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o Sr. Presidente Jânio Quacros, sábado, ao pa

I'aninfar a Turma de Diplomatas do Instituto Rio Bran

co proferiu eloquente tmprovlso, através do qual rea

rumou "fé ilimitada" no futuro do pais.
Os principais trechos do discurso do primeiro man

datário da nação são qs seguintes:

A pOTtNCIA BRASIL

"Veja-se o BrasiL Surge
como potência, pràtica
mente sob nossos olhos.
vene-ro crescer. Agigan
tar-se. Assumir o perfil e o

v rco da maturidade. Aqui

ali, acolá, cada um regis
tra nesse Brasil, falhas ou

vicias, mas o que ninguém
contesta é que se converte
em potência. E o Brasil que
aí está aparece no mais
conturbado, perplexo e an
gustiado de todos os mun-

conseguiremos.
Mas nada de decretos em cima da perna para ir

descansar.,Já lhe disse que ha calor pela frente e temo!!

que dar duro, Catarina. TamUl' a sério a coisa. E rápido!
Cá para mim, Catarina, o melhor .meio é atentar

sôbre o que ocorre na terra dos outros, aproveitando en,

quanto Deus é brasileiro. Olhe que será muita burrice

não tirar lição proveitosa sôbre ° que está acontecendo
em Cuba.

Nós, Catarina, estamos vivendo � drama do Caribe,
como os europeus viveram a tragedla Jrancesa de 89,
-pelo que, aliás, pagaram carissimo, mais _atent.os ao

sanguinárismo dos acontecimentos do que a8 ongens e

efeitos dos mesmos. Motivações, por mais gra1�diosas,
justas, magnificas que seia71l não atravessam indene� o

granizo dos sentimentos, as tocáias das circunstanCIas,
as ambiências de raça, religião, formação.

É necessário estudar ClIoa, Catarina.

Mas, no quadro geral da grande luta que se trava

entre o ocidente e ° oriente.
E tirar proveito, Catarina'
Até outro dia, Catarina.

VIEIRA DA ROSA

vo, cabe-lhes, meus afilha
dOS, n obra

.
ingente de

propagar o que mora em

nossos corações, levando a

todos os povos, sejam quais
forem suas crenças ou

Ideologias, o nosso apêrto
de mão e a nossa confian
ça em dias melhores, não
apenas para nós, mas pa
ra tôda a humanidade.
Nem ódios, nem temores. A
rdnguám receamos. Os que
nascem nesta terra viva, e

têm a responsabllidade de
nela haver nascido, não
podem experimentar, fren
te a êste mundo, as pre
\ encões e os preconceitos
que a cada 1:I.ta mais e

:nals vêm agravando a

ccextstência dos povos,
(Cont. na últ. pág,)

macia vigilante e dinâmi.- gemo Cabe-lhe venncer an
ca. E a ninguém nesta car- _ de está o lnterêase, a proa
retre é lícito viver no pas- perldade a segurança do
sado t Em outras palavras. Brasil. Da sua capacidade
cabe-lhes, diplomandos, a· de comandar a paisagem,
certar o mundo C9mO o dependem os governantes
mundo é, e tirar desta - de alguma forma gover
aceitação tôdas as venta- nados por êre. E o mundo
gens para nossa pátria, na que nos envolve exige de
correção de suas falhas e cada brasileiro que sai dês
vtcros. te Instituto o máximo do

seu devotamento, da sua
O MÁXIMO DEVOTA- devoção. Representa êle um

MENTO país jovem, um pais sem
ódios nel? paixões, cujo
passado e uma das mais be
las páginas da História das
Raças. Um pais pacifista,
que escreveu em sua Car
ta Magna prIncipias fron
talmente contrarias à guer
1 a de conquista. Um país
sem preconceitos de raça,

dos. Nunca, na História da
Humanidade, o homem se
senüu assim desesperado.
Imerso, mesmo, em tantas
dúvidas e possutdo de tais
temores.
A carreira que ab-raçam

os meus afilhados é na

vol�t;!ca dêste pais, a' sua

pofitíca superior, de ím
portàncta excepcional. Não
creio que os erros ou vi
cios que registramos no
gigante Que surge possam
ser corrigidos sem a con
trlbuição positiva, túcrde .e
Impessoal de uma dlplo-

onde se misturam todos,
sob a mesma bandeira, c

embalados pelas _ mesmas

esperanças. Um pais que
sob a égide de suas maio
res ftgurass, e sobretudo o
Barão do... Rio Branco, fêz
dos acôrdos os instrumen
tos de sua perfeição. Um
país que teve e que tem,
pela soberania dos outros
- e já o demonstrou até
nas guerras vitoriosas
um respeito religioso.

OPORTUNIDADE

"Para êste país, há uma

esplêndida opcrbunldade. A
oportunidade dentro dêste
mundo angustiado e per
plexo, de ódios e de temo
leso Intérpretes de um po-

BONN, 4 (O.P.I.) - A
Alemanha Oriental comu
nista tem 38,(100 homens
em armas em Berlim Ori
ental, para serem usados
('m caso de guerra, segun
do 'anúncio do ministério

da defesa. Esses homens
são membros da polícia
comunista de emergênCia,
a policia popular e acha·
mada Kamptgrúppen (gru
pos de conbatel, que é

(Conl. no últ_ pag.)

�e!o �ara �ruz. e �ouzô
(8. PAULO) - Iniciaram-se oficial-�grama em homenagem a data e aom�e no dia 17 de fevereiro deste ano, mês da extlnçao do trabalho servil em

a� c.omemorações do centenário de nas- nosso país.
cimento do poeta negro João da Cruz e Agora, a Comissão de Festejos cons
So\!za, natural do Estado de Santa Ca- tituida dos srs. José Correa Leite, HenrI.:
tarma. Nessa oportunidade foram esbo· que L. Alves, Nair Araujo, Belsiva, An
çadas varias festividades civico-culturals. tonio N Lucia Sebastlana Viana Ame
O escritor Henrique L. Alves pronunciou rico dos 8anros Roque Antonio dos San
a conferência _"{l-ntonlo Ben� - o fan- tos e Oswaldo Camargo, encaminharam
t<�sma da aboliçao", com a fmalldade de ao Sr. Presld�ate da Republica um me
dIvulgar o propagar figuras e aconteci- marial, solicitando a emissão de um selo
mentos afro-brasileiros, iniciado oficlal- comemoratlvo do centenário de nasci-
mente o ANO CENTENARIO CRUZ E menta do poeta negro Cruz e Souza
80UZ�__ Posteriormente toram realiza- nascido em Desterro, atual Florlanópo�
das, varIas conf�rencias, �estacando-se o lis, aos 24 de novembro de 186L
"Mes da. Abollçao" IMalO), com vasto
São signatarlos do me- Feira Filatelica da. Praça

morlai, alem dos membros da República, SOCiedade
da referida comissão,. a Philatelica Paulista, Clube
Associação Cultural do Ne· Filatellco S. Paulo, "O Im.
gro, Instituto HlstorIco e parcial" Utapevi), Centro
Geografico de S. Paulo, Euclidiano de 8_ Paulo, So,
Partido Renovador do Cen- dedade Geograflca Brasl
lro Academlco Xl de Agos- 'eira. Centro de Oratoria
to da Faculdade de Direi- Ruy Barbosa, Teatro Ex
to - (USP), C�ntro Aca- perimental do N e g r o,
demico da; Faculdade Sale, União Brasileira de Escri
siana de Filosofia, Ciên- 1,ores, Academia de Letras
das'e Letras de Lorena, da. Faculdade de Direito

CELSO FURTADO DISCUTIRÁ COM FUNCIONÁRIOS
PROBLEMAS DO NORDESTE BRMllEIRO
WASHINGTON. 4 (A

P.) _ ° sr. Celso Furta
do, Diretor da SUDENE.
organização governamen
tal do Brasil encarregada
de coordenar as atividades
de fomento na região nor

deste do país, está sendo
esperado nesta capital, no

próximo dia 9.
O sr. Celso Furtado dis-

cutirá com altos funcioná'
rios de Washington os

planos de seu govêrno pa
ra fazer frente aos proble
mas de desenvolvimento
econômico e social no nor
deste brasileiro e proCura
rá saber o modo por que
o govêrno· dos Estados
Unidos p�derá ajudar o

Brasil a executar êstes

Presidente Jênio.

Brasil assume perfil e viço damaturidade

"Emerson, em um de
seus ensaios, escreveu: "Fu
iano é dono desta fazenda.

Jânio, uma semana em ca�a' [sta�o �J�t�;oi��11�:���;�
BRASíLIA, 4 (v. A.) _ permita ainda no corrente aos quando da recente per-

- de ser o dono da paísa-
ano permanecer uma se- manênela do chere do go-

�:::,d��b����e:'�I;j�e�"�le �����e:mC��a�i��a.d."e. :,';if,�a�:l:,Sãgo:;e�ll':ne���lngle"'ses de prontl·da-o em Kuwa- I�t·utar � sua secretaria par- Porto Alegre, Recífe, Be- proximo e protundo dos '

;l�����:"S�ji�;i����!61:0e�� �mpF�V��ê!f�lzg�c�rr� ��8J g�7�1��:�nJ6c:!S irifO����� •

BPhlnO deltl'abLalhOqueHlhe
-

benEencos reTsuttadOS EObtl. f�����!f��:�!�i:��f Imped i r manobras do
\

IRAQUE.

rera seguramente entre JU'

Catarina. '- K'EhN'NeaEgDô'y"·CONVIDA A UNI-O fOVI'TICA
KUWAIT, 4 {A.P.} - desembarque de dois dias, ��o;t�r;; el�tre �:PJ��'pat.NiJlguem Quer a guerra, Catanna. Ninguem sabe o .

Ii A J E ��!!sde e�t:V�rri�ld��j:, i�� cii i�;r:!�em s�vr:t���s� ses foi reaberta, ontem,
que sobrará dela. Somente .'I1áo-Tsê·Tung, o das cem 'pront.ldâo em Kuwait para da República Arabe Unida 2.0 tráfego terrestre no la'
jlôres, diz não temê·la pois tem, segundo proclama, car- A PARTICIPAR DE UMA DISPUTA ��Pi���u�u��'hUt�� ���o��� �1!�Uiôrç;��bs�%ad��egâ: do do Iraque, mas a Poli-
ne para gastar e sobrar. Quú.Tldo tudo estiver aniquila-

t d t li Ar dít �� ;Ot�����a :�t?and�o tg�do, haverá ainda uns chb�escs sobrando, de tantos que ECONO-MICA PACI'FICA ��:�i�dOes �o� r::n:-°xl�ci�: bu:r��eL�aUa; a defe�r:s rg� Kuwait. O govêrno impôs a
sao. Is/o de morrerem dez, l:inqueflta ou cem milhões Ontem à noite, chegaram Kuwait, segundo disseram censura a todos os telegra-
de chins até que alivia. Na retirada de Chang-Cai-Chec WASHINGTON, 4 (U_ quer énoca do Século os últimos pára-QuedIstas e os mformantes militares mas internacionais e ena-
morreram Quarenta milhões. de tome e ninguem deu pe- P.I_) _ Referindo-se aos XX". ��m;,nd��a cgp����i�ndâe ���o�asO ���ê;�os��n� �a�: t��e;;:����' d�CI��la história_ prognósücos. do Prfmelro dou uma missão de três prensa. No Conselho de

glU::aas�i�at,��:adia'�::h��';�lUsdil;:a t:�u�Ú��: ss: :;�tr�n����v���a���� ��:tvi�:mt�� ���; -Male::t: �;���a.����� �·f'l�rt��i:t �������tesQU�
de coerirlência padJiea é'pa'T-eltCher -cs ôl1ro$' e la- perará ecortôrcscamente nesta 'l':puta pacifica, a �sni:;�sa�õ;�dg\:��uÁ�: ���� ��o�:SsoW;_rJ�a� I;�nhar tempo pàra se prepal:ar..(l(J pior que vier.

os 'Estados Unidos, até qual só poderá ter mor .re Propag nda cunan As-Salem As-Sabarh que atravessassem a fron-

de s�:!as:;:;nd��1t����a;a:p::;:��e:ee c�;�:��t�� ��o���� 1970, declarou o Presiden- suItado um melhor nível
RIO, 4 (V. A.) _ ° �a��� ��r/�et;�i�õe:me�� ��r:l:a;;u�s �e�eci�e���ta��

tos de apôio: ccrerc. Quemoi, Vtetnam, J,aós, Congo. !�:e��i:��'e��a���:Vi��� �.� ;��:� ta;��nf�rap�l':o� presidente do Instituto �:�i�ri��� Ain�ôf;�d:m�� fÓ/�/����n���i�rr��o::el�ei�
cad�a�: 1�:S�r t:d�0���0101;g:/I�lJem�' {��!��in��tarina, mal vidava muito que tal coisa nosso próprio" - afirmou. �:c���al r:rd� Mate, sr nica, ajudada por tanques nndJca90es �I ejl.g1� "Ui rê-
arrepialldo a nossa sensibilldade illternaciona3. Entre- fôsse possível "em qual- o Presidente. to:n td: uma e:;uz��:;en� �ê��;;il�e��i�sjv:O����se�t� 'ii�f}·· Ig��nfô;Ç��ain=le��-
veros Que a gente lê, entre uma jogada de Pelé e um

G O KENNEDY A VIAGEM DE
oitenta centavos l2.ara dois �

::'':ed�e a�::;'���'�::��:::�i�,�:lá'ti' O ",",ogmlo SE UND ,
.

