
-.D, E'Ioá etogia

Jmini_stra�ão �e t�arles Moritz na �,B:l,
RIO, 3 (Especial) - En: solenidade

_

realizada 611 fei:
.

AO �audal' a Sr�. EIO� ��Un�f.I��OSOe q�:d��e��i:�l�na sede da Loegião Bra�ilell'a de, Aesístêncíu, a Sra. Eloa, ��a�d��rd���it�:S1. char â�� de hoje, quando se �e:.ladras, esposa do Presidente Jan!o Quadros, roí em
"Já são conhecidos, D. nüca esta posse, �n:t cir

�ssada no cargo de presidente efetivo daquela entida- moé, seus dotes de espírt- eunstánclas ja modificadas
O cargo lhe foi transmitido peio ex-presidente Ch�r- lo e de coração re�eladOs c dlfer�����1 da\ q�:te���:Edgar Mori,tz - pre�dente da Confederação Na,elO- �ã� O:��ioaS�IS::����s �� ����o ado côn�hO Delib�-

_ do ccmérctc - registrando-se a presen�a. de II�U' sua preocupação com 'os ranvo, e.m agosto de 1960,
das mais representativas dos meios SOCiaiS, pclitt- problemas sociais. Suas a presldencla da L.B.A.,. na
religiosos. industrial e comerclal. ����d!Svh;;��les ;:�:o ��� ��:�:�:�re, d�t?� s�ÔrçaVIC�;

imensa tarefa de âmbito . minha Investidura como

nncíonal. em cujo exerci- presidente da Confe?er.n
cio poderá contar com a cão Nacional do comercio.
cooperação leal e esforça
da dos que integram êste
órgão, seja por parte do
Conselho Deliberativo e da
Comissão Central, como de

LONDRES, 3 (A.P.)

;;1�af,;'[:�'�, �;',.��;�/�; Fpolis. Terá FESTIVAL DE ACORDEONS
�;; ��g2u;�ila�� dJ�n��1�� Haverá, no T;atl"O AI· CASTELAN. Tom a rão
de 392.000 dólares e que varo de Carvalho, dia 9 parte, ainda, outres jo
('ra considerado como uma de' julho, domingo próxi' vens de nossa Sociedade
���nd�n�l��; nf��l���ad�� mo, às 19,30 horas, um Haverá sorteio de um rá'
<!m qualquer aderço ou FESTIVAL DE ACOR� dio TELAN, no valor de
jóia. Os investigadores pOSo DEONS com a participa cr$ 10.000,00 e prêmios detais Iniciaram Imediata- ção da profess?ra Cecília consolação. Os ingress:lli��er�te d:�obr��i.vaa ���: Di Bernardi e seuS alunos estão à venda l,)B RADIO
que certamente foi rou�a· da Academia Santa Cecí' GUARUJÁ, LOJAS ELE
da no edifício "Rei Eduar· lia, em benefício do Ber TRO·TJ!:CNICA, INSTA
��"a :�Sã���r�!'spOa��� �i� çário dos Pobres do norte LADORA.2 CASA GE

ii���es,p��:.� c������c:u v:� �:n��h:ie�:;�it��a�!O'n�s�l�, �k;e�� _7�i���D:t�·
1�it\�?a�q��ne;00sea�' Im�:. meio artísti.co: VALDIR Música - alegria - prê'
rador Francisco José. Seu BRASIL, NI'VEA NU· mios, é o que será o FES'
atua! proprietário é Hen- NES. LUIZ FLAVIO, TIVAL DE ACORDE-ri Lyon, conhecido mllio OSCAR MAUREN e ONS, llárlo de Zurique.

' .

L"-_ ... -- ..-- --- -- - ���e�s�f�m-=r p�ti���a�e�a!A�b�����r::n�a��s-mlc�a� �i�-�p�i�n� =�b��E�t��D=�.'"tula �e ODten! tarinel1!5e. em a,ssumlr o p.oãer. . tud� do Interv_entor e ... te I.he teria dito: - Você vares Sobrinho, ao lado de Nerêu, acompanhou oHaroldo Callado e eu mdagamos dele o por- elta certo_. nao pode trair. Eu tenho também nosso desfile compareceu ao edifício da Assem ..) quê da não .a�eltação. _E � l'espos.ta !'los foi d�a cOl1}pr?ll.lissos. Fico onde já estou, com os revoo bléia.
BARREIROS FILHO ���i s��:� l���c��d-; h�o�e� ��0�f�n7��d��O �n��� m�fç���lOS de S. Paulo e pe�o advento da Cons- ocu:Outr�PJaar�tl�t��r:t��a�aOli��h:�,etralhadoras,igodcte Fi�;ó� I�Od���gOe��o;�:��e�'re 2�0 d�s�:: �b�dàete�i.s�.na. quem 7n�nda e a farda e o p�tlelo crit�e���u.�ees�ilr;;·��o�d����""t�e �:�êl�st��1�n��� Teria sido mêdo a�n;lo* que nos levou ao abri-, governou J?lcnos de _um mês. Haroldo piscou o o.lho .

maroto c, balxml?o, q�e ele, mal per�ha _uma jogada, já estava orga- go de um Quartel do Exércit.o e à Impretação do/d�e�;����g��nG�0�I�i�;e��d�Celad�:U�!� �f�'�scou: Aprenda, ChiCO, este futu�o prqver- m�����) 0�f�i�?,v���tlf;3\ ��:� O�edi:; �eg���e;�s� habi:ã�c��r.u1?atos posteriores conflrmaram.nos'lira, enu'ou em FlonanoPOlls sojf o comando bIela Constl.t:umte o ele"la Governador. as apreensões .

. '�Ii9ib�'v.�!i�o�e�o��I���fi:;aSij, que ocupou r.tm����· dneo �!�g�: ����::s���aex�����d����e� e!eiç��l����era��!���:;;�ecee P�tlc�s.processos da ChO,F���S"��e�i��,h�e��r��n��ê��o�tad,o Gaú-
Ale aqUi, o que ficou dito nao COlUltltul reve· 1'15.0 para comandado:Seria Governador. Sabia-o, Entretanto, houve luta severa, embora sem No Rio, o jornalista Costa Rego careterlzava::l."';idO;:o�� :i�I��l di�:��as f����er�: :�s��:: g��vi���eil��� ����l�ar�ir����seQ���aq�e�lxM�: ,sa�gs�eb!e QS constituintes partidários de Nerêu. ���ad�o������ ceo� ��r:afr�::ar:'W�)r�s��: ':�:�.. ri!'. "st!. Nem receberia poderes de mão beijada. Dai a palra,'am nuvens p:rcssaga�. zerros assustados olhando a fronteira do RioHá, porem, circunstâncias que suponho des- oircunstância de, dois anos após, integrar-se na Houve rumores, boj,tos, avisos serios. Grande". .I'roh�lda� da maioria dos leitores. Revoluçao CQnstltuclonalista de S. Paulo, que

.

E um habeas corpus, impetrado ao Supremo Getúlio, entretanto. relutava, discordava deUma delas está nos telegramas que devem Getúlio. OOIS Monteiro e outros sufocarIam a Tnbunallhes foi concer1ido, &OS deput.ados nereis qualquer intervenção violenta, Flores da Cunha�r do arquivo de Nerêu Ramos. De Rio, as cUfto, e a cust, de mUlta bala tas, ,?ara exercele'.'ll ?5 seus direitos de escolhas. Insistia, não obstante !I<:so.�·stÕes cabográficas ('ram no sentido de as- Candldo Ramos, então na goyernança intelll]-a As .Forças do ;Exel'clLo do 14 B.C., que estavam Tínhamos informantes do caso.

'�
Nerêu o govêrno civil, e Ptolomeu o govêr- do Estado, que lhe viera as maos POI mdlcaçao sediadas no antigo Campo do Manejo, os abri- Nerêu, já no Govêrno, em Palácio, amarmvn�;�rordens não se' concretizaram. Conversa 1i�0�a��a�aJ�zd� ����a1:eo����:':aar od��nZd�to� �:r��s �����erau:ngodl:aí�Il��a�����s. euE fl�r�� a ca��p�i��o���{t�rel mais.' Esta nótula não podeo����r:dol�eC;Vil � ������l d�ss�rr�dO. o cargo

sr i��fi��. �;�fo��� e��I�i ��i��sciaarec���a���� ��so:ci��!atl?�p�o��t\;��I!�S)l'��cgl�aadO�s:e���éra� desmv����re�, �!UbOe���I����1ür .._------------------------------�-�-----------�-----------

,Jsu or�aniza a· casa �ara 'ô �ran�e u�ra �e suer�uimcnto
jo [SInOO - �iz u vice �overna�ur OUlltel �e An�rade,
',eia em outro 'local desta edição),

.

RUBENS n. ARRU))A RAMOS

nmllTOR

DO!-ft:&JGOS F. DE AQUINO

GERENTII

portanles/Leis de Origem Governa
inlal Encaminhadas ao Legislalivo
O. Governador Celso Ramos encaminhou, ontem, ao

rr Legislativo, o projeto de Lei que institui o

MEU (Plano de Metas do ocvêmc) , importante
.oaícão destinada a estruturar ampla atividade no

r de obras, no sentido de um mais râpldn desenvcl
ente do Estado. O referido projeto compõe-se de 20

0'0$ estabelecendo o orçamento plurlenal e víncu

io u execução do PLANO :I 17,5 bilhões de cruzeiros.
-rnmoém. na mesma data, foi remetida à Assembleia
rsrauva a mensagem governamental que propõe o

.ento de vencimentos da Magistratura e do Ministé
Público, de acorde com as tabelas abaixo:

MAGISTRADOS
Cargo
embargador
o: 4a. ent.
\ 3a. ent.
� za. ent.
'. la. ent.
, f':ubstltuto

MINIS'I'tRIO
curador Geral
Procurador

. .motor 4a, ent.
o-neto- aa. ent.
-otor ae. ent.
otor la. ent.

Sito Atual
crs 57.000,00

48.000,00
42.000,00
38.000,00
34.000,00
28.000,00

PúBLICO
57.000,00
48.000,00
38.000.00
34,000,00
30.000,00
26.000.00

Slt. Proposta
o-s 75.000,00

55.000,00
50.000,00
45.000,00
40.000,0;)
35.000,00

II, um

movel, fecham-se em tómo ele Coleen Adams nu
ira' Atómica realizada cm São Fra1wisco. A má
é operada 7)01' contróle remoto e realiza tarefas
giljes radioativas. Um nperaãor. localizado numa
e contróle a distância, vê o que se passa com o

graças (l uma câ.ma�1 de te'evisão.

o dinheiro em caixa 13.,
naquele mome?-to, pouco
além de 120 mil. eruzerros.
As contribuições Já havíam
udo lecebidas P?r antect
pação nos Institutos de
Previdência. Havia- um sal'
do negativo, proveniente
de dividas a fornecedores
e outras, no montante �e
1 bilhão de cruzeiros, CI

fra que apuraçõe�. poste
nores levaram pratícamen
te, ao dõbro. A verb_!l D, do
Orçamento da Uniao, nao

"á havia sido despendida
;'omo também ultrapas-

psada e-m mal, 260 mílhêes."

r a ( aE mais adiante: "Esta

obra, os homens de em-

prêsa ajudam a manter 1

"��n�S���ç�,,'o'::.:t�,,:��' Comovedora homenagem da Laguna à memória do sau-rlâc-Ihe também trabalho
desinteressado, obedtentea Ao sr. Presidente do d' bl" SOLENIDADES COLO-

:r��de�o�:�:�s ��I:�i�V���! P.S,D., sr. Adhemar Ger- 050 repu �cano CAÇÃO PLACA. Suda-

�oadt:�CI�omeo fa\���mta�l: �!a�O����ii�!��do� a seguiu- ��:�������S. S�: ções'NAZIL BENTO
uém cm nome dos meus

PRAZER COMUNI· RA MARCADA DATA Secretário P.S.D.

i.�l:����roei��s ��i!n����[�r� CAR ESSE ILUSTRE
-audacões à nossa nova PRESIDENTE E DF.,.
presidente. Homenagem MAIS MEMBROS DIRE ...."""__....�__

.�t��ica ri�l�b�::�t:o,o C��,� TORIO R E G I O N A L,
com tão expressiva l!nani- QUE EM SESSÃO ON
midade, ti. conduziu a prc- TEM REALIZADA CA·

����cf�-\�e dato��·A�, ���:� MARA MUNICIPAL LA·
seguintes resoluções rela- apoio e entusiasmo para o GUNENSE APROVOU
tivas à selecêc e aprovei- exercício do mandato Que UNANIMEMENTE PRO,
temente de "pessoal: (Ira assumiu. Desejanlâs JETo, �OD�R}X.:;CE2..,T.!,: ,1 ---: a se�,ã�*--l���,�!��, :j}l-����. �v-·r.ES_ ,n1..

