar pelo deputado Orlan
do aertou.
Entre os Inúmeros pro

blemas que foram apresen
tados ao Chefe do Executi
vo e que mereceram a me

lhor âtenção de S. Excia.,
destacamos os que se refe
rem a energia elétrica e a

construção de prédios es

colares.

O flagrante fixa um as

pecto da visita.
Aproveitando o ensejo, o

sr, Rauttno João Rasar vi
sitou a sede da Centrais
Elétricas de Santa Catari
na S.A. - CELESC, acom

panhadc do Deputado Or
lando Bertoll, dinâmico re

presen�ante daquela rica
região, sendo recebido pelo
Sr. Hermelino Largura, Di
retor Comercial da CE
LESC,

Economistas de 1961:
ESCOLHIDO PATRONO O DR. ADERBAL
RAMOS DA,SILVA - SERA PARANIN

FO O PROF. ROBERTO LACERDA
Os economisf.ras da' Fa

culdade de Ciências Eco
nómicas de Santa.Catari
na escolheram" para patro
no da tUrma que se fôrma
êste ano, o nome do �r·
Aderbal Ramos da <::i1v'a'

Escolha acertada e digna,

a personalidade do patrõno
tem seu nome projetada
amplamente no desenvolvi

mento económico de nosso
Estado, onde ocuPa lu(::ar
de destaque como diretor
e Presidente de várias 01'

ganhYações da maior pI'oje
ção no cenário indu.stl'ial e

comercial, dentrO e fota
de nosso território. E pelo
alto descortínio com qUe
veml, nas lides econômiCllf;
liderando setôr <Ia' mais
alta importànci'.l. no desen
volvimento ge Santa Cata

rina, nada mais justa a

homenagem que o dr. Ader
bal Ramos da Silva vem de

merecer daqueles que ago
rr<ll se afhunam no Campo
da economJ.a, das finanç!t.�
e do comércio catarinen�
,e,

Organização Judiciária do Estado:
Comissão de Trabàlho

desembargador Vitor Lima,
e os trabalhos vell'J trans
correndo moronente. A
Comissão -em questão so
licita Sugestões - que 'por
certo não hão de falt,.ar _

para que, com tal colabo
ração, melhor mais apri
more a missão de que ficou
encarregada.

A Comissão que recente
mente foi designada pelo
Governador Celso RamOS
para consolidar e at'uali
zar a Lei de Orw.nização
Judiciária de Sta. Catarina

'Já deu início à sUa tarefa.
h11. primeira reunião, foi

eleito Pesidente da Comis'
são e· seu relator geral o

cujos serviços coloca, com prazer, a sua disposição,

":J3QllCO daeLa/loura deJftÍtflJj�eraiA, J.cY!.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERS,ÁRIOS
fAZEM ANOS HOJE

- menino João Fedrlgo Neto
- menino Luiz Francisco Evangelista

.

- srta. Dlnéla Marttns
- sr. Carlos Bonettl
- srta. Iolanda Cabral
- sr. Airton DIas
- sr. Franklin Delano Ferreira
- sr. Ivaldo Brasil
- srta. Athela Loutti
- srta. Maria da Glória Ferreira
- srta. Ollndlna Pauli
- sr. Miraldino Dias
- srta. Regina Magda Simões
- sr. Arl Salles Brasil
- srta. Ibe Slridakls
-sr.OsniRafts
- sr. João Batista Dutra
- sr. Adoaclr Schmldt
_ srte. t.eotrtce Rõvere
- sra. Llbanla de Oliveira Gourart
- srta. EII Silva
- sra. Urblna C. Simões
- sr. dr. Polydoro San Thiago
- sr. Tenente Acácia de Brito Llnhares
- sr. dr. Renato Gutierrez

IL:. CONS:. DED:. KAD:.
SESSÃO ESPECIAL DE ELEiÇÃO

De ordem do II:. Ir:. Presidente do ocné.. da Kad:.
n.c 5, de Santa Catarina, são convocados os III:. CCav:.
Kad :., para a SESSAO ESPECIAL D�: ELErçAO a realizar
se no próximo cUa 21 do corrente, quarta-feira.

Or:. de Florianópolis. 17-6-961, E:. V:.
O Gr. Sec:

21/6

J U N H O
DIA 24 - SABADO

TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO -

Haverá Quentão - Laranjas _ Pinhão etc.
A DLRETORIA CONVIDA AOS ASSOCIADOS PARA

ENTRAREM EM CONTATO IJOM O "SEU" MEDEIROS
A FIM DE SE INSCREVEREM PARA A DANÇA DA

QUADRILHA.
"SEU" MEDEIROS ESTARA NO CLUBE, A PARTffi

DAS 19 HORAS. NOS DIAS �O E 22 PARA EpSAIO DE
SOLTEIROS E CASADOS.

O "QUENTAO" E,"!TARA A CARGO DE "UM MES
TRE ESPECIALIZADO·'.

OSVALDO MELO
OUTRA CARTA: Dr. E. Moennick - Com referência ao

assunto de minha penúltima cronlqueta sôbre o tema
"Cidade Limpa".

O autor soUdarlsando-se comigo, acha que a solução
para o problema está no apélo que fiz diretamente ao sr.
Prefeito Osvaldo Machado, isto é, de proibir expressamen
te a venda na Praça 15 e ruas centrais da Cidade, de la

ranjas, amendoim e· pinhões com casca.

Domingo, por exemplo, a sujeíra continuava.
O Circo agora está. ai.
Eis um excelente local para êsses "ambulantes.. pa

rados" venderem seus produtoa.
AO dr. Moennlak muito obrigado pela cooperação, que

é mais um mottvo para que n campanha continue.
E o "along" continua sem parar.

"Cidade llmpa depende de você".
FLORIANOPOLIS E 03 DIRETORES DÂ GENERAL

MOTORS - Pela Convair da Real, vindos de .!}ão Paulo,
chegaram, ontem, os St·S. J. A. Wilson, diretor de vendas
daquela Importante organização, Mauricio Simão, geren
te do departamento de propaganda e relações públicas e

Rugem Selva, supervisor de operações no território da
General Motors do Brasil S. A ..

Aqui se encontram para presídlrem fi Reunião dos
Ccncesslonârtos da 'vchevrotet'' representantes de 10

agénctas em nosso Estado e que foram convocados por
aquela poderosa Companhia em Santa Catarina.

Vários assuntos estão em pauta fi atinentes à amplia
cão dos negóctcs da "Motors" uêste Estado..

INAUGURAÇAO DE RETRATO: JAffiQ CALADO _

Em homenagem ao Jornalista Jairo Calado, foi inaugura
do seu retrato na galeria onde figuram já os de Martinho
Callado e seus Irmãos Haroldo e Petrarca e mais o do an

tigo scrvídcr de "A Gazeta", Nicolau José Vieira.
A homenagem póstuma á memória de Jairo, a que se Ideve a fundação daquele enttgo malutlno foi simples e ao

mesmo tempo grande como fôr::. em vida o coração do ho-
1I1Cll:>�·(':>du.

�:

v comeomenos Sociais

ELEGANTES BANGÚ-FORAM APRESENT ADAS NA MOVI
MENTADA-FESTA ':ENCONTRO DOS BR OTINHOS".

Dr. SQ.l.l'I.uei Pesara foi .'><1 Helena zanlolo cer-

homenageado pelos alu valho, Clube Doze de
nos do segundo ano da .-\gósto, Clube 15 de
Faculdade de Medicln'l. Outubro, Arlete Cor

deiro. Lucia Maria

1 No próximo dia 1.0 a·

eontecera jantar restt

vo no Quel'êncla Palace
com LIons e Doumado'
ras, quand,o dar- se-á a

posse do novo Presi
dente do "Líons Clube

Florianópolis" Ministro
Nel!1on Estoteral.

8 Jane Mod9.$, a "bouti

que" das elegantes da

cidade, aCaba de rece

ber linda coleção de
blusas modelo "ehemí
sler", em shantung se

da pura.

Lang representante do
Avai F. Clube: Hellane
Maria Lins Faculdade
de Medicina, A ABB
será repre:;entada pela
srta. Marcia Vieira e

Neide Pamplona Moura
Clube 6 de Janeiro.
As Sociedades; Hipica,
Clube Soroptlmista, Co
queiros Praia Clube,
Lira Tênis Clube, Iate

Clube e uadmúcta Odon

totogta. 'ünda não esco
lheraru S\las candida
tas.

2 Minas Gerais deu "Misf;
Brasil 1961", que é a

sr�a. Stela Abelha _ A

sr ta. ateie conqUistou o
título Miss Brasil, des
fílando comi a temjre
ratUI'.i'. a 10 gj-áus.