�d�a��d:oi;:Sp':od�aucl,;oeq.�E�,�,:"a",ca:"xn-a' '_:38.000�homens em armasE',. ""'m. Catarina. que no. chega a v",. na ",,'o STEVENSON FOIU�"P''I)l. ! II
gosa proximidade do Caribe, com a sua tragédia espa- é cobrada sôbre cada qui-

-

em 8[RlrM:��:n:: �aan:�: �ô���s c:smbl�r�:;°ci:mm���o��e�a:: i�� (ONFERÊNCIA'" E MONTEVIDÉU �o ::t:.��; :x��r���i�:r: Lcwdiá-las uma decisão menos mteligente_ Do cáos cuba- WASHINGTON,4 (A. "tomar medidas concret'i.i cobrir as despesas de to-
no, Catarina, você, com a responsabilidalte contin�- A.) _ Falando aos repór- a favor da América Lati' dos os setores decorren
tal que aceitou ao pôr calças cumpridas, tem que ��- teres em entrevista coleti- na", e é de esperar que a tes das contigências a
cernir certinho a linha de salvaguarda da nossa CtVl·

va concedida à hnprensa, repercusão produzid'l p. r tuais. A medida foi toma
lh-"ão cristã em crescente antagonismo com a barba-

o Presidente Kennedy de- essas providências ,,�nh:;. da "ad referendum" da
ria, arxista. Ou então, Catarina, você está frito! clar.;.;u que os Estados a surtir utilíssimos efr-i- Junta Deliberativa.

Não, Catarina, não é nada para comissário de po- Unid.::s estão tentando tos.
licia ou para estados maiores zangadOS, mas para_ seu Aliás, afirmou tambá'":l
bestunto, sua inteligência, seu bom senso, Que Voce sa-

J
-

Ch
I o Presidente, nenhum ou

be tão bew. empregar quando tem interêsse no caso. Na· apao: elas tr.:> problema ligado à po-
da de D. Quichote, Catarina, mas puro Sancho Pansa_

lítica externa dos Estados
O �hanfalhó nada resolve, antes ferve brioS, gera rea- Mataram 248 Unidos tem mereciéfo tan-
çôes e aumenta ra1�es_ -

to estudo e atençã-o quan-.

Mas as agitações, Catarina, virão, por mais Que Você

Pessoas to as questões que se a-
&e equilibre na corda bamba_ Virão porqlle são d�cor- presentam na América
rentes de toda uma gama de intere�sados, desde a t?no- TÓQUIO, 4 (A. P.) _ Latina; na verdade, há
mncia dos fatos em sua verdadeira pro/1l11didade ate ao

dez anos não se observa-
reacionar.ismo negativo a opõr barreiras· à caudal de

A polícia nacional, fazen va, nos E.U.A., tanto ill-
reivindicações sociais, passando pelo ,entusiasmo �mpr�- do um cál.culo final do terêsse em tôrn(l do ·assun-

;,�:e::;:i:!;�::;;,�:�:':i�d::�!i�ti��te'::�:t��::�; r��:;�:t�ee V�:�,:��:�i: tOEn"e ou!", coi,,,.

A palmada, CatarÍfla, ainda 'vale por um prUlCtplO
pelas .últimas chuvaradas. ;�:Je:�!�rnoKe�:r����m:'

peda:::�C:�I�;a�o�os:n;o.pc;at:��i��. aQuêle bom senso disse que 248 pessoas pe- ricano atribui a maior im.-

legado pelo rei beiçudo ao selt filhO, no albôr da nossa :���:a;o ��pãc:n��r:sce�� r:l�::�:a à I��=:ri��:�
����:;n:::::a�::t: �r::�:lI�o�a�:scer um pouco nossas

tou a informante Que 81 que terá lugar na capital
Catarina, ou. nos resolvemos, sem medo,. sem pre· pessoas estavam ainda de- uruguaia, pl'.;;.vavelmente

juirms vulgares e estreitos, o problema dos que nada 1".2P2a7,·ef',\�da�'a_e fqeu_",edao,ut'eams em fins de julhdo, e a re-

têm ou êstes acabam acreditando lJue Você e nos nada ..... lU cente viagem o Embai
consequência da calam ida- xador AdIai E. Stevenson
de. Adiantou também que aos dez países aa Amériea
3.117 casas ficaram des- do Sul pode ser conside'
truidas, avariadas ou fo- rada c0mo um "prelúdio"
raro arrastadas pelas cor- à conferência, t:óm resul-
rentezas. tados sumamente úteis.

NORTE-AMERICANOS OS

planos.
Disse um porta-voz do

Departamento de Esta·ao
que o sr. Cels) Furtado
vem aos Estados Unidos
atendendo a um convite
feito pelo sr_ Acllai Ste'
vens)n, durante suas re'

centes conversações· com

o Presidente Jânio Qua'
dros.

O sr. Celso Furtado se

rá hóspede de honra do
govêrno dos btados Uni
dos. Virá êle acompanha
do de d.,is secretártos e do
51'. Leonard. Saceio, Dire
tor do Programa de Co
operaçã:l Técnica dos Es
tados Unidos no Brasil
(Ponto IV).

(USP) (O sr. Presidente da
República foI membro ti
tular desta entldaãe), Aca
demia de Letras XXI de
Abril, Universidade Popu
lar, Casa do Poeta, Institu
to Histórico e Geogratico
Bertioga-Guarujâ, e ou
tros.

Aguarda-se um parecer
favoravel do Presidente,
fom vista das grandes fes
tlVldn.�es QUe. se realizarão
em homenagem ao criador
da €.<\cola simbollsta no
Brasil. Em S. Paulo jâ se

programou a reaitzação de
uma SEMANA CRUZ E
SOUZh, de 17 a 24 de no

"embr"" no Instituto Histó
�lco c Geograflco de S.
Paulo, com conterencias,
expoSições. noites lItero
musl�ais e a Inauguração
de um medalhão de bron
�;e numa das praças. Maio
res eSGlarecimentos sobre
a materla, dirigir-se a Cai
}:a Postal 2665 ou à As
sociação Cultural do Ne
gro, Rua S. Bento, 405 -

160 endar - conjunto
161:\/5 - SAO PAULO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.
CARÉOUINHA - FRED - ZUMBI> - MEIO OUILO e MI CK BABY (mágico) DOMINGO DIA 23 NO LIRA T. CLUBE.
No mesmo programa domingueira infanlil das 15 às 20 horas - Show da maior Turma Infantil do Brasil com duração de
2 horas - Caréquinha dislribuirá bomb�ns e presenles para Iodas as crianças - Reserva de mesas na Agência Geral de
Passagens - Rua Felipe Schmidl. n. 7. �

Aten�ão
Garota�a

EDITAL"

JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA Dl;: TIJUCAS.
EDITAL DE CITAÇAO
COM O PRAZO DE TRIR
TA DIAS, DE INTERES
SADOS AUSENTES, IN
CERTOS E DESCONHE
croos.

fundamento no artigo 550
do Código Civil e 454 e se'

guintes do Código de Pro'
cesse Civil, propõe a pre
sente ação de usucapião,
para aquisição 'do título há
bil, requerendo a V. Exc!a
que, recebida esta, designe
dia c hora para a justifica'
ção prévia e. após as cita
;ões d-s interessados certos
e incertos e suas mulheres,
se casados forem, seja a

oresente julg,!da proceden
te, ouvindo-se sempre o ór

jão d ; Ministério Público.
Protesta-se por todo gênero
-le provas em direito per'
-nitid a, arrolando-se as tes-

temunbes abaixo, que com'

carecerão independente de
ntimaçãc. Dá-se ii presen
'e, cara os efeitos fiscais, o

ralor de Cr$ 2.100.00 [d.ds
-nil e cem cruzeiros). 'I'êr
nos em que P. Deferimen
'o. Florianópolis, 2 de maio
{e 1961. (as) Odorico Du
-ieux." Em dita petição foi
exarado o seguinte despa
�h'J: "A. Como requer. De
ugne-se ternpc e local pars,
3. justificação, feitas as de'
ridas intimações. Tijucas
1.V.61. (as) F. X. Medetroe
Vieira". Feita a justifica'
�ão foi proferida a segutn-

v conlecimenlos Sociais

( �'c7\, U{��
ANIVERSARIOS -

FAZEM ANOS HOJE:
Afonso H. de Oh-- sr. Nicolau Teixeira

- SI'. Walter Moritz
- sr. dr. Vitor Peluec Jú

o Do1.(t.or Fran
cisco Xavier Medei'
ros Vieira, Juiz Subs
titub da 6.a Circuns

crição Judiciária, n
exercício do cargo
de Juiz de Dlreitc
da Comarca de Tiju
cas, Estado de Sente
Catarina, na forma
da lei. etc ..