'!em' J3l'ãSITia e <iS despesas nesta casa, paralela u VEL NOME VIDAL RA·
de transp-u-te e estadia gã611��ci���1 d� r;��p:!:ã MOS PRINCIPAL PRA'

c?rrem por conta do can-
voltada, com o apoio do ÇA DESTA LEGENDA

dídato: ?;Iís. o Govêrno do Pres!· RIA CIDADE. DITA HO
2 - os professores elas- dente Jãnio Quadros" MENAGEM FOI ORIGI· t •

i'ificados serão contrata'
MESMOS MÉTODOS NARIA SOCIEDADE;;r=;:;iiii:i!ii!\i-itTIio!"'"t'�ii-�IE..;;.;;;;::;:IIiiiiiOiiiiiIill;;�) dos como estagiários, p 1 DOS AMIGOS DA LA-��um ano, com vencimento:. Em seu discurso de agra· GUNA POR PROPOSTJl_

..
fixad s em crS 38.400,90; ��c��.����:om:t:Jlsegu�:.o� NOSSO AMIGO VELHO'

3 - passado o primeiro rumo traçado pela ,antiga LAGUNISTA MAl\"OEL
ano, o contrato será reno' presidência, como Já vem
vado sem especüicaçã0 de ���ldpOo e�d�t�:� s�:��arclduração"passando os ven'

Sarmanho Vargas tão 'bem
cimentos a) nível normal; cHl'igla a L,B.A. Referiu-�e,

4 - a fundação não as' ')rinCipalmente, às obras
sume c'ompl'omisso de ob .�: ��l�rn����d:r�fâc��citer moradia em Brasília de mator importância, eon.
para os candidatos sete ·.ando com o apóio do Con-
cio�ados. .!.elho Deliberativo e com o

O diretor de Ensino da �:s:�t��vg� :e���1��:tl��SEC, diariamente, no h:J' ção do Sr. Charles Edgar
rário das 14 às 16 horas, Mol'itz, ao mesmo tempn
estará prestando maiore� �� d�ese�gr�:�(';,a p�r e���.esclarecimentos aos mte- n!midade, para encabeçarre�sados. a atual diretoria.

75.000,00
55.000,00
50.000,OQ
45.00Q,OO
40.000,00
35.000.00

Professores de
Ensino Médio
Para ,Brasília
A Diretoria de Ensino

da Secretaria de Educação
e Cultura está publicando
edital, levando ao conhe
cimento dos interessados
que se acha aberta a ins

crição para a seleção de
professores de Ensino Mé·
dio que desejem prestar
serviços em gk1ásios e es

colos normais do Distrito
Federal.
A inscrição estará aber

ta até o dia 31 do correu

'te mês e a classificação
dos candidatos será feita
até o dia 15 de agôsto.
O Conselho Diretor da

Fundação Educacional do
Distrito Federal tomou as

Comissão

Especial
o secretário da Fazen

da, Sr, Geraldo Wetzel,
vem de designar QS srs.

Ivan Luiz de Matos, Ins

petor de Eíscalieaçâc e

Arrecadação de Rendas,
Célio Osório, Pacífico
Guimarães Batista, Arte
mio Felipe Schmidt e

Dirceu de Oliveira, Eis
cais da Fazenda para, sob
a presidência do primeiro,
constituírem Comissão Es

pecial de Fiscalização com

a fnalidade de proceder
ao levantamento da ma'

deira exportada para o

exterior, pelos portos do
Rio Grande do Sul, pr-ati
cando todos os atos neces

sários a fim de acautelar
os reais ínterêsses do Es
tado de Santa Catarina.

,Roubado Um Dos
Maiores Diaman
les do Mundo

Morreu
o Dutor
de "O
Velllo e
o Mar"
KENTCHUM e SAN VALLEY, 3 (UPIJ - O escritor
nÓrte·(l1nel'icano Ernesi Millei' HeminglOay', laureado em

1954 com o Premio Nobel de 1iteratur!l, 1lwn'elL sozinho ...

em -sua residência, nesta cidade, com um disparo aci
dental lia espingarda que estava limpando para uma

caçada que faria. Hemingway tinha 62 anos de idade e,
embora a1larentasse gozar perfeita saude

... sofria de hi

pertensão .arterial. Na semana passada havia sido sub
metido a um exame medico geral na Clinica Mayo, de
Rochester. Dessa cidade o escritor rumou para sua ca

sa de tcentcnum, perto de Sfm Valley. Mostrava:se feliz
e de muito bom humor, conforme declarou um seu filho.

Vidal Ramos

8·70, VALQUíRIA ..:_ Nesse desenho vê·se como sení. o

B·70 Valquiria da Fõrça Aérea dos Estados Unidos, com
lima sobre-tensão de seis 1IIotores. O avião, bombardeiro
com asas em jO/'1lla de deIta, está sendo fabricado pela
North .4merican em Los A11geles, e .çe desUna a voar com
uma velocidade três vêzes /l1t1Jeriol' a do som. Os pri
meiros testes serão realizados em ]!llS de- 1962.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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; I D �(!grêdo qu� faz :
I

d'f
I

:a Iºmnta ...�
A N I V E R S Á R lOS v contecimentos Sociais I � :

DL Hilton Prazeres e sua
I· • I

S�o;n Mg�!.!�e S�!Y.�!�5� �:;;� e�;Z::.e�� ;:,n'�:i:, _' � � tJ{..___� : !':�= .:
��::tl':��os l;i�:�st:i:()o�e� pnd;".inhos e a feq�en� fa:- '-..J '\ I i I

Cresc:imento desigual Crueimenlo uniforme
I

�:�:��d�a f�::ná�:�vei�; J�J;�6��;�toe<'" _ O MINISTRO ESTOTERAL NOVO PRESIDENTE DO _ i �":.:'::i�,�:,:i����,�o; ;'O;!;"�i;::':';""::'i;;'::;!�:���ca ��}����,aSa e q��� � F�2 domingo. a sua pri � LIO_NS CLUB__ AS CIRD_ERELAS DA NOITE DE 12 DE � I ��m;�.,d�"o\.:�e�;!s ��cldi� �lj:::,it��e� !�3:.
ficJ deli,

I
apresentamos votos de feli- rneira comunhão, na Cate',. AG STO PR XIMO SERAO HOMENAGEADAS COM OS � I .. - Icidades dral M�t'-'Politana, ° ga- � ., O , •
Faz.em Anos HOJ'e"'ôto Cláu�io Jo,é VieU-a, .. PRODUTOS DE BELEZA DE HELENA RUBINSTEIN ..

L_______ J
• filho do nosso prezado con- F

,_,. III)
_ sr, Lourival Almeida : terrâneo senhor Claudio' .1 Verd�deira par-ade Igreja S�o Jose a� nove h� tiveram. , �:::je��.af;::::q:;n�
_ sr. Nort,n C. Pereira 10linger Vieira e de sua III de. elegànC:12 aconteceu nAê ras do dia dezo�to p.:6Xl-

9 Na noite de .oa'bado," d )'d d 'A
_ sr. Luiz M. Machado I Exma. Sra. Q.a. Maria Te' !III noite de sábado no Quere' mo - �o.os a recepça.', a .,,, gr ..n r qca I a e, pr-

_ sr Amoldo 5 de Aze- resa Vieira. • ncia Palace. quando C ��', �:l:�t�� �i:J.�:;1pe�:= bem mais tarde, circulou. �;�:Ie��(� e:�r;�III�Q:J�d "c
. '.

I NASCIM1ENTO 'I'
Lins Clube reuniu para (_ �o"�!�:onar�a�i���elias".l ençemumgrandt'Segn�-� ;)" ���_, Silva Gentil I',. ' �.:7�:;a�e posse da nova Di Europa.

• do ... um segrêdc que

= :::: iUg��n���� �:�fpfki se�Opga�:O,At�sC:��o�iod:O�:h� III Com grandes aplausos, o ,1 Q?' .epreseutentes 10,,0 dr. Maurício dC!'� faz milagres nos pratos
IJI

Dr. Armando Valérilt de de "Slnca Chambord' re' Reis em companhia da b::,1JI de bom gOltO. Observr
- sra. Maria Ceséria pc- citações dêste jornal.

1_
A�"';� fê, entegra da p-e-

-

c mvidados nita srsa. Edna Schweid � como ° Fermente em

reira Pires I Wania, wander, Fredy,.
"->,,, «' cepcionarao ". " IJI

P' R j
.

I

= �:>
J�!l�' ,;i�\�;�

S.'h'
��o'g;a�:n�i�:.i'yP:::;�: • ��:Y::�J�;;!�:��:�'{:�� f�;:d!o p�;:�:�l d:gêi�:i�, �:�a;�� bar do

Que'ên'i': ;:,;,:�::E::':��:;:p�;
�d:r. Oscar Bonuassis �:� oao�a!�::;�;; d�e s:�� , premias e outras atrações. 5 Aconteceu m o v i 11 A firma G. da Cos" ;;�'ROl�1 ::�:::[�::
- srte. Amilda D. da Silva irmã zinho Wiloon Paulo, • ���tet��b��l'al��en;�a���l� ����ta�:s�:�e ad!e:�b��� �:ç�::.e�:i ���e�:�;:�e:s'-' bnr natural dos demai5
- sste. Ieda An�l'ade I VIAJA'NTE , convidados especiais. cerno nos galões do Clube Doze cencôdetae -ao títu.lo' ingredicn[es! •

BATIZADO Acompanhado de sua eo\- • o Presidente do Rotary de Agôsto, quando a "Miss Elegante Bangú', GRÁTIS!
Foi levada à Pia Batis- pôsa e filhas encontra-se' �;�:i�en�: d:�:�:��P���: �:dnaÇ��� ��::i���.p::;� ��;1n�;0:��:�t��OQ�:�I�' -- :�:;�I:�::::':�.i�Q.�Z;;:mal d.mlngo na Catedral em nossa Capital onde-veio, be do Estreito, governed , Guilhon, foi. sem dúvida, era Palace. !!I �,:.'.','.':-,'",D••:::,.• ?,"••'.,','.'.���:o�:����:hél �a';��:��s� ;��;ia���,g:')s :o:s�it������� , ra do Clube Soropttnuste nota alta. Indíscutfvet- ••. ""

Virmond Vieira, fN,hinha amigo Dr. Carlos Adaub' t: ��:::��" d)M�e�:m;�'� �:�t��e�e�ev:�gi��, cu.: ge;;os �� �;�v�� Pê��:"l EXlJA semp'. o tlodlelo�ol.

�od:���nt����:l d;. d�al��� ��e��ad��:0�:��v7l�e�óro � SI'a. Aurea Leal Moura, I :.,'áebi'aodod,0S"ISv�al, Hnooep�k(te-imdOalf ,

I"confundiul latinha .. ,,,,alho do

- SI' e Sra. Dl". P:wlo Fen' 6 Quem danem'" il '" - FERMENTO EM PÔexma. espõsa da. Stela Vir', Feliz permanência na Ca-I' tes Sr e Sra. Dr. Julill valsa com a "Cinderela" Silva, Heloisa Hoechl e;J
�tn:o:�e�:dJ"i���i::I�a�� ��t� ��:���� .. �ãa votos,. Coelb.) de Souza, l'epresentante da Capitp.\ Dc.ris Maria Ramos Go'.;

,
Dlu'ante o jantar.um jesto Gaúcha, m'_ 'noite dI:" 12 de mes, viajanpo para o RiO"

j
--,--------�'. -

!OSVALDO RIBAS e 1, ���::odS�tril�ti�i���.aie�!\�� agôsb próximo?
lj Muito comentado .:"1

(UNICA SANTA CATARINA
WALEBIA RIBAS I, ri em fazer uma

campa� ,7 Paulo F'erreil'a Lilna ����u���d�e pVe��ti��/ ��. i Clínica Geral
rllI'U" ipllm UM )HIl'entes e pl·'"'.�on� nmigns o nnseiment-o III �<:Io' '-'ned,n,tl�e, qa��n�i�Ull�dO:m �i���h:��l�::':�� 201��'�:�:�� Alval'o (Marly) Lob co!l1 \

"-
,. 1 I t

!III ..