3 Viaj a amanhã para o

Rio o Chefe de Rela-\çõe� PúblIcas do Palá-

��IViod�Ui��I:��:' Dl".� ·10

4 Multo comenLada a be
leza da senhora Mara

Cherem, na recepção
Blayel', na cidade de
de Tubarão.

5 A AB.B., homenageará
com elegante COQuetel,
as quinze srtas. eleitas

pelos cfubes e entida

des, Para concorrer ao

titulo "Miss Elegante
Bang.u de Floianópo
lIs". Ma·rcia Vieira será
a anfitriã.

6 A coluna sbclal cum·

primenta a senhOra Tê
i-ezlnnn Pedrosa Nó

brega, pe'Io seu "níve-"
no dia 17 p. passado.
Fomos Informados de
que no luxuoso aparta
mento do casal Nobre

-aa, aconteceu reunião
'elegante.

9 A senhorita Cecllla C.
Muniz de Aragão rece

beu do represo cio 00-

verno Americano Mr.

Albert Storm a bolsa
de estudo que lhe dará
direito à um curso nos

Estados Unidos.

Encontro dos Brotinhos
na noite de domingo,
reunindo tOdo a socie
dade dando nota alta a

apresentação das Ca11·

didat/J.s ao titulo "Miss
Bangu Florianópolis". A

grande parada de ele

gância aContecerá no

dia dois de setembrO
em festa de Caridade.
Foram apresentadee

aSICandidatas: ElIseana
ve-routh eX-Miss Santa
Catarina pela Pacul
tt.lde de'Direito, Heloi-

$S$$$S$S$$
$ - VESTIR BEM? $
s: - FRITO, ALFAIATE! $
s Rua Tiradentes, 9 S

S$SSS$$$$$

Dr. Hélio Peixoto

Advogado
ESC1·1tório - Rua Felipe
Schmldt, 37 _ 1.° andar -

Sala 4.

Residência - Alameda
adoltu Konder, 27 - Caixa
Postal 406 - telefone 2432.

MÓVEIS - PEXINXA
Por motivo de viagem, vende-se quarto completo para

Icasar, forrado de imbuia. Prêço; Cr$ 15000.00. Quarto sol

teiro, mesmo- tipo. prece: Cr$ ·10.000,00.

PARTICIPAÇÃO i
Joâo Pedro Nunes e Sra. João Vicente Gomes e sra.

"Part.1cipam aos parentes .) pessoas amigas o contrato
de casamento de seus filhos,

NEUSA e PLINIO
noives

7 Com um jant!!.r no Rua Julio Moura, 28, Fpol!s.
·'Cristal Lanche", o prof I

São João Batista
22/6.

FESTA DO PADROEIRO DE CAPOEIRAS
- SÃO JOÃO BATISTA -

Nos dias 23 - 24 - 2S de Junho
PROGRAMA

Dia 23 - e.a-rerra - As 19 horas: Missa e Comunhão
Geral. Dia consagrado a São João Batista.

As 20 horas: Início das barraqulnhaa, fogos, leilões,
serviços de Bar e Alto-Falante.

Dia 24 - Sâbado - As 19 horas: Novena preparatória.
As 20 horas: Continuação das uarraqutnhas, cavali-

nhos, fogos, leilões, serviços de Bar e Auto-Falante.
Dia 25 - Domingo _ As 10 horas: Missa festiva .

As 12 horas: Churraseadu.
As 16 horas: Procissão com a Imagem de São João Ba

Lista e sermão no páteo da Capela: continuação das bar
raqulnhas, cavalinhos, serviços de Bar e Auto-Falante.

As:22 horas: Queima de fogos e encerramento.
As solenidades serão abrilhantadas por uma afinada.

Banda de Música. Haverá ónibus para o centro, com horá
rios. especiais, até o encerramento.

23/6

CLUBE 1S DE NOVEMBRO
A diretoria convida a seus associados e exmas. rarní

lias. paar o. baile a caipira, a realizar-se no próximo dia

lias, para o baile a caipira, a reartaer-se no próximo dia

!lub!:t��i� ...,

POR 'lU

�,-1í.·,lENTES DE

<:�"'I"--CONTATO
�'ID

JULlÊlA PAVAN SIMÕES
3.0 ANO DE FALECIMENTO
CONVITE PARA MISSA

SEVERO SIMõES, filhos, genros, noras e netos convi
dam aos seus parentes e amigos para assistirem à SANTA
MISSA que será celebrada no ,,\ltar de Nossa Senhora, na
Catedral Metropolitana, às 7 e mela. horas do dia 22 do

corrente, em intenção da alma de sua Inesquecível e que
rida espõse. mãe, sogra e evõ JULlí1;TA, por motivo da
passagem do terceiro ano do seu falecimento.

Antecipadamente, agradecem do fundo d'alma à
quantos puderem comparecer ao pleüoso ato.

22/6/61

Lave montanhas
de roupa no

mesmo môlho com

NOVO

OMO
o DETERGENtE

QUE DÁ BRILHO

À BRANCURA!

r

: APROVEITE ESTA OFERTA DE lANÇAM���M?:
I "(Os� �;�'N" só (R s

I 65,00I
I
t
I

NOVO OMO é realmente
diferente - é o mais

aperfeiçoado detergente que
existe! Lava melhor, dando
brilho à brancura! E economiza,
porque lava mais roupas
num só môlho I Lave com

NOVO OMO - e fique feliz

I com a limpeza d� suas

I roupas ... e com a economia

I
que v. faz!

I
_J

ATENÇÃO: Esta oferto é

vólido por tempo limito�o.
Aproveite,comprando vóno�
pacotes de NOVO OMO._

t

L _
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Florianópolis, 'rerca-s'elra, 20 de Junho .de 1961
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fiGUEIRENSE X TAMANDARÉ, O JÔGO DESTA NOITE -- COM A QUEDA DO AVAí FRENTE AQ ATlÉTICO E CONSEQUENTE ASCENSÃO DO PAULA
RAMOS À LIDERANÇA, O CAMPEONATO .oE PROFISSIONAIS ESTÁ MELHOR DO QUE NUNCA E DEVERA TER UM DESFECHO DOS MAIS EMPOlGAN
TES. PARA A NOITE DE HOJHSTÁ MARCADO UM ENCON'TRO PROMETEDOR, DEFRONTANDO-SE FIGUEIRENSE E TAMANDARt -os QUAIS OCUPAM
JUNTAMENTE COM O ATlETICO, A TERCEIRA COLOCAÇÃO. GRANDE PARTIDA DEVERÃO PROPORCIONAR AlVI-PRETOS E AlVI-RUBROS, QUE
NO TURNO EMPATARAM SEM ABERTURA DO ESCORE.

'

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

Desforrou-se o Atlético: 3 x 11
,

INCORRENDO NUMA SÉRIE DE PECADOS GRANDES E PEQUENOS, O AVAí ACABOU SURPREENDIDO �ELO TRICOLOR QUE APROVEITOU COM IN
TELIGÊNCIA AS OPORTUNIDADES SURGIDAS PARA LEVAR A MELHOR E, ASSIM, FAZER O PAULA RAMOS ASCENDER AO PÔSTO PRINCIPAL-
AIUON (2), OSCAR E BETINHO, OS MARCADORES - VENCIDA PELO AVAí A PRELIMINAR. ��.

Iearmente. Mas o arbitro ro-

\
mmho do empate. O

o:;.em-Isõ Silva não estava para ex- pate velo aos 27 minutos do
pulsar ninguém e, assim, a segunde tempo, logo após ter
arbitragem deixou a"desejar. I Betinho perdido ocasião de

OS GOLS I ouro para desfazer o marca-

Aos 9 minutos o Aval tnau-
.

cor igual. Gercino, da =. Igurou o escore por tntermé- I quorda, atrasou para acécío,
d.o de Betinho, em magistral o fazendo, porém, com um

cobecada, servindo-se de be- chute fraco, disto tirando
lo passe de Vadinho. Aos 10 proveito o meia Allton para
minutos, Oscar investe. Fa- chegar primeiro á bola e en

n-am Bonga e Amor, do que dereçá-Ia ao arco vasto. Aos
se aproveita o "center" aue- 32 minutos, o mesmo Ailton,
tícano para encontrar oca- recebendo de Oscar, conse

guíu o terceiro e último ten
to da tarde, consolidando o

triunfo atleticano. Grande
gelo do' meia tricolor que,
após receber a bola, hesitou
u-n pouco, passou por Aujor
e atirou no canto. Final:
Aüéttco 3 x Avai 1.