FAZ SABER a tcdos quan
tos o presente edital de á
tacão, com o prazo de trin
ta dias, de interessados au

sentes. incertos e deaconhc
cídos, virem ou dêle conhe
cimento tiverem, que por
par-te de Raul Benedito
Guerreiro lhe r., dir+gidr
uma petição do teor segui!'
te: "Exmo. Sr, Dr. Juiz de
Direito da Comarca de Ti
lucas - Raul Benedit
Guerreiro, brasileiro, casa

do, lavrador, residente c

:lomiciliado em Perequê
'1111ni�p10 de Põrto Be1c
001' seu pr-curador infra
assinado, advogado inscrite
"la Ordem dos Advogados te sentença: "Vistos, etc.
d:> Brasil, Seccão de Sanlr rulgo por sentença, para
Catarina, sob -o n.a 1479 jue pr.duaa seus legais e

expõe e requer a V. Exci- urídicos efeitos, a [uatlfl
o seguinte: 1 - Que poso cação de fls., procedida
sue há mais de 20 anos nêstes autos a requer-imen
sem interrupção. mansa .' to de Raul Benedito Guer
paclficaruente. sem opoet retro. Cite-se, po-r mandado,
cão de terceiros e com "an' o confr-ontante Manoel Ja
nus-domlní", um ter-rene ques, residente nesta Co
sito em Perequê, municlpir marca; por precatória, a

de Pôrto Belo, com as di ser expedida para o Juiz;
mensões e confrontações de Direito d La Vara da
seguintes: fundos norte- Comarca de Blumenau, o
medindo 77 (setenta e Se' confrontante Hans 'I'oen
te) metros, com Manoel ges: por edital, cim o pra'
Jaques; frente, sul, medín- zo de trinta dias, na Tôrma
do -74 (setenta e quatro) prevista no § 1.0, do art.
metros e confrontando core 455, do C.P:t. os interessa
quem de direito; leste me· dos incertos. ausentes e

dindo 241 (duzentos e qua- desconhecidos; pessoa I·

I renta e um) metros, com mente, o Orgão do M. PÚ

�ans Toenges; oeste ·�e· blico na Comarca", E para
f lindo 250 (duzentos e._ cm' que chegue ao conhecimc:r
::juenta) metros, confr6'n- "'0 -.dos interessados e nin-
�ando -com uma rua conhe, guém � \ilegal' ignorán
cida como "Caminho da cia, mand;.u expedir o pre'
Praia", tend'J a área total sente edital que será afixa'
18.412,5 (dezoito mil e qua do na séde dêste Juízo, no

trocentos e d'b'ze e meio) lugar do 'costume, e, por
.netras quadrad::s, confo!" �ópia, publicado UMA V1l:Z
me croquis anexo; 2 - Que no Diári? da Justiçã e

2ste terreno possui uma ca'

sa de m-oradia e plantações
diversas, de que vive e sus

�enta sua família pois é su,

única fonte de renda; 3 -

Diante do exposto e .(' �m

veira
_ sa-. Gustavo B. da Sil
veira
- sr. Lourival Ahneida.
- sr. Walter Almeida, alto
funcionário da Câmera
Municipal de Fpolis. e pes
soa muito estimada na so

ciedade local.

nior
- sr. Narbal Vilela
- sr. Ceser Simões
- ar. Ubi-acy Ribeiro Bor-

ges
-

- Si-ta. Maria Rosa Dutra
- sr. Y]mar Corrêa Filho

NOPCIAS
AURmO BITTENCOUR1
MARLENE. GIA(OMETTI

SÁBADO ACONTECERÁ O MOVIMENTADO COOUlTEL
DE INAUGURAÇÃO DA AGÊNCIA DOS AFAMADOS

"SIMCA CHAMBORD".
Veiga, jantavam no restau
rante õo queréncte Palace.

12) - Em visita a seus

remíuares na cldach! de TI

jucas, o Ilustre catertnense
sr. Dr. Pedro Gallott1.

13) - Num gostoso bate

papo no Sayonara HI-FI, os

casats: Hldelbrando Mar'

ques de Souza, Albano Lú
cio e Mario Corrêa.

Em fins do mês p. passado, e o sr, Aíd, Giacometti e

na cidade de Pôrto Alegre, senhora Ruth Gíeccmettí;
onde residem, consorcia' e do noivo o sr. Alício Cruz
rara-se civil e religiosamen
te, o jovem Aurélio José
Avancíní Bittenc.nn-t, dedi
cado Funcíonérto da DAER
e a senhorinha Marlene
Giélcometti.
Êle, filho do nosso pre

zado confrade Dr. Dario do
Btttencourt. prcíessõr da
Faculdade de Direito e ad
vogado, néto do Dr. Auré
lio Junior e bisnélo do C;)
ronel Aurélio Veríssimo de
Bittencour-t, ex-secretário
geral do Gcvêmo do Esta- Ao estimad-, Professor
do; é ela, filha do extinto Dr. Dario de Bittencouct,
advogado dr: Luis Gtaco- nosso prezado confunde e

metei e senhora Morena ex'PresidentE! da Academia
Côrte Real Glacometti, é Riograndense . de Letras,
neta do sr. José Avanclní, grande amig) de nossa ter
construtor de Estradas de ra, onde encontra gran-le
Ferro no Rio Grande do número de amigos e aõrni'
Sul. radares, bem como de sua

...__ Foram padrinhos da noí- Exma. Família e aos dignos
va o sr. Pedro Giacornettj, e distintos nubentes, <1"

industrialista e sua esp6sa, nossas efusivas felicitações.

Brasil, conceituado comer'
ciante e sua espôsa Done
Linda Cruz Brasil; o H'.

Attlio Avanciní e senhora
Alaíde Silveira Avancini.

14 - Na lista de hospede
do Qllerêncla Palaee o se

nhor Pedrp Barber! e exma.

família.
Os atos civil e religioso,

revestiram-se de grande so

lenidade, tendo compareci'
do aos mesmos inúmeras c

distintas pessôas, amigas e

admiradoras das dignas e

conceituadas famílias Bit
tencourt e Gteccmettí.

15) - Acabo de receber
convite para o baile de ga
la na cidade de Canoinhas,
no prúximn dia 15, quando
será eleita "Mlss Luzes da
Cidade". Agradeço a gentí
leza do convite e tudo farei

para estar presente ao acon

teclmento.

) 16) - �ábado às 11 ho
} ras, os Representantes dos

Carros 'Simca" Dharnbord",
em nossa Cidade, com mo

vtmenraõo coquítel, farão
inauguração de sua agên
ore com exposição e oficina.

SRTA. ARLETE MENDES COM MUITA ELEGANCIA
E BELEZA rLUSTRA NOSSA COLUNA

1) - Faz novo Iançarnen- to Hulse vice-Presidente da,
\0 de novela ractctônícee Siderurgtca Nacional e o

escritora Zélla Melin Trom-' Genc!'al 03valdo Pinto da t

powskL Iv E N D E·S E
�a;) o7e��:t;:al �a;�o�:�a;:� !

"A hora do Despertador", I
no prõxlmo dia 23, apre'

Jsentando George Gomes -

t

;:�a��é����h��clativa ��aIO� 1
,�utor Sr. Daklr Polldoro.

EMPREGADA UMA CHOCADEIRA PARA 240, OVOS (NOVA)
MARCA DOVE (A QUEHOZENE) - TRATAR
CO;\! O SUB'TENENTE DA POLICIA MILITAR
SR. ALIATAR SILVEIRA - RUA JERONIMO
JOSÉ DIAS, 237 (ao lado da Vila Operaria) em

SACO DOS LIMOES. 2'4-517,01

PRECISA-SE DE UMA EMPREGADA DOMÊSTICA,
NA RUA LUIZ DELFINO nc 2'.

5/7

ALUGA·SE
APARTAMENTO, TRATAR COM O TELEFONE, 217:).

517
OSVALDO" RIBAS e

WALERIA RIBAS3) _ A elegância de Nice

Faria circulOU na noite de

domi!'lgo no Querêncla Pa'

lace.

Parti�ipam aos parentes e pe,>>cOIE-\ amign� o ná�rin)ento
de mai,:; um robusto garoto,

'Wilêon Paúlo
em 29 6 - 61 !lfl Maternidade dr. Ci:rlos Corrêa - Fpolis.4) _ De viagem marcada

para a Belacap o discutido
acadêmico de

.

Direito, Sr.

Pedro O\l11hon.

VENDE·SE OU ALUGA·SE
Uma l'I\:>a ii rua Dr. Fulvio Aduci, 298 Estreito.
Ttatal" no loc/ll ou com l) SI'. Rennto Lemos i\
Rull. guldú Viana, Gli. ]517/61

TRtS VEZES no jOI'nal "O
�tado" de Florianópolis.
Dado e passado nesta cida'
de de Tijucas, a)s quatorze
dias do mês de junho do
:mo de mil novecentos e

;e.<;�enta e um. Eu, (as)
Gercy dos Anjos, Escrivão,
� datilografei, conferi e

subscrevi. Isento de sêlos
por se katar· de Assistên
cia Judiciária. (as) Fran

�isc) Xavier Medeiros Viei'
ra - Juiz Subst., em exer

dcio. E!'tá conbrme o ori

�inal afixado na séde dêste
Juizo, no lugar do .cos!.u
me. sôbre ':' que me repor
to e dou fé.
Data supra. O Escrivão:

Gere:y dos Anjos.

OSVALDO MELO
A ÚLTIMA BALA _ j\ nOLÍda mais sensacional da se·

mana. anda pelos jornais de todo o mundo, causando mais

surprêsa do que aquelas que se referem â guerra fria, que:
de tanto falada e contada j'O. .'ie tornou coisa comum, em·
bora ameaças, umas veladas e outras bem claras.

Se a guerra estourar é coisa esperada. Se demorar a

eclodir, novas esperanças surgirão, enquanto sempre à ho·
ra do désastre, a mão de Deu� novamente ponha as cot
sas no seu lugar.

O que o mundo não esperava era pela noticia da mor

te do grande escritor americano Ernest Miller Hemingway,
laureado com o prêmiO Nobel de Literatura ainda em 1954.

Não porque Hemlngway morresse, porque morrer e a

coisa mais certa que existe, ml:l..�, pela maneira como o au

,tor do livro "0 velho e o mar" deixou este mundo.
Mon'eu sozInho em sua resldenc.ta.'" Encoritrarâm�no

morto. A causa, dizem, foi um disparo acidental da espin
garda que estava limpando.

-

Manejara a arma. em vidâ com a mesma facilidade e

perícia com que escrevia.
(

Sabe-se que fQra um eximto caçador, e parece mesmo,
que as férias tomadas para descançal' o espírito, era a prá
tica perigosa de abater os animais nas florestas onde ti'
nham seu "habitat".

Versões desencontradas 1\ respeito de sua recente
morte andam por ai. SupOSições ao sabor do homem com

intuições de detetives se mlstmam.
Foi mero acidente.

5) _ O Brotinho Alzlrl
oha Ferreira, voltou a pas-' -----------------
eu, "".s em no..a cIdade PA'RA TODOS OS LARES:

UMA CONCE!TUADISSIMA MAQUINA
DE ,COSTURA ( R O SL U X

6) _ Por motivos supe
rlons à minha vontade,
não poderei comparecer ao

baile das Americanas saba,

do, no "Golden Roon" do

Copacabana Palace.

DR. HOLDEMAR O.
DE MENEZES

Em todos os l?l'e� deve I concedidas até hoje: ape'
haver uma maquma de nas 100 cruzeiros (sim, re
costura ,e u� poderoso au'

I petir1"'<?s, apena� a bagatela
costura- e um poderoso tu' de 100 cruzeiros!) de en

xiliar da economia domés- trada e 'J saldo em suavís
tica. E' iguabnente um simas condições mensais.
participante da educação '!t, na pura real,idade,
das filhas. Ensina como fa- IJ.ma grande, uma magnífi
zer econorr�ia. Como ser ca oportunidade para que
útil ao lar. t. haja uma máqui.na de cos'

Agora abriu-se em Fio' tura em cada hu' de �o'
danópolis uma excepcional rian6polis.
oportunidade para a aqui' 1-___;:-'--:--�,...,."7'-=-::-"
Sição de uma das mats co· $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

nhecidas e� 'melhores má- $ - VESTIR BEM? $

quinas de costura. A Mo' $ - BRITO, ALFAIATE! $

delar .está cooperando, mais $ Rua Tiradentes, !J $

outra vêz, com as famílias '$ $ $ $ $ $ $ $ • $

f1�rianopolitanas. Está con

cedendo \condições jamais

FOrlÚRdo pela Escola de
Medicina e Cirurgia do Rio
àe Janeiro. Ex-Interno do
Hospital da Oambôa - Da
Maternidade Clara Bas'

baum - Da Maternldadt
Mãe-Pobre.
Especialidade: DOENÇAS

DE SENHORAS - PARTO
- CrRURGIA.
Consulta: MaternIdade

Carmela Dutra, pela manhã
Residência: Esteves Ju'

nior, 52 - Tel.: 2235.

7) _ O Clube 7 de Julho
na cidade de Tubarão, sá
bado apresentará as Debu
tantes do Ano. odery Ra,

mos é o cronista responsá
ve pela elegante noite.

8) - O Lira Tents Clube

pensa serIamente na candl·
data que representará o

clube da colina no certame
"Mlss Elegante Bangu Flo

r!anópolis".