J',nta" do L'o'" C"'lunb.·" Doencas Nervo' as e Menta'{,e mll.l� um \'0 )lI� o ���'�o� Paulo

"

pról.casa do Pequen Jor- la]' cm nossa cidade. ' , '.. '
_' IS -

'l1li nalelro c..::mpletava a bonita toil-lIIl! Angustia _ Complexo! __ AlBQue� _ Mania., _

em 2!l - G - UI nH Mnlernidü-dc dr. «Irlos Corrêa - Fpolifl. IJI 2 À FéI('uldôlde de Filo' 3 Muito elegante f'S lete em fina lã preta ade-;JIIj Problemático Afetiva e .sen .• 1

A L U G A.SE'" soIía apresentou gua can- tava a recepção na l'esi- l'eças em platina e bri-� Tratamento pejo Eletrorlloque ('uno an('-stl'.�tll --

APARTAMF.KTO, TRATAR COM O TELEFONE, 217fi ,
didala ao titul· Miss Ele- ��.n�:lfi� c���o��� �U3:1�: Ih��tet Desembargador' Insul1naterapla - Cardlozol,j�bp)b �VI,.·t, 1,\V11o �

5/7 • ���.t��·:I�:úW:s�h:��I�d�, do e-J'u tE.,,,tejE.do o "nin' Hercílio Medeiros parti" PSI��=�oa PaIQuJé.tra.s _

---V-E-N-D-E-·S--E--n-U--A-L-U-G-A�.-S-E--- '� p",;abOv�ea',.'a·em��e;"n·tt:'·, d�a;'S���)tn: :: :i��pii��doadeG��e:��_ �!r:t��a d;a1:�:.ad��n�I��1�� g:: ��:�����E� �:AÚCHE�.\
Uma C:l!lll ii l'ua Dr. Fllhio Actuci, 298 Egtreito. IJI , ". � lriões encantou aos con' ,�abado. O Desembal'ga{f DR. IVAN BASTOS DE ANDRAIJ&
Trata)' 110 loclll Ou com Q sr. Renato Lemos à • E:dna Glot-z., com u- Se'. vidados. A simpatia de dor em questão, tam�, CON&ULTAS: Das 15 à� I� horl\.lo
Rua Bulc.'!.\') Viana, 65. 1517/61 Gastão M stardeiro A Ce Maria Augusta, tam�m é apr�ciador do preferidoJ( Endere-ço: Avenlda MnlH(. RIlIllO�. 2iill

]'imonia l'(',ligiosn sera na foi assunto dos que la es· Mc-nSlQn Huse. ,.. (Praça Etelvina Luz - Fone 87-53

�� Gõve-,nadÔiê-s
..

-ftêi'-ÓiiiiiS-iil1 Florian6poUs...íJnill ,(Cont. da última página) (judf manteve com os tres

I
:·etor·presidente do Banco I' ,--I..:, sob a egide da 'justIça e lima Secretaria Executiva,

D ,1 rl;..1 :a ao Banco, inicialmente. �overpadores. quase todos os rie Desenvolvimento. da Re-, waz social aos superiores in, -')b a rElsponsabllldade de
b �.�:' seguintes recul'sos: '�rmos do documento. A rei, !;ião Extremo�S'I1. parágra'I.-.erêsse� do País e da Regi· lm1 sec:-etárlo executivo" a

.

a) _. 15':'; do tutal do pro �JOdlcação constant.e na ali- fo pdmelro. Os representan' -'0; :luem ;.'aberla or.ganlzar e

OSVALDO MELO hltO d;) III Acordo do Trigo nea "a" do artigo 6°, atrlbu- te::; dos Estados deverão eS"i 'II -'- Planejar e orientar Jlriglr os serviços técnicos e
O TEMPO NA CAPITAL _ Agora é assim. Naquela dos que venham a se suce- indo 15% do produto do III tal' investidos nas funções J desenvolvlmento econôml udmln�::;ttatlvos do Canse'

base e daquele jeitinho. jpr. em forma de transferên ,\(;ordo do trigo ao BADE' fIe chefia do orgão de plane- 'mco e social, coordenando, ;ho, Ill�,t1tulndo grupos de
Vento sul soprando rijo pela manhã. . c. nas condiçôes e prazos SUL. será diminulda para jamenlo estadual. Parâgra- _1isciptil�ando e estabelecen� 'rabal�i comissões especiais
A' tarde, nordeste. 0.1; estabelecidos; b),.-- a 1Ü';'c. Ir. segundo _ Os repl'esen- .0 prioridades para investl- i! qua�squer outros órgiios

��;����o ap:��t;�d���:r���oos. __
o �_=-:r\i.. �!���;:I�'ê��I�'96�:a�':!�v:; de� � o se����€�I?exto do ����ess :e�oUp��:�d!:rt�od�e�!� ::;�n=�C�l�;��: �o�i�:dp� �����c�:���emporãrios ou per

Parece que asglm ninguém pOderia reclamar. dot.ações orçamentârlas ou Convenio acertado pelos pública.. nos nacionais de desenvolvi, Art. }o � O Conselho fixa'
E' o contrário. Reclama-se mais ainda. Com veemen· ('réditos especiais, ao corres três governadores na reunl- Art. 30 _ Os governadores inento e em coordenação .1 a forma pela qual se de-

cia. ��� c�:s��::�,os. \ ��;e��:t;rl�:t�ri�ord�e��I::' �o d:�e�Uri!�a�t�'�U�:s�il��� ���d;ra'��-:�� dee:� :��:z�� ,��;d:spl������:Õt�; estadu- ��:�e�����s�:rs �I:�:r�l�r:
Diz um amigo, que o vento sul e o nordeste que vem

1
,:s.ra ser aplicado no finan, cão de órgãos de planeja� presidência do conselho.·)II - Zelar, sugerindo e rramas que estabelecer,

de volta,
-

I
ciamenoo dos programas de ;r,ento e investimentos para ?arágrafo unico' - A sede adotando medidas adequadas Art. 110 - Os Estados par'

Questão de barra. desenvolvimento da r:eglão; ) desenvolvimento regional. do Conselho serâ- na capital ��ra qUf: o Intercâmbio In- ticipantes deverão manter
E temos duas. 1 Art. 70 - Os recursos refe l' governo do Estado de San' cc Estr.do' cújo governador it'!!'-regional e com o exte- Jrgãos oe planejamento, a

O pior é que essa Inconstimcia se refletc nos homens -ridos na letra "a", do artigo ta Cat!l.l'lna, o govêrno do estiver no exercicio da presi- :·!nr, venha permitir a justa endlda a'convenlêncla J0'
l' nas coisas, i!.nterlor. serão, à medida da E",tado do Paranâ, o govêrno tiênciu, :'ctenção e fixação dos ren- Art. 120 - O Conselh( 1'-

E até nos anúncios de rádios. I i;L.a t'eallzação, depositados ÓO Estado do Rio Grande do Art. 40 _ O Conselho te- r.iimentos do trabalho das =urará funcionar em pP itl'
Cada uma das emissõl'as dá uma temperatura.

I
no Banco do Brasil S/A, à :';111, acordam afirmar o pre' rã dois vlce'presldentes, de p,)pulações locais, co�o fa� to entl,)samento com o I r

E ninguém se arrisca a umas previsões dispOSição do Banco. ::;<lnte Convênio que cria o cujas funções serão titula, �or positivo para o desenvol, :zão federal de atribuições
Também nos jornais. Art. 8° - O Ministério da. Conselh'J de Desenvolvimen' res os governadores não e' vimentc da Região: �emelh:;l.lltes e com quaiSQuer
Notícias com datas atras!l.das. Fazenda pI'ovlndenclará a e� tI) da Região Extremo�Sul e )�ercentes da presidência. Art. 7() _ Os componentes outros organismos promot·

Hoje já foi ontem .. Ontem é hoje. Confusões à 'aboração dos provimentos le ü Banl-'t) de Desenvolvimenoo Paró.gr.afo único - Nas au' do Conselho são, autoOlatl- l'tS do desenvolvimento.
vista. /-rais necessários, objetivando éa Região Extremo-Sul, os Mmclas ou Impedimentos do ,:amente e independentemen Art 130 - O Consêlhp 1

Uma balbúrdia por aí, que deixa a gente perplexo dotar o Banco dos recursos quais se regerão pelas seguin preslder,te, o vice-presidente t,> de qualquer formaUdade, dcrá assumir encargos'
.

c:
sem que se saiba se a própria folhinha também está lou- I previstos na alinea "b"', do tes disposiçôes: I - Do Con-' ma.is Idoso exercerá o cargo. I!lembros-natos do Conaêlho forem atrlbuidos pelo gov� .

queando com o tempo. .; ... '.,a.� j
, f 1 tigo 60 e atribuir à condi-� 'Jelho. t Art. 5° - O Conselho tem dE: Adfílinistração do Banco, no federal quanto à progri

E a gente vai Indo. Caminhando, Caminhando SObre'!lião de agente financeiro do Art. lC - É lnstltuido o por nnalldade estudar a vi- cem as atribuições definidas mação e controle dos !n�(!
caTl'egado de Incertezas. Os dias estão certos. Vinte e qua· govêrn1'l da União 'na região, Cl)nselho do DesenvolvJmen- i dn sócio·econômlca da Re, no Regulamento respectivo. �imentos e serviços da t;ni�i
tro horas, embora relógios adiantados ou atrasados. sem p:cjuiZO dos organismos t. da Região Extremo�Su1. �Ião Extremo·Sul, programar Art, 8.0 - Para a melhor nos Estados do ExtremO-PJ,
J-,[esmo para os relógiOS 'paradOS, sem corda. f-xistentes, Inclusive quando ParágrafO único - Compre- t: traçar, coordenando as a� consecução de seus obJetl- Art. 14.0 _ O serviço pr 'S"

Com tõda essa balbúrdia e desacêrto, confusões e SUf- à prestação de garantias se- I ende-sfl por Extremo,Sul a t-lvidades públicas e privadas, vos, o Conselho far�se,á pre tacto ao Conselho pelas ,,('UI
presas. o lempo continua. In�xoravelmente, melhantes às enunclada� I região Integrada pelos Esta- o deSl'llvolvlmento regional sente nos estudos e medidas

I
membros, será conslde1'tl�

•

Passam?s sempre, sempre e sempre, Mesmo por desvios no artigo 21, da Lei nO

""1
d� do RiO

..
Grande do .Sul, de lll, :\I·ira a entrosá·lo no do Poder Público Federtll de natHeza

relevant�,.e bifurcaçoes. Para a frente, sem "oltar à retarguarf'la L1!28. dc 20 de junho de ... S\i.nta Catarma e Parana. Ideal do progresso harmônl� que aff"tem diretamente ou Art. 15° _ O Conselho cn

Ah, se voltasse.. '952. Art. 2° - O Conselho cf"").;Io Pais. indiretamente a economia l;ani1.al'á regimento intel'Ul\
- Bom dia amigo. Boa tarde ou boa noite. Art. )00 Revogadas

as. compõe-se.
de dez

m.embrow.
Art. 6c _ O Consêlho de, d

....
Resião,

I
rilspondo sõbre seu 'tm�:(l

Embora vente, cbova ou faça frio de rachar... cic,posi(!õeS em contrario, I - Os governado.res dos Es-
I
'1cru Oi:l'a cumprimento de ParágrafO Unico _ Sem- p.3mento e execução (p � ;"(

Você está pensando que esta croniqueta é Unla:tn t·'�te docreto entrará em vl- {t::..dos partICipantes: n - ·�uas ,mnlldades: I _ Efe· pre qu� jugar necessário, de- \)tllções, ...b
i�ntlca cõ!cha de retalhos. E é mesmo. �(;r na dato de sua publJca� Tres representantes da Uni, tl1;"l.l' o levantamento sócio· -I;�tá o Conselho, propor à Art. 16° - O presenf,t 'r�··t ,

Se quher. cubra-r;c com ela. do." 'l'O; UI - Tres representan- econômico da região, estu" On.ião medidas de Interêsse guIamento só �Odf'l';\ 9� .