ALTOS E BAIXOS
No Atlético todos jogaram

bem, exceção feIta ao za

gueiro Acácio que mereceu
ser substituído. Ailton e Os-
{'.'i!' porém, salientaram-se
cos companheiros, merecen

rio o primeiro as honras de

O bairro da Rila Maria viveu, domingo, uma manhã cheia - A solenidade da posse de Celso Ra- "'��o:v��m':;,,�:s oa����a
mos Filho e demais paredros do alvi-azul- Os oradores - Brilhanle a dispu'la dá regala inler- ::;�bO;:i':��o�dOv��I:;;;ot'n�
na de longo percurso - Aldo Luz e Martinelli prestigiaram a festa - Outras' nolas. (Reporlagem :::��:::%s�: ��:.::�:e��::
d P d P I M h d )

irmãos da capital no que A nova díretcrla do Clube ..
-son e Gerclno estiveram ,

e e 1'0 au o ac a O. concerne ao numere de tí Náutico Rlachuelo, eleIta •
----- ...-----------------.-�

��:P:�:��t�t:::���:�:� �l�::���;t{�!f:��1�: ::;�:;�;�;;::e:;'�:l��: ii��:i�::�2��::.���;�� :@EMÀSo.to mil metros, saindo os tendo ainda cedido o seu vitável, sabendo-se que à PresIdentes de Honra: Go- •
�n��diaaç�c:ss �aOi��d:e��s ��� ��;n��I�� b:��Oo aRi�i�u;� �g:�� �o�e::rt;:::i��.S ;:;� ���:r�:;rEdg��IS�ri��mos e

• C A R T A Z E S
be, na Rita Maria, tndo ,o pudesse efetuar a sua- regata Ramos Filho, auxiliado por Presidente: Celso Ramos • - Centro _

�t���� ��u��:::,u�:;'a P:I����; ;�z,l:n��a��:�I��o�O:�r q::� ���:u:��l�: riagc::r���o�:e� I!��0\7ice-presidente: veres- • c�� 3 eS:�or;�S��
em direção a uma bóia exts- S� totalidade de seus rema- domingo, por ocasião da res- dor Baldícerc Filomeno. •
tente nas imediações de Co- dores" uniformizados em ta de posse da nova direto- 2.° Vlce-Presiednte: Miguel • ROCK flt.;DSO!\ - CYD CH_>\RISSE John Drew Barrvmore _ Lita,.Milan

��;:��s P:IOo ����rcí��z,L;e�� ��a�7re�;�c�s c�������s;:� ;��t�,O e�I���\I�!ss::a:es�;� D��:'secretário: Dr. Bma- • -1��HILHÃO DE PAIXõES
esquerda em direção à Ilha Manoel Silveira esteve no ttstas Charles Edgard Morltz 'ncet Campos. • - Cinemagcopa _ EastmanColor _

�::. ��l�a;is ebn�r:o�Séen�::: �:�d� �� �������lod:a:I��i� �::���e�;� :�O����:d;l���� l'it�O Sec.retário: Carlos Mo·
, C�nStll':I: até 10 anos.

.

tmram-se no centro da baía que agora entra em sua no- .:;0 Ramos; Walter Lange, 1.0 Tesoureiro: José Carlos • _

��ll:::���eg;!�l��i:' 1���;1�1�: :�O!��:�h��n�omdeint����: ��::�. B�������' Fl��=�� M���e;esoureiro: Dr. Arnal- •
rfo mais renhida, com o '·Ju· visível a disputa da prova, Manoel Galdlno Vieira, Alta· do Régis. ,
�;��:t:�Sa'�i���;oe � ��11��1i: �um�:��e�no:�:�m t:r!:l������ ���� L:O�:ti�: p�aUla,C��b��: Le��:lto�'e d;a�l:�ntns: João ,
Luz a bóia referida, para per atenderem ii. SOlicitação to Muller, José Carlos MuI- Diretor do Galpão: Orlan- JI

��al:al�et��;i�n�a��n�l ded�:�� ��II�re��r:nt: ���e:!.a��: ler, Orlando Santos e Ar! Ré- do Santos. •
tida. Vwceu o "Jurubatuba" medalhas aos atlétas !1achue

gois.
A POSSE tr��re!�� ct;é���ortes Terres- •

por redt�zida diferença. SlIR 'inos. E, assim, num ambien- Domingo, pela manhã, o COnselho Fiscal: Roberto •
;��:r�;!��!�I�oe�t�s J�:�:��� :;,a�l:g�:m��a���;.e�o�la� ������e� es�lv:beemN:e���; �:����oDécl�ie�:.to, ���doe� •
rcs Moacyr Tzelikls, Volnel chuelo empossou sua nova Motivo: a posse da nova di· Stuart e Walter Lange, •.
::;::ír:r�s:������en�e��� :�t���:��·a:�O\�a�a���er�a�:�· �:��;�ad:poi�e d:: l�er��;�:, G�:::d�r: Jornalista Waldyr j
Leal Coelho, Orml Coelho e :{:I���U���!�ã�ue doze;IO��:� �::'�:I�ide��r:I:�:o ��:i: Representante junto� à •
�7d��i�:Ss, p��� ro��::���� dnbe da Rita Maria. Muller e secrethariada por FAS;�C::��L��ne�g���ula. •
biico presente e cumprlmen· Rumos inteiramente novos João L-eonel de Páura que feu �PERCURSO •
�;�:s p���h�res�e��:r��l:� �:s���:���l-S�i���:e� ���� :Iea::u�� �::�; ����'!�: ��: I "&��:Od:���: a��e;;:;�:�� •
pCl'dedora--1ambém mereceu dentro õe pouco tempo esta- chuellnos, sendo aprovada. A fundação do C. N.·Riachue- •�
�:�:u:�:. Are���I�r:�1 0c��: ��e;ec��e���reaer.:: ���dl� :��i�, P��:��ê��::,u�o�r.�e�� :��t=f�����:e �eS���i�oap�;� •
iambém à turma martlnell" MurLinelli e Aldo Luz, nas so Ramos Filho que agra- purso que deixou de efetuar� ., Próximas Atrações! CINE SAO JOS.!!:

��� �11�:I:aud�S,me�:a�l�obe:� �,!����:s �!n��ic�rtà�;!�lg�� �e����e�n;a r��I��d��P:o:���� se no domingo anterior de- ,. SENSACIONAL! . OPORTUNíSSIMO! .

Que foi prOcedida a entrega verde, como' acontecia no nidade e l'eaflnnoue s\.& • ':�:_�
.,-

EXPLODE BRUTALMENTE NA TÉLA
da� medalhas aos remadores passado quando Orlando vontade Inabalável de lutar
'Iitol'iosos e vencidos que dis- CI.nha, Décio Couto, Aurélio com tõdas as suas fôrças
putaram a prova. Por sollcl' S.lblno, Walter Sl;:hlegel, Fio· paal' que o RlaChuelo con

t�(ão do presidente . Celso ntvuntc Chil'ighini, AlUno sj�a recuperar seu lugar des
Ramos Filho a entrega das Régis, Wanter Wanderley, tacaào no cenário temístlco
medalhas foi procedida pe· Carlos Gahlf, Joaquim Oli- dc Santa Catarina e do Bra
lo,. remadores do Martinelll. vt'ira, Otávio AgUiar, os ir- sl1. Além do novo maioral
hlARTINELLI E ALDO LUZ mf.os Muller, Mund e Moritz r!achueilno usaram da pala-

PRESENTES c tantos outros sacudiam o vra o ex-presidente Roberto
Martinelti e Aldo Luz não b,lirfO da Rita Maria, fazen· Muller, O jornalista Waldyr

_deixaram de prestigiar a C:O os milhares de adeptos Grisard e o presidente da
festa do seu valoroso co-ir- cio azul e bl'anco vibrar com Federação Aquatlca de San
rr,ão. Ambos querem ver o uma Intensidade admirâvel ta Catarina, dr. Ari PereIra
alvi-azul recuperado e em co mos estrondosos feitos do Oiiveira, sendo todos Igual
condições de oferecer-lhes t.Jube mais vêzes campeão do mente aplaudidOS.
cembare como nos bons tem- passado e que. a despeito da A segUir foi oferecida. aos

pos do Rinchuelo, pois sa·
I
má fa�e que atravessa há

brm que quem tem a ganhar :nais de de? anos, está em

om tnrlo- J.�so é o remo de Igualdade com seus dois co-

Desde domingo que o co venceu com justiça e au- voto lançar por terra tódas para sua- cidadela, sofreu