VENDE-H
O prédio nO 12, da rua Conselheiro Mafra, com 6,51n

de frllnte por 20m. de fundos;
E um Terreno e prédio sito à rua Conselheiro Mafra,

nO 94, com 9,5m de frente por 84 m. de tundos saindo na

rua Felipe Schmldt (lado do Hotel Cacique).
Tratar diàrlamente das 9 as 12 horas à Rua Almlran·

O) - O sImpático casal
Dr. Colombo SaBes, jaRta
va no Querênda Palace.
Multo comentada a simpa
tia e distinção da senhora
Dey" Sane,_ Dr. Ayrlon. Ramalho

10) _ Do Senhor Enio

I
CLlNICA DE CRIANÇAS

Sônego, Secretário do Clu- Consultas: Pela manhã

be de Regatas Aldo Luz, com hora marcada pelo
-�'ecebi o oficio de apresen- telefone 2786.

tação da candidata ao tí- A tarde, das 15,30 às 17,30

I;,��l: :�ssse������ :-a��:� I hO�:sultório: Rua Nunes

Hosterno. j Machado, 7 - 1° andar.
I Residência: Rua Padre

III _ O senllOI' Herlber' i Iwma, 63 - Telefone ��7B6'.

o homem gozava saude. te Lamego nO 35.
4/7Mas, falam outros: saúdt:!, não, pois sofria de hiper

tensão arterial.

Qual, sustenta um de seus íntimos e famiJiâ!'es: dias
antes havia sido submetido a exame geral em uma clínlca
afamada ..

Verdadc e a de que a versão mais ceHa (também não
sei porque digo - "mais certa") é a de que o escritor ti
,'esse sido vitima de um acidente e que aq�la bala reser'

vada talvêz para matar um tigre o tivesse morto, deixando
sua morte envolta nas sombras da dúvida.

Aquela bal foi Q ultima. Isto sim.
A_tal surprêsa do destino.

DR. SAMUEL FONSECA
CIJIURGIAO"DENTIBTA

Preparo de cavidade! pela alta velocidade.
DORDEN AIJIOTOR S, S, WHITE

Radioloala Dentária
cmURGIA E PROTESE BUCO"FACIAL

Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 - l° andar -

- . - Fane 2225
Exdusi\'amellte com boru marcada�.

�'" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1) ••TüKT' o ."1. ".neo 01010 O••".".& CA.TAauu.

�-�. illmTI�� \ I����: !�:��ncidos e vencedores
, ��� n O Na manhã de domingo, Mauro e Pepino; ortces. Djal·.

II prosseguiu o campeonato de mo, oaroar, Asteróide e Ma4�

:�:��: �: o��a�e::: �;;:l: �:I��,A:l��:I:'n�';:;� :-:��:
.. __ ..

� -
.- oas. Guarani e Atlético, de- coe: e Bi; Arizlnho, Osvaldo,

ram inicio a manhã espora- Getúlio, aeníctc e Laureei

Tam�ém no IntenDI �e 'salão o Paula Ramos é virtual �:����;i�EE{Ij:���j�� t�2���f}:����;�J;;
•

b mais diretamente ao campeo- 10. árbitro houve tremendo
-

I
peleja te minou empatada o Paula Ramos será procla ganhos enquanto que

oI
dío, Ca i-era e J. Martins,

nato, uma vêa que estaría em -ururú no gramado com íc-

cam�eao
pela contagem de 2x2 mado campeão enquanto AtlétiCO. apresenta en; seu _M�urjJio e �lex. O: árbitro jôgo a liderança do certame gadorea e dirigentes além deNa tarde de sabado ha ue se o Atlético vencei ativo apenas 1 ponto. O foi o 51-. João Batista Ro-

ti f did t autorIdades, uns agredindo-•

\�:�álo��r�!:'t�d�e�,��:'::, ���, :a;,:�f, s;a�n�:a�;���: i.j�ldeR:�:d�O:�::. n�I��:1 ::�f��/{mio, com ótim, �: i:�io�u;:��:r:�:i;�: :�n��t��:,::; e �:t��I!eO::, •

-
titulo Em caso de empate atualmente com 3 pontes

I
pelo entusiasmo de seus in- Verdadeiro ato de selvageriaNa tarde de sábado na Esperamos que a justiça yo te ao tegrantea já. que pela parte se vertücou no domlngo logo��;,�he�;os�k:���ll:adod: DR, GUERREIRO DA FONSECA

Departamento Técnico. ;�;i��� ;:�;;�, ��'::;�m:�: �ó:'"�" ���;�t�co ��ll:�:�o
:7:u���o�·0!;;:a�afre�a��. Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta M. BORGES

I
jamais deveria ter. Maco' -!�:u���::e�:��st/�!a�o��:� :�e�t��. houve vitimas a la-

tos entre Paula Ramos e TRATAMENTO' das SINUSITES sem operação pai Sob a complacência do munado com o Presidente ta minutos, compensaram in- ZERO A ZERO NA PARTIDAAtlético, pela decisão do ULTRASO:\ e IONISAÇÁO. EXAMES dos olhos e sr, Presidente da F.C.F., o da F.C.F. aquele cidadão teíremenie aos desportistas. ?AULA RAMOS'Ecampeonato regional de RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH4!'OMB. Departamento Técnico da, fêz e desfêz lá no Depar- (1 Guarani iniciou o comba- BOCAIUVAfutebol de salão. Depois de EXAME de OUVIDOS. NAR!S e GARGANTA por MO· Entidade da rua Ti.rad�-! temente ��nic?, onde im'l �e com muita disposição en- Na. segunda partida da roo

:�:Í1������a l�:��id\:�!� �!��� d�Q�!irgD����O� �ú�I���I;; CdaePi���TgPEe ��; ::ha d�:!�tist�I���t� �:o�l'b�tr:Jtel�;;n °D:�:� I �:�tae���pe nan��o�i�n����= ��an::���uS:�u�r:�uil;a��
gem em fases distintas, a :::.I!\USITES pelos mais modernos processos. Opera em tuido de qualquer espírito ria e Gilberto Nahas aí es- mas que procurava. evitar a de-um empate de eéro a eéro.

todos os HOSPI'l'AIS de Florianópolis. de justiça e que acima de tão para atesta. a nossa -ç,enetração dos aventes ccn- Nf4 verdade pelo que fizeram
CO:-.lSULTóRIO - RUA JOÃO PINTO % (em tudo nã-, reunia capacidade afirmativa. trários e jnuí especial, dÔtnI- &S duas esquadras no gra-frente 1. Radio Anita Garibaldi).

para exercer o caso. Registramos o fato que MIl' a meia cancha do Bugre .naco. o empate fêz inteiraRESIDl!::NC1A - RUA FELIPF !-l("qMIDT 99 -

Provamos por A mais B reQueria uma pronta inter' cue realmente é um dos me- ������'('��e��auv:s:�r�: ::c��FONE - 8560.
._�_._ que havia irregularidades vençâo do sr. Presidente, lh�res setores da equipe.

dlr já que até as oportunida-PNEUS DUNLOP, O melhor 1 ��b���:!:me��:a Té�:;�� ���é�� ���aa f��afe�����:�� n04sS:�n:����:, ��i:�I��:� ses desperdiçadas pelos avan
Rainha das Bicicletas, Rua Conselheiro Ma- Aberta endereçada ao sr. ção aos árbitl'Ol\ para apoiar -aní víu-se na maioria do ���t�:�ai::al'a��ua�as'B��fra 154 Osni Melo, sem entretanto o diret,:,r do Deprtemeneo t:-mpo, iolhido em seus mo-

-atuva perdeu um tento cer---- _'4

"

.. obtermos qualquer respos- Técnico. ;llntntns, com suas peças um
to quando o atacante Jorge:- - -- ........---- -- -- - -- .. -- -- .... -- -- -- ...... -, ta. As anormalidades que Atitudes como esta, arbi-

sn � desajustadas, dando
da pequena área atirou por• •

ali se verificaram, foram b-ária sob todos cs senti- ensejo a que o Atlético cres-
etma do travessão. O Paula

',.@NEMA'S • ����t�:�a�:� :st����� ��s�n:ere�!:,;::l�: :oo:� ���:�� r��e���:�����:Id�:i� ��l:S���;a��ad�êZm��:e :a�)III"
_

, �'!:b�: ':f�o���r�::o:s� �������u Pf:é��eop::g� oue si! viu, com o Atlét1co se :et que foi chocar-se contra

r .\ R T ,\ Z E S D O D I ..\
�, o pseudônimo de Vigilante com seu manto, aqu- le que �;:������o lX�� Pl�:�;a�:� �r::i: I:�e��c::::.r� c��• • e ainda do Lélis Mareou- se diz desportista, num rue terminou a primeira eta- tefo em si, agradou pela mo-,

_ B A I R R OS' ��i:ao�:;a��:uP;:�tc:�:: �::�:rono::::a :s����pl?nua� pa. Na segunda etapa, o oue- vhnentaçâo, com as duas e-

• C E N T B O
I Pêr aquele que se- diz_ des Feriu o sr. Presidente da �:;������ i;:�::��o'ri�=; ���iae�a::�:.ap���tr:�� e�

" Cine São José Cine Glória .. portista, sob o manto do F.C.F. frontalmente as leis de jôgo. e disso resultou no '/ezes reduzidas pejo vazio, olIIl FONE: 3636 (E,\�T8RhEol,:,n) Fone: 6252 lIIl Presidente da F.C.F. c_I�e" jos DespJrtos. merecendo
I
tento de igualdade dos bugri4 lue vale dizer que em vista�

iUI 3 e 8 horalll "'" .. � acolheu e o tranquilizou que censuremos com certa nos, nascido de uma perigo. llsso, JY.lucas vêzes os arquei-� -Ag",t,'.;.:,ma;'Dl!,Ue��-tf;�.:IA·!lab:l,ot,',·nRt,.,�Q:ihool'll� - Um dr��e\s���rf�o��I;�e-;;:l, com as' �:m;;i::o::enl:t�l.pre�;) :I:���,;�:�u�u��:�.n:� ��u::nt�:� P:��e��l�:l�o:� �o:\lI�{)r:�mos�m���:a���iP�� ,,, .... .... ,,� " cOllllequén�ia1'; habituais da apl'Oxi'1W'_ P d reli:, '1(. d'I Milton Ribeh·o.
•

I
çiio de AN)�StOõó�oIJd��NO , ��isF.t��� �u:l:'a ���l':�sal a��:le ����ro ��: a �:ifJ: ��n�sA�t:��id:�q�:��: d���� �:� �;�:e c���s\: a���I��, A MOHT_! �?�ln�:n�!lo� _:ANGAÇO Rom����'1'll .. seja serena enquanw@lsl'demaisum"coveiro"de,.uraramseprecaver na de- 50<' foram de fóra da área,

lIIl 'Cii.1mes. . . pratica e se solidari5a com nOSSJ futebol. Conhecemos fpnsiva, evitando qualquer facllit�ndo a tarefa do jov:m.� Dil'ccào de: CARl ..OS COIMBRA DireçàJ de: Werner Klinger. 'verdadeiros. coveiros

dei
o jovem desportista e o de descuido enquanto na frente t;uard:ao boqu.ense. Porem,

,. - Censura: Slté 10 anos � U� ano� � , nosso futeb'l. O �xemplQ seja de t�abalhar peI� es ,:s se�s.atlétas prrravam �s.so uao expressa qU� o Pau.
lIIl

• ' • lIIl que atestamos partIU Ines' porte, razao porque vai da ,onqulStar novo tento, sem
I
_li,l Ramo� tivesse .malOr �01U4... -Cine Ritz tine Imperlo ,. mo da própria entidade da qui o 110SS0 voto de eon- f'ntr_:.tanto conseguirem seus I
me de jogo, �I� conformeti "., FONF.: 3435 \ ESTREITO 1 Fone: 6295 , Rua Tiradentes. fiança, restabelecendo, co- 'nt.ento.;, pois o lnatch terml. afJrma�lOs no Intclo d�ste co-

•
Um �D�eed! ����;; int.enst1. . àGr��dge 1,?É�!hvAL POPULAR 've��ifo�á láq��es:u:;�e:v�l' ��oq�:Ü�::�'o�;o�e� ����.� [,:ul. com o marcador igual ���!:���a� ::r:�:;���: �:, ��ni��!rd�e��;"ti��1 ;:I���;�eo�o���'g;�:�� Uma das mai!5, cu�r;.���: aventuras da', lá que teve o amparo que da.