Tem tudo. O p�('sidentc Janio Q�o- !:'� de designaçã� .�.esPC(l·.tva. tinI' 8el.l_' problemas, equacio- :·e-gion:tl. I ul(\dlfic{l."o paI' Vlft llc tOI

Mcnos ... assunto. clms ja aprovou, na reunlOlo (.](' célda Estado; li�· U 41- ilal' e propor soluções, vlsan Art. 9° - O Conselho terli vênia."

.... i"",�_"·r,,,
t :-.......� �f

� ..::. "".. ".,. --------'---''''----

nten�ão
Garoia�a

tl�1

CAREQUINHA - FRED - ZUMBI - MEIO QUILO e MI CK BABY (mágico) DOMINGO DIA 23 NO LIRA T, CLUBE,
No mesmo programa domingueira inlanlil das 15 às 20 horas - Show da maior Turma Infantil do Brasil com duração de
2 horas - Caréqllinha distribuirá bombtlls e pre,sentes para todas as crianças - Reserva de mesas na Agênc13 Geral de
Passagens - Rua Felipe Schmidt, n. 7.

"

•
-

.'J!

MAIS UM PROOUTO DE OUAllDADE DA STANDAAD6RANDS OF BflAZll, lNe:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«-Clube Doze de Agosto-» dia 23 de julho
ONUMENTAL SHOW COM OS ARTISTAS DA GAROTADA - CAREOUINHA, FREDY. ZUMBY E MEIO· OUILO.

INGRESSOS, PARA OS ASSOCIADOS NA SECRETARIA

Maravilhosos

são os vestidos e tailleurs de lã

recebidos pela·411t�

"MISS MULATA"

Prom,o�ão em�ol�a' a Ca�ital

Miss Mulata de Tt;ueas (Neusa Geraldo) deu ctvute inicial no clássico

Barroso x Marcílio Dias.

tiv�e�::tag::��:al e:����_. o ;;n;:;f��t:Oi ��;�;�I� I ���;��:nt:. Comissão de

no do concurso para (!S�ô-! -----------------
ll,; da "�olo'ed" que ': \ Precisa-se Uma (asa Para Alugar
��t�:�'�;::e e!;���a�6���= �ARA CASAL INOL1!:S COM UMA CRIANÇA COM

escôcia da.Miss !,,:ulat:l e BO��;i�H�NHA ôNIBUS ..

que devera parttcl�ar de
PAGA-SE BEM � FALAR SR. MILES _ CABO

conourso de âmbito na- SUBMARINO.
cional. 5/7/61
A data fixada pau o

eoncurso é 18 do corrente E M P R E G A D A
e mais de uma dezena de

PRECISA-SE DE UMA EMPREGADA DOM�TICA,
moças, representando di- NA RUA LUIZ DELFINO nc 24.

;:�:.s clubes tomarão

_==.=IJ_-.;i_'�_'_--=--",-,:--c::-
Como já é do conheci- A T E N r A- Omenta público' as cidades .,.

fie Itajai, Blumenau e Ti- LUSTRA-SE, LAQUEIA-SFi, ENGRADA'SE E ENVER-

iucaa já elegeram as suas NIZA-SE MOVEIS. MAIORES iNFORMAÇOES RUA CON-

�resentantes, SELHEIRO MAFRA, 164 FUNDOS.

5/7

t

ESTADO DE SANTA E D I T A L '

Jmz�A;tD�;;I�O DA -Bema'do Schramm. Oq: I
VARA-DA FAMILIA E tudo visto e examinado e

SUCESSõES tendo em vista que a re-

EDITAL DE PUBLI· querente provou o seu in-

CAÇA0 DE SENTENÇA terêese na pedida declara
DE ABERTURA DE SU- ção de ausência; Conslde
CESSA0 PROVISóRIA rendo que ficou provada a lia e' Sucessões, o mandei
DE BERNARDO SCHRA· ausência alegada com p u- datilografar, I) conferi su-
MM, blicaçâo dos editas; Consl- bscrevi e assino.

O Doutor Osvaldo A dei-ando o mais que dos OSWALDO AMAS
rêos Horn, Juiz de Di autos consta julgo provada HORN Juíz de Direito dairetto da vara da Co- a ausência de Bernardo Vara da Familia e Suce-
marca de F'lorianópc- ecnramm espôso da. recue- ssões.
Hs, Estado de Santa rente e ri-meio curadoral ,-_
Catarina, na forma da esta para os efeitos de di

Lei, etc.. l'eito.- Expeçam-se editai;
FAZ SABER aos que o de notícia desta declara

presente edital virem ou ção e deferimento da cu

dêle conhecimento tiverem radorta com o prazo de 6

(expedidos nos autos n.? mêses. Inscreva-se esta no

731, regístradc às fls. 25, cartório do registro civil MATERNIDADE C,ARMELA OUTRA
do livro n.? 4, de Sucessão nos têrmos dos artigos 100

Provisória, em que é re- e"fi��an5ddao1oe'e','cSP,,"va.'o,vosa cde,}': SERViÇO DE RAIOS X
querente Ana Haendchen ,,,, •

fi
Schramrn, e requerido Bel' mais itens necessários e

·'
...d!t)!otlsta�: DR�w��.H:.E�ê�IVEIR�

nardo Schramm, que se ���eri�S n�dartlgo citado
'-.arou do [stõmaro _ Ve,.lcul. Biliar _ Sla. _

processa perante êste Juí-
ra r�c\l:s��rr:oc�;a�a��nie� 1'("'.1. - Osso. - loteatlDo, ele.

zo de Direito e Cartói-ío
ra ao Inve:tário e p:rtnh:ll UlstN()saIPlol'�,rarla - HadlOlra"a Ob.16'rlu

da Familia e Sucessões),
como se o ausente fôsse (Gnnldn) - Radlolo,la PedUtrtca.

que por sentença dêste. . I tJISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

Juízo, em seguida tcenscrí falecido. P. R. 1. Elorianó-
�IEMENS RECENTEMENTE ADQOIRlDO

ta, que produz-irá seus de- polis,

1.2
de março de.

19601
&NDXRl:ço· Rua Itini Benwar.da '/'0. Oo1blll l por..

vides e legais efeitos seis O Juiz de Direito da 2,a -----' -----_

��!a��s�� ;::��ed:d��� 6:r��e��:·)Cln��:IYa:s fi: DR. GUERREIRO DA FONSECA
de produzir a reeírida sen-

Olh O 'd N' Gd�:'e'"';u���a�� I�;a!é:: tença seus devidos e lega OS - UYI OS - afIZ e arganla
costume, e, por cópia, pu-

is efeitos, nos têrmcs do TRATAMENTO das SINUSITES sem operaçio pOJ
blicado no "Diário Oficial artigo 471 do Código Civil ULTRASO:\" e IONISACAO. EXAMES doa õlhoa e

do Estado" na forma da
e para que chegue ao con- RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB.

lei, foi determinado a su- ��:::�� ::s�n��::ra��� ���l� �eQ�ypvciD��E���I�ú�i�:��A�a�fta�r·o��:
�;��OP������;. B��_- unecrmento, digo, tgnorên- RACÃO de AMlCDALÂS - DESVIOS de SEPTO e

tos êstee autos dêles cons- �:t;n��t��, :x:ef���: p�: ����S�;E�0����'Am�i8d:�I���::6���icl�S80S. Opera em

ta que Aninha Halndehen lei. Dado e passado nesta CO�St!LTúRfO _ RUA JOIO PINTO B6 (emschramm requereu se pro- cidade de Florianópolis, aos ü-ente u Radio Anita Garibaldl),
Il' cesse a declaracão de vinte c três (23) dias do RESIDtNCIA _ RUA FELiPF �("'iMIDT 9!) _

ancía de seu .martdo mês de março do ano de FONE - 8560.

um mil novecentos e s"-I DR HOLDEMAR Osenta e um (23/3/1961).! '.
•

Eu,
; É;,,����t� J�,� I DE MENEZES

meneado, o datilográfei, I ��l�C��� eP�\�ur:i;od� R��
subscrevi e assíno.E eu. de Janeiro. Ex-Interno do
Julio Campos Hospital da Gambôa - Da

Maternidade Clara Bas
Ecrivãoda Vara da Fami- baum _ Da Maternidade

Mãe-Pobre.
Especialidade: DOENÇAS

DE SENHORAS - PARTO
- C1RURGlA.
Consulta: Maternidade

oarmcte Dutra, 'Pela manhã
Residência: Esteves Ju

nior, 52 - Te!.: 2235.

PNEUS DUNLOP, O melhor
Rainha das Bicicletas, Rua Conselheiro Ma.
fra, 154,

..

'),
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HOJE: BOCAIUVA X GUARANí; s.a FEIRA: TAMANDARÉ X ATLÉTICO E DOMINGO: GUARANI X FIGUEIRENSE, OS JOGOS EM PROSSE
GUIMENTO AO CAMPEONATO - Três pugnas, nas quais não estarão em ação Avaí e Paula'Ra mos, os dois primeiros c�locados, es
tão marcadas para a semana que vai de hoje a domingo. Dos três encontros, o melhor:será disputado quinta-feira, reunindo Atléti
co e Tamandaré, os quais, com o Figueirense dividem a terceira colocação. Hoje baler-se-ão Bocaiuva e Guaraní, penúltimo e últi
mo colocados respectivamente. Para domingo está marcado o confronto Figueirense x Guaraní. Três encontros que não despertam
grande interêsse, m as que poderão ter transcurso dos ma is sensacionais. Aguardemo-los, pois.

rAMANDARÉ 3 X GUARAHí 2

f6����rnmTI��1
I MEIO PISSO DO
TITOLO O paULa RaMOS

VOlTOU A BAQUEA1R o AVAl QUE PRÀTlCAMENTE JA DISSE IliDEUS AO "BI" - RESULTADO DE
UMA FALHA DA RETAGUARDA AVAIANA O ÚNICO GOl DO "CLASSlm", CONQUISTADO PELO

"Cc��!E��::I'S���e��- �9�u� �en�t��!?�P9.al·�uIE�Y.E�as suas. s'alhos seus oomponentesl ��:�: ::�!:;g��:m��7��;'
t em sôbre seu maior rival o "Daré" superar o tricolor possibilidades reais, mor- nos arremates, muitos dos Alair, Nilson !3 Vadlnho.

que é o Avai, a equipe do como aconteceu no turno, o mente o Avai que pecou em quais se perderam por cima Para um encontro de ta-
Paula Ramos colocou-se f, mesmo não fará o Bocaiu. demasia pela falta de en- ou pelos lados do arco guar-I manha envergadura, vejam
meio passo do título de va e vice-versa. Daí pode- trosan-ento entre seus ho necroo por pamplona. Be- �Ó quem foi o escolhido pa-

campeão
.

profissional de rem os torcedores do cem mens que no início do cer- ünno. 'que não costuma a-I
ta a direção do match: Sil-

�������� s���Ú�tI:��sCt�:� �:ã�á('����7:�s: ���:u�et: �,::�;:e:i�a;:;:S�o��h��. �:� ����e�:��:t:r�n::�d��! ::::��v�Sat��:�l;.rbi!�d��
���;:::��o�:::�=:�:d!�� ::t��;�e ��rri���!����. da ���t� �a��e;r�og:��i!��:' �i�:Oe e�l��eju��� ��:::� I t: :���:nts:�t��i���e�er�
ciais para suplantar a

eS-1
Não convenceu a pugna. porfia, de autoria de Édson, uara brilhar em cheio. lOS, porém sem influir no

quadra orientada por Hélio Fraca técnicamente. Mui- aos 17 minutos da fase ínt- Não se diga que o Paula resultado que nos pareceu
Rosa que está três pontos tos defeitos apresentaram cial. O ataque não esteve Ramos não tenha feito jús justo.
à frente do vice-líder que as duas esquadras que atua- bem em hipótese alguma. ao triunfo. Ao contrário, o As duas equipes: PAULA

.trtcotor mereceu-o, embóra RAM;OS - Pamplona; Mar
a maioria das investidas reco, Nery e Hamilton; ve

pertencesse ao adveraáríc.I, léria e Jacy; Eurldes (J.
A vitória coube ao que re- Bati�ta), Bentinho, Édson,
lhou menos e melhor s1ste� .Sombra e J. Batista (Eur!·
-1":-,:1 ôerenetvo apresentou, cresj .

sendo de louvar-se o eesem- AVAl - Acácio; Binha,
venho do "captaln" Valérlo,
o qual, batido no primeiro
tempo no duelo que susten
tau com. o cerebral Vadlnho
não se deixou perturbar,
vindo a tornar-se, na fase
complementar, o esteio da

retaguarda pauIama que
gnrantíu a vitória. Outros
nomes do feito tricolor:
Sombra, Édson, Nery, Ra-

CARTAZES

C E Hor R O -

DO D I A

- BAIRROS
Cine GlóriaCine São José

·FONE� 30M ·+B&'J'.R-EH·'l"h-----,-..,.<m"t!:" "62""íjr
às 8 horas

APr�e�f!��� �ex:ibJbãsEi�ITo
- O ator-cantor da Espanha, que

conquistou o mundo inteil'/) - em

às 3 e 8 horas
- Uma espetacular apresentação do

Cinema Nacional!
Aurora Duarte - Alberto Rusehel l -

Milton Ri beu-o.