Campeonato Ciladino de tonceee. Sua retaguarda, as esperanças dos pupilos de forte entrada de oscer, isto
Profissionais de J961 tem constituiu-se de sete hbmena xtaete para se firmarem na aos 7 minutos do 2.° tempo,
nevo ponteiro: o Paula Ra- que policiaram bem os pe- liderança do certame, "de tendo que deixar a cancha

mos. Caiu o Avaí diante do rtgosos atacantes contrários, forma cue o clube presldídn f,PÓS constatada a imposslbUl
Atlético .de maneira Inape- do instante inicial ao final. por Amilcar acnerer obteve dade de continuar a guarne
lável .peto escore de 3xl, de- Conseguido o empate, o trt- & desejada desfôrra dos 5xO cer o arco, tal a gravidade
pois de ter aberto o escore, (olor. com arremetidas rápí- do turno. do choque. Substituiu-o Aca

aos 9 minutos, quando se tí- das e bem estudadas, soube- O jõgo foi patmo a palmo cio que veio a sorrer dois
noa a impressão de que o ram aproveitar as falhas da dtsputadc pelas duas equí- tentos, aliás Indefensáveís.

t-icotcr seria Irremedíavel- -eerensíve avaíana, em dia pes, havendo lances bruscos Nelson, Telé e Cláudio deve

lT'fnte batido pelo aíví-celes- ezíagu, para alcançar o de- e desleais de lado a lado.

0\
riam ter sido expulsos, o prt-

tepocle se dizer Que o Atléti. �:�foa��ot�v:� dese:I�!�: Q�� \ :����jr�lIn��ãf:����' pe!��:� ���� ��!: ��:e�st��gir�O d::� i

�����oog
_ Em�ossada a nova Diretoria �o t. N. Riac�uelo

Campeonato
Juvenil

Fone: 3636

CINE IUTZ Fone: 3435

SesJcs das Moc;-as

G���y21�e;'I'�I;�CJlI)��;'<l�<lVis _ em

S/\T,VO DAS ONDAS
Censura: nté 5 anos

CINE HOXY Fone: 3435

quase nUlOS.

O JUIZ
A arbitragem, a carga de

.rose Silva, não agradou. Mui
to tolerante quanto ao jÕgo
brusco posto em prática pe
los dois quadros.

QUADROS
ATLtTICO: Wilson; Alci·

ces, Ciro, César e Acácio
(Xisto); Cullca e VadInho;
Marlnho, 'retê, Oscar e Ail
tono

AVAl: Joãozinho (Acá·
ctu) : Ge rcino, Aujor e Mirl
r.ho; Bonga e Nelson; ne
nê, Lolô (Cláudio), AlaIr,
vadíunc e Betinho.

PRELIMINAR
Na partida dos quadros su

plentes, pelo certame de as

pirantes, venceu o Aval por
4xO.

RENDA
Cr$ 8.150,00 a renda.

LEIA MAIS'
ESPORTE, NA
s.a PAGINA

DO D I A -

:Is 5 e 8 huras
Início do Gl'Ulldc
"FESTTVAI, POPULAR"!
-:-W DI.-\S .. :�O FILMES!.
l.oFilme:-

Bob Hope - Rhonda Fleming _ em

VALENTAO É APELIDO
-Tecnicolor-
Censura: até 5 anos

CINE GLõUIA - Fone: 6252
(Estreito)

às 8 horas

IMP!tmo DE GANGSTERS
- Cmemeâcope _

.

Censura: até}4 anos

Ses�ões das Moças
às 7 e \) hõras

Mauricio Morey - Norma Montéira
HOMENS SEM PAZ

Censura: até 14 anos

CINE RAJA

. J'J. .. :a.1d
às 8 horn�

(São José)

Cu!"!: Jutgells - May Brítt - em

ANJO AZUL
- CinemllSdopc - Tecnicolor -

Censura: até 14 anos

DIA- 22!

CINE ROXY - A Partir do dia 20

O ASSASSINO N.OHEICHMANN,
��:

'rODA A VIDA DE CRIMf:JS do

Em continuação ao Cnrn·

�on'ato Juvenil ele Futebol,
aois jogos foram disputadOS
na manhã de domingo. No

primeiro encontro, travado
€nlre Atlético e Bocaluva,
I..,vou a melhor o primeiro
por 2xO, enquanto que na

jliutida de fundo, em que
f(l!'am protagonistas Paula

�
•
•

- Espetacular FESTIVAL DA FRANÇA FILMES! •
-.0 maior Festival jáv��gln���dlJ��i��lque:' cinema.. •

A;"d��t��!� DETALHES NAS P���!!,!!.!=ES :
SE MEU APARTAMENTO FALASSE. .

•
�- '(. --- ---- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- --- ....-!.

��:����e: ��;al:oUs�'l mêsa de!
A �OVA DffiETORIÀ

Ramos e Tamandaré,
c.:u o tricolor por 4x1.

GRA�DE "FESTIV.<\L POPULAR"

30 DIAS! - 30 FILMES! - UM FILME POR DIA!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.. ...,ADQ" • a&la iftI...uaI••• I. CI&'I&lllaa Florianópolis, Terça-Feira, 20 de -Junho de 1961
-

-

r

S . -a,aciona I

FRIGIDIIRE

1{6 -Belos Modelos)
no famoso plano

Somente .Cr$ 2.000,00 de entrada

.

Faça uma visita�ao

Magazine Ho�pcke

. e peça detalhe

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



área aproximada de .

168.776 metros quadrados:
- II - Que a posse dêsse
terreno tem sido exercida

�or êle desde o InícIo mano

sa e pacificamente, sem

interrupção, çontestação
ou oposição de alguem, e

com a intenção de dono -

.requer a V. Excia. a desíg
nação de dia, hora e lugar,
para que com as testemu
nhas abaixo arroladas, se

proceda a just�ficação do

alegado, após a qual, deve
rão ser pessoalmente ci
tados os atuais conrron
tentes e interessados cer

los, e suas mulheres, se

casados forem, bem como

o órgão do Ministério PU
blico Co, ainda, edltalmen

te, oom o prazo de 60 dias,
os interessados incertos e

desconhecidos, e o Domínio
da união, na pessõe de seu

representante no Estado, a

quem, igualmente, por de

terminação de V. Exla. se

dará ciência desta ação,
afim de que. dentro do

prazo legal, a contar da

citação e sob pena de re- de junho de 1961. (as) F.
velia, apresentem, queren- X. Medeiros Vieira _ Juiz
elo, â. contestação que tí- sucst., em exercício." E,
verem: - V - Que, não para Que chegue ao conne
sendo contestada a ação, cimento dos interessados 6.
(leve ser desde logo re- nlnguem possa alegar 19-
conhecido e declarado, por norãncla, mandou expedir
sentença, o domínio do au- o presente edital que seré
tor sôbre as terras descri, aüxadc na sede dêste .rut-
tas. Dá-se á causa o va- ZO, no lugar do costume, e,
lar d� sete mil e qulnhen por côpía, publicado UMA
tos cruzeiros.' Protesta-se VEZ no Diário da Justiça
por todo o gênero de pro- c TRtS VEZES no jornal
vas admissíveis inclusive "O Estado", de Plortané
depoimento pessoal dos in. 1101ls. Dado e passado nes
teressados. Nestes Têrmos ta cidade de 'rtjucas, aos
Pede Deferimento.' 'rtju- quatorze dias do mês de
cas, 2 de maio de 1961. junho do ano de mil nove
las) Raul Bayer Laus." Em eentos e sessenta e um.
dita petição foi exarado o Eu, (as) Gercy dos Anjos,
seguinte despacho: - "A., zscnvão, o datilografei,
como requer. Designe-se conferi e subscrevi, _ Isen-
tempo e local para a Jus- t.o de setos por se tratar
tJ.ficação, feitas as noun- deASlJIST1!:NCIA JUDICIA-
cacões e intimações devt- RIA. (as) Francisco xa-
das. Tijucas, 15. V. 61. (as) vier Medeiros Vieira _

F. X. Medeiros Vieira." Juiz Substituto, em exer-
Feita a justificação foi cicio. Está conrorme o on-
nnimus-domini - que se ginal afixado na sede dês-
manifesta por atos cons- te Juizo, no lugar do cos-
tantes de exploração agi-i- tume, sôbre o que me re-
cera e feitura de benret- porto e dou fé.
torras no local; - III - Data supra. O Escrivão:

Que o Clube de Regatas Al. Que, assim sendo, se acha Gercy dos Anjos.

��2::a p:��:li�::�::: I �.�:'iilijlilliji�ii"'i.iiiir.:7iInternacional.
-

Que o goleir(! Domi, perten- '. .

cía a equipe do Figuei-
rense Futebol Clube, •

será convocado para
treinar no selecionado
casermenee.