.

::s�l:�:�a �����es: Local. ?('ve��a minutos. Outros de-•
para seu!'. negóCios excusos! �:;��d1� Sd���,h?C! (��t��'�I�i' ur:a,��:tI . LO tempo: Atlético I x O. ,!l�:�l: Estádio da F.C.F.ti ANTRO DE MALDADE afuf!c!�tanch:( tôdOb do brejo m:llditc.! 'lr..ul'lherme da S,'lve,'ra F',lho pres,'den"" "'ina!:. AtJético 1 x Guarani La tempo: OxO. Final. Pau-• (om: Richard Goognll' Mamic van Doren lIIl U r:.Tent'Js de Osvaldo aos 11 e la Ramos O x Bocaiuva O.- Lutas entl'e a pnlíl'il', e um grul'o�M O CÃO DE BASKERVILT.ESi "! d d P ",sleróide aos 16. Quadros: P. Ramos: Ro., malf�tl)rl��<:� de: Edward L. CaIm. tom: Peter Ct;,li��iC_O�O�I·J;toPhel' Lee e' te e honra o São aulo QuadtOs: Guaraní: Walci; �érlo; EH, Arnaldo e Donato;, - CernI. até 18 :!tlOS - Maria La.'l�i\'eção de '1'. FISCHER , Na séde da SOCiedade sibilidade ser convidado cUiroski, Zéca e Damasco; ����b�a�cf���:�s�a:r�;n��:� Cine Roxy Censura: até ]11 ano;:;

�
Carnavalesca Granadeiros para Presidente de Honra

Bllcaluva: Walter; Ellomar,
,. FONE: 343-5 C· R·

,

,.
da. n�a, dfoi 2�ealizada ta o r· Guilherme da Silveira José' e Mario; Laurí e Wal-

, / Gàf'o,• ."5,,,el�8�'EOSTivAL POPULAR (��� J:J�) , ����e paora i: no��P'�U�:t�r�� :�nhc�'it�:���r�!taes���,t:n�:
I

�nir; :���undo, FI�Vlo"��r." '"

ilS 8 horas do São Paulo F.C .• que ;.-e' Guanabara e figura de e CAFEZINHO. NÃO! ��io da Sll�:r f�i OU���it��
- Momen?o��0q��Lf�'�� o público tremer - Cena,. ('�til· rete,lora;c-t! , gHá '(\s destinos do tricolor lêvo d') fut.ebol brasileiro .::om atllação repleta de altosde emoção'

O I)PI'.piE��,,! Q�UED.'. ·�l1;"�Ei,ÇRfloll!.\ EXPI,ODIJ\' metropolitano, pOI' duas Foi aclamado por unaniml I C A F E Z I T O I

I
e baixos. Precisa ser mais- g�ile,iên; ia:, diabólica!!!

_(omc.""tW,,,.it,'í,.ioafn� �,LI',,'ní�'·le",·,I·. K.a',I,hn",,�',..,G,',·t.!lon,.\,.o.' temporadas.
�

dade de votos o nome d;:,
I enérgico nas advertêncIas aosCRIADOR DE MONSTROS . "� ,," " " 'A . reunião da Assem- destacado desportista, fican

/...
;ogadores. Anormalidadeso_?mU.mP,.,etde'�·OgD��;l�e�'l�;lad�.?�!l�;� riwnte DG���\.()o �<� :dF'lI��-:IiC;r�� S��r��rra! bléia Geral, compareceram do estabelecido que o clube não houve.

No PrOJ.:'rllma :rande número de despJr' oficiaria àquele ilustre ho" M. BORGES}lOmbi:':;}lod�;�: ���;�e F.. B,reak!!ton. A I,EGI.-\.O DO ZOHRO - 11.0 Ep. Ustas ligados ao clube cujo mem do esporte, a decisão
Censura: atê 14 anos Censul'a: até 14 31103 intúito era o de depositar da Assembléia Ge:'."al. A T." •

PRóXIMAS ATRAÇõES �:�sC:�tf�';: �:��r ��;� ����: �� �ar��e:�e�o::�:� IOplCOSCli'lE SÃO JOSÉ 6.a Feira - em - PRÉ·ESTRÉIA .::ada, a reunião foi iniciada pa vencedora que ficou as"Jeff Chundlm' . JUlie AllysOll . Sandl'a DeI.' - cm às 20 horas, com a votaç3:o sim constituída:U M E S T n A N H O NOS 1\1 E U S I� R A <: O S e eleiçãJ do novo Presi- Presidente de Honra:- Cinem;4,Scope -

dente e Vice-Presidentel Guilherme da SUveira Fi
de acôrdo com o que esta' lho; Presiden4!: Osní C·S'
belece o n.o 3 do artigo 19 ta; 1.° Vice: Ronaldo Pai
dos estatutos. Fd eleito li; 2.� Vice: Dumiense de
para Presidente o sr. Osni Paula Ribeiro; Secretário
Costa, desportista ligado Geral: Assonipo Scheffer;íntimamente à vida do clu' 1.° Secretário: • Rogério

) be, pois desde a sua fun'
I Avila; 2,0 Secretário: João

daçãJ, vem preechendo cal' I José Machado; Tesoureiro
gos na diretoria. Após se Geral: Carlos Nunes; 1.0
ÍI!.teirar da sua reeleição o Tesoureiro: Luiz Henrique
sr. Osni Costa agradeceu a Silveira; I 2,° Tesoureiro:
confiança nêle dePositàda Osvaldo Olinger; Dep10.bem com(l nos srs, Ronaldo de Futebol: José O. Ferrni4
Polli, 1.0 Vlcé-�e6idente no, Osni Costa e Fernando
e Dumiense ce Paula Ri- Botelho; Conselho Fiscal:
beiro, 2.0 Vice, ambos ex· Relator: Mario Xavier,
jOl'ladores da equipe. A se- Membr.os: Silvio Braga e
guir, o sr. Osni Costa dis- Walmil' Silva: Departa.
C�l"reu sôbre seus planos mento de Publicidaae:
cuja meta principal será a Maury Borges e Carlos
construção da séde social. Alberto Campos.
V�tilou também a poso

"t3:0'4e€In 5 """mw
COHHcnOU·SI OIIAlctlr� IIPO

Q,J, htll(:.(�::n",,,,'"

do Dia

ATENÇÃO

M. BORGES

de amadores que se desenvOlve na Guanabara.
Seria sem dúvida, de grande valia pe.ra nós a inclu.

são na lista de clubes disputantes, o nome de Santa Cata4
rina. Porém a F.C,F. quase sempre alheia aos bons empre.
endimentos, nem sequer cogitou ao fato. Lembramos que
em 1945, o Estado partiCipou deste mesmo certame com
êxito espetacular. Tlnhamos condições para isso e ainda
temos. Lembramo·nos Que empatamos sensacIonalmente
com São Paulo por 2"2, após eiStarmos vencendo por 2xO.

I
Note4se que naquela oportunld�deJ os paulistas vieram in-
tegrados por jogadores que mais tarde figuraram em gran.

I�::SIRA.:SE, LAQUEIA4SR, ENGRADA-SE E ENVER� I �!�;nro:ndt�/aíS como foi o caso de Guerra que in·
• N1ZI\·SE MOVEIS. MAIORES lNFOlH>.,{AÇÓES RUA CON4! Umn pena que nem cogitado tivesse a F.C.F. sóbl'e 3• . R1n.HC�RO �,1AFHA, 164 FUNDOS.

�....
possfbilldade de part.Jciparmos.

',":";..,,:,;,; ....

Oberdam Catani, arquelr') que maravilhou platéias,
integrante várias vêzes da seleção brasileira de futebol, e
atJêta que f4:ou como símbolo no Pa�que Antarctlca, peias
suas atuações marcantes em Jefesa do arco Plrlqulto, e

Claudio Pinho, extrema que também teve um futebol fa,
bUloso, permanecendo mais de dez anos no Corlntlans, for·
mando várias vêzes entre os convocados da C.B.O., volta
ram ao noticiário dos jornais. Sllicitaram junto à F.C.F. a
sua reversão de categoria para amador, estando ambos in·
teressados em figurarem no certame varzeano por uma
:!qulpe cujo nome nos,passou desapercebido.

É acima de tudo o desejo de manterem contácto eom
a pelota que os consagrou nos mais diversos gramados do
mundo inteiro.

t:::STE MF:S!
L A

- Raff "allone - Sara M{;ntir-l
.. VIOLETI>:RA

E mio esque<:nnI r - Em AGOSTO! - O melhor f_est\\'al j[i ol'ganizl\do
por qualquel' cinema �

-:- 7 SELEÇõES DA FRANÇA F1LI\IES

o Jlú'tico:
orelllista:

- entre as quais:
HIROSHIMA

013 PRIMOS
.

MEU .\ l\f O H -

--000---
Santa Catarina ficou, uma vêz mais, à margem de

um campeonato brasileiro .. Faiamos do certame nacional

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o D-i a' H a (i o n a I d o P A PA
autoridade papal. Mas u- \ma palavrinha teremos 0-

cestão de dizer nas linhas

que se vão seguir.
O 20 Concilio, também no

Oriente, embora, de come

ço, não fosse geral senão

uara aquela região, ainda

assím, segundo o 60 Con
cilio Geral, "{oi pela auto

ridade de Damaso e o fa

vor de 'reodosto
-

o Antigo
Que 03 bispos se reuniram";
e .. segundo a expressão tam
bérn insuspeita de Fado,
"foi o Bispo de Roma, Da
maso, quem o confirmou,
e o adotou".
No 3°, convocado em E'

reso, no ano 431, para resol
ver sõbre a herezia do pa
triarca Nestôrio, a autorida
de do papa de Roma fez
se" sentir plena, solene, de

cisiva, muito antes da in

tervenção do Imperador.
Nos primeiros dias de a

gôsto do ano de 430, convo
ca um concilio de todos os 1
Bispos da rtaua para exa

minar:" e pronunciar-se sô
bre a novidade. nestoriana.
Confia a Cirilo, patriarca
de Alcxandria a missão de
fazer o mesmo para os Bis

pos do Egito. E a sentença
não se fez esperar:" Se ai

guem recusar confesso que
c Emanuel é verdadeira
mente Deus, e que por con

seguinte Maria SS. é Mãe
de Deus já que ela gerou

segundo 'a carne o Verbo
de Deus incarnado' seja
>matema.', No fundo, o

Co_ncil_io, posteriormente
convoeado, não fez mais do I

que j-,(!ll1ologar aquela de

(j:;ã.J. Nem podia ser por

menos, pois que. aU, nesse

conci'llO, com uma preci
rão ê clareza até então
nunc:J. escutadas, foram os

direitos e prerrogativas do

rccnt. da última pág.) 1054, rram outros tantos

ombcra. por ageís tlmonei- remédios com que a orto

roa que o proprín Cristo xía romana, vez por vez,' a

constituiu, ao mais alto cudía à fé constantemente
dos mares, isto é, sem dls- ameaçada por espíritos ir

trncêc de tempos e lugares: r iquietos, avidos de poder
duc i'l altum. Debalde, corí ou de triste celebridade na

tudo, c encontrareis, se não quelas regiões remotas.
recorrerdes-ao sucessor da- Poi asntm que, por inspira-
quete cujo corpo sagrou E! cão 3 certamente aprova-
cuja memória ha dois mil cão do Papa S. Silvestre,
anos povôa, enxendo-a de se reuniu em xtcéa, no ano

mistério e de atração, a �25, pouco tempo depois da

augusta e memorável coli- paz da Igreja, o l° Concilio
na do vaticano. E' ali, para Ecumênico da História, pa-
perpetuar-lhe a memória, ra pôr cobro à nereata de
se levanta o mais augusto Alio, sacerdote presunçoso
altar cio mundo, erguido a � pouco seguro de Alexan-

alguns passo do lugar de ôrta, que negava o dogma
seu martárto, e solene pai- fundamental da divindade

ta, proclamando-lhe a au- de Jesus Cristo, - e que,
toridade e a glória, a ma- depois de celebar a seu tri-

aestosa Cúpula mlguelan- unfo sobre o seu opositor
eetesce Alexandre, sentindo-se mal,
E' que os seus poderes, desde do carro, retira-se a

da sua espera, são plenos um lugar reservado e mal
c supremos, conferidos. cheiroso, para morrer as

sem qualquer restrição. De sim tristemente em Canso
-evta se- o chefe vístvel da tantinópla.
Igreja, a pedra fundamen- Além d'o Papa Silvestre,
tal, depois de Cristo, que c ooncmc foi também con-

assim (I. nomeou, e de que vocaõc pelo Imperador
era ele o Divino Fundador; Constantino 'Explica-se
apascentar- cordeiros e c- Então. e per muito temp�,1
veniex.oesce oenos, pasce as cecteões dos Concilias

aves, isto é, fiéis e as pro- Ecumênicos tinham valor

urras mães dos fieis, que não só eclesiástico, como

são particularmente os

Bispos, portanto, pastor de

pastores.
.