A MOIlTE COMANDA O CANGAÇO
- EastmanColor -

Dtrccõo de: G.A.R.LOS COIMBRA
- Censura: até 10 anos

S A ETA. O CANTO DO ROUXINOL
- EastmanColor -

A história bonita e comovente de um
menino cantor e urna pobre ceguinha.
Direção de: AKTONIO DEL AMO

Censura: até 14 anosCine Rilz
FONE: 3435

às 2 - 5 - 71/2 e 9 horas
- Sessôes das Moças -

Uma deliiiosa comédia desem'olada em

MONTE CARLO, paraíso de mulheres

elelêlg�\ÊctuaEM ��Ó�T�v�liRLÓ
Cinem.fScopc-Tecnicolor

com: ViUorÍo de SiCA - Marlene Dietrich
e NBtalie TrundY.

- Direção de SAMUEL TAYLOR
Censura: até 5 anos

CineJmpério
(ESTRElTO�às 7 e 9 huras

Grande FEST1VAL POPULAR
14.° FILME:

Uma página �angrenta da luta da Il'Ian
da pela liberdade!
James Cagney - Don MUl'l"ay - "Dana
W:vnter - GIYllis Johns - em
DE MÃOS DADAS COM O DIABO

Ll1ta\'am ·cÚmo demônios ...
Amavam como demônios e viviam
com um pé no Inferno!

Direção de: MICHAEL ANDERSON.
Censura: até 14 :1nOS

Fone: 6295

Cine Roxy
�

ilS 5 e 8 horas
Grande FESTIVAL POPULAR

15.0 FILME:
Umfl. das mais curiosas aventul'as do
grande SHERLOCK HOL"MES ... na es
curidão da noite o eão infernal hivava,
afugllentando a tOU'lS do brejo maldito!

FONE: 3435

Cine Raiá
(SÁO ,JOSÉ)
às 8 horas

Um drama violento repleto de ação e
susPense!

NAS GARHAS DA CORRUPÇÃO
com: Keith A!'ldes - Maggie Hayes -

Gene Evans - Ann Robinson.
- Fatos reais que chocam e fa,scinam
pela b\�'e��l�dd�� �lót�kT GORDON

CenstlJ'a: até 14 anos

o CÃO DE BASKERVILLES
- Tecl1icolol'-

com: Peter Cu;,hing - Christopher Lee c

Maria Lalldi.
Direção de T. FISCHER

Censura: ate 14 anos

PRóXIMAS ATRAÇõES
CINE SÃO JOSÉ G.a Feira -- em - PRJl:-ES'l'Rf:IA

Jeff Chand!er - June A\!y.son - Sandra Dee - em -.

UM ESTqANHO NOS MEUS "BRAÇOS
.., Cinem�cope -

:eSTE M:!1:S! - Raff Va110ne - Sara Monticl - em

[.,A .... VIOTJET}<�RA

E lIão esqueçam'! - Em AGOSTO! - O melhor festiv"l já organizado
pOl' qualquer -cinema!

- 7 .SELEÇõES DA FRANÇA FlLMES -

- entre as quais:
o pú'tico: H J R O S H I M A MEU A 1\-1 O R -

ol"ealista: Of3 PRIMOS

e 11 história de 4 nãufragos, S mulheres e um hon!Cm. i�ola(los em umn ilha!

- NOYOS DETALHES :KAS PRóXBUS EDIÇõES

Mirinho e Gerclno; Bonga e

Hermes (Nelson) ; Renê,
NIlson, Alair, Vadlnho e

Betlnho.
PRELIMINAR: Deu-se o

mesmo escore na preltmi
nar, porém favorável ao

Avaí, de forma que o certa-
me de aspirantes passou a

ter três lideres, Avaí. FI-

gueirense e Paula Ramos.

Números dos certames de juvenís,
aspiranles e profissionais
JUVENIS

1.0 lugar _ Figueirense e Gua! ani, 2 p.p.
2.° lugar - At1ético e Aval, 5 p.p
3.° lugar - Paula Ramos, 6 p.p.
4.° lugar - Bocaiuva, 9 p.p.
5.° lugar - Tamandare, 11 p.p.

ASPIRANTES
1.0 lugar _ Avaí, Figueirense e Paula Ramos, 5 p.p.
2.° lugar - Bocaiuva, 9 p.p.
3.° lugar - Tamandaré, li p.p.
4,° lugar - Atletico, 13 P.P.
5,0 lugar - Guarani, 14 p.p.

PROFISSIONAIS
1.0 lug'ar _ Paula Ramos, 4 p.p.
2.° lugar - Aval, 7 p.p.
3.0 iugar - Atlético, Fig'ucÍi'ense e Tamandaré, B p.p.
4.° lugat· - Bocaiuva, 13 p.p,
5.° lugar - Guarani, 14 p.p.

ARTILHEIROS
Com 7 tentos: Édson (P.R.), Roldão (G.) e Vadinho

(Avai).
Com 6 tentos: Oscar (Atlético)
Com 5 tentos: Alair e Betinho CAvai) e Sombra (P.R.)
Com 4 tentos: Valério (P.R.) Mirlnho (AvaO, Ronal-

do (Figueirense) e Rato CTa,rnandaré).
Com 3 tenros: Vilmar (G.), Ailton e Marinho (At.) e

Sérgio e Pel'eréca (F.).
Com 2 tentos: Marréco e Bentinho lP.R.)) Fernando

(F.), Bá (AtI.) Lobneyer e Helinho (G.), Odilon, Luiz e

Guará (E.) e Fida, Lalão, Valmir e Waldemar (T.).
Com 1 tento: Sereno (T), Vado (G.), Telê (AtU Mar

cia e Fausto Nilton (F.) Renê lAva0 e J. Batista (P.R').
NEGATIVOS: Helinho (T.), Gastão (F.), Bezerra e

Acácio (AtI.), João (G.), Jacô e Wllson (B.) e Sage (P.R.)
ARQUEIROS VAZADOS
16 vêzes - Aldo (GuaranÍ)
15 vêzes - Jaime (T.) e Wilson (Atl.)
13 vêzes - Carlinhos (G.)
12 vezes - Domi (F.), Pamplona (P.R.) e Tatú (B.L
8 vêzes - Joãozinho (AvaO
7 vezes - Castellani (B.)
3 vGzes - Acácio (Avai).

APITADORES
12 vêzes - Jose Silva
8 vezes - Iolando ROdrigues e VirgillO Jorge
2 vêzes - Benedito de OUvelrs
1 ,'ez -- SUvano Alves Dias.

• AO

Sem influir nas primeiras presentava grande perigo a

eoioceções, qualquer que rôe. pelota sobrou para Lalão
se o resultado apresentado que á"tirpu cruzado da esquer

����r�;r�a�:rma:�are����� �.� ���� �!:����:a;;
mos na noite de quinta rei- eeus. falhando ao nosso en

ra o prosseguímentc do cam- tender o arqueiro Carlinhos.
peonato. 'rrtcotores e alví- xc final do match o Guara

rubros, empenharam-se em ny voltou a pressionar o ar

rnob duelo em busca de dois (:0 adversário sem maiores

consequência, já que Jaime

nuutrajtsava os arrematas
dOI> avantes bugrinos.

pontos. Na realidade se pe
»assemos a produção dos dois
conjuntos Chegaríamos a

conclusão de que o clube bu

grtno Esteve levemente supe
rtor.

Todavia, o marcador des
favorável dea x 2, pode a

princípio afirmar ao con.

tràno.
O Guarany esteve melhor

na meia cansha como tam
bém em seu ataque, levando
somente desvantagem na e

cutparacão das retaguardas
j'Í que pecou e pecou pouco
gravemente a ponto de apre
sentar ss chances çara a

conclusão dos tentos, pelos
menos de dois, que nasce

ram de duas bobeadas do
zagueiro central Siridakls
noite bastante Infeliz. No

A MARCHA DA CONTAGEM

Tamandaré 1 x O - Flda
aproveitando a indecisão do
zagueiro Siridakis, após um

lançamento no vazio, entrou
c atirou 'como quis para
marcar. 10 minutos, era o

tempo que decorria de [ôgo
Guarany 1 x Tamandaré 1 _

Cortando um centro, Heli
uno conseguiu cabecear com

pontaria atingindo às rêdes
do arqueiro Jaime, aos 25
minutos,
Guarany 2 x Tamandaré

1 - Vado cortou um passe e

cedeu o couro para Roldão,
este deslumbrando Vado

mais o Guarany andou su- que corria pelo miolo, devol
pedal' tanto é que a linha a- veu-Ihe o couro, colocando-o
tacante do clube de Newton rrente Do frente com Jaime.
Garcez, empregou várias vê
ees e com perigo o arqueiro
.r.ume, aparecendo mesmo

como uma das melhores pe
Ç2S do conjunto do Continen
te. O Guarany depois de es

tal' inferiozado no placar
desboçou uma reação, Io
grandn êxito pois de 1 x O,
transformou o marcador a

seu favor de 2 x 1.

Justamente neste espaço
de tempo a assistimos a me

lhor fase do jôgc com o

Guarany Jocomovendo-se
bem enquanto o 'ramende
ré intranquilo ao perder o

ueío de campo se estocava
para reconquistar a supre
.uacía naque setor.
Porém, o 'I'amandaré, a

orovettando a segunda gra
fe falha do central Sí nda
kis; logrou igualar o marca
dor com-que terminou esta
etapa.
Na fase complementar o

;úgo decaiu d".e prOdução
"11uito embora registrasse a

lut.a entre o ataque do Gua

)'any e a defensiva do Ta
r.:"iandaré, cada qual tentan
do por conseguir o seu Inten
:0. O clube do Estreito foi o
mais feliz. Num contra ata-

vudo atirou forte e marcou

Isto aos 34 minutos.
Tarnandaré 2 x Guarany

2 - Lançamento em profun
didade de waimtr, Siridakls
voltou a falhar e Rato en

trando velozmente atirou pa
ra vencer Carlinhos, isto aos

H minutos.

Tamauderé 3 x Guarany .L

.? - Coube a Latão num ti-
ro sêco e cruzado decretar
u vitória para o Daré, pró
xlmo ao risco da grande á-
rea.

Quadr9s: Tamandaré: Jai
me; Miguel, Abelardo, He
'tnho e Vilmar; Walmir e

Fida; Sereno, Betinho, Rato
e Latão Guarany: Carli
nhos; Bíúca, Siridakis, AdU·
son e João (Décio): Vado e

Beta; VUmar, Roldão, He·
linho e Aloisio.

Arbitragem de Jose Silva,
regular. Seu principal peca
d'J foi deixar de assinalar
Lima penalidade máxima con

�ra o Tamandaré cometida
por Helinho sõbre Rodão.
Nilo Elizeu da Silva e An

tônio Silveira foram os seus
auxiliares.
Peliminar: 3 x O pró Gua

,we que a principio não a- runy.