Que o Banco Nacional do
Comércio será o prová
vel campeão do atual

Campeonato Bancârlo
de Futebol

um gesto de afeto. um gôsto ém comum

\
0'0'_00h,9JlH�"º.�d
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Feijão "Soja" - Planta Maravilhosa
A soja é um retjêo com

altas Propriedades anmen

ttctes, tanto para o homem
como para Os animais do

:rroêsticos.
Para se lazer uma

idéia da 'tlqut7Jà< em ele

mentos nutritivos do feljãJ
soja, basta ter em vista as

seguintes comparações:
20 gramas de saia equl

'Inalem a um ovo de gali
nha;

1 quilo de soja czntém
tantos elementos nutriti
vos como 2,11/2 quiloS de,

carne; OU 7,112 litros de
leite.
Na China e no Japão,

soja é o alimento básico
de suas popUlações.
A soja moidoa em atafõ

na Produz ôtima farinha, ta

qual se ....ode mistUrar ao

pão, servindo também Pa
ra engrossar sôpas, mô

lhos, e para mais 100ime-
-ras aplicações cullnarlas.

Como forragem Para r

anímalg. A sOja sOmente é

igualada pela aIrafa.

Tanto servem de alimen-

to aos animais OS ramos e

forragens como os grãos.
A melhor época de. se

plantar soj-a, -no litoral ca
tarinense é durante todo
mês de outubro.
Planta'se em covas, dis

tantes de 70 cms. em qua
dro·

Guilherme Renaux.

Deve-se ter. o cuidado de

não cobrir demasíadamen

te as sementes para que
não Venham a ser p-eíu
t-Icadas em sua germina
ção. Na colheita' deve-se
ter o cuidado de bem

-

solu
cionar !:!s sementes

.

desti
nadas para o çuturo plan
tio.

Sendo as sementes muito

oleaginosas, rançam ràcã
mente.
° meio mais Prático de

con$ervá-las é em garra

fões, epõe terem sido sêcas
ao SoL
Os garrafões deverão ser

bem arrOlhados e de prefe-
rência lacrados, para que

o ar nêles nào possa pene·

traI'.

Metropol e Marcílio Dias, os
vitoriosos da ta rodada

Começou, na tarde de do- des pas60u pelo Comercial,
n'ingo, a disputa da etapa dE' Joaçaba. 1 x O, o escore,
flnal pela título mt'i.ximo do ::!nquanto que, em Criclumn,
Estado correspond�nt,e ao :J Metrcpol levou de vencida

r,no passad�. Duas partidas a pugna com O Caxias, mar"
cQnstituiram a rodada Inau- cando cinco tentos contra
gural. Em seus domínios, o dois do alvi·preto joinvlllen
Marcílio Dias com dlflculda-

PARTICIPAÇÃO
Hamilton Sanford de Vasconcellos e sra. tem o pra

zer de participar o nascimento de sua filha JACQUE
LINE, dia 30 de mala na Maternidade dr. Carlos COrrêa.

t,. 20/6/61

JIIIt--
CAMARAS DE AR DUNLOP, a melhor

Rainha das Bicicletas, Rua: Conselheiro Ma
, fra, 154,

Cruz Que terminou o contrato
Major Pedro Weinhardt que o técnico Hélio Ro-
VÍ'vlaldino Francisco da sa mantinha com o

Rosa
Aldo Hermehno Ribeiro
Jonas Martins
Rita Avila Malheiros
Dr. Inésio Laus

Dra. Yolanda Bonassis.
F1ol1ianópolis, 13 de ju- O médio volante Abelardo

Caon nho de 1961. a� que conseguimos apur�r
Dep. Est. Waldemal' Sal- Antonio Carlos Bahiense nao renovou seu compromls-

les de Mello _ Secretário
50 com o clube azutl:a con-

__D'_P_,_E,_,_,_os_n_'_R_óg_is G_e_,"_l._, ����:tl::�e�á;I�:d:�S�?!��
dio procul'ado por diretores
!.lZllrras não concordou com

a proposta do clube. Porém

Movimento Nàcionalista' Brasileiro"
Secção de Santà Catarina

EDITAL DE CONVOCAÇÃO GERAL
A Comissão ExecutiVa

EsVJ.dual do Movimento
Nacionalista Brasileiro
Secção de Santa catarina,
vem, pelo Presente edital,
convooar todos os seus
m e mi b r o s componentes
eleitos em ConVenção Es
tadual realizada nesta ca

pital em 7 de agôsto de

1960, abaixo relacionados,
para a reunião extraordi
nária a realizar-se no dia

'17 do corrente, as 15 ho
}"'S, na séde do P.T.B., gen
tilmente cedida por sua di

reção, sita à rUa Felipe
Schmidt, 42 - 2.° andar, a

fim de tratar de interêsses
gerais da nOllS'a organiza·
ção.
Dr. Holdemar de Mene-

zes

Hélio Santos
'Cristaldo Araújo
Dep. Est. Agostinho },Iig-

Dep Est. Lecian 510'
winski
Dep. Fed. Osmlar Cunha

Antonio G. Bahiense de
Mello
Dr. Acácio G. Santiago
Désio Jaques Pereira
CeI. David T. Taulois
Arlindo G.ondin
Dr. 'ruüc CéSar Gondin
José Matugalem Comelli
Dr. HaroldQ Pederneit1ls
Prefeito Osvaldo Macha'

do

Zeferino Carvalho Neto
Dr. Artur Sullivan
Dr. Benedito Braz da

non!

Dep. Est. Evilásio N.

JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE .TIJUCAS.

Edita! de citação, com o

prazo de trinta dias, de in·

zeresseecs ausentes, tncer-
tos e desconhecidos.

o Doutor Francisco xa-
vier Medeiros Vieira, Juiz
Subsütutc da 6R Círcuns

crtcãc Judiciária, no exer

cício do cargo de Juiz de
:::>I1'elto da Comarca de TI

fuces, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei,
etc ..

FAZ SABER a todos
quantos o presente edital
de citação, com o prazo de
trinta dias, de ínteres
sados ausentes, Incertos e

desconhecidos, virem ou
dele conhecimento tiverem,
que por parte de ANTE
NOR AMANTINO DE SOU
ZA lhe foi dirigida a peti
ção do teor seguinte: ....:..

"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di
reito da Comarca: Ante.
ucr Amantlno de Souza,
brasileiro, casado, lavra
dor, residente e domlcUla
do no lugar denominado
Arataca, distrito de Tigi
pló, munlcipio de São João
Batista, por seu advogado .

infra-assinado, vem peran
te V. Excla., expôr e. afi
nal requerer o seguinte: _

I _. Que há mais de vín-
t e anos, por si e por seus
fi ntecesscres, possue por
ocupação um terreno de
forma retangular no lugar
àenoml�do Arataca, dis
trito de Tlglpió, município
de São João Batista, com

as seguintes medidas e

ccnrroutacões: 136 metros
que fazem frente no RI
beirão Boa Vista Grande
ao norte; 1.241 metros de
fundes que fazem ao sul
no travessão de João Faus
tino do Nascimento aonde
exíste um marco edificado
em uma volta do ribeirão
Agua Fria; extrema a Les
te com terras dos herdeiros
de .rozrmc do Nascimento
Assunção; extrema a Oeste
com terras de herdeiros de
João Estevão da Silva na

parte sul. e com terras de
Martinho. P,\ixer na parte
_nade, _Derfaz� uma

DIZf'M ..

Que o ponteiro direito Wil

son, ex integrante da

equipe do Figueirense,
integrará brevemente
o plantel do Aval Fu
.tebol Clube.

Paula Ramos Esporte
clube. t bem possível
que Hélio Rosa não

permaneca na equipe
da Estrêla Solitária.

Passeio do Martin�1Ii na baía sul; Não
compareceu o Aldo Luz para

disputar a 4.a Regata
'A 4.a regata da sérte "Anl· 'Ma'rtineUf que, assim, com 1'0C��í���-:�a:t��oo :;gu:��

mação", prornvlda pela f'uas sete guarnições, deu guns jogos da equipe do A
FASC e levada a efeito na 11]'(1 pa.<;seio na raia, elevan· vai, deverá seguir para Cri
manhã de domingo, na baia do, assim, para 21 o número ciuma, onde deverá treinar
sul, apenas compareceu o de vitórias contra apenas 7 na representação do Metro.

dO Aldo Luz, o qual, parece- paI.

cicverá regularizar sua si

tuação dentro de breves
dias.