E esse poder êle o exer

ceu sempre inconteste; e

xlão, !"enão plena e expres
f.ament.e reconhecido largos
anos e largos seculos, aSsim
no Ocidente como no Ori-

também civil. Acresce que
cabia 110 Imperador cobrir
(IS gastos, manter a ordem

exterior. e às vezes até
mesmo a vigtlâncía nas

otscucsões, o que, atentas
as paixões do momento,
repré:;entava -um precioso
serviço prestado ao prosse-

t'nte. No Orien te, de modo

parti�ular, pela convoca

ção, OI.., pelo menos, pela
aproVJ.ção, presidência e

confirmação dessas Assem
bléias Ecumênicas, que, pe·
10 menos enquanto perdu
rou a união, ou seja até.

guimellto dos trabalhos e

felicidades resultados con·

(·.iliares. Naturalmente es,

Hl. ingerência, pelo modo

::-omo era exercida, presta
'a-se a abusos, sem, contu

rio, obstar aos legitimas di
reitos e pleno exercício da.

FLORIAl:l'ÓPOLIS, Quarta FeIra, 5 de JULHO de 1961

papa de Roma publica e

nutortsamente proclama-'
dos e sem qualquer discus
são por todos admitidos.

mínente, os legados do pa
pa exigtram do Concilio

"que se declarasse, sim, ou
, não, se se adotava o ensi
no do papa Adriano' e -as

condiçôes de reconciliaçiio
rnte êle impunha," respon
dendo a Assembléia com

vivas c "imanimes aclama:

-- ------ -- .. - ---_._------

dias, pois consumou-se a

16 de julho de 1054, num gir do que está é que seria

comprometer gravemente
r. -doutrtna.
Aliâs, o aludido Concilio,Os legados romançs. que

chegaram com atraso, qui
zeram que se repetis"Se di
ante deles a primeira ses

são - e foram obedecidos.
E quando tudo foi termi- cões. Em 1894, o patriarca

de Constantinópla, respon
àendo à encíclica Praeclara
de Leão XIII, declarou que
a sua era a Igreja dos 7

Concilias. E a Igreja de Ro

comumente aceito. Dlvcr-

nado; um deles, o diacono
Felipe, fez a seguinte sole
ne declaração, que o Con
cilio aprovou, como tudo
o mais, de'maneira assaz

expressiva:" Ninguém du

vida, ou melhor e um fato
conhecido em todos os se-

ma, pela parte que neles
tomou. não o será ainda
mais, muito mais?
"Ortodoxa" é o titulo

sábado, pelas 9 horas da

manhã, quando os Legados
pontifícios depuzeram o

decreto de excomunhão insistindo, embora, sObre a

.egttlmidade, por parte dos

Latínns, do acrescimo ou

da expressão, não obrigou
os orientais a recebe-la;
decisão essa que foi con

firmada pelo Papa Bento
XIV, com a Bula Etsipas-
10r'�lis, de 1742, que dk!;:;
r'osto que os Gregos sejam

cuíos que o santo e feliz

Pedro. o pescador e chefe
oos Apostclns, a coluna da
fé, o fundamento da Igre
ja católica, recebeu de Nos
so Senhor Jesus Cristo, Sal
vador e Redentor do gene
[O humano, as chaves do
Reino, e que lhe foi dado
o poder de ligar e desligar
os pecados; êle mesmo ate
hoje e para sempre vive e

julga lIOS seus sucessores",
- tão justas e tão admi
t aveís palavras, que, o

conci.lio
do .vaticana, qua-jse mil e quinhentos anos

depois, textualmente as

incluiu no capitulo II da
sua Constituição " Pastor

cue 3C usurpou a Igreja
lnsanüna depois do cisma
tentado por Focio e consu

mado por Miguel Cerulario.
"Ortodoxa", como se fôra
a guarda e detentora da
verdadeira fé, Ora, acon

tece que num período' de
500 anos de lá saíram nada
menos de 19 patriarcas
que descambaram na here
era. E, pelo contrário, foi

Isempre a Igreja de' Roma
que primou pela sua iliba

da. e Inflexível ortodoxia.,
Aíirmamo-Io, mesmo tendo
presente as causas ou pre
textos da separação, como

sejam, entre-outras de me-

110S relevo, a questão do

Filioque; o dogma do Pur

gatorro a Imaculada Con

ceição' a doutrina da

Transsubstanciação; e pos
iõivelmente a mais grave de,
todas - a do primado ou IIpoder de verdadeira e pro
pl'ia jurisdição em todo a

Igrej,,_, do papa de Roma.

I�;: ��,:'!�:�:�t,';;;i��l��:
mãos Orienta,is para justi-

;'�:;a��ntC:,sri: d�: �:r��� i
!e, 907 anos menos alguns'

r-ontru Miguel cerute-ío,
patriarca de Constantinó
pIa, sôbre o' altar da ba:
sillca de Santa Sofia, e a

bandonaram a cidade.
Para os Orientais a ado-

cão do Filioqlte, a saber,
que o Espírito Santo pro
cede co Pai e do Filho, é
um acrescímo, uma inova- obngedos a crer que o Es,

do, um gesto temerário pirita Santo procede tam-
contra a Escritura, deposí- t.ém do Fllho, nem por Is-
to Invulnerável, e partícu- 5-0 lhes cabe.o dever de pro
larmente contra o que rô- nuneíá-Io no Símbolo", -

ra definido no Concilio de nem continua a ser outro

E'feso, onde se declara "a ( pensamento da Igreja do

ninguém ser lícito orores- Ocidente,
sar ou reter outra fé - Quanto ao Purgatório, a

aliam tuiem: - além da de- divergência, também 'ela,
�inidR pelos santos padres não passa de uma questão
cong.egados no Espírito de palavras. Ambas as I,
Santo em Nícéa.' grejas são concordes em

Professar outra fê, é ela- admitir a existência de um

1'0. A ré é uma. e índivísível.

\
lugar rntermectânc entre o

Não sofre acréscimos nem céu e o em que estão os

diminuições. Mas esse não condenados. Ambas, a ert-
é-c caso doFilioque. Com cacre da santa Missa e das
essa medida, com essa pro- ereções pelos defuntos.
• .. ídêncla não se altera, não Uma e outra, o carater tem
se corrompe, pelo contrá- parai elas penas que lá so-

l ia, se explica, se escrare- frem as almas, ao passo
te, se confirma a ré, a ré

• que os condenados são su

admtüõa sempre e por to- jeitos às penas eternas.

dos, assim ocidentais como Onde está, então, a duvi
orientais, imposta, porém, 'da? Certo é que a Igreja
por circunstância respeitá- católica chama ao lugar
'leis, sancionadas pelo Con das penas temporais Pur-
dUo de Florença, que os gatôrio; e Inferno, Tarta-

próprios Gregos subscreve· 1'0, ao das penas eternas.

ram, em canon que diz tex- Mas também na Igreja Ca
tualmente: "Definimos que tólica a palavra "Tartaro"
n explicação daquelas pa- (.L.par"'�e na Missa pro de·
lavras Filioque, motivada junctis, e o Purgatório não
pela necessidade de decla- [C distingue do Infetno se-

-ceternus''. •

O 4') e o 5° foram convo-

cados com o consentimen-
to expresso, senão mesmo

L'om o insistente e reitera
do pedido do papa de Ro-
ma junto ao Imperador,
N9 6°,_se o imperador diri

ve' os debates, não o fez,
r:omo expressamente decla-

:'ar a verdaçle, e mediante
iminente necessidade, lÍci
ta e l'asoavelmente foi a-

!l�0 pelo cal'ater temporal
temporal das penas.
A Imaculada Conceição.

(COM nª" próxima edição)

rou, .s!!não "para prestar
�eu apôio a fé, e não para

. nele exerce!" qualquer au

toridade"� No 7°, em que o

i1atyi�rca de Constantinó

pIa �e atribuiu' papel pro�- posta ao Simbolo". Tudo

,�,
�E,O MElHORI�

E O MELHOR AINO�
�

��@�lblUJ}x{
• aeusSlMo MÓVEL EM IMBUIA E MARFIM COM 5 GAVETAS

• CONSTRUÇÃo SÓUOA E oe RESISTÊNCIA EXCEPQONAL
• GARANTIA OE IS ANOS. ASSISTÊNCIA TE'CHICA PERMANENTE E GRATUITA.

E TUDO ISTO VOCÊ PODE. ADQUIRIR AGOR'A,
COM

COM CROSLUX, A
CONFECÇÃO DE SUAS
PRo'PRIAS ROUPA S,
NÃO SERA' MAIS

UM PROBLEMA.

• DE ENTRADA
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Noticias das Secretarias
I LAZARO BARTOLOMEU I�

Precisa-se Uma (asa Para Alugar
PARA CASAL INGL�S COM UMA CRIANÇA COM

BOM JARDIM.
PERTO LINHA ÔNIBUS ..

PAGA-SE BEM _ FALAR SR. MILES - CABO

SUBMARINO.

O S;', Abel Capella, Díre- regulau.entacão de' suas rê- profissionais, aqueles que se

1.01' de Caça e Pesca avisa Ides. .

I
acharem devidamente hablll

aos interessados, o seguinte: I c: -.A Diretoria de Caça tacos com as licenças pre-
A) _ Ficam os Srs. pro- e Pesca a partir do mês de vistas no Código de Caça.

pnetártos de aparelhos de- r'ezembro rarâ rigorosa üs- FI - Só poderão exercer

nominados de ARRASTO, ct caíteacão nas rêdes de todo aa ath idades de comprado
) Litoral catarinense.

res bem como exportadores,
JS firmas devidamente regts
uadas nesta repartição.
H) _ Os Infratores serão

puntdoa de conformidade
com os desposltivos da lei.

A EXPOSiÇÃO "STANDAT" I"A BELACAP FAZ SUCES
SO - O GRUPO - S2F - AVIAÇÃO DO "MINAS GERAIS"
NA LINDACAP_

euuücados que a malha mí
ruma do (COPO) dos referi

d0S ape.relhns não poderá
O MINISTRO do Trabalho, encontrarão "Radar" na cina; Artur Pereira oüvet- ser inferior a 30 mm ou se-

Dr. Castro Neves, virá a Sociedade.

I
ra Filho', .da Fundação Ge-l ja 3 centímetros.

Santa Catarina, dentro em -000--- túllo Vargas, ambos na Be-L Bl _ Os proprietários dãs
breve, pelo menos foi o que EM gozo de férias, encon- iacep: José Ferreira Bastos, � cttados aparelhos com ma-

autorizou a ser divulgado, o tram-se nesta Capital os es- (la Faculdade de Med. do
-

'bus irregulares, terão o pra-
deput:.do Aldo Pereira de tudantea • Paulo Ferreira Paraná.