CAXIAl GOLEOU METROPOl, ARRE
BATANDO-LHE J LlDERAlf� DO

ESTADUAL
NãJ se -efetuou, sábado; xias, 2 p.p.; 2.°: Metropol,

o encontro Flamengo x Ta' 3; 3.0: Marcílio Dias, 4 e

mandaré, • pelo certamE'
'

em último o Come1'cial,
amadorista, visto não ter' com 7 p.p.

c.::mparecido o segundo' A próxima rodada: Mar'

que, assim, foi declarado' cílio Dias x Caxias, em

vencido por W-Q pelo pI'i- Itajaí e Metropc-l x Co'
meiro. ! mercial, em Criciúma.
Em prosseguimento a) I

• 'A. • rr

'."-tame "tadual (fase Taca "eflClenCla :flflal), anteontem fOl dls-. •

putada a primeira rodada j Realizados os encontros

do returno. Em Joinville, de domingo, a colocação da

perante um público que I Taça "Ef�ciência" ptssou a

proporcionou às bilhete- ser segumte:
rias a bela soma de Cr$. '11.0 lugar - Paula Rá

257.000,00, jogaram Caxias mos, 92 pontos;
e Metropol, vencendo /O pri- 2.° lugar' - Figueirense
meiro por 4xl, de fo-nna 77; <

que ascendeu ao pôsto �rin-I 3.0 lugtr - Avaí, 71

cipal. Em Joaçaba

f�ram
4.° lugar - Tamandaré,

adversários Comercia e 49;
Mar.cílio Dias que em ata' I 5.° lugar -

.Atlético, 46;
ram por '1 tento, 6.° lugar - Guaraní, 40;
A classificação: 1.0 Ca- 7.° lugtr - Bocaiuva, 31

VENDE·SEC'
UMA CHOCADEIRA PARA 240, OVOS (NOVA)
MARCA DOVE (A QUEHOZENE) - TRATAR
COM O SUB-TENENTE DA POLICIA MILITAR
SR. ALIATAR SILVEIRA - RUA JERONIMO
JOSÉ DIAS, .237 (ao lado da Vila Operária) em

SACO DOS LIMõES. 2-4-517/61

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



versariou e f i homena
No clichê - O dis- geada, pelos presentes e

tintn e elegante ea- aproveito a :_portunidàdo
sal Dr. Carlos (lrm- para felicitá-lo pela data
gard) Renaux, oca-

que transcorreu.
:,;iiio do jantar come

rucrattvo lia sétimo A srta. Edyir Silva, da
aniversário de "O socíedade de Brusque, par
Muníctpío" de Brus- ticipará do Desfile Ranaux,

qU�r::;�;.tel ��êsd�: :!���o �� Lfr:ó��mc?·i
�

�
--=.�

-

O caPitã���viador wu- \
;

• �'< 'diretoria do lad das realizações de =: mar Westeck Saty:o, veio

\.,A n��ab t mau posse' ter civico-cultur'al, que co servir no Destacamento d,e
.L.oiOll; li,

cm um [an- locam a entidade como Base Aérea, em substitui

no. saba�o p.P�� Querência pa: ticipante das comem�- ção ao Capitãô-Avia�or ��tal fest�O't I ° Dr Ar "ações dos grandes dias ci l::erL Lange, que fOI desig

pala�e �:lêrio de Àssis, vícos e culturais, tem. o nado para a Es�ol� de Ca�mane o

f
_ d Pre- Lions Club uma alta rrus- detes da Aeronautlca. Che

p_assou o:s ��1;��!0 �elson são a desempenhar na vida g�u també� há. poucos
sld�nt: atOoeterau, pronun- social. rmssâ-. essa que o dias. .e está servindo no

Hetto1, S
d' a res- �:>loca entre as maiores ar- mes�o Destacaroeov.. o

ci�nd� um lS�U�;O durau- �aniZB.çÕes íntarnacionaiê. Capitão-Médico Paulo de

feito �:ío��'6�-�i"� ao ter- Urge imbuir-nos .sempre Souza, esp�cia�ista anate-

ei�a� cessou simbàlica- mais da r�sp nsabihd�e d� mo patologl� .. _�cnte às funções ao seu t'�'��:d:o;Z:: �::n:: ;or�e ° dr. Joã·.· Bayer Filho,
substituto, que oC�fouan� ;�icaz; trabalho d-s meru- está acamado na Casa de

������lCJdja�t��a ;oDr.egAn_ bras compon�nt:s dessa Saúde "São .��bastião"
tOl;io p�:�ir� "Oliveirra ��� ?:����e aa;�::Ulaç:�. �rs�o�, Na próxin;:' sábado, M
tre. CenmO.llla Cll?ve�� Ne' 5:-as.: Min. Nelson HeN.or' Teatro "Alvaro de Carva
torne Pereira.

d f'
. Stceterau: Dr Armando lho", será realizado o Fes

to, fêz � sorte� D�' ���ll� Valéria d� Assi's; Dr. EWal-; tiv",� de Acovdeons, org.a
���m���e�es. repres'�ntante do Mousimann; Dr, ltei�o.I, 2izad-, �:l,a., Academia

t
.

Club, Iêz uso' Ferrari; vereador ESPll'l'
I
Santa Cecilia.

do Ro ary
e daI dião Amim Helou; Dr. Jo- -:::-

da palavra, em n�n'f d .' da Costa M '€lhnann'l Despertou mUito. inte

sua. sociedade,
enal ecen o

I �r, Roldão Con�oni; D:. rêsse ds moças do n. ssoo Líons Club: F€
. Antonio Sanbaela: Ant:nial socíety, o Deslife Aéreo.

"
q Dr. ;,tel�ornova e��:�:. pereira Oliveira Neto; Dr'l que o colunista está est:,'animador d

.

,_ Milton Fett; Desemberga dando. Cinco moças, faraolt�ria,' entregd�n�:�o I:P�:. .lor Arno Hoeschl; Dr. dois ou três desfiles ,ca�a'ltâncla em
1 Stavr s Kctzias: Dr, Gear' fazendo um total de qum

nhora Iná MoeI mann, pa�a s vi Wildi' Michel Dau- ze tproximadarnente, com

ser entregue P: �:::a;o; �:; Dr'. Cels; Ivan Costa; J tempo �e, quarenta min��da Casa do 'd M' Dr Alvaro Bittencourt Lo' tos no n�llHmo, Vamol'l ve'r
naleirc. ° �resl ente m.

bo' Filho; Dr. Walter Wan- se a i�éla será .cÇlru;:I'cli:za'
�d.';on Hel:-so Setl�e;:rna:� dertey: ·Dr. Luiz CarIes �a, I?ependerá apenas d�tfez um dl'sc

d V. l,g, de Quaresma' Dr. Victor An

I
mteresse de uma c.mpa

�f��!�::;������i:�uE �grJ{;t:�;IO�d�� �::P:::::'!:::OU::lé:�O Celso 'organiza a casa "ara a gran�e ��ra �e soer�lI!m�nto �o�i����dâeS;�;á�:� n��v�o_ COo���adn� S.u��v;�a�d:�:1 ��e�;t�S � �i��:et�;�bq��. [SlftOO rll'
,

�

er rio O· t liílrl nnJra�p�:�tu�:lrl:�7�ha;in?::��� ��,ea S�:�fti����:: ,e�::I�;::�;96�!�:1 er:in�;�,a� l " '- u Z O vice gov nau r ou c Id"e JI! IJ
Ael'ona�hca, Dia. e, D� -entante da Presidente das -Nels.n Heito:' Stoeterau, _ "Entendo que a mélh!lI Joinvillc e Araquari, e posso

I
O sr. Doutel de Andrade pera, é qúe se realize obraSxias; �Ia. da crl�ça'I dl� Soroptimistas; Dr, Osvalâ:.) entregarão hoje. ao Go�er- I�laneira de exercer em sua .:\flançal', desse modo, que cspeciíicou os problemas d� objetiv<ts e que s.e atendadas ���s: gata pa�a::er�' Bulcã�. Viana; Dr, Polydo- nado�r �elso Ram.s,. a_ Im- �)ienitude o cargo de Vice, possuo robusto conheclmen· energia elétrica. do ampar�' �uas r!linvlndicaçoes. O qUe

... penden_la, I�, dC':l Santiago' Dr. Paulo pOl'tancla de um mllhao e GovernRdor do Estado esta to dos problemas do norte 'lO homlôrn do campo. do a' "sr, Celso RamOS faz, nO
can�; Cent�nano e I'UZ Guimarães.' representante Ii treZE:ntos

mil cruzeiros, pa' em pr<..'curar transformâ-lo .::n.tarinense." p:rfeiço:<1nento ao sistema 'l.lomenlO, é organizar ,u'
. e S�uza; Dia da. Impre�sa ::lo Rotary Club da Cidade; 1'a ,". c_.nstrução do Hospital 1uma alavanca em favor do NEL'HUM OBJETIVO ,i.l ensino'" e da assistência 2sa, c'llocando,a em ordenl,
e Dl� 1.0 de MaiO,

. DIS;� Sr, Nah'1T Schoeichting, la C:iança, campanha idea- 11'l.terêssE; do Estado e do POLlTICO médica,hospitalar como os pna a grande obr� de soer'tambem: qU,e _o empleen I,? 'dente do Rotary Club. ;izada há alguns anos atr�s .;em estar de sua gente" - Advertiu, por outro lado, !l,ais �raves problemas da "uimento e pl'oteçao de Sanmenta do LIDns Club, den
d
reSi

E t' e·to· Jornalista I ' aprovado o orojéto de miciou sua entrevista â. imo :; sr. Doutel de Andmde, que \'2'!'ião "arte do Estado( que r>1 Cat�rina.
t�ci da s:;c�edade e::n��� A�ã ... �ir�nda, repl'esen- � .nstruçno. peio Gvêrno !�rensa o sr. Dontel de An· pão lhe moveu nenhum ob� to;nara conhecimento elll .... _._....

�i;��eo:tetl�:Ul�;no, como lante I�� Sindicato dos Federal. d�:�:ãoa�u�eg:;�::e::eu e:o �;��:o ���!�, ll�:��irsn�:n�� ruaF;���r��iA DO POVO Dr� Walmor ZomeJ'
tad_s nós sabemoli, pois ao Jorna JS as.

'

__ - :lOrte cutarinense. E acres· d(; maneira categórica que a _ "Volto da excursão, GarciaPINTURA, a melhor (,entou' - "Não me seduz o sua ex:::ursão ';nada teve de Fli'ofllndãmente encantad� Diplomado Pela Facu.ldade

f�:.i���das Bicicletas, Rua Conselheiro Ma- ��::��:�2�'�2��:::::��::' :�����i���s;�=i�:�i��E �:�'�;,:i�:��������e��t:i; E:;�:;:'�;d��r:d::,����:.intimamente um homem II· vos," O sr. Doutel de Andra' tilo berr. me acolheu". E con
Maternidade-Escola. (Servi-

I gado ao povo e identifican- oe pede o testemunho da ttnuou: ,_ ';E nesse clima do
do com as suas condições de :mprensa, para dizer que, f!dalgl'j&., recolhi preciOSOS �i�'igd:es P���a�ct:;��nte:�'Ilda. Pretendo, assim, conti- dt'sde que eleito Deputado .�'lbsídios. com os quais o

{lo Scrvico de Cirurgia do

:::��;�' :1:;��::�:'1::':; ;��:e��ta::a f:!:�:��n:�:;: �i���lva!: �:'���,a���:� :!i.'!,��a�,!�A�;r��:�o���r)nfiança do Governo do Es :,:oisa não lhe move agora. SATC'3:FEITO COM O
Maternidade Dr. Carl�taào, pois assim como eu, êle ..:omo Vice' Governador, se· PRESTÍGIO DO SR.