VENDE-SE
nos, não se interessa mais1-------
pela disputa que outro ob-

j�tlvo
-

não visa senão inten
Um ACORDEON SILVERS· slficar os preparatiVos para
TONE, 80 Baixos, 1 calxll. e a disputa do Campeonato
1 pandeiro. Preço de oca- Brasileiro de Remo. Lamen
sião. Tratcu' nesta Redação, tlÍ.vel!

$$$$$$$$$S
$ - VESTIR BEM 1 S
e -BRITO, ALFAIATE! $
S Rua Tiradentes, 9 $
$$$$$$$$$$

-.-

EDITAL
perrettamente configurado
«orn todos os requesltos
legais, r- a seu favor, o usu-

ceprêo extraordinário, de
flnido no art. 550 do Códi
go Civil, modificado pela
nova redação da lei 2.437
ce 7 de março de 1955; _

IV - Que, pretendendo te

gil.ímar a sua situação de
fato, o suplicante, na for
ma dos arts. 454 e 456 do
Código de Processo cívn.
proferida a seguinte seno

tença: - "Vistos, etc. Jul

go por sentença, para que
produza seus legais e jurí
orces efeitos, a justifica
ção procedida. nestes au

tos a requerimento de An
tenor Ãm�ntlno de Souza.
.9ltem·s8, poredttet, com-c
prazo de. trinta dias, na

forma prevista no § 10, do
art. 455, do C.P.C., os In
tcresecdos ausentes, incer
tos e desconhecidos; pes
scalmente, o órgão do M.
Público na Comarca; e,
por precatória, a ser expe
aida para o Juizo de Di
reito da 4R Vara da Comar
ca de Florianópolis, o Sr.

Delegado do Serviço do
Patrimônio da União. Sem
custas. P.R.P.. 'rtíuces, 8

cnnaelo

SIKA

Do laboratório
para, as betoneiras
S. A. Produtos Químicos para (onstr�çãoACaixa Postal 3598 • Rio de Janeiro

Reprefentantes em loJo o Brasil
•

TOM T. WILDI & CIA.
Rua Dom J. Câmara-Av. R. Bronco·lels. 2850·3503-3128

Florianópolis

Taubaté 2 x Independente 1
Preliando domingo no pela Contagem mínima

g_ramado do Pau�J. Ramos,! ponto anotado por Vilmar.
o Taubaté F. C. abateu o Na fase complemeJ'ltar o

conjunto rubro-negro' do Taubaté melhora ainds

C. A. Independente par 2 mais sua apresentr�.ção e

tenros dontra 1. O resulta' decreta sua vitória Por in

do da Contenda fêz juz à termédlo de Joãozinho e

equipe vencedor!a, uma vez Jairo.
qu'e sua atuação em canl.po Dirigiu fi. Contenda o

SÓ com vantagem no lII!oar- Pedro Lessa, com atuação
cador Poderia ser refletida. regul!�r.
° ertado escorregadio da Atuara.rru os dois conjun-
wncha prejudicou em Par- tal' assim.
te Os contedores trinda· TAUBATE' - Nlzo, Ru·

de�es, mas desde o pri-j bens e Dema; Careca e

melro tempo mesmo com Osnl; Qulsinho; Altamiro;
seU rival lev'ando primazial JairO, Joãozinho e VIll.
l).a contoagem visível seria INDEPENDENTE _ Air
o final faVOrável ao TaU-I ton; Valter Gomes, Sara
baté.

I
rã e Haroldo; Louro e Aci-

Termina o tempo inicial lia; Odilon, Osm!J.I', Jael,
•

e Independente vence Vllmar c Edson.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Diretor do SESI no
Rio: Reunião noCNI Me�idas- �oDjuDtas '�e FiscaHza�ão'

rias adqutrídas em São us medidas que estão

sen"1
adota medidas práticas

Paulo e no Paraná, e ainda do postas em prática em objetivas e modernas dá

".m
referência ao reativa- Santa Catarina, os vlsl- Fiscalização, muitas delas

manto do acõrdo exlsten- tentes ficaram sumamente ainda em estudo em outros
te entre os três Estados, impressionados com o que centros, acentuando que
Ficou estabelecido. taro- lhes foi dado observar, na- levaram daqui, como sub

bem, que serão instalados vendo declarado que en- sidio, diversos elementos
postoa de arrecadação de centraram um serviço que preciosos.
um Estado, no território do
outrc.; a exemplo do que
foi decidido entre os Esta
dos do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina, bem como
a supressão de fronteira
fiscal, ENTRE AS AUTORI
DADES FISCAIS -DOS ES
TADOS INTERESSADOS.

Estudan�o detidamente

Em visita à Diretoria de

Fiscalização da Fazenda,
õnde se demoraram em

palestra com o Diretor, es

tiveram os Srs. Drs. Nelson
Henrique Barbanti e Os
mar Costa, altos runcíoné
rios do Fisco em São Pau
lo e o Dr. João de Faria
Plolt, Assessor da Secreta
ria da Fazenda do Paraná.
Credenciado pelo 'ruu

lar da Pasta da Fa.zenda,
Sr. Geraldo Wetzel, o Di
retor de Fiscalização da
Fazenda tratou com os
Ilustres visitantes de lm
portantes assuntos fiscais
e, em particular, de medi
das conjuntas a serem ado
tadas «cm relação ao sub
raturnmento de mercado.

mar parte na reunião do
Conselho de Representan
tes da Confederação Na

clon'al da Indú�tria. O dr.
Guilherme Renau,,-, que

também é presidente da

Federação das Industrias
de Santa Catarina, flOOr{l
no R,io para assistir Os de

poimentos que serão preso

tados no Seminãrlo do

Carvão, de 22 do cOrrente
em diante, e pJ.ra o qual
�')i convidado o gover:na
dor Celso Ramos.

Emb3;l'cou domingo por
via aérea, para o Rio, o

dr. Gul1herme Renaux, Di

retor-Regional do SESI em

Santa Catarina, para lo-

RLCIFE
CARMELO FARACO

_"l. greve dos estudantes do Recife, caminha para seu

ocaso.

A enorme maioria dos grevistas está agora compre
endendo que foi, mais uma vês, vítima de manobra do

Partido Comunista.
Antes assim.

O Interessante é observar que os "camaradas" nunca

gostaram de falar sôbre a orIgem dos acontecimentos.

Para observador menos profundo, parece Que a ques

tão se resume numa íntraneígêncía do ecvêrno, em não

aceitar denúncias contra o Diretor ca Faculdade de Di

reito.

SilUOHOS01
80 CHE ZITO

-. --, _" -.

stortanõpoüa, 'rerca-s'etra, 20 de Junho de 1961

IA Guisa de Memórias...Em Clima de Paz e Liberdade
Jornalistas Decidiram Pela Reeleição

.

de Gustavo Neves

(Com. da l.a pág,)
Opinei que deverlamos es

perar até anoitecer. Nada
de precipitações, ou de
alarme. Se o homem não
acordasse mesmo, então
eu tomaria providências.
1-'01' volta das seis horas,
aproxtpiando-se o jantar,
servido em mesa comum,
aparece o hóspede.

cinzano e cerveja. J!:le, po
rém, só bebia vinhos bran
cos de alta classe. Aquêle
tempo, o Brasil ainda não
íngressára na era do whis
ky. Ao lhe apresentarmos
o Llvr�de Ouro, destina
do a donativos de pról, pa
ra reforma do Clube, abriu
o, com a inimitável natu
ralidade do homem rico e

.
bem nascido, com .um ché-
que de 30 contos, - 30
contos, no ano da graça de
1926! Comigo, êle tinha
maior afinidade Intelec
tuaL Conhecia os clássIcos.
Dissertava sôbre história e

filosofia, revelando, não só
robusta cultura e rara ca
pacidade didática de eo

muntcaeão, como interes-

��n�'::r.��se��:���!dc;��;��
pessoal. Gostava de rezar.
Frequentava missa aos do
mingos, mas não suporta
y_a padre. Aprendi muita
coisa, no seu encantador
convivia de vários meses.

certe manhã, êle me dts
se ter um caso de cons
ciência a me revelar. Era
mos amigos. Éle me esti
mava como a um f1lho.
Havia um detalhe na sua
vida que não desejava omi
tir qualquer reação: _ "E
desuso, ou uma deslealda
de, para comigo. E, meio
abruptamente, sem permi
tir qalliquer reação: _ "E
se eu não fosse, meu jovem
amigo.), o Dr, Santiago Fer
nandes? E se eu estivesse
usando nome suposto com
identidade falsa? E se eu

por fôrça de clrcunstãn:
cias, tivesse ludibriado e

çontir.uasse a ludibriar a
todos vocês?" Respondl
lhe, botando o coração nas

���a;,r:s�e;p;:aS��á��mD�
SantJago Fernandes: _

um dos maiores cavalhei
ros com quem tenho convi-

�i�ira�T��f c�l�� :�li;;�
anos, jámais esquecerei
esta llOssa convivência. O
!3r. veiu provar como o es

pírJ.to póde permanecer

moçõ, sem se alterar com
a inexorabilidade cronoló
gica," 11:le sorriu, desopres-
50 e confortado, Apertou
me, com carinho ,em pro
ltJngado abraço.