I,1;C até dezembro do ccrren-
Andrade, por Blumenau e Lima, da Fac. Nac. de Medi· -000--- te exercício para a perfeita
Presidente do Sindicato de -- - ........... ,

Fiação, dos trabalhadoresl -----

��e��a��n�ci:��elagem da-

,�
-000-- ;:: .

.>\ FESTA que acontecerá no

Destac.amento de Base Aé

rea, ccnforme o "furo" do

Radar, será uma recepção
FO Grupo da Aviação Em·

barcac'a no Porta-Aviões
Mínas Gerais - S2F _ Se
rão sete aviões com um to
t al de quatorze aviões.

Aguardem, .

--<>0<>--

(,S SRS.: Lauro Bungo, Ed
gard cener e Léc PolH ..mar

r-aram um jantar no Res
taurnnte do Lira T. C., se

gunda feira p.p.
--<>0<>--

NO próximo domingo no

'reatro "Alvaro de cerva
lho" será realizado o s'esu
vat de Acordeões, da ôcade
mia de Santa Cecilia.

--<>0<>--
O CASAL Tenente João
(Ida) Nunes, viajou para

- Porto Alegre, onde visitara
os seus familiares.

--<>0<>--
ESTA obtendo grande su

cesso a Exposição "Standat"
com motivos catarinenses,
no Aeroporto' "Santos DU·
mont", no Rio de Janeiro.
A pedido do Sindicato dos
Jornalistas de São Paulo, a

mesma irá para a oerena
Prestes Mala. Os srs. Artur
José Pereira e Osmar Zape
Une. autores da j:xposlção,
estão de parnbens pelo êxt
to ..

--<>0<>--
O ALMIRANTE Luiz Clovis
-ce Oliveira, comandante do
5.° Distrito Naval, chegará
provavelmente no próximo
dia quinze,

--<>0<>--

.
NO Copacabana eerece. pró
ximo sábado, será realizado
o Baile Internacional das
Debutantes. As "Debs" ame

ncanas estão Chegando dos

ETjA, na Belacap.
--<>0<>--

O "7 DE JÚLHO", de Tuba·
râo, oferecerá aos associa
dos, o Baile Oficial, no pró
ximo sábado, em comemo

ração a data de fundação
do Clube.

-00<>--
UM CHA com desfile de
Médas, acontecerá no Lira
T. Clube, próximo dia 29, às
16 horas, festa que tará
parte do programa - Con
gresso Médico. - No mesmo

dia. no Clube 12 de Agõsto,
será realíaado uma "Soirée"
â noite.

-000-
O COLUNISTA, convidado
pelo Presidente dos II Jogos
Abertos de Santa Catarina,
Deputado Waldemar sanes,
para dirigir o programa SO°

cíal do mesmo, organtzarâ
uma comissão com quatro
membros. Haverá a eleição
da Rainha, com uma grano
de festa de encerramento.

_000-

RECEBI um convite do jcr
nallsta Carlos Eduardo- VI

lela, da Belacap, para assts

tk UI'l elegante desfile de

Módad, que apresentará na

próxima quarta-feira, no

"Plaza RI-FI .. Agradeço a

gentileza ..

--<>0<>--
ESTA circulando nas ban

cas de jornais e revistas o

segundo número da aevts
ta Luso-grasüetra. Na ca

pa, observa-se Mlss Floria·

nópolis, srta. Jussá Cabral.
A convite do diretor Sr,
Mário Fernandes Dias, dl

rlgtret a página social. No
terceiro número, os leitores

Dl - Fica expressamente
proibida a caçada exercida

por caçadores profissionais
feita com cachorros, afim
ele que a «(FAUNA) SILVES

TRE, não seja totalmente
desímada.
El - Só poderão exercer I

as atividades de caçadores i
5/7/61

---0--"---.d
1

,o ,�

A estrutura monobloco do Renault Da�phine lhe confere rigidez
e firmeza. Em sua construção é aaplicado um princípio revolu

cionário de engenharia automobilística: na parte da carroçaria
que forma a estrutura e o chassi integ'rado, e rrrp req.a-ee chapa
de aço de grande espessura e super-resistente, No restante (por
tas, pára-lamas, tampas do porta-malas e do motor), emprega
se material mais leve, recíuztricío-ae ao mínimo o p

ê

so-rrrorto.

REL'AÇÃO POTlê:NCIA-PÉSO - A relação entre a po
tência do motor - 31 H. P. - e o pêso total do carro permite
ao Renault pauphine excepcional aceleração e agilidade.

Produzindo vetculcs com mais de

es-% de r,acior,;,lizaçilo, '3 Wlllys -

.. través de sua ample ride de Oon

cc�sio!1ários distrlbuidos em todo o

tc r ruóno .aruil€iro - r etá presente
�:'(2 çarar.lir, ii IOGaS os pcns uldo

r r e de e eus vctcutc s, t-eces cc cct

nae. e-àssislir.cl<: tccmc a complete
- com mtc!íni�os ccr��-.:kr.ci.):;cs,.
ueteaccs cm cua çrê.r.-::<l (�brjc�.

r>.
(wlirfs'
'C_/

- O carro gostoso de dirigir

IJIJ f r:<CD'Q'IO DI: �ILLYS OV,ERLAND DO BRASIL S. A. _ FABRICANTE 005 VEICULOS
[lA ur�I'!A·�.JC'.E"''' E DO ACRO·WlIlVS - SÃO I3ERNA'�DO DO'CÀ",);:>r> ESL.l,OO OE SÃO PAULO
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o Dia Nacional
Obedecendo ao programa a seu tempo divulgado, e

de acordo com a praxe antiga, toi neste ano celebra
do, mas com brilho excepcional, r.a Catedral Metropt)
litana, o DIA NACIONAL DO PAPA.

Inúmeras as Autortdadcs presentes. A Mesa, que
se levantava ao lado do trono, notamos os exmos. srs.

Governador do Estado, Celso Ramos, Deputado A. Mig·
noní, representando a Assembléia Legislativa, os Pre
sidentes do Tribunal de Justiça, do Tribunal Eleitoral
e do Tribunal de contas, os Comandantes do 50 Distri
to Naval e da Guarnição Militar, c. Prof, Dr. Alclde@
Abreu.

A convite do sr. Arcebispo Metropolitano, ocupava
a- presidência de honra para o exmo. Sr. Governador
do Estado.

Tendo já sido publicado o trabalho desenvolvido
pelo Sr. Dr. Alcides Abreu, damos a seguir 'a oração pro.
ferida por sua excra. revma.

Excelências; rev.mo Cle- bras assim de obras de or-

1'0; ex ma senhoras; ae- cem espiritual como cor

nhores. - DIstinto escrí- parai. E, à morte de seu a-

to!', no seu livro "Jesus

Cristo", estudando o mía
térto do amor de Jesus, em
determinado capitulo, Im

pressionado, pergunta:
quem mais afetuoso elo

que Cristo?" E' que esse a

feto mantrestou-o e dele
se beneficiaram as multi
dões em varias ctrcunetên
das da sua vida. Do que
serrem vai êle mesmo ao

encontro. Procura-c o oen
turtão em busca de saúde
para o seu servo que 50-

rria atroarnente, - e êle,
no mesmo Instante: "Eu
irei e c curarei" Mat 8,7).
Sal do deserto, a que se re

colhera; interrompe as
suas orações e os seus cut
(lados; e, vendo a grande
multidão que vinha ao seu

mcarcc. "teve _ compaixão
nela, pois eram - expllca
C. Mareos como ovelhas
que não têm pastor".
t Marc. 6,34); "e _ com

pleta S. Mateus - curou
os seus enfermos" (Math.
14,14). Compaixão sent!u
ao ve,' as Iagrtmas da, deso
lada vruva de Nalm, - a

companhada' logo, de Q-

:��°C()r:la:�� :ã�u:e�o���
is umítes: freme, pranteia,
brame Interiormente, sen

do geral a Impressão: do
Evangelista:: "Et lacryma
IUS est Jesus," e Jesus Cho
I'OU (so. II, 35); dos cir
cunstantes: "Vejam como
êle o amava!". Faló cair
do tumulo e o restitui no
vamente ao convivia dos
amigos.
Em verdade, o seu cora

ção fQi sempre sensível ns
sinceras e santas amisa
rtes. r, eis porque, na hora
extrema, ao despedir-se
dos seus díacípulus, de
quem, por amor, sempre se
consíeerara servo e irmão,
o seu coração como que se
derrama nas mais como
vidas e Impressionantes e

moções. Para compensa
los da orfandade, prome
te-lhes o divino Consola
dor; reveste-os dos mais
extraordinários poderes,
não só espirituais como

corporais, - como os de
Paulo. que restitui a saúde,
à dlstãncia, com lenços e
eventals que apenas ha-

GOVERNADOR RECEBE PREFEITO
DE ITAPIRANGA

Estradas, postos de saude, e,<;colas, energia elétrica._
Eis a lista das reivindicações de quase, todos os municio

pios catarinellses. Na foto, em audiência com o Gover.

nadar Celso Ramos, o Prefeito de ltapiranga, Sr. Afonso
Scl!.1vengenler. qcompanhado do Dr. Elgidio Lunardi,

Deputado por aquela região

do PAPA

Reabilitação dos Doentes Atacados
de Paralisia Infantil

A. WANDERLEY JUNIOR o scnnor ererettc Muni das daquele mal.

50, pai, sogro e avô no dta tipaI vem de_ receber �aUo- ? intem�mento e� hospí-
7 de julho, às S horas, na

sa coop�raçao em prol da tns é gracioso, a todas as

Catedral Metropolitana. reabtllbacân das oessõas a- p�-ovidências necessárias se-

de���cipadamente, agra- ���adas de paralisia mran- �:�a�����:sd�e�e:::l��!�i!�

viam tocado o seu corpo,
curando as doenças e fa

zendo retirar-se os espirl
tos do mal (At. 19, 12);
como Pedro Que curava

quando sobre os doentes

passava a sua ,simples som

bra (Id 5,15) 1
E confia-lhes a missão

da reforma total do mundo

Irão, não simplesmente co

mo individuas. Partirão e

conunuerão como Socie
dade hlerarqutca. Sempre
unidos. Indissoluvelmente
unidos. Como êre o é com

o seu eterno Pai .. ut, unum
sint!