�:1mbém está interessado em não continuar neste mesmo
I CELSO RAMOS

�onhecer a realidade do in- st'ntido de auscultar o �ovo, j "_ Por tôda parte llle foi
erior c-atarinense, a fim de ollvindr,-lhe suas queIxas. rlada ohservar, e com gran-

::�:����;:;taC��b��St��a, ��� �����mações ,e reivlndica-! ��e:�!\�a��o'G�v:�����r ��
';l1ra administrativa. GOVERNA'DOR APRECIARA ;!;gtado, SI'. Celso Ramos, na-
JBJETIVO DAS VIAGENS AS REIVINDICAÇõES I :[uela região catarlnense"

- "Minha viagem pelo _ ")\s queixas, os apêios, ,disse o sr. Doutel de An·
lI;)rLe de Santa Catarina te- !J':"S reivindicações que reco- rlJ'ade. E continuou [inaJi·
!)ri' apcnas o objetivo de e- '.r.J ne�ta viagem, serão, den-I zando:
.;aminar "in Joco".a reallda tl'C em breve levada.s a a· ;,_ Co sr. Celso Ramos rea

dp. soc;al e econômica de I;rt"claclio do sr Celso Ra- Hzarâ em Santa Catarina,
uma da:> mais promissoras ;1108, O qual _ f�isOll o Vice'! uma alua administrativa re"

regiões do Estado". E afir, :3QverHf\dor - tenho a certe a!rnente grandiosa, e eU, que
P.lQU: _ "Eu que realizei re, ZJ. dará a cada um dêsses .:;entí de perto a confiança
r.entemente uma viagem do problemas a solução conve ,i:> povo no Govêrno, aflan'
t!r:;tudos ao extremo oeste do niente, deRtro de suas possl- Ci"l aos catarinenses, que as

Estado, percorri deste feita bilidad('s. Santa Catarina '��ítlca3 ao Chefe do Execu
a zonf!. Norte, a fim de ter realmente, está a reclamar tiVO n§.o estão tendo a acO'
l'm conhecimento geral das um vig::lroso impulSO, noea, h!da do homem simples e Residência - Alameda
nt>cess!cades de todo o ter, j�:::e'1tc no sentido do ho' rh·&.balhador do Interior do AdoIru Konder, 27 - Cdxa
rlrorio J:>arriga-verde. Palml, u:em do campo, que Carece Estado. O povo deseja e es' Postal. 406 - telefone 2432
lhei de põrto União até São de apóio técnico e de escla- -----_--- ---

!,'rancJsco da Sul, passando ledment.ots, pnra aprimoi'ar
por CanOitlhàs, Mafra, Pa- 2 aumentar a sua produtivi,
pll.nduva, Itaiôpolis, Rio Ne- ""de."
zlinho. Campo Alegre, São PROBLEMAS DA REGTAO
Bento do Sul, Guaramirlm, NORTE

I LAZARO BARTOLOMEU I�

O LloNS CLUB ENTREGARÁ AD GOVERNADOR UM MI·
LHÃO E TREZENTOS MIL CRUZEIROS - JANTAll FES·
TIVo NO OUERÊNCIA PALACE HOTEL.

I ° SI', Michel Daura, ani-

Serviço Mililar
Deverão apresentar'se

nJ 14.0 BC até o dia 3 de

julho do corrente ano, os

convocados abaixo discri.

minad:s, os· quais excede
ram na incorporação do

Del't".camento da Ba<;�

Aérea de.';ta Capital.
Adalberto Cabral -

Adilson José de Souza --

Anésú Alamo de Cysne
_ Arderi Santos da Sil

va., - Celito Stahelin �

Dalcir Candido da Silv:1
- DiIson Corrêa Reis .-

Eugênio Makowie�ki -

Fernando Meira - Hel
nudt Hitamal' _ J os� H

mero da Silva Peixoto -

José Lino da Silva-

Luiz Antonio )l'unes Pi

res" _ Osmar B::!nto Viei'

ra _ Paub Gil Alves --

R�l:'ia��;I�;�i��. de jU"
nho de 1961. I
ALVAR< VEIGA LIMA
Ctl. Ch.efe da lS.a CR 1

DR'-i.mz E·-.R-o-:CC=HA=-=FR=::EIRE

PROGRAMA DE FÉRIAS
DIA 7 _ Sábnrlo _ Noit.e Univer:,;itúl'in dns 20 às 24,

hOI'S!s _ ÚI11mo;; SU. e�i!OS do BI'R:-;ll upre

sentado.'; pelu ol'qnesf;"i.
IHA 15 _ :Sábado - Soil'ée com início à� 20 honls,

dedkada lia.'; U!llversitúl'ios.
DIA 23 - Domingo - Tar,\<! Inl':lntil - Distl'ibuição

de Bombong par:'!. a Galotada,
Shaw do CARÉQUI:"\HA,

DIA 29 _ Sábado - Soirée - Jr.ntur da Snudade

(Grande Surpresa),

�'3:"\ZS... 5""

(ONIIWC.I-lt IXIllOlll� TfO
1II0UVI

Ru.f"OIlK.I<k_"'"

CIRURGIAO DENTISTA
ADULTOS E CRIANÇAS

p, �tlCjpp a. seus clientes e amigos a instalaçfio �o
"(Ou no\ J cnnsult,.;)l'lo equipada com motor de alta J'otaçao

P f)utro,: nJpnlOrami'ntos têcnlcos.
nu., Felipe Sf'hmldt, 3'1 ._ la andar - S/3.

"

FLORIANÓPOLIS, 'rérce Feira, 4 de JULHO etc 1961
------,,-

1 2
P"J co(O<:a, 3 lâmina. "'Ii .......
,(0 Munido' com" '"'" pM! .. lo
do polee:'" e enO,,,,,,'a ooap.a·
to!h� _ el••e calocorâ pOf
si mu",,!

Pa.. hri,oMonoTlc ... b•• lISi,."
•• 'Iremidade do cabo pa,"'. OI

'1uI.dl - "lo .. iiI. nada mais

f�cil e prtlicol •

Você lO3@!liJG:® a diferença logo na prizneira barba
COlln

GtLLETTE MonoTECH barbeia com suavidade, permite um escanhoar perfeito.
� mais simples! Não hã peças para montar ou cesmcnta-. Abre e fecha'

('mino de pICO\inho,
d�umbr"'he e coloqu'

com um só movimento, Limpa-se sem retirar e lâmina, GILLETTE MonoTECH

é um novo conceito no barbear _ experimente e veja a diferença!
• I�min. ,oll","odo.,

•

Compre o fa;noso I:.SrOJO CAMPEAo
contem um �,p3relho G!LL.ETTE MonoTECH e um MUIIIOOR

de 61iiminas mlL.ElTE A.ZUL, em oUI estõjo da plãstito

Corrêa,
DOENÇAS DE SENHORAS
P_4RTOS _ OPERAÇ6&S

PARTO SEM DOR pelO
método pSico,pro/ilatico

Consultório: Rua João PiP-

lo n. 10 - das 16,00 as

18,00 horas, Atende con1
horas marcadas. Telefone
3035 _ Resldéncia: RUa
General Blttencoul't n. 101.

Dr. Hélio Peixo!o

Advogado
EscritórIo - Rua Felipe
SchmldL, 37 - 1.0 andar -

Sala 4,

CAMARAS DE AR DUNLOP, a molhor
Rainha C"' Bicicletas, Rua: Conselheiro Ma-
fra, ]54,

/'

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Concepção moderna do
_ espírito Universitário

Fala-nos o Prof. Renato Barbosa Sôbre o Problema Estrutural da Cultura Brasileira. - Excesso
de Preconceito. - A Universidade é Um Ser Vivo, Atua nte e Permanente. - Nada' de limita

ções Geográficas. - Nada de Compartimentos Estanques. - A Ação do Presidente da República.
Eneontrundo-se entre cão da Cultura, dentro e remos a formação técnica dos 70 professôres que - "E quando, Profes-

nós o Prof. Renato Bar- Ióra do mundo universi- brasileira, de certa f6nna formam o corpo docente sor, pensa será instalada
bosa, tendo reassumido a tárfo, para que se eviden- retardada pelo excesso de da use, já se encontra- a use 1"
cátedra na Faculdade de eie a sintonização entre academicismo. resultante vam na pasta do Ministro
Direito de Santa Catar-i- professor e aluno, misto de conhecidas e frequen- de Estado, graças á ação
na, orocurámos ouvi-lo de simpatia humana, cem- temente apontadas falhas desenvolvida pelos. emi
sôbre o palpitante pr-oble- preensão e alcance dos dos programas de nosso nentes diretores das Fu
ma universitária. brasilei- fatos. A Universidade de currículo escolar superior. culdades de Direito, FaI'
1'0, que, para alguns or- hoje é, por assim dizer, O dialogo, por sua vez, macia e Ciências Econô'
gãos da grande imprensa uma nova dimensão, dife- liquidará com lamentáveis mícas, prontos a subirem
do país, entrou em verda- rtndc," fundamentalmente, enquadramentos, eetimu- ao Palácio do Planalto

'" deira crise.
- de certas .sítueções aca- _ lando o senso críticó do para as respectivas nomea

- "Não existe, a meu dêmicas mais ou menos estudante, suas observa- ções e consequente pu
ver," - disse-nos o co- estereotipadas e intele- ções pessoais, em marcha blícação no DIARIO OFI
nhecido mestre - "a pro tualízadas. E tudo isso se para êsse admirável ideal, CIAL."
pelada crise da Univerei- realiza, ou pelo menos, se que é a educação para a

dade Brasileira. Entende deveria realizar, em um democracia. Os estudan
existir ainda lIagrante clima de crescimento ema- tes constituem classe ar

desnível, ou mesmo desa- cional, indispensável á ganízeda. Como classe
justamento, entre as sa- expansão do espírito uni- organizada, devem eles
lutares medidas do go- versitário, Que é a ma' impedir a infiltração mal
vêrno federal, dotando as neira mais �Ievada -de se sã de forças estranhas ao

unidades federativas de vencerem resistências pro- meio, ás suas reivindica
institutos universitários, e pr-ias. Em consequência: ções, conduzindo-os, pela
o espírito universitário - o ajustamento cultural técnica destrutiva da de-

��ri:ia:�:,���;t;!r�!: �E��:,:�:�;,1�õ���:��;: W:!:'�:��:���;��':1t��; Governadores reunidos em Florianópo-lisUniversidade é ação con- - "Qual a maneira oh' bem classe organizada.
junta de forças. adquiren- [etdva prática, Professor, Ambas não se exclúem t·f· - d t

.

d BADESUL�:�:n�: ���'���u���::ta�o� ��ê����mZ�n����:?� corpo �����s:�;��::!��:r;:�!��� ra I rcsrao ecre o cnen o o
.

saber e da cultura. Nada, - "A mocidade atual é da verdadeira formação Deverão reunir-se nos pró- presidente Jânlo Quadros, vas carecem para a execu-
porém. de confundir Iun- de vigorosa formação p a- nacional." xtmos dias em Florianópolis, publ1camos os pontos prin-_ção de seu planejamento e-
cã., orientadora, _ ele- lemica consequência, no os guvernadcres dos Estados etpals do decreto que cons- conõmtco: DECRETA:
veda, democrática, Ilbe- meu entender, altamente - "E, na sua opinião, o co Paraná, Santa Catarina e tttuirá os dois organIsmos, Art. rc É reconhecida co.
ral -, com espartilhos benéfica, dos conflitos atual govêrno vem corres- Rio Grande do Sul a- fim de segundo o texto aprovado na mo órgão de consulta e cor
pensantes. com pôse cate- ideológicos marcantes do pondendo a êsse desejo?" rattncar o documento final reunião de Curfbíba. Juetí- Iaboraçân e de relevante in
drâtica com fossilizações, mundo atual. Vivemos o

- "Sem dúvida algu- que instituiu o COnselho e ficando a Criação das duas terêsse nacional o Conselho
com ranço de MAGISTER periodo intenso de defini- ma. Negue-se tudo quanto') Banco de Desenvolvlmen- entidades, diz o documento: C') Desenvolvimento da Re
DIXIT tipo FIN DE SIE- cões. por vezes arrojadas se queira negar ao Pre- to da Região Extremo-SuI. -oonsrceranco que os reteri- f;lão Extremo-Sul, instltuido
eLE. Liquidariamos, com e até cortantes, definíd .- sidente da República, m-e' Na reunião de Curltlbã, rea- dos órgãos, além de servirem pelos Estados do Rio Oran
isso, o fluxo e refluxo de ras da transição social.rNo nos o ínterêsse, de ma- ueede no dia 15 passado, to- ao desenvolvimento da Re- de do Sul, Santa Catarina e

idéias, de inescondíveis convívio universitário, se neira objetiva, clara, di- ram acertados os detalhes giãn mxtremo-sut, toram es- Paraná, através de convênio
reações uni versítârtes, o aluno não deve ser in- réta e mesmo pessoal, que Hnaís tio documento a ser truturados de forma a atua- especial celebrado em Ourl
entre mestres e alunos. 1:: tolerante, procurando ele vem demonstrando, encaminhado ao presidente rem em conexão com os ór- t.íba a IS de junho de 1961,
até de sabori acaciano a compreender o professor, frente á causas universl- da Bepúbllea, como o ante- gõ.os técnicos do govêrno re- pelos govêrnos daqueles Es
afirmativa de que o valor êste, a seu turno, escraví- tárias do país. A Universi- �lOjeto t.:od estatuto das �eral a�sI:�a�s e�tá clonfe.rl- ;:l��� ed��::��dO em anexo

do elemento humano cem- zado a preconceitos e a for dade deixou de sei' res-
nas en I a es.