Engano,
O negócio. nasceu quando uma senhora, mãe do co

munista argentino Ché Guevara, auxtlíar e mentor do Os jcrnaliatag aatadnenses filiados ao Smdlcato do�
sanguinário Fidel castro, pretendeu fazer uma conterên- Jornnl1stas Profissionais de Santa Catarma, cumpr-ídaa
era na .Fac�ldade de Direito do Recife.

,
as formalidades legais,. compareceram à séde de sua

" Aliás, e de estra�har por que está essa penhora" hã entidade de classe" à rua João Pinto, 9 Sobrado, no u1ti
tanto tempo no Bra�il, querido, IOglcam�nte, sua p;,esen- mo sãbado e, das 12 às 18 horas, exerc�ram o seu direito
ça em Cub� ser�a moais eflcle�t-e (para a r�vol�cion ), de voto, cumPrindo, esssm, aquele dever que ;J condição

Adernais, nac seo os botchevtstas os pnmeiros a dizer de homen -de-Irmp en Ih i
•

que nossa Pátria está vendida nos dólares dos ianques? E .

A elei:ão, que rse s�riue�U:::p��bi�nte de paz IIber.
que ��:n�oá:i��t�:���s!a:ssa? Ilade e entusiasmo, Processou-se de maneira a m'anlfes-

Ou será que Cuba escarlate está morrendo de amores :�t'd�fi�:��:�:: =;a����Se�, e: d���i:� q��{��:��: ;:c��a:
peloo�r::��dantes comunistas vibraram com a conterên- mesma condição, desejam: o de ser:a entidade, dentro e

ela de Madame ... desculpem (maldito costume burguês) �o:a p��p��!a�I�SS:�ueia rõrce dentl'o de outra força, que

da camarada Guevara.

Os estudantes democratas protestaram. O PLEITO ��!t i�i���' 8�� e Acy ca-

A coisa iria ferver. PARA REPRESENTAN-
Foi ai que o Diretor, com bom senso, aliás, resolveu Exatamente às 12 horas, TES JUNTO AO CONSE-

suspender a conferência. depois de cumpridas as LHO DA FEDERAÇAO NA-

Fac�:ad��ntinuo, os comunistas ocuparam o prédiO da �r�e��ig{�:�o �:�����a�_ ���N��LW��ir ��::d�:Õ
O oovêrnc da República, com carradas de razão, de- �e ��e�?J:l���' d�rr:�:!c,c� �o��l:a����s s��!,��r:f�' 80

terminou que as tropas do Exército retomassem o próprio tetora, sr. Domingos Fer- SUPLENTES -'- Eurides
federal. nandes de Aquino, tendo Antunes Severo, at votos;

E mandou mais tropas para necíre. a seu lado o Secretário sr. Moaeyr Iguatemy da SIl-

�;a:�o�oct;S:i:��:,r�in'\Iém poderia protestar con- tn��io�it:e�f�i���, ��;�a�t� ��.I,r�9 ��t�s.pedro Dlttr1ch

as 18 horas, momento do
tra Isso. seu encerramento, trans-

Salvo alguns elementos do P.T.B.. . correu em perfeita ordem

Aliás, é de morrer de 1'11' a atuação dessa turma, e entusiasmo, votando, à

quando na oposição. �:�::r?:eon��i�a����aovsaTor�
Sim, porque, no Govêrno, ela se aproveita o mais que nalistas com direito a exer-

pode. cerem êsse direito, em nu·
E' só relembrar os Institutos.. mero de 83, Incluldos 18

Mas voltando a vaca 11'13., que o flzéram por corres-

Diante de um direito (do Govêrno) protegidó pela pondêncla, na forma das

fôrça (do Exército) os comunistas inventaram outra saída. ��t��(��,s ��c����t��:o a��
E vai daí, descobriram que havia irregularidades na sim, mais c& dois têrços dos

Faculdade. 123 em condIções de voto.
Como se isso fôsse novidade neste Brasil de até .bem

- "O Sr .. não leu, Dr.
Renat.o, que, ao se apro
ximar a Coluna Prestas de
São Carlos do Pinhal, o

Bispo da diocese, Dom
Landall de Mçura á mesma
se incorporou? Que êsse
Prelado, perseguido, asses
tou metralhadora sôbre a
cidade do alto da torre da
Catedral? Pois esse Bispo
sou eu. Fiz parte da Colu
na Prestes. Internei-me no
Paraguai. .Passei,· depois,
para � Bolivia e a Argen
tina, Voltei ao Brasil por
que sabia que o Presidente
Washington Luiz sanciona
ria anistia ampla aos cri
mes políticos. Decretou-e.
ôntem. Viajarei no fim da

���:nfeng�ra so��?nh��UlOe
tôda a família. Nasci no

�� �:!��: e�o S��l, pa�fos
de onde apenas me afasteI
para o meu curso em Roma
e em posteriores Viagens a
Europa."

Ouvi-Ihe,�cíonado a.
confidência, sem da mes�a
f a z e r, põsteríormente,
qualquer revelação. tle, a
meu conselho, e para evl
t�r .

incompt'eensões pos
Elvels, continuou a ser em
Castro o _Dr. Santiago Fer
nandes. Promovemos bela
€ mO....imentada festa de
despedida ao Dr. SantIago
F�rnandes, no Clube, Eu
dlscur!:ei. l!:le chorou ao
agradecer, Nos, primeiros
tempos, escrevia-me de São
Paulo. Mandava-me livros
revistas e gravatas. Depois'
silenciou. Soube, mais tal':
de, quc, ao ser citado para
s.� ve,r interditar por pro
mgahdade, a requerimento
de parentes, o meu bom e

Q.uerido amigo não resls
t.lra a um insulto cardíaco.
Pobre, generoso Dr. Santia
gO Fernandes!

Idoso e esguio, ainda ele
gante e bem trajado, mãos
finas e tratadas, apresen
teu-se como engenheiro ct
vil, nascido em São Paulo,
mas domiciliado, há mui
to, em Buenos Aires. Dizia
que, ao parar o trem na

?ai�i���:n%���ra�:�a��
da viagem de vários dias
por terra, desde Buenos
Aires, resclvêra intercep
tar a viagem para São
Paulo. Pretendia passar
alguns meses tarvêa, em

descanso, na nossa cidade
zinha, da qual viria a se
tornar tão amigo. Na se
mana seguinte, Castro In
teira sabia que o forastei
ro era homem de grandes
posses. O correspondente
do BaJ_lCO do Brasil, Sr. Te
les, recebera carta de cré
dito da filial de São Pau
lo, para lhe fornecer todo
o numerárto de que 'ne
cessitasse. Sob o mesmo
téta, tornamo-nos multo
amigos. Preferira morar
em uma pensão confortá
vel, mas tranquila. Nos
hotéis, sempre a p a r e c e

multa gente. Sentia ne
cessidade de viver sem

barulho, nem atropelos.
Admi!'ei-me de sua extraor
dinária formação huma
nístk�l. De sua arte de pa-
1estrar. Sabia latim como
gente grande. Aproveitei
muito essa amizade.

POSSE

Eleita a diretoria e os
demais membros do Conse
lho Fiscal e dos Represen
tantes, o que foi declarado
pelo Presidente da Mesa
Apuradora, em virtude de
não ter havido protesto ou
outra qualquer Impugna
ção, foi marcada para o dia
6 de agôsto vindouro, à's 20
horas, em local a ser de
signado pela Diretoria, a

data da solenidade de pos
se,APURAQÃO

pouco.
E decidiram. Só voltariam, se o Govêrno mandasse

instaurar ir.quéri�""
Ora, o Sr. Jánio Quadros tem verdadeira paixão pe

los inquéritos.
Seus adversários, aliás, pOl: Isso, chamam-no de per

seguldol''',
Mas se o Govêrno cedesse, na ocasião, às exig.incias

dos "comuna" seria o cumulo, E adeus 6rdem.