A unidade mantIda pela
eutcrrdede. E' o que [â se

depreenda das proprlas 1·

magens e comparações
que Jf;SUS empregou, pedi
(Ias á arquttebura, como se

a Igreja fosse uma verda
deira construção: "Tu és

pedra, e sob esta pedra eu

edificarei a minha Igreja"
(Mat. 16,18); à organiza
ção da sociedade: "E eu te
darei as chaves do reino
dos céus" (Id. 16, 19); a
antropologia: "Assim como

num só corpo temos mui
tos membros, assim mui·
tos somos s6 em Cristo"
mom. 12, 4). Membros que
se unem por esse tripllce
vinculo: - o dogmatlco,
pelu prcnssãc da mesma

fé; G sacramental, pela
llartlc1pação dos mesmos

eacrementcs: e, sobretudo,
pelo hierarqulec, que ajus
ta e apruma o edrncío, u

nindo os fiéis aos pastores,
em particular ao Pastor
dos pestores..c legitimo su

cesso!' de S. Pedro, justa
mente a quem Jesus Cris
to meocou que assistisse e

confirmasse os seus Irmãos
. (Luc. 22, 32L

Isso não Importa dizer

A viúva, filhos, genros,
netos, convidam aos seus
parentes e amigos, paru
assistirem a Missa que
mandam rezar pelo des
canso eterno de seu esp,r

Presidente Jânio.
(Cont. da La p1Í3'I)

ameacande levá-los - e
com êres a nós - para o

desasf.re total. Então, se
cada um dos diplomandos
olhar a humanldaae, e
colhêr no berço - se é Que
ainda não colheu _. as

fôrças que são Inerentes a

Novos
Professores

lodos nós, quero acreditar
que se envaidecerão do sé
culo e da pátria. Terão en
tão aceíto o desafio.
"Tenho fé ilimitada c

�����iOráqU�en���émfut�� ---------------------------1
::'0, exceto se nós mesmos o

fizermos. Vejo para a na

ção perspectivas ilimitadas.
Imagino-a como um Imen
so oâsis, no qual se reu

nem e coabitam milhões e

milhões de pessoas, traba
lhando em paz e cristã
mente, dispostos todos a

colaborar com os outros
povos, levando-lhes a men

sagem da Qual somos por
tadores. Do fundo do co

ração, desejo-lhes tôdas as

fellcldades_ Que ao fim da
carreira que ora iniciam,
tenham como prêmio, a

quêle do arquiteto Ramm,
construtor da Catedral de
São Paulo, gravada em lá
pide: "Se procuras um mo

llumer,to, olha ao redor".
Que a obra de cada um se

ja seu próprio monumen-
to!" -

que com a fê e com a dis
ciplina não possa subsistir
a variedade, por vezes tfpi
ca, dos ritos. Peculiares,
quase todos, às Igrejas do
Oriente, não são menos

veneraveis do que os ado
tados pela Igreja de Ro·
ma. Esta, pelo _ ccntrârto,
os aprova e confirma. E
não só. Segundo foi dívul
gado, 'ao proprio Santo Pa
dre' João XXIII, gloriosa
mente reinante, ainda na
pouco, para uma das ma

is solenes funções Iíburgí
cas, aprouve servir-se não
do romano do famoso e rt
co ri�o oriental. E' Que os

ritos, nesse caso, conser

'I/ando a essência, são tão
simplesmente cerimônias
acessórias, veneraveís pela
tradição e pelo relevo que
emprestam ao ato divIno
que se celebra, de acordo
com as circunstãncias dos
tempos e dos lugares. Têm,
atê, a vantagem, de anun

ciar a unidade na varíeda
de. Lembram a rainha a

flue se refere o profeta, or
nada de prendas e de rou

pagens muuícrcres , ctrca
mamicia varietate_
Variedade, pois, simples

mente na forma, mas iden
tfdade na substância. Qued
sernper, qltaod ubique
Que nretorcurvet argumen
to para explicar a divinda
de da doutrina! Com que
meros Do estabeleceu Cris
to? Pois que não ha edlfi
cio sem o lndispensavel ali
cerce ou pedra fundamen
tal; reino sem corpo sem

cececa: rebanho sem pas
tor, onde houver alguém
com todos esses requisitos,
esse é que, de direito, dá
firmeza, governa, dirige.
apascenta, conduz, enfim,
a barca mísuce, auxiliado,

tcont. na 3.a pâg.I

No decorrer da segunda
quinzena dêste mês, nada
meno)\ de 1.500 novos pro'
fessores, classificados no

Concurso de Ingresso, pro
movido pela SEC, estarão
escoUlend, suas vagas.
Assim, com o ingresilo

de novos professores pri'
márbs, a Secretaria pode
rá solucionar, em parte, o

problema da falta de Mes'
tres, complementando a

Operação Matrícula, que
"te ano l,i de,envolvida 38 000 homens. . .

apenas na Capital, mas
•

que para 1962 deverá Se
uma f��;:tóP��é.�i� ��g�i-estender por todo o Esta- licianos. "Não são denomi-

do. nadas de unIdade milita
:o:es pelo regime comunista;
mas o seu poderio e arma·
menta pesado demonstram
claramente que têm uma
missão militar", disse um
funcionário do ministérIo.
O ministério denunciou
também uma série de ins

talações puramente m1l1ta
res dos alemães orIentais
em Berlim, que violam os

acôrdos quadripartites. Es
ses acôrdos estabelecem
que sgmente tropas de pai.
ses que participaram ati
vamente nas operações mi
litares contra a Alemanha
serão estacionadas na ci
dade .

O ministério de defesa
indicou que a fôrça [!oUclal
de emergência ê composta
por 4_500 homens, inclusive
um chamado "regimento
de guarda do Ministério de
Segurança do Estado. "Seu
armamento consiste em ar·

mas de infantaria, armas

pesadas e veiculas blinda
dos, A polícia popular, por
sua vez, conta com 1.000
homens, organizados em
cinco unidades de emer
gência, aquarteladas com
arma:> de infantaria e ar
ll:.asr,esadas

Secretaria de
Educação e

Cultura
,NOTA OFICIAL
A Secretaria de Educa

ção e Cultura, esclarece a

todos os membros ao Ma

gistério, candidatos aos
.concursos de ingresso e

remoção. reiterando aviso
anterior já 'Publicado no

Diário Oficial, juntamente
com relação de vagas: que
todas as reclamações re

lativas ao assunto devem
ser encaminhadas direta
mente ao Gabinete do Se
cretário de Estado para
�erem considerados de
imediato.
FlorianópJlis, 3 d(> ju

lho dll 1961.

•

Grupo Escolar e Escolas
Rurais para, Lebon Regis

o Governador Celso na- próspera comuna, sendo de Grupo Escolar e de duas
mos recebeu, em audiência, destacar mui especíalmen- escoras reunidas.
no Palácio do oovêmo, te os referentes ã. constru- Nosso flagrante fixa um
uma comissão de Lebon lião de prédio prôpno para aspecto da entrevista.
Regls, composta dos 'srs.
Antonio Severlano Ribeiro,
Presidente do DM do PSD
e Juecndtno Pereira dos
Anjos, Iíder do PSD na Câ
mara Municipal, os quais
se faziam acompanhar do
deputado Altlr Weber de
Melo. Durante a entrevis-
ta, trataram de diversos - -- ��. ,�

assuntos atinentes àquela FLORIANÓPOLIS, Quarta Ferra, 5 de JULHO de 1961

,� br}' I I 1
------

-- ------�

Governador Solicita Planta de Terreno Aposentadoria
Com 25 Anos
de Serviço
BRASILIA, 4 (v. A.)

_ Anunciou da tribuna
do Senado o sr. Gilberto
Marinho estar pronta, em

fase de coleta de assinatu
ras, a emenda constitucio
nal que pede a redução do

tempo de serviço feminino
para vinte e cinco anos.

Antetionnente. o senador
reivindicou a redução de
35 para 30 anos, o prazo
necessário pari li aposeu
tadoria das funcionárias
federais.

O Governador Cels.:>
Ramos telegrafou ao Pre
feito de Itejaí, pedindo a

remessa urgente de plan
ta do terreno onde será
construido o Ginásio In
dustrial daquela cidade.

O início das obras, cujo
custo está orçado em 12
milhões e meio de cruzei
ros, se dará tão logo se

ultimem ôubras provídên
cies.

A Associação Paranaenee Os interessados deverão
�2 Reabilitação, da cidade riu-ígtr-se à xsststencía Mu
de Curitiba, na pessôa de nicipal desta Capital, de on

seu Presidente, Dr. João Ba- de serão encaminhados ao

hsta Focaccla, colocou-se à Ix. João Batista Focaccla,
ruspcstoão, para o devldotra- em Curitiba.
t'lmento, das pessoas ataca-

SI.BOHOSO 'i

SO Ci\fE ZiTO

• Distân���,,"!:,,!!!
•

tus de grupos econômicos internacionais.
Ao mudar êsle esta,do de coisas, a revo
lução agiu bem. prestando beneficios aos
cubanos e, de modo geral, a todos os pai-

Florianópolh, 3-7-61 ses subdesenvulvidos da América." Mais
Prezado C.F. adiante, acrescenta: "Chego a afirmar,
Eu nã'o vou ficar néste BAl'!HADO de nesta ordem de conSideração, que Cuba

converSinhas, de suposições e de preten- féz mais'pelo panamericanismo do que a

sões em que V. se meteu. No fundo mes- OEA, em tóda "ua hIstória," Depois de
mo meu caro, V. qtLer é cartaz para a falar sõbre a reforma urbana realizada
suá campanhu. eleitoral de 62. Está na em Cuba, e comparar as necessidades com
cara que V. pretende se enfeitar de. ca�- as de Brasília. afirmou o líder do PDC:
didato·revelação _ u baluarte, o lmpa- "Os cristãos não podem deixar de reco

vida defensor da direita l'eacionária! O Tlhecer 08 méritos da reforma so.cial lá
seu amigo aqui, 11ão é parede e nem realizada. Meslllo porque o que separa o

"cola.tudo"; se Quiser, dê murro só?inho, 'marxismO" do c)'istianismo ê a filosofia

�;::p��a�ãO vou pôr mais azeitona na sua ;u��e��al:��:m2,�re,0 r��7t��o n�r1t:is::n�
Ditas estas, e para encerrar a conver- militante:'_ De3tacando a posição do seu

sa que está mais demorada do que o partido, o PDC. disse o sr_ Paulo de Tar

cá,npeonato Catar1nense de Futebol, so: "Os democratas cristãos não são re

passo a considerar :IS palavras do ilustre formistas, não preteltdem reformar o

lider pedecista e Prefeito da C�p1tal da materialismo filosófico do comunismo,
República, Paulo de Tarso_ Apos fazer nem o materia/!.S1Uo prático do capita
sárias restrições à falta de liberdade de lismo. O objelivo do rDC é a superação
ensino em Cuba e do choque das idéias dos dois sistemas, "'num trabalho de re

marxistas com o espírito cristão, O Pre- cOlthecimento das verdades cristãs, on

treito Paulo de Tarso fêz as seguintes de elas se ell(;ontrem. Estamus inteira·
declarações ("Correio do Povo", P. Ale- mente livres para reconhecer as verdades

�;i()I��:l;OCi���r�u�ub�;·:evói�fi�nt�e�� �g�I�:��t��ls C��l S��}i/��1â ��s��sPgi��
realizando com inteiro êxito, tem o cris- ativo à pessoa humana. O manifesto de

tao dever de di�er que estão certas" por- Marx ante.cede'r.! de algumas décadas a

que visam libertar o povo cubano de uma Rerw1t Novarum, mas Cristo antecedeu
verdadeira tirania económica de grupos de alguns séculos a Marx". Disse mais
internacionais, que faziam das riquezas ainda ao repórteres para finalizar:
de Cuba e de ,n,as terras cultiváveis me- "

... que o dirigente cubano com quem
ros instrumentos para especulações As manteve con_ta�o por duas vêzes, voltou·
reformas sociais devolveram aos cubanos se para a Rus.�la pO!' se encontrar deses·
as riquezas que Deus lhes deu. Conver· perado"e sem chances para obter apõio

�e::a �71r:: :�g:S���desd�;U���� ��b:��� f��b�og���a���l/��a��p�n��ici' paro����
a revoluç40 harmonizou, por exemplO, a de sometizaçao a que o pais está sendo
terra com a sua natureza, difundindo a submetido."
prosperidade agrária entre os trabalha· Que aula prezado C.R! Que racioci
dores rurais antes su.bmetidos à condf· nio atualizado, arejado, verdadeiramente

f:iv���:��:::ad�Sd�er�;Vr:ti��n':f:l�Ó8d: t:J��a���od;'i�r:ao;;::mcod�� �Ç�e�
transformados em instrumentos para a fazer cntlca construtiva. Na empada
realuação dos seus interêsses." "Um e dêle é que você deve ir buscar os ingre·
meio POr cento dos habitantes de Cuba di_ent�� para fazer a sua - e a receita
retinham mais da metade das terras cul- dele 1a ve1l! com. azeiton� e tudo -I

.

tivadas do país e tõda economia estava . .. e flao adzanta vir com resposti
centrada na produção açucareira ex- 1tha, nem com "pésses", pois agora, além

portada em maiS de 50% para os Esta- não dar azeitona, não dou nem b?la para
dos Unidos. Assim, uma penada � as suas manhas pseudo-moralIzadoras.
Washington pOdia atetar substanC'Zal- UlIt abraço do

mJlnte tida economia cubana_,Em suma__.
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