I :n�Rer eU çao_ °d p :neJa- Art. 20 _ Fica autorfzndopõe a riqueza primacial de mulaçôes superadas, não trita e apanágio dos gran-:
n xecuçao o esen-

um uaie. A orientacão uni- pôde exigir e determinar der; centros. Ela marcha Aguarda-se, ag_?ra, o ato do v�lvlmento naciona�; con- a tuncíonar o Banco de De-

versitárta é ampla' e pr'e- o comportamento do a também em direção aos
chefe do go�erno federal SIderando que a pohtl�a de senvolvimento da Região

side mesmo a oric11taçií;.. vestruz, ordet:lando p.erió. pequenos Estados Pro-
C0m as passiveiS emendas desenvolvimento dconomico ExtremO-SUl, como autarquia Art. Se. - O,; órgãos fede

pl'Ofissi'Ünal. Ambas bus dic,::! entêrl'o de éabeça na cura-se dominar
.

assim
julgadas convenientes pelos l:O govêl'no federal funda-se �1���:�����a;nstl��ld�at�r��� �::lt�r��:_so��r��Si::al��g���cam, enlreLanto, em di- areia, para deixar passar aquê.le velho codc�ito ?� ���I�aas�����;��á�arad:q�:lf�; :��ISe���e ad��a�:����ã�e�l�� �ido pelo convênio referido ..mlenadorcs para as suas aferenles gradações. a for' SUp:lsto perigo. Nada de arqUipélagos do RIO e Sao órgãos consIderados como �·tonal; consIderando que os no artigo anterior. t,lvidades em toda a região,mação da personalidade autoritarismo cultural. A Paulo e de algu,?a? ou- instrumentos de grande Im- Estados signatários do con- Art. 30 _ O ministro da G:: quais serão representancl) homem social. Daí, a- Universidade repousa em tras grandes c.ap�tal:: Co- pOl'tânci� para o desenvolvl- võnlo destinaram uma per� }o'IlZendã, o presidente do Ice dac;ueles órgãos nas co

presentar-se a Univel'sida- duas condições essenciais o�eralldo, n� I.umtaçao de- lllento econômico dos três centagem de sua receita trl- H�nco Nacional do Desen� missões técnicas e grupos de
de como um ser vivo. e elementares: - na pes- mt..nha modest1a, no pro' Estados. butária, para a formação de vÕlvimento Econômico e trabalho do Conselho.
criador, desvinculado de quiza e no debate. Sem o cesso exeCutivo �a USC,

.

DECRETO fundos do BADESUL, consi- 11m tituIar do órgão de pla- Art. 6° - A União atribul-
solicitações partidáriaç ou dialog:>, ela desaparece. E p'or ordem do Diretor de Para dar a noção exata derando que é dever da Uni· I1fJjamf.:nto do governo fe- (Continua na 2.a página)
grupais. á altura e em sua conceituação é vaso minha Faculdade, sinto, do que representam os docu- ãl) Incrementar os recursos

correspondência com as tíssima, não podendo, as- .no Ministério da Educa' mentos encaminhados ao de que as unidades federati·
fórmas novas do temp. sim se deixar emparedar ção. as medidas urgentes.
Ali se procede, no senti' por determinados dogma!> com o mínimo possível de
do moderno. a análise d.Js ou sistemas filoi;óficos. burocracia, determinadas.
fafofo; vividos. a dina'miza- Com a pesquiza, melhora- nesse sentido, pela Presi

dên.cia. Dev9 esclarecer
que estamos ás vésperas
da instalação da USC,
cujos Estatutos, h.oje lei
federal, elaborados pelo
ilustr� Prof. Ferreira Li·
ma, um dos mail; abali·
zados conhecedores do
p r O blema universitál'i'Ü
brasileiro, são realmente,
lapidares. na dinâmica
que imprime á instituição.
e demais diretores ctltari
nenses. Ao deixar o Rio,
50 decretos de nomeação

Sra. Adauto Vieira
Em meio à justas ale

grias, vê transc.orl'er hoje
a sua data natalícia a sra.

MARGARIDA OLlNGER
VIEIRA, destacada se'

I nhora da nossa SOCiedade
e que, por tal motivo, se

rá homenageada por seus

familiares e pessoas • das
suas relações.
Seus filhos, entre as

agradáveis alegrias pela
efeméride, irão proporcio
nar-lhe uma (.Iu'tra em es

pecial com a realização da
primeira comunhão do
seu neto Claudio Jooé
Vieira, filho do Casal
Claudio Vieira e do ba
tismo da ,sua neta Jacque
line Virmond Vieira, filha
do casal Dr. Carlos Adau

. to Vieira, competente ad
vogado nas Comarcas do
Norte Ca'tarinense.
'As homenagens que são

pre�tadas & Dona Marga
rida juntalU"s as nossas
com os votos mais arden
tes de felicidades, exten'
sivos a Iodos (>s seus fa
miliol·c5.

-. "Deseja o Ministro
da Educação, cumprindo
e x p r e asa determinação
presidencial, instalá-la na '

primeira quinzena de a

gôsto e, a meu ver, data
bastante expressiva seria
o dia 11, aniversário da
fundação, em 1827, dos
cursos jurídicos em São
Paulo e Olinda."

FLO;'IANÔFOLIS,"Têrça Felr� ;' de JULHO de 1961

Notícias da laguna
Festa .de Santo Antônio dos Anjos
Realizaram-se dias 17 e la do corrente mês, na cidade

df' Laguha, as tradicionais festivIdades em honra de San
to Antônio dos Anjos, Padroeiro desta cidade.

Assim ê que, na véspera da festa teve lugar a tra5la
dação da Imagem de SaI1t.o Antônio, do arrabalde do
Campo-de·Fora, para a Igreja Matriz, fazendo o Itlne·
nário dos ano� anteriores.

É digna de louvor a maneh'R brilhante como o povo
-'daquele arrabalde homenageou a passagem do grande
Traumaturgo, iluminando a sua principal rua e soltando
gigantescas girândolas e fogo.:; da artificio.
No dia seguinte, às 10 Francisco da Silva teve a

horas, realizou-se a misSa honra de patrOCinar as

solene, e às 16 horas a festividades do milagr.oso
procissão oom o andor de Santo, cujas homenagen�
ornamentado e acompa- naquele ano foram exce
nhado por íncalculável pcionais, contando CQIll a

número de fiéis. prsença d'o Exmo. Sr. Ar·
E' de se ressaltar a bôa cebispo Metropolitano D.

organização e o brilhan- Joaquim Domingues de
tismo da festa, graças aos Oliveil'a, pois até bem pau
incansáveis esforços do co tempo a paróquia -de
Revrno. Vigário da Paró- Laguna pertencia à juris'
quia, P a d r e Boleslau d1ção de S. ExCia. Revnla.
Smieleski e seu .Coadjutor o Arcebispo de Florianó
Revmo. Padre Paulo Hert, polis.
bem Como do povo em Já naquela época o Sr.
geral. Pedro Francisco da Silva,

membro da bicentenária
Irmandade do SS. Sacra
mento e d� Santo Antônio
dos Anjos, destacou-se à
frente das festividades do
glorioso Padroeiro de La
guna, demonstrando zêlo
e dedicação dignos de no

ta.
Gomes, a primeira já cen' E assim se poderá pl'etenária, animaram todos ver para o ano de 1962
os atos de louvor ao Pa-

uma festa como nos ve-
dreiro. _I lhos tempos.Foram eleitos juízes (Do Correspondente.
prmotores das festividades Laguna, 26'6-61).

���;oa�t�����;� "",�TE"'t"'HA=S-.=TI"'lo"'t-:O"'S-'}'
SILVA e sra. JOANA'" CAL E AREIA'
DAUX MUSSI. IRMÃOS BITENCOURI
Cabe relembrar que no <;",1\ 8AD ... �6 10"1 JlOI

ano de 1.941, há 20� anos, "'1'411�DU'651TO 0"""1"""

portanto, o Sr Pedro�. r· _

.--,,,,t-

Destaque-se a colabora'
ção do Sr. Adelino Water·
kemper, distinto provedor
da Irmandade do 8.S. 8a'
cramento e SantO' Antônio
dos Anjos. I

As bandas musicais U·
nião dos Artistas e Cãrlos

AUXILIO AOS FAMINTOS _ Essa Criança congolesa
aguarda pacientemente que lhe seja dada comida em

Ba�lOanga,. no Congo, num centro médico das Nações
Umdas. Pai.Ses. do mundo livre contrlbuiram com grandes
estoques de çeneros alimenticios e suprimentos médicos
para as totnuaçõee atacadas pela tosne da nova repú
blica africana, Navios e avl.ões norte-americanos reali
varam o transporte aéreo e marítimo.

deral, Integrarão o consênio,
como representantes da U
nião. Parágrafo únlco_
Em seus Impedimentos even

ruais os representantes da
União, no consêtnc serão
uubstttuidos, respectivamen
mente, pelo chefe do gabl
nete do ministro da Fazen
c'J:, pelo diretor-superinten
dente do BNDE e pelo subs
tituto do titular do órgão de
planejamento do govêrno
federal.
Art. 4° - O representante

na União na diretoria do
sanco será designado por
rndícacão do ministro da Pn
lenda.

Nota do Gabinete da Prefeitura
o "Prefeito Municipal assinou, I,ntem, em Palácio, o

contrato pelo qU2i o Município transfere ao Estado, a
área da Prainha nesta Capital.

O preço ajustado foI de Cr$ 46.500.000,00 pago em 19
prestações mensais, sendo a primelm de Cr$ 10.000.000,00,
já recebida através de operação bancaria, em 14.4.61 e
as demais de Cr$ 2.000.000,00 e a ultima de Cr$ .

2.500.000,00.
10 de julhO de 1961.

_NOVO UNIFORME
ANTONIO F. AMARAL

Impecaveis e garbosos, como sempre, os nossos mi
licianos; apresentaram·se quinta-feira em seus nóvos
uniformes.

A banda da Policia Mllltar, desfilou pelas principais
ruas da metrópole, impressionando, não só, pelo garbo
dos seus componentes, mas pela elegancia do unifor
me, refléxo de bom gosto adaptado às contingências
militares. .

Entretanto a modernização ou n reestruturação da
nossa Policia MUltar, não se restringe aos uniforme�.
Uma grande vontade de medernl:.mr, de aperfeiçoar,
domina todos os escalões da nossa Fôrça Publica.

Foram instituidas pelo Comando Geral, ha algum
tempo varias comissões, cujo objetivo ê reestruturar e

modernizar os quadros e serviços da briosa· corporaçãü
que tantos e tão inestimáveis serviços tem prestado a

coletividade catarlnense.
Quem tiver a oport.unidade de palestrar com qual

quer oficial daquela tradicional corporação, veritlcari
.

que existe um pensamento dominante _ MODERNI·
ZAR, adaptar a PM catarinense às necessidades que
impõe o progresso Barriga-Verde.

A antiga Idéia de que as Forças Públicas consti
tuíam "exércitos estaduais", já �stã superada, .domina
agora novo pensamento, e a par dos serviços cÍe caser

na, os briosos anelais da nossa mfllcla, dedicam-se a
estudos de Sociologia Criminal, Policia Técnica, e Di
relto, e nem por isso abandonaram a disciplina e ades
tramento militar, segura tradição que sempre caracte.
rizou a nossa Fôrça Policial.

Agora, através de estudo cuidadoso dos problema!'
concernentes a uma melhor teallz!lção dos serviços po·
lidais e de segurança, as comissões de reestruturação
da PM, vltm se preocupando com o aprimoramento e

instrução do homem, para que êle possa bem desempe
nhar a sua importante missão de mantenedor da or
dem pública.

Esses estudos que se prOcessam no selo da nossa

Força Policial hão de frutificar, e os seus resultados
benéficos. reverterão em última análise cm bcnefício da
popUlação catarinense, que disporá de um poliCiamento
planificado e o r:lue é-mat,<f" !mporta-utc rentlzado por
elementos capazes e técnlcamenle preparados.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