O Govêrno bate uo pê. O� estudantes também. E o

tempo foi passando. É lá vêm as provas parciais.
A Escola Nacional de Engenharia retira-se da U.N.E.

vermelhinha.
A Faculdade de Odontolog�a também,
Servir de escada para comunista não é próprio de es

tudante inteligente. E de verdadeiro democrata.

E' perfeitamente passivei ser. contra o capitalismo
(ianque ou até mesmo verde-amarelo) sem que haja ne

cessidade de servil' à Russia e aos "camaradas".
A grevedeverá findar. Inglória e melancóllca.

Depois disso, o inquérito será Instaurado,

E, se procedentes as denúncias, haverã punições:
Resta apenas a lição que, em outros tempos não acon

teceria.
Comunismo deve ser enfrentado sem mêdo, sem vio

lência, mas com decisão.
E por Govêrno que não tenha rabo de palha ..

As 18,05 horas, aPre·
"idente da Mesa Apurad.o
ra, designado pela Região
Sul dr) Ministério do Tra

balho' sr. Hipólito do Vale
Pereira, designou, para es·

cruti,nadol'es, os jornalis
tas Nicolau Apostolo e Nar
bal Vilela, como o cumpria
escolher dentre os sócios
presentes e, ainda, a dra.
Sylvia Amélia Carneiro da

Cunha, para Secretária.
Contados os votos, ore·

sultado foi o que segue:

PRESIDE:NCIA
Com.o correr dos tempos,

dois habitas do Dr, San
tiago Fernandes me agu
çaram ,a curiosidade. Só

�:l���� :�i��/��a�pó�e�
almoço, quando conversa
vámos ao longo de com
prido corredor lateral, na

volta, êle sempre cami
nhava de costas, de fren
te para mim, com a maior
naturalidade e desenvol
tura. Sem ligar causa e

efeito, eu me lembrava de
que os padres jesuitas dos
quais eu fôra aluno' em
FlorIanópolis, mantinham
o mesmo costume, nos pá
tios de recreio. Estranhei
Mas não falei nada n nln�
guem.

De acôrdo com disposi
ções legais, os -novos mem
bros da Diretoria elege
ram, com dois votos, o
,Tornalista Gustavo Neves
para Presidente do Sindi
cato e êste designou os srs.
Adão Miranda, para Secre-.
Lário e José Borges Cordei
ro da Silva ,para Tesourel
w.

Viajou o

S. Agricultura
Viajou para as cidades

de Lajes -e Curitibanos, o

Deputado Attílio Fontana,
Secretário aa Agricultura.

DIRi<;TORIA - Gustavo
Neves, 80 votos; Adão Mi·

randa, 81 e José Borges
CordeJl'o da Silva, 81.
SUPLENTES - Luis Os�

waldu Ferreira de Mello, 82

votos; Narbal Vilela, 81 e

Sylvla Amélia Carneiro da
Cunha, 81.

No desfile da passarela, em busca do título do
Miss Brasil, alguma!,! tias beleza.<> csvaduais estavam
muito nervosas.

Perderam Pontos, Por Isso! Não sendo modêlos
prOfissionais, o nervosismo devia ser contado a fa�
vor!, _

Um fJlancê!'! comentaria:
- "Ceci n 'est pas de mise!

x x x

Derrotando o BENFICA par 6 x 2 ci SANTOS
ficou bem. E' o ca'mlPeão dos campeôes.'

No último encontro com o, MENGO levou si:! ele
7 x 2 !!!

x x x

Aquele nacionalista ortodoxo estava furioSo
quando me disse:

� Mac Pherson Coroando Stael! Não é mesmo (t

cumulo? O Brasil entrou nisso?
Pensei em colonias inglesfas e francesas barga�

nhando coroas. Depois me explicou:
- Pois não ouviu? Foi a nina Mac Pherson,

ex·miss Brasil qUem corou Stael Maria da Roch'J..
Abelha,

Que abelhudo, êsse cara! Então a Marin. da
Rocha não é brasileira?.

x . x: .". ::;,:.,_, :

O Vice-Governador D'outel de Andrade IIlch.a
"que Vice faz parte da govêrno de un:! modo um tan
to "sul generls": como asa de xícaral

,

X.x x:,
Os "raivinruas" da UDN, depois de uma canelada

aqui do "papai":
- Entramos numa FRIA por causa do frIo!!'I"

D;er���iag�ent�e;:��de�
Autêntico gel1tllhomem.
Fidalgo, da cabeça aos pés.
Em pouco, com irradiante
jovialidade, mas sem des
frutes, se fez amlg.1 intl
mo, não só meu, comu
tambpm de Gustavo Rloas
e Nhcnhô Fonsecp., pJ'lmf)�
irmãos, rebentos da melh('l'
genealogia paran::lI�ilSn, .lu
vens e abastados faze�',c!el-
1'OS no município. GO.ita·!a
de excursionar ás faleo·
das das Almas e Ollnhu
Porã, propriedades ·jo pai
de Gustavo, o meu saudcso
e ines1uecível amigc Sr.
Manoel Ribas que, mais
tarde, se tornaria, como
Interventor Federal e Go
vernador constltucÍl)'lal,
um dos maiores, qUlça o
malar mesmo, adminiüra
dor com que contou a
terra paranaense. Homem
opulento, dirigindo, á épo
ca, a Cooperativa da VI:l
ção Ferrea Riograndense
divldi:l o tempo, entre a�
dinâmicas' atividades ('0-

merciais, em Santa Ma
ria, e em frequentes vlle
giaturas na Europa. Em
Milão, sua filha mais ve-

��t��tud:V�o���to'G�ÓS��1
Gustavo era- o senhor teu:
dai de leguas e leguas de
campo e de pinheirais e
de ex�elentes rebanhos.

O Dr. Santiago Fernan
des aderiu, sem constran
gimento, ás nossas nolta
das-, ã base modesta de

Busca-pés Prol. Oswaldo R Cabral: ,(urso
,na U. do R.G.S.

.

Alardeou o ex-governador haver deixado o poder
com todas as contas rel1glosamente pagas!

Agora, nomeado para a Slderurgica, poderá saber

quantas dezenas de mllhões ficou a dever aquela emprê·
za!

Para não falarmos em cotas dos muni�lpios. Entre
ouLras, as de 1957 _ "dependuradas" para os municlplos
de prefeitos pessedlBtas!

-

O Professor e historiador
Oswaldo Rodrigues Cabral
viajou domingo para Porto

Alegre, atendendo convite

(la Universidade do Rio

Gnande do Sul, para mi

nistrar um curso de his'
tória qUe versará sôbre
Política dos Casais e Pô,
vOamento dos Açorianos
em Santa c.a.tarina e no

Rio Grande do Sul. Além
da Universidade emJ aPrê..

Ço, patrocina o Curso -em
questão a. Universidade de

WIscolnsin, dos Estados
Unidos.

SAETA Pro
Jornaleiros
A Sociedade de AssIstên·

cia ao Pequeno Jornaleiro
orgulha-se de poder apre

sentar ao publico florlanô
poUtano o Filme SAETA

cuja Pré-estrêia está mar

cada Para o di.a 23 do

corrente, às 20 horas, no

Clne S. José, em beneficio
do pequeno jornaleiro. Tra

tando-se de uma obra de
elevado alcance SOCial, a

Sociedade apela a todos
para que colaborem adqui�
rlnt10 OS ingressos do re

ferido Filme,

x

Até no Ensino, o regime da "espetollna" campeou
solto. Em nota a imprensa. o "Colégio Bom Jesus", de

JOlnvllle, arrolou algumas dividas deixadas pela acún1

nistração udenista: Cr$ 96.000,00, do curso de admissão

de 1!)S9; Cr$ 108.000,00, da Ln série ginasial de 1960;
CrS 317,680,00 de bolsas de esmdos.

Para o COlégio em causa, o ol'çamen(.o feito pela ex

Secretario Laert Vieira consignou apenas Cr$ 500.000,00
_ muito embora o dôbro dessa importância ainda fôsse

Insuficienle para saldar os compromissos do Estado

Esse total de 500 mil cruzeiros já foi pago.
Para não prejudicar os estudantes, no segundo se

mestre o govêrno terã que suplementar a dotação. E pa,

gar os atrazados!
E "eles" ainda se dão ao cumulo de criticas a respeito.
Esvaslaram o Tesouro e le�aram montóes de dividas!
E gritam! E insultam! E ofend€m!

Estudioso permanente dl!l

nossa história, o prof. Os�
waltlo Rodrigues Cabral se

deslncumbirá ;perfeltamen·
te de sua missão, fazen

do jus ao honrOSo convite
que recebeu da Universl
ci'.lde do Rio Grande do
Sul.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